
SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM K VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO 

KRÁLOVSTVÍ A PŘEDPISŮM EU V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK EVROPSKÉ UNIE 

A (PRŮMYSLOVÝCH) VZORŮ SPOLEČENSTVÍ 

Dne 1. února 2020 Spojené království vystoupilo z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“1. 

Dohoda o vystoupení2 stanoví přechodné období, které má skončit dne 31. prosince 2020.3 Do 

tohoto dne se právo EU vztahuje na Spojené království v celém rozsahu a je v něm použitelné4. 

Během přechodného období EU a Spojené království jednají o dohodě o novém partnerství, 

zejména o zóně volného obchodu. Není však jisté, zda taková dohoda bude uzavřena a vstoupí 

v platnost na konci přechodného období. V každém případě by taková dohoda vytvořila vztah, 

který se z hlediska podmínek přístupu na trh bude velmi lišit od účasti Spojeného království na 

vnitřním trhu5, v celní unii EU a v oblasti DPH a spotřební daně. 

Po skončení přechodného období se Spojené království navíc stane třetí zemí, pokud jde 

o provádění a uplatňování práva EU v členských státech EU. 

Všem zainteresovaným stranám, a zejména hospodářským subjektům, se proto připomíná 

právní situace po skončení přechodného období (část A níže). Toto sdělení rovněž vysvětluje 

některá důležitá ustanovení dohody o vystoupení týkající se rozdělení (část B níže). 

 

Rady pro zainteresované strany: 

Pro řešení důsledků uvedených v tomto sdělení se zainteresovaným stranám, zejména 

vlastníkům ochranné známky Evropské unie (EU), zapsaného (průmyslového) vzoru 

Společenství nebo nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství podle práva Unie, 

přihlašovatelům ochranné známky EU nebo zapsaného (průmyslovému) vzoru Společenství 

nebo jakémukoli provozovateli podniku, který se může těchto nařízení potenciálně dovolávat, 

především doporučuje posoudit důsledky konce přechodného období s ohledem na toto 

sdělení. 

Zejména fyzické nebo právnické osoby, které mají bydliště nebo které mají hlavní místo 

podnikání nebo skutečnou a výkonnou průmyslovou nebo obchodní pobočku ve Spojeném 

království, by měly za účelem zastupování před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví 

zvážit potřebu včasného určení zástupce pověřeného v souladu s právem Unie. 

Osoby, které jsou v současné době oprávněny zastupovat fyzickou nebo právnickou osobu 

před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, by měly, v případě, že jsou občany 

                                                           
1 Třetí země je země, která není členem EU. 
2 Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského 
společenství pro atomovou energii, Úř. věst. L 29, 31. 1. 2020, s. 7 („Smlouva o vystoupení“). 
3 Přechodné období může být do 1. července 2020 jednou prodlouženo až na 1 nebo 2 roky (čl. 132 odst. 1 
dohody o vystoupení). Vláda Spojeného království takové prodloužení zatím vyloučila. 
4 S výhradou určitých výjimek stanovených v článku 127 dohody o vystoupení, žádná z nich však v souvislosti 
s tímto oznámením není relevantní. 
5 Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví koncepty vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako je 
vzájemné uznávání, „zásada země původu“ a harmonizace. Dohoda o volném obchodu neodstraňuje ani celní 
formality a kontroly, včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupu, jakož i zákazy a omezení pro dovoz 
a vývoz. 



Spojeného království a/nebo je jejich právo zastupovat ve věcech ochranných známek nebo 

(průmyslových) vzorů založeno na kvalifikaci ve Spojeného království, prověřit, zda nadále 

splňují příslušné požadavky na kvalifikované zastupování před Úřadem Evropské unie pro 

duševní vlastnictví. 

Upozornění: 

Toto sdělení se nezabývá 

- předpisy EU týkajícími se jiných práv duševního vlastnictví; 

- předpisy pro vyčerpání práv duševního vlastnictví. 

Pro tyto aspekty jsou připravována nebo byla zveřejněna jiná oznámení.6 

 

A. PRÁVNÍ SITUACE PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ 

Po skončení přechodného období se na Spojené království již nebudou vztahovat předpisy EU 

v oblasti ochranných známek a (průmyslových) vzorů Evropské unie, zejména nařízení (EU) 

2017/10017 a nařízení (ES) č. 6/20028. To bude mít zejména tyto důsledky: 

1. ÚZEMNÍ PŮSOBNOST: PŘIHLÁŠKY A PRÁVA 

Po skončení přechodného období: 

• přihlášky ochranné známky Evropské unie nebo zapsaného (průmyslového) vzoru 

Společenství, které nebyly do konce přechodného období vyřízeny, se již nebudou 

vztahovat na území Spojeného království; 

• práva udělená Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví se budou vztahovat pouze na 

členské státy EU; 

• neregistrované (průmyslové) vzory Společenství zpřístupněné veřejnosti způsobem 

stanoveným právem Unie (nařízení (ES) č. 6/2002) budou platné a účinné pouze v členských 

státech EU. 

2. ÚZEMNÍ PŮSOBNOST: MEZINÁRODNÍ ZÁPISY S VYZNAČENÍM EVROPSKÉ UNIE 

Vlastníci mezinárodních zápisů ochranných známek a vzorů, kteří vyznačili Evropskou unii před 

koncem přechodného období podle Madridského systému mezinárodního zápisu ochranných 

známek a Haagského systému mezinárodního ukládání průmyslových vzorů, by měli brát 

ohled na to, že od tohoto data budou tyto mezinárodní zápisy nadále platné pouze v členských 

státech EU. 

3. PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ VLASTNICTVÍ OCHRANNÝCH ZNÁMEK EVROPSKÉ UNIE 

                                                           
6 https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-
partnership/preparing-end-transition-period_en 
7 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. 
8 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství, Úř. věst. L 3, 
5. 1. 2002, s. 1. 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en


Po skončení přechodného období bude vlastnictví ochranných známek Evropské unie jako 

předmětů vlastnictví v případě vlastníků, jejichž sídlo nebo bydliště se nachází ve Spojeném 

království, upravovat španělské právo. Pokud tito vlastníci mají skutečné a výkonné sídlo 

v členském státě EU, použije se právo tohoto členského státu EU9. 

4. UŽITÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EVROPSKÉ UNIE VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ A ZACHOVÁNÍ 

PRÁV 

Po skončení přechodného období se užívání ochranné známky Evropské unie ve Spojeném 

království (včetně vývozních účelů) již nepovažuje za užívání „v Evropské unii“10 pro účely 

zachování práv poskytnutých ochrannou známkou Evropské unie. 

Užívání ochranné známky Evropské unie ve Spojeném království (včetně pro účely vývozu) 

před koncem přechodného období však představuje užívání „v Evropské unii“ pro účely 

zachování práv udělených ochrannou známkou Evropské unie - za předpokladu, že se týká 

příslušného období, za které musí být užití prokázáno. 

5. UPLATŇOVÁNÍ STARŠÍCH PRÁV U OCHRANNÝCH ZNÁMEK EVROPSKÉ UNIE 

Po skončení přechodného období přestanou mít v Evropské unii účinek všechny stávající 

nároky na senioritu u ochranných známek Evropské unie založené na právech národních 

ochranných známek ve Spojeném království.  

6. ZASTUPOVÁNÍ PŘED ÚŘADEM DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ EVROPSKÉ UNIE 

6.1. Povinnost být zastoupen před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví 

Po skončení přechodného období musí být fyzické nebo právnické osoby, které mají bydliště 

nebo sídlo ve Spojeném království, zastoupeny před Úřadem Evropské unie pro duševní 

vlastnictví pouze v souladu s čl. 120 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001 (o ochranné známce 

Evropské unie) a čl. 78 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002 (o (průmyslových) vzorech) Společenství) 

ve všech řízeních podle těchto dvou nařízení, s výjimkou podání přihlášky ochranné známky 

Evropské unie nebo přihlášky zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství. Viz však část 6 

části B tohoto sdělení týkající se probíhajících řízení před Úřadem Evropské unie pro duševní 

vlastnictví. 

6.2. Osoby oprávněné zastupovat fyzickou nebo právnickou osobu před Úřadem Evropské 

unie pro duševní vlastnictví 

Po skončení přechodného období tyto osoby již nebudou splňovat požadavek stanovený 

v článku 120 nařízení (EU) 2017/1001 a článku 78 nařízení (ES) č. 6/2002: 

• v případě advokátů ve smyslu čl. 120 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001 nebo čl. 78 

odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 6/2002: 

o advokát s kvalifikací ve Spojeném království; 

o advokát s kvalifikací v jednom z členských států Evropského hospodářského prostoru 

a mající místo podnikání ve Spojeném království; 

                                                           
9 Čl. 19 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2017/1001. 
10 Článek 18 nařízení (EU) 2017/1001. 



• v případě kvalifikovaných zástupců ve smyslu čl. 120 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 

2017/1001 nebo čl. 78 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 6/2002: 

o státní příslušník Spojeného království; 

o státní příslušník jednoho z členských států Evropského hospodářského prostoru, 

který má místo podnikání nebo zaměstnání ve Spojeném království; 

o státní příslušník jednoho z členských států Evropského hospodářského prostoru, 

který má místo podnikání nebo zaměstnání v Evropském hospodářském prostoru, ale 

který v současné době splňuje požadavek čl. 120 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 

2017/1001 nebo čl. 74 písm. c) nařízení (ES) č. 6/2002 z důvodu jeho práva 

zastupovat fyzické nebo právnické osoby ve věcech ochranných známek nebo vzorů 

před ústředním úřadem průmyslového vlastnictví ve Spojeném království. 

Viz však část 6 části B tohoto oznámení týkající se probíhajících řízení před Úřadem Evropské 

unie pro duševní vlastnictví. 

 

B. PŘÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ DOHODY O VYSTOUPENÍ TÝKAJÍCÍ SE ROZDĚLENÍ 

1. POKRAČOVÁNÍ OCHRANY ZAPSANÝCH PRÁV VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ 

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. a) dohody o vystoupení stanoví pokračující ochranu 

ochranných známek Evropské unie ve Spojeném království. Po skončení přechodného období 

se vlastník ochranné známky Evropské unie zapsané v souladu s nařízením (EU) 2017/1001 

před koncem přechodného období stane bez opětovného přezkoumání vlastníkem 

srovnatelné zapsané a vymahatelné ochranné známky ve Spojeném království podle práva 

Spojeného království, kterou tvoří stejné označení pro stejné zboží nebo služby, s následujícími 

vlastnostmi: 

• ochranná známka bude požívat dne podání přihlášky nebo dne vzniku práva přednosti 

ochranné známky Evropské unie a případně seniority ochranné známky Spojeného 

království nárokované podle článku 39 nebo 40 nařízení (EU) 2017/1001; 

• ochranná známka nemůže být zrušena z důvodu, že odpovídající ochranná známka 

Evropské unie nebyla před koncem přechodného období řádně užívána na území 

Spojeného království; 

• vlastník ochranné známky Evropské unie, která získala v Unii dobré jméno, je oprávněn 

uplatňovat ve Spojeném království práva rovnocenná právům stanoveným v čl. 9 odst. 2 

písm. c) nařízení (EU) 2017/1001 a čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice (EU) 2015/2436 pro 

odpovídající ochrannou známku na základě dobrého jména získaného v Unii do konce 

přechodného období a poté bude pokračování dobrého jména této ochranné známky je 

založeno na užívání ochranné známky ve Spojeném království11. 

Ustanovení čl. 54 odst. 1 písm. b dohody o vystoupení stanoví pokračující ochranu zapsaných 

(průmyslových) vzorů Společenství ve Spojeném království. Po skončení přechodného období 

se vlastník (průmyslového) vzoru Společenství zapsaného a případně zveřejněného po odkladu 

                                                           
11 Čl. 54 odst. 5 dohody o vystoupení 



zveřejnění v souladu s nařízením Rady (ES) č. 6/2002, do konce přechodného období stane bez 

opětovného přezkoumání vlastníkem srovnatelného zapsaného a vymahatelného zapsaného 

práva k průmyslovému vzoru ve Spojeném království podle práva Spojeného království pro 

tentýž vzor, s následujícími vlastnostmi: 

• doba ochrany takového zapsaného (průmyslového) vzoru podle práva Spojeného 

království musí být alespoň stejná jako zbývající doba ochrany odpovídajícího práva 

k zapsanému průmyslovému vzoru Společenství podle práva Unie; 

• den podání přihlášky nebo den vzniku práva přednosti takového práva k zapsanému 

průmyslovému vzoru podle práva Spojeného království budou shodné s odpovídajícím 

právem k zapsanému průmyslovému vzoru Společenství12. 

Čl. 54 odst. 3 dohody o vystoupení však stanoví, že jsou-li v Unii ochranná známka Evropské 

unie nebo zapsaný (průmyslový) vzor Společenství prohlášeny za neplatné nebo zrušeny 

v důsledku správního nebo soudního řízení probíhajícího v poslední den přechodného období, 

musí být odpovídající právo ve Spojeném království rovněž prohlášeno za neplatné nebo 

zrušené13. Datum účinnosti neplatnosti nebo zrušení ve Spojeném království je stejné jako 

v Unii. 

Ochranná známka nebo právo k zapsanému (průmyslovému) vzoru, které vznikne ve 

Spojeném království v souladu s čl. 54 odst. 1 písm. a) nebo b) dohody o vystoupení, musí mít 

jako první datum obnovení datum obnovení odpovídajícího právo duševního vlastnictví 

zapsaného v souladu s právem Unie. 

Článek 55 dohody o vystoupení stanoví postup zápisu ochranných známek nebo práv 

k zapsanému (průmyslovému) vzoru vedených v čl. 54 odst. 1 písm. a) a b) této dohody: 

• zápis ochranné známky nebo práva k zapsanému (průmyslovému) vzoru provádí 

bezplatně příslušný subjekt ve Spojeném království14 za použití údajů dostupných 

v rejstřících Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví; 

• od vlastníků příslušných ochranných známek Evropské unie a zapsaného (průmyslového) 

vzoru Společenství se nevyžaduje, aby ve Spojeném království podali přihlášku nebo 

zahájili konkrétní správní řízení; 

• vlastníci ochranných známek nebo práv k zapsanému průmyslovému vzoru, která 

vznikají ve Spojeném království v souladu s čl. 54 odst. 1 písm. a) a b) dohody 

o vystoupení, nemusí mít do 3 let po skončení přechodného období ve Spojeném 

království korespondenční adresu. 

Vlastníkům ochranných známek nebo práv k zapsaným (průmyslovým) vzorům vzniklým ve 

Spojeném království v souladu s čl. 54 odst. 1 písm. a) a b) dohody o vystoupení se nebrání, 

                                                           
12 Čl. 54 odst. 6 dohody o vystoupení. 
13 Spojené království není povinno prohlásit za neplatné nebo zrušit odpovídající právo ve Spojeném království, 
pokud se důvody neplatnosti nebo zrušení ochranné známky Evropské unie nebo zapsaného (průmyslového) 
vzoru Společenství na Spojené království nevztahují. 
14 Tím nejsou dotčeny poplatky za obnovení práv, které mohou platit v době obnovení příslušné ochranné 
známky nebo zapsaného (průmyslového) vzoru (čl. 55 odst. 4 dohody o vystoupení). 



aby se tohoto práva ve Spojeném království vzdali příslušným postupem podle práva 

Spojeného království15. 

2. POKRAČOVÁNÍ OCHRANY MEZINÁRODNÍCH ZÁPISŮ S VYZNAČENÍM UNIE VE SPOJENÉM 

KRÁLOVSTVÍ 

Článek 56 dohody o vystoupení vyžaduje, aby Spojené království přijalo opatření k zajištění 

toho, aby fyzické nebo právnické osoby, které získaly ochranu před koncem přechodného 

období pro mezinárodně zapsané ochranné známky nebo vzory vyznačující Unii podle 

Madridského systému pro mezinárodní zápis ochranných známek nebo podle Haagského 

systému mezinárodního přihlašování průmyslových vzorů, požívaly ve Spojeném království 

ochranu svých ochranných známek nebo průmyslových vzorů v souvislosti s těmito 

mezinárodními zápisy. 

3. POKRAČOVÁNÍ OCHRANY NEZAPSANÝCH PRÁV VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ 

Článek 57 dohody o vystoupení stanoví pokračující ochranu nezapsaných (průmyslových) 

vzorů Společenství ve Spojeném království. 

Vlastník práva k nezapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství, které vzniklo před koncem 

přechodného období v souladu s nařízením (ES) č. 6/2002, se ve vztahu k tomuto 

nezapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství stává ipso iure vlastníkem vymahatelného 

práva duševního vlastnictví ve Spojeném království podle práva Spojeného království, které 

poskytuje stejnou úroveň ochrany, jakou poskytuje nařízení (ES) č. 6/2002. 

Doba ochrany tohoto práva podle práva Spojeného království se musí rovnat alespoň zbývající 

době ochrany odpovídajícího nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství podle čl. 11 

odst. 1 uvedeného nařízení. 

4. PRÁVO PŘEDNOSTI V SOUVISLOSTI S PROJEDNÁVANÝMI PŘIHLÁŠKAMI OCHRANNÝCH 

ZNÁMEK EVROPSKÉ UNIE A ZAPSANÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ 

Článek 59 odst. 1 dohody o vystoupení stanoví, že pokud osoba podala přihlášku ochranné 

známky Evropské unie nebo (průmyslového) vzoru Společenství v souladu s právem Unie před 

koncem přechodného období a pokud byl této přihlášce přiznán den podání, má tato osoba 

pro shodnou ochrannou známku pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které 

byla přihláška podána v Unii nebo pro některé z nich, nebo pro shodný vzor, právo podat 

přihlášku ve Spojeném království do 9 měsíců od konce přechodného období. 

Přihláška podaná podle čl. 59 odst. 1 dohody o vystoupení se považuje za přihlášku se stejným 

dnem podání přihlášky a dnem vzniku práva přednosti jako u odpovídající přihlášky podané 

v Unii a případně i se senioritou ochranné známky Spojeného království uplatňovanou podle 

článku 39 nebo 40 nařízení (EU) 2017/1001. 

5. PŘÍSLUŠNOST U SOUDNÍCH ŘÍZENÍ ZAHÁJENÝCH PŘED KONCEM PŘECHODNÉHO OBDOBÍ 

Ustanovení čl. 67 odst. 1 písm. b) dohody o vystoupení stanoví, že po skončení přechodného 

období se použijí ustanovení týkající se příslušnosti nařízení (EU) 2017/100116 a nařízení (ES) 

                                                           
15 Čl. 55 odst. 4 dohody o vystoupení. 
16 Viz články 122 a násl. nařízení (EU) 2017/1001. 



č. 6/202017. ve Spojeném království, jakož i v členských státech v případech zahrnujících 

Spojené království, pokud jde o: 

• soudní řízení zahájená před koncem přechodného období; a 

• řízení nebo žaloby, které s těmito soudními řízeními souvisejí podle článků 29, 30 a 31 

(o překážce litispendence) nařízení (EU) č. 1215/201218. 

6. ZASTUPOVÁNÍ V ŘÍZENÍCH PROBÍHAJÍCÍCH PŘED ÚŘADEM DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

EVROPSKÉ UNIE 

Článek 97 dohody o vystoupení od smlouvy stanoví, že pokud osoba, která je oprávněna 

zastupovat fyzickou nebo právnickou osobu před Úřadem Evropské unie pro duševní 

vlastnictví v souladu s právem Unie, před koncem přechodného období zastupovala účastníka 

řízení vedeného před tímto úřadem, může tento zástupce nadále zastupovat tohoto účastníka 

ve všech fázích tohoto řízení před úřadem. 

Za tímto účelem se s takovým zástupcem v každém ohledu zachází jako s kvalifikovaným 

zástupcem oprávněným zastupovat fyzickou nebo právnickou osobu před Úřadem Evropské 

unie pro duševní vlastnictví v souladu s právem Unie. 

Webové stránky Komise o předpisech EU v oblasti duševního vlastnictví (v angličtině) 

(https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property_en) a Úřadu Evropské 

unie pro duševní vlastnictví (https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs) poskytují obecné 

informace o právních předpisech Unie použitelných na ochranné známky a (průmyslové) vzory 

Unie. V případě potřeby budou tyto stránky doplněny o další informace. 

 

Evropská komise 

Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky 

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví 

                                                           
17 Viz články 79 a násl. nařízení (ES) č. 6/2002. 
18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání 
a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, Úř. věst. L 351, 20. 12. 2012, s. 1. 
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