Paøíská úmluva na ochranu prùmyslového vlastnictví

PAØÍSKÁ ÚMLUVA
NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
ze dne 20. bøezna 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne
2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýnì dne 2. èervna 1934, v Lisabonu
dne 31. øíjna 1958 a ve Stockholmu dne 14. èervence 1967 a zmìnìná dne 2. øíjna 1979
(vyhl. è. 64/1975 Sb., ve znìní vyhl. è. 81/1985 Sb.)

nebo model, o tovární nebo obchodní známku v jedné
z unijních zemí, nebo jeho právní nástupce, bude ve lhùtách níe uvedených poívat prioritního práva pøi podání
pøihláky v ostatních zemích.

Èlánek 1
(1) Zemì, na které se vztahuje tato Úmluva, tvoøí Unii
na ochranu prùmyslového vlastnictví.
(2) Pøedmìtem ochrany prùmyslového vlastnictví
jsou patenty na vynálezy, uitné vzory, prùmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky
slueb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboí nebo
oznaèení jeho pùvodu. Dalím úkolem ochrany prùmyslového vlastnictví je té potlaèování nekalé soutìe.

(2) Za pøihláku, která zakládá prioritní právo, se
uznává kadá pøihláka, která je øádnou pøihlákou národní podle národního zákonodárství kadé unijní zemì
nebo podle dvoustranných nebo vícestranných smluv,
uzavøených mezi nìkolika unijními zemìmi.
(3) Øádnì podanou národní pøihlákou se rozumí kadá pøihláka, která postaèuje ke zjitìní data, kdy
byla v pøísluné zemi podána, a ji byl pozdìjí osud
této pøihláky jakýkoliv.

(3) Prùmyslové vlastnictví se rozumí v nejirím pojetí a vztahuje se nejen na prùmysl a na obchod ve vlastním slova smyslu, nýbr také na prùmysl zemìdìlský a
tìaøský a na vechny výrobky umìlé nebo pøirozené,
napø. na víno, obilí, tabákové listy, ovoce, dobytek, nerosty, minerální vody, pivo, kvìtiny, mouku.

B. -Proto pøihláka podaná v nìkteré z ostatních unijních zemí pozdìji, avak pøed uplynutím tìchto lhùt, nesmí pozbýt úèinnosti skuteènostmi mezi tím nastalými,
jako zejména jinou pøihlákou, uveøejnìním vynálezu nebo
jeho uíváním, dáním do prodeje exempláøù vzoru nebo
modelu, uíváním známky, a tyto skuteènosti nesmìjí zaloit ani jakékoliv právo osob tøetích, ani jakékoliv vlastnictví osobní. Práva nabytá tøetími osobami pøed dnem
první pøihláky, na které se zakládá prioritní právo, zùstávají zachována podle vnitøního zákonodárství kadé unijní
zemì.

(4) Mezi patenty na vynálezy jsou zahrnuty rùzné druhy prùmyslových patentù, které pøipoutí zákonodárství
unijních zemí, jako importaèní patenty, patenty na zdokonalení, pøídavkové patenty a pøídavková osvìdèení atd.
Èlánek 2
(1) Pøísluníci kadé unijní zemì poívají, pokud jde o
ochranu prùmyslového vlastnictví, ve vech ostatních
unijních zemích tých výhod, které pøísluné zákony poskytují nebo poskytnou pøísluníkùm vlastního státu bez
újmy práv zvlátì stanovených touto Úmluvou. Budou
tedy poívat tée ochrany jako tito státní pøísluníci a
tých právních prostøedkù proti jakémukoliv poruování
jejich práv, s výhradou, e splní podmínky a formality,
které ukládají pøedpisy pøísluníkùm vlastního státu.

C - (1) Shora uvedené prioritní lhùty èiní dvanáct
mìsícù pro patenty na vynálezy a pro uitné vzory a est
mìsícù pro prùmyslové vzory nebo modely a pro tovární
nebo obchodní známky.
(2) Tyto lhùty poènou bìet ode dne, kdy byla
podána první pøihláka; den podání pøihláky se nepoèítá do lhùty.

(2) Od pøísluníkù Unie se vak nesmí vyadovat, aby
mají-li poívat nìkterého práva prùmyslového vlastnictví, mìli bydlitì nebo závod v zemi, kde se o ochranu
ádá.

(3) Je-li v zemi, kde se ádá o ochranu, poslední
den lhùty zákonným svátkem nebo dnem, kdy úøad není
k pøijímání pøihláek otevøen, prodlouí se lhùta na první
vední den, který následuje.

(3) Legislativní opatøení kadé unijní zemì, která se
týkají soudního a správního øízení a pøíslunosti, jako
i volby bydlitì nebo ustanovení zástupce, kterých by
vyadovaly zákony o prùmyslovém vlastnictví, jsou výslovnì vyhrazena.
Èlánek 3
Pøísluníkùm unijních zemí jsou naroveò postaveni ti
pøísluníci zemí nepatøících k Unii, kteøí mají na území
nìkteré unijní zemì bydlitì nebo skuteèné (opravdové)
závody, a to prùmyslové nebo obchodní.

(4) Za první pøihláku, od jejího data podání
bìí prioritní lhùta, pokládá se pozdìjí pøihláka, její
pøedmìt se shoduje s pøedmìtem døívìjí první pøihláky podle odstavce 2, podané v tée unijní zemi, jestlie
v dobì podání pozdìjí pøihláky byla døívìjí pøihláka odvolána, nebo bylo od ní uputìno, nebo byla zamítnuta, ani byla dána k veøejnému nahlédnutí a ani
z ní plynula nìjaká práva, a jestlie jí nebylo jetì pouito za podklad k uplatnìní prioritního práva. Døívìjí
pøihláky nemùe pak ji být pouito za podklad k uplatnìní prioritního práva.

Èlánek 4
A. - (1) Kdo øádnì podá ádost o patent na vynález
(pøihláku vynálezu), o uitný vzor, o prùmyslový vzor

D. - (1) Kdo chce uplatnit prioritu døívìjí pøihláky,
musí uèinit prohláení, udávající datum a zemi této pøihláky. Kadá zemì stanoví, kdy nejpozdìji musí být také
prohláení uèinìno.
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ku za stejných podmínek a se stejnými úèinky jako ádosti o patenty na vynález.

(2) Tyto údaje budou uvedeny v publikacích, které vydává pøísluný úøad, zejména o patentech a o popisech k nim se vztahujících.

(2) V zemi, kde adatelé mají právo ádat podle
své volby buï o patent nebo o autorské osvìdèení na
vynález, bude mít adatel o autorské osvìdèení na vynález podle ustanovení tohoto èlánku vztahujících se na
ádosti o patenty právo pøednosti zaloené na podání
ádosti o patent na vynález, uitný vzor nebo autorské
osvìdèení na vynález.

(3) Unijní zemì mohou vyadovat od toho, kdo
èiní prohláení o prioritì, aby pøedloil opis pøihláky
døíve podané (popis, výkresy atd.). Opis, o nìm úøad,
kterému byla pøihláka podána, potvrdí, e souhlasí s originálem, nebude podléhat nijakému ovìøení a v kadém
pøípadì bude mono pøedloit jej bezplatnì kdykoliv ve
lhùtì 3 mìsícù ode dne, kdy pozdìjí pøihláka byla podána. Lze poadovat, aby k nìmu bylo pøipojeno osvìdèení onoho úøadu o datu pøihláky a pøeklad.

Èlánek 4bis
(1) Patenty, o nì bylo ádáno v jednotlivých unijních zemích pøísluníky Unie, nebudou závislé na patentech, jich bylo dosaeno pro tý vynález v jiných zemích, a unijních nebo neunijních.

(4) Jiné formality pro prioritní prohláení nesmìjí
být v dobì podání pøihláky poadovány. Kadá unijní
zemì stanoví, jaké následky vzejdou z opomenutí formalit, pøedepsaných tímto èlánkem; tyto následky nesmìjí
vak pøesahovat ztrátu prioritního práva.
kazy.

(2) Tomuto ustanovení je tøeba rozumìt bez jakéhokoliv omezení, jmenovitì v tom smyslu, e patenty pøihláené v prioritní lhùtì jsou nezávislé, a to jak pokud jde
o dùvod neplatnosti a zániku patentu, tak i pokud jde
o normální dobu trvání.

(5) Dodateènì bude mono vyadovat i jiné prù-

Kdo uplatòuje prioritu døívìjí pøihláky, musí uvést
její èíslo; tento údaj se uveøejní za podmínek uvedených
výe v odstavci 2.

(3) Toto ustanovení se vztahuje na vechny patenty,
které jsou v platnosti v dobì, kdy nabylo úèinnosti.

E. - (1) Je-li v nìkteré zemi pøihláen prùmyslový vzor
nebo model na podkladì prioritního práva zaloeného na
pøihláce uitného vzoru, platí pouze prioritní lhùta stanovená pro prùmyslové vzory nebo modely.

(4) Pøi pøístupu nových zemí bude platit toté pro patenty, které jsou v platnosti na obou stranách v dobì
pøístupu.
(5) Patenty nabyté s výhodou priority budou mít
v jednotlivých unijních zemích stejnou dobu trvání, jakou by mìly, kdyby byly ádány nebo udìleny bez výhody priority.

(2) Kromì toho je pøípustno pøihlásit v nìkteré
zemi uitný vzor na podkladì prioritního práva zaloeného podáním ádosti o patent a naopak.
F. - ádná unijní zemì nesmí zamítnou prioritu nebo
ádost o patent z toho dùvodu, e pøihlaovatel uplatòuje více priorit, i kdy pocházejí z rùzných zemí, nebo
z toho dùvodu, e pøihláka, v ní se uplatòuje jedna nebo
více priorit, obsahuje jeden nebo více prvkù, je nebyly
obsaeny v pøihláce nebo v pøihlákách, jejich priorita
se uplatòuje, a to v obou pøípadech pod podmínkou, e
vynález je podle zákona pøísluné zemì jednotný.

Èlánek 4ter
Vynálezce má právo, aby byl jako vynálezce v patentu uveden.
Èlánek 4quater
Udìlení patentu nesmí být odepøeno a patent nesmí
být zruen z dùvodù, e prodej patentovaného výrobku
nebo výrobku, k nìmu se dospìje patentovaným postupem je národním zákonodárstvím vylouèen nebo omezen.

Pokud jde o prvky, které nejsou obsaeny v pøihláce
nebo v pøihlákách, jejich priorita se uplatòuje, vzniká
podáním pozdìjí pøihláky prioritní právo za obvyklých
podmínek.

Èlánek 5
A. - (1) Doveze-li majitel patentu do zemì, kde byl
patent udìlen, pøedmìty vyrobené v nìkteré zemi Unie,
nepøivodí to zánik patentu.

G. -(1) Vyjde-li pøi prùzkumu najevo, e ádost
o patent je souborná, bude moci adatel rozdìlit ádost
na urèitý poèet ádostí dílèích, v tom pøípadì se mu zachová jako datum kadé z nich datum ádosti pùvodní a
výhoda prioritního práva, je-li uplatnìna.

(2) Kadá unijní zemì mùe uèinit legislativní
opatøení k udìlování nucených licencí, aby zabránila zneuívání, které by mohlo z výkonu výluèného práva výrobního nebo obchodního závodu udìleného patentem
vzejít napø. jeho neuíváním.

(2) Pøihlaovatel mùe té z vlastního popudu rozdìlit ádost o patent, pøièem se jako datum kadé rozdìlené ádosti zachová datum ádosti pùvodní, a je-li uplatnìna, i výhoda prioritního práva. Kadá unijní zemì mùe
stanovit podmínky, za kterých bude toto rozdìlení pøípustno.

(3) Zánik patentu mùe být stanoven jen pro pøípad, kdy by povolení nucených licencí nebylo postaèilo k zamezení takového zneuití. Pøed uplynutím dvou let,
poèínajíc povolením první nucené licence, nesmí být zahájeno øízení o alobì na zánik nebo odvolání patentu.

H. - Priorita nesmí být odepøena z toho dùvodu, e
urèité prvky vynálezu, pro které se priorita poaduje, nejsou uvedeny v nárocích obsaených v ádosti podané
v zemi pùvodu, jsou-li tyto èásti ze souhrnu pøíloh oné
ádosti jasnì patrny.

(4) O nucenou licenci nemùe být ádáno z dùvodu neuívání nebo nedostateèného uívání pøed uplynutím lhùty ètyø let od podání ádosti o patent, nebo tøí
let od udìlení patentu, pøièem se pouije lhùty, která
uplyne pozdìji; nucená licence se odepøe, ospravedlní-li
majitel patentu svou neèinnost øádnými dùvody. Tako-

I. - (1) ádosti o autorská osvìdèení na vynález podané v zemi, kde adatelé mají právo ádat podle své volby buï o patent nebo o autorské osvìdèení na vynález,
dají vznik právu pøednosti zøízenému podle tohoto èlán12
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váto nucená licence bude nevýluèná a nebude moci být
pøevedena, a to ani v podobì propùjèení sublicence, jinak, ne s èástí podniku nebo obchodního závodu uívajícího této licence.

Èlánek 5quinquies
Prùmyslové vzory a modely budou chránìny ve vech
unijních zemích.

(5) Pøedchozích ustanovení se pouije, s výhradou nezbytných zmìn, té pro uitné vzory.

Èlánek 6
(1) Podmínky pøihláky a zápisu továrních a obchodních známek stanoví v kadé unijní zemi její národní zákonodárství.

B. - Ochrana prùmyslových vzorù a modelù nesmí zaniknout ani pro nevyuívání, ani pro dováení pøedmìtù
shodných s pøedmìty chránìnými.

(2) Známka pøihláená pøísluníkem nìkteré unijní
zemì v kterékoliv unijní zemi nemùe vak být odmítnuta
nebo zruena z dùvodu, e nebyla pøihláena, zapsána
nebo obnovena v zemi pùvodu.

C. - (1) Je-li v nìkteré zemi uívání zapsané známky povinné, smí být zápis zruen jen po pøimìøené lhùtì, a tehdy,
kdy úèastník neospravedlní, proè známky nevyuíval.
(2) Jestlie majitel uívá tovární nebo obchodní
známky v podobì, která se lií svými prvky, je nemìní
rozliovací povahu známky, od podoby, ve které byla
v nìkteré unijní zemi zapsána, nepøivodí to výmaz zápisu
a nezmení to ochranu udìlenou známce.

(3) Známka øádnì zapsaná v nìkteré unijní zemi se
pokládá za nezávislou na známkách zapsaných v jiných
unijních zemích vèetnì zemì pùvodu.
Èlánek 6bis
(1) Unijní zemì se zavazují, buï z úøední povinnosti,
jestlie to zákonodárství zemì dovoluje, nebo na ádost
zájemce, e odmítnou nebo zruí zápis a zakáí uívání
tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí, napodobením nebo pøekladem, je je s to vyvolat zámìnu
se známkou, o které podle posudku pøísluného úøadu
zemì zápisu nebo uívání je tam veobecnì známo, e je
ji známkou osoby oprávnìné poívat výhod této Úmluvy a uívanou pro stejné nebo podobné výrobky. Stejnì
je tomu, jestlie podstatná èást známky je reprodukcí takové známky obecnì známé, nebo napodobením, je je
s to zpùsobit zámìnu s ní.

(3) Soubìné uívání tée známky na stejných
nebo podobných výrobcích prùmyslovými nebo obchodními podniky, které podle ustanovení národního zákona
zemì, v ni je uplatòována ochrana, jsou pokládány za
spolumajitele známky, nebude na pøekáku zápisu ani nezmení ochranu, která byla této známce poskytnuta v kterékoli zemi Unie, pokud by toto uívání nebylo s to klamat veøejnost a pokud by nebylo v rozporu s veøejným
zájmem.
D. - Pro uznání práva se nebude vyadovat, aby na
výrobku byla nìjaká znaèka nebo zmínka o patentu,
o uitném vzoru, o zápisu tovární nebo obchodní známky
nebo o pøihláení vzoru nebo modelu.

(2) Pro domáhání se výmazu takové známky je povolena lhùta nejménì 5 let od dne zápisu. Unijní zemì mohou stanovit lhùtu, ve které se lze domáhat zákazu uívání.

Èlánek 5bis
(1) K zaplacení poplatkù stanovených pro zachování
práv prùmyslového vlastnictví musí být povoleno alespoò estimìsíèní poshovìní, a to tak, e bude zaplacen
pøíplatek, jestlie jej národní zákonodárství ukládá.

(3) Pro domáhání se výmazu nebo zákazu uívání známek zapsaných nebo uívaných ve zlém úmyslu se lhùta
nestanoví.

(2) Unijní zemì mohou stanovit, e patenty na vynálezy, je zanikly pro nezaplacení poplatkù, budou vráceny v pøedelý stav.

Èlánek 6ter
(1) a) Unijní zemì se shodly na tom, e odmítnou
nebo zruí zápis a e vhodnými opatøeními zakáí, aby
bez zmocnìní pøísluných míst bylo uíváno jako tovární
nebo obchodní známky nebo jako èástí tìchto známek,
erbù, vlajek a jiných znakù státní svrchovanosti unijních
zemí, úøedních zkuebních, puncovních a záruèních znaèek u nich zavedených, jako i kadých napodobení
z hlediska heraldického.

Èlánek 5ter
V ádné unijní zemi se nepokládá za poruení práv
majitele patentu:
1. upotøebí-li se na lodích ostatních unijních zemí
patentovaných zaøízení v lodním tìlese, ve strojích,
v lodní výstroji, pøístrojích a v jiném pøísluenství, kdy
se tyto lodì dostanou na èas nebo náhodnì do vod pøísluné zemì, s výhradou, e se tu tìchto pøedmìtù upotøebí jenom pro potøeby lodní;
2. upotøebí-li se patentovaných zaøízení pøi stavbì
nebo provozu leteckých nebo pozemních vozidel jiných
unijních zemí, nebo u souèástí tìchto vozidel, dostanouli se pøechodnì nebo náhodnì do této zemì.

b) Ustanovení uvedená pod bodem a) se vztahují rovnì na erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních mezivládních organizací,
jich je jedna nebo více unijních zemí èlenem, s výjimkou
tìch erbù, vlajek a jiných symbolických znakù, zkratek a
názvù, jejich ochrana byla ji pøedmìtem platných mezinárodních dohod.
c) ádná unijní zemì není povinna pouít ustanovení uvedených pod písm. b) ke kodì tìch, kdo získali v této zemi práva v dobré víøe pøed nabytím úèinnosti
této Úmluvy. Unijní zemì nejsou povinny pouít zmínìných ustanovení, jestlie uívání nebo zápis, které jsou
zavedeny pod písm. a) shora, nejsou takového druhu,
aby mohly ve veøejnosti vzbudit dojem o souvislosti mezi
pøíslunou organizací a znaky, vlajkami, znaky státní svr-

Èlánek 5quater
Doveze-li se výrobek do nìkteré unijní zemì, kde
existuje patent chránící postup výroby tohoto výrobku,
budou majiteli patentu pøísluet k dovezenému výrobku
vechna práva, která mu na podkladì patentu na postup
pøiznává zákonodárství dováející zemì k výrobkùm vyrobeným v této zemi.
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chovanosti, zkratkami nebo názvy, nebo není-li uívání
nebo zápis pravdìpodobnì takového druhu, e by byl
s to klamat veøejnost o souvislosti mezi uivatelem a organizací.

í, postaèí k pøiputìní jeho platnosti, aby èást podniku
nebo obchodu, která je v této zemi, byla pøevedena na
právního nástupce s výluèným právem v ní vyrábìt nebo
prodávat výrobky opatøené pøevedenou známkou.

(2) Pouívat úøedních zkuebních, puncovních a záruèních znaèek je zakázáno jen tehdy, jestlie známky, které
je obsahují, jsou urèeny k tomu, aby jich bylo uíváno na
zboí tého nebo podobného druhu.

(2) Toto ustanovení neukládá unijním zemím povinnost uznávat platnost pøevodu kterékoliv známky, její
uívání právním nástupcem by ve skuteènosti uvádìlo
veøejnost v omyl, zejména pokud se týèe pùvodu, povahy nebo podstatných jakostí výrobkù, pro nì se známky uívá.

(3) a) K provedení tìchto ustanovení se unijní zemì
shodly na tom, e si navzájem oznámí prostøednictvím
Mezinárodního úøadu seznam znakù státní svrchovanosti,
úøedních zkuebních, puncovních a záruèních znaèek,
které chtìjí nebo budou chtít chránit zcela nebo s urèitým omezením podle tohoto èlánku, a e se navzájem zpraví
o vech pozdìjích zmìnách, které nastanou v tomto seznamu. Kadá unijní zemì dá v pøíhodné dobì veøejnosti
k dispozici seznamy, které jí byly oznámeny.

Èlánek 6quinquies
A. - (1) Kadá tovární a obchodní známka øádnì zapsaná v zemí pùvodu bude tak, jak jest, pøiputìna k pøihláení a chránìna v ostatních unijních zemích s výhradami uvedenými v tomto èlánku. Tyto zemì mohou pøed
provedením koneèného zápisu poadovat, aby bylo pøedloeno osvìdèení o zápisu v zemi pùvodu vydané pøísluným úøadem. Pro toto osvìdèení nebude poadováno ádné ovìøení.

Pokud jde o vlajky státù, není vak také oznámení
povinné.
b) Ustanovení uvedena v prvním odstavci pod
písm. b) se vztahují jen na erby, vlajky a jiné symbolické
znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních mezivládních
organizací, které byly zmínìnými organizacemi oznámeny unijním zemím prostøednictvím Mezinárodního úøadu.

(2) Za zemi pùvodu se pokládá ta unijní zemì,
kde pøihlaovatel má skuteèný (opravdový) prùmyslový
nebo obchodní závod, a nemá-li takový závod v Unii, ta
unijní zemì, kde má své bydlitì; nemá-li bydlitì v Unii,
tedy zemì jeho státní pøíslunosti v pøípadì, e je pøísluníkem unijní zemì.

(4) Kadá unijní zemì smí ve lhùtì 12 mìsícù po obdrení seznamù zaslat prostøednictvím Mezinárodního úøadu pøísluné zemi nebo mezinárodní mezivládní organizaci své pøípadné námitky.

B. -Tovární a obchodní známky, o kterých jedná tento èlánek, mohou být odmítnuty k zápisu nebo zrueny
jen v tìchto pøípadech:
1. jestlie mohou poruit práva, jich nabyly tøetí
osoby v zemi, kde je ádáno o ochranu;
2. jestlie nemají rozliovací zpùsobilost nebo jsouli sloeny výhradnì ze znaèek nebo údajù, které mohou
v obchodì slouit k oznaèování druhu, jakosti, mnoství,
urèení, ceny, místa pùvodu výrobkù nebo doby výroby,
nebo se staly obvyklými v obecné mluvì nebo v loajálních a stálých obchodních zvyklostech zemì, kde je poadována ochrana;
3. jestlie odporují dobrým mravùm nebo veøejnému poøádku, a zejména mohou-li klamat veøejnost. Rozumí se, e známka nemùe být pokládána za odporující
veøejnému poøádku pouze z tohoto dùvodu, e se neshoduje s nìkterým ustanovením známkového práva, vyjímaje pøípad, kdy se toto ustanovení samo týká veøejného poøádku.

(5) U vlajek státù bude pouito opatøení, která jsou
uvedena v odstavci 1 shora, jen pùjde-li o známky zapsané po 6. listopadu 1925.
(6) Pro státní znaky, kromì vlajek, pro úøední a puncovní znaèky unijních zemí a pro erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních mezivládních organizací platí tato ustanovení, jen pokud se
týèe známek, které byly zapsány po uplynutí dvou mìsícù po pøevzetí oznámení uvedeného v odstavci 3 shora.
(7) V pøípadì zlého úmyslu smìjí zemì dát vymazat
i ty známky, které byly zapsány pøed 6. listopadem 1925 a
obsahují státní znaky, znaèky a puncovní znaèky.
(8) Pøísluníci kadé zemì, jim se povolí uívat státních znakù, znaèek a puncovních znaèek jejich zemì, smìjí
jich uívat, i kdyby se podobaly státním znakùm, znaèkám a puncovním znaèkám jiné zemì.

Pouití ustanovení èlánku 10 bis je nicménì vyhrazeno.

(9) Unijní zemì se zavazují, e zakáí uívat v obchodu neoprávnìnì státních znakù jiných unijních zemí, jestlie by takové uívání mohlo vyvolat omyl o pùvodu výrobkù.

C. - (1) Pøi posuzování, lze-li známku chránit, nutno
pøihlédnout ke vem skutkovým okolnostem, zvlátì
k dobì uívání známky.
(2) V ostatních unijních zemích nemohou být odmítnuty tovární nebo obchodní známky jen z toho dùvodu, e se lií od známek chránìných v zemí pùvodu toliko
v prvcích, které nezhorují jejich rozliovací zpùsobilost
a nedotýkají se totonosti známek pokud se týèe tvaru,
v jakém byly pøihláeny v øeèené zemi pùvodu.

(10) Pøedchozí ustanovení nebrání zemím, aby podle
èlánku 6 quinquies odst. 3 písm. B mohly odmítnout nebo
prohlásit za neplatné známky, které nedovolenì obsahují
erby, vlajky a jiné znaky státní svrchovanosti, nebo znaky a úøední puncovní znaèky zavedené v nìkteré unijní
zemi stejnì jako rozliovací znaky mezinárodních mezivládních organizací uvedených v odstavci 1 shora.

D. - Nikdo se nemùe dovolávat výhod tohoto èlánku, jestlie známka, o její ochranu ádá, není zapsána
v zemi pùvodu.

Èlánek 6quater
(1) Jestlie podle zákonodárství nìkteré unijní zemì
je pøevod známky platný jen tehdy, nastal-li souèasnì
s pøevodem podniku nebo obchodu, jemu známka nále-

E. - V ádném pøípadì vak nevzejde obnovením zápisu známky v zemi pùvodu povinnost obnovit zápis
v ostatních unijních zemích, v nich byla známka zapsána.
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F. - Výhoda priority se zachovává pøihlákám známek
uèinìným ve lhùtì podle èlánku 4 i tehdy, kdy se zápis
v zemi pùvodu stal teprve po uplynutí této lhùty.

(3) K zabavení dojde podle vnitøního zákonodárství
kadé zemì, buï na návrh prokurátora nebo kteréhokoliv
jiného pøísluného úøadu, nebo na ádost zúèastnìné
strany, a je to osoba fyzická, nebo právnická.

Èlánek 6sexites
Unijní zemì se zavazují chránit známky slueb. Nejsou povinny zavádìt zápis tìchto známek.

(4) Úøady nejsou povinny provést zabavení v pøípadì prùvozu.

Èlánek 6septies
(1) ádá-li jednatel nebo zástupce majitele známky
v nìkteré unijní zemi o zápis této známky na své vlastní
jméno v jedné nebo nìkolika tìchto zemích bez souhlasu tohoto majitele, je majitel oprávnìn podat námitky
proti poadovanému zápisu a ádat o výmaz, nebo povoluje-li to zákon dotyèné zemì, o pøevod zápisu na
sebe, pokud by jednatel nebo zástupce neospravedlnil
své jednání.

(6) Jestlie zákonodárství nìkteré zemì nedovoluje
zabavení pøi dovozu, ani zákaz dovozu ani zabavení ve
vnitrozemí, budou tato opatøení a do pøísluné zákonodárné zmìny nahrazena alobami a prostøedky, které zákon této zemì propùjèuje ve stejném pøípadì vlastním
státním pøísluníkùm.

(5) Jestlie zákonodárství nìkteré zemì nedovoluje
zabavení pøi dovozu, bude zabavení nahrazeno zákazem
dovozu nebo zabavením ve vnitrozemí.

Èlánek 10
(1) Ustanovení pøedchozího èlánku bude pouito
v pøípadì pøímého nebo nepøímého uívání faleného oznaèení pùvodu výrobku nebo totonosti výrobce, továrníka nebo obchodníka.

(2) S výhradou výe uvedeného odstavce 1 je majitel
známky oprávnìn podat námitky proti uívání své známky jednatelem nebo zástupcem, pokud k tomuto uívání
nedal zmocnìní.
(3) Národním zákonodárstvím mùe být stanovena
spravedlivá lhùta, ve které by majitel známky mohl uplatòovat svá práva podle tohoto èlánku.

(2) V kadém pøípadì bude za zúèastnìnou stranu
uznána kadá osoba fyzická nebo právnická, kadý výrobce, továrník nebo obchodník zúèastnìný na tìbì,
výrobì nebo obchodu s tímto výrobkem a usazený
v místì falenì oznaèeném jako místo pùvodu nebo
v oblasti, kde toto místo leí, nebo v zemi falené oznaèené, nebo v zemi, kde falené oznaèení o pùvodu je uíváno.

Èlánek 7
Povaha výrobku, na který má být tovární nebo obchodní známka pøipojována, nemùe v ádném pøípadì
pøekáet zápisu známky.

Èlánek 10bis
(1) Unijní zemì jsou povinny zajistit pøísluníkùm Unie
úèinnou ochranu proti nekalé soutìi.

Èlánek 7bis
(1) Unijní zemì se zavazují pøipustit k pøihláení a chránit známky svazové, náleející sdruením, jejich existence neodporuje zákonu zemì pùvodu, a to i tehdy, kdy
tato sdruení nemají prùmyslový nebo obchodní závod.

(2) Nekalou soutìí je kadá soutìní èinnost, která
odporuje poctivým zvyklostem v prùmyslu nebo v obchodì.
(3) Zejména musí být zakázány:
1. jakékoliv èiny, které by mohly jakkoli zpùsobit
zámìnu s podnikem, výrobky nebo s prùmyslovou nebo obchodní èinnosti soutìitele;
2. falené údaje pøi provozování obchodu, které
by mohly pokodit dobrou povìst podniku,
výrobkù nebo prùmyslové nebo obchodní èinnosti soutìitele;
3. údaje nebo tvrzení, jejich uívání pøi provozu
obchodu by bylo s to uvádìt veøejnost v omyl
o vlastnosti, zpùsobu výroby, charakteristice,
zpùsobilosti k pouití nebo o mnoství zboí.

(2) Kadá zemì má vak na vùli posoudit, za kterých
zvlátních podmínek bude svazová známka chránìna, a
mùe odmítnout ochranu, jestlie tato známka odporuje
veøejným zájmùm.
(3) Ochrana tìchto známek nemùe vak být odmítnuta ádnému sdruení, jeho existence neodporuje zákonu zemì pùvodu, z dùvodu, e sdruení nemá sídlo
v zemi, kde je poadována ochrana, nebo e není ustaveno podle zákonodárství této zemì.
Èlánek 8
Obchodní jméno je chránìno ve vech unijních zemích, ani by bylo tøeba je pøihlaovat nebo zapisovat;
nerozhoduje, zda-li je, èi není èástí tovární nebo obchodní známky.

Èlánek 10ter
(1) Unijní zemì se zavazují, e zajistí pøísluníkùm
ostatních unijních zemí vhodné zákonné prostøedky
k úèinnému potlaèování vekerých èinù uvedených
v èláncích 9, 10 a 10 bis.

Èlánek 9
(1) Kadý výrobek, který je nedovolenì oznaèen tovární nebo obchodní známkou nebo obchodním jménem,
bude pøi dovozu do tìch unijních zemí, ve kterých tato
známka nebo toto obchodní jméno mají právo na zákonnou ochranu, zabaven.

(2) Zavazují se dále, e uèiní opatøení, aby svazùm a
sdruením, které zastupují zúèastnìné prùmyslníky, výrobce nebo obchodníky a jejich existence se nepøíèí zákonùm jejich zemì, bylo - pokud jde o potlaèování èinù
oznaèených v èláncích 9, 10 a 10 bis - dovoleno zakroèovat u soudù nebo u správních úøadù, a to v takové míøe,
v jaké to zákon zemì, kde se ádá o ochranu, dovoluje
svazùm a sdruením této zemì.

(2) Zabavení se provede rovnì v zemi, kde dolo
k nedovolenému znaèení, nebo v zemi, kam byl výrobek
dovezen.
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viii) zøizuje výbory znalcù a pracovní skupiny,
které povauje za uiteèné pro uskuteènìní cílù Unie;
ix) rozhoduje, které zemì, které nejsou èleny
Unie, a které mezivládní a mezinárodní nevládní organizace se mohou zúèastnit jeho
zasedání jako pozorovatelé;
x) schvaluje zmìny èlánkù 13 a 17;
xi) èiní dalí vhodná opatøení zamìøená na dosaení cílù Unie;
xii) plní vechny ostatní úkoly, které mu ukládá tato Úmluva;
xiii) vykonává, s výhradou jejich pøijetí, práva,
která jsou mu svìøena Úmluvou zøizující
Organizaci.

Èlánek 11
(1) Unijní zemì udìlí podle svého vnitøního zákonodárství patentovatelným vynálezùm, uitným vzorùm,
prùmyslovým vzorùm nebo modelùm, jako i továrním
nebo obchodním známkám doèasnou ochranu, pokud jde
o výrobky, které budou vystaveny na mezinárodních výstavách úøedních nebo úøednì uznaných a poøádaných
na území nìkteré z uvedených zemí.
(2) Touto doèasnou ochranou nebudou prodloueny
lhùty uvedené v èlánku 4. Bude-li pozdìji ádáno
o právo pøednosti, mùe kadá zemì stanovit, e lhùta poèíná bìet ode dne, kdy výrobek byl vnesen do výstavy.
(3) Kadá zemì mùe vyadovat jakoto dùkaz o totonosti vystavovaného pøedmìtu a o datu jeho vnesení
doklady, které uzná za vhodné.

b) V otázkách, které zajímají rovnì jiné unie spravované Organizací, rozhodne Shromádìní s pøihlédnutím ke stanovisku Koordinaèního výboru Organizace.

Èlánek 12
(1) Kadá unijní zemì se zavazuje, e zøídí zvlátní
úøad pro prùmyslové vlastnictví a ústøední pøihlaovnu,
aby bylo mono oznamovat veøejnosti patenty na vynálezy, uitné vzory, prùmyslové vzory nebo modely a tovární nebo obchodní známky.

(3) a) S výjimkou ustanovení písmena b) mùe delegát zastupovat pouze jednu zemi.
b) Unijní zemì sdruené podle zvlátní dohody
v jednom spoleèném úøadì majícím pro kadou z nich
povahu zvlátního národního úøadu pro prùmyslové vlastnictví, o kterém pojednává èlánek 12, mohou být pøi jednáních zastupovány spoleènì jednou z nich.

(2) Tento úøad bude vydávat periodicky úøední list.
Bude pravidelnì publikovat:
a) jména oprávnìných osob, jim byly vydány
patenty, spolu s krátkým oznaèením patentovaných vynálezù;

(4) a) Kadá èlenská zemì Shromádìní má jeden hlas.
b) Polovina èlenských zemí Shromádìní tvoøí
kvorum.

b) reprodukce zapsaných známek.

c) Bez ohledu na ustanovení písmena b), je-li na
zasedání poèet zastoupených zemí nií ne polovina,
ale èiní-li aspoò jednu tøetinu èlenských zemí Shromádìní, mùe Shromádìní èinit rozhodnutí; takováto rozhodnutí Shromádìní, s výjimkou rozhodnutí o øízení, se
stanou vykonatelnými teprve po splnìní podmínek dále
uvedených. Mezinárodní úøad oznámí uvedená rozhodnutí èlenským zemím Shromádìní, které nebyly zastoupeny, a vyzve je, aby písemnì ve lhùtì tøí mìsícù poèítané od data tohoto sdìlení vyjádøily svùj hlas anebo
abstenci. Jestlie po uplynutí této lhùty je poèet státù,
které takto vyjádøily svùj hlas anebo abstenci, roven nejménì poètu zemí chybìjících k dosaení kvora na zasedání, tato rozhodnutí se stanou vykonatelnými za pøedpokladu, e je dosaeno souèasnì poadované vìtiny.

Èlánek 13
(1) a) Unie má Shromádìní skládající se z unijních
zemí, které jsou vázány èlánky 13 a 17.
b) Vláda kadé zemì je zastoupena jedním delegátem, který mùe mít své zástupce, poradce a znalce.
c) Výdaje kadé delegace hradí vláda, která tuto
delegaci ustanovila.
(2) a) Shromádìní:
i) projednává vechny otázky týkající se chodu a dalího rozvoje Unie a plnìní této
Úmluvy;
ii) dává pokyny Mezinárodnímu úøadu duevního vlastnictví (dále jen "Mezinárodní
úøad"), o nìm se pojednává v Úmluvì zøizující Svìtovou organizaci duevního
vlastnictví (dále jen "Organizace"), pro pøípravu revizních konferencí rovnì podle
pøipomínek unijních zemí, které nejsou vázány èlánky 13 a 17;
iii) reviduje a schvaluje zprávy a èinnost generálního øeditele Organizace týkající se
Unie a dává mu vechny uiteèné pokyny
v otázkách kompetence Unie;
iv) volí èleny Výkonného výboru Shromádìní;
v) pøezkoumává a schvaluje zprávy a èinnost
svého Výkonného výboru a dává mu pokyny;
vi) stanoví program, schvaluje dvouletý rozpoèet Unie a schvaluje její závìreèné úèty;
vii) schvaluje finanèní øád Unie;

d) S výhradou ustanovení èlánku 17 odst. 2) pøijímá Shromádìní rozhodnutí dvoutøetinovou vìtinou
odevzdaných hlasù.
e) Abstence se nepoèítá jako hlas.
(5) a) S výhradou pododstavce b) mùe delegát hlasovat pouze jménem jedné zemì.
b) Unijní zemì, o kterých se pojednává v odstavci 3 b), se obecnì vynasnaí, aby byly zastoupeny
na zasedáních Shromádìní svými vlastními delegacemi.
Avak nemùe-li z mimoøádných dùvodù nìkterá z uvedených zemí být zastoupena svou vlastní delegací, mùe
dát jiné delegaci z tìchto zemí zmocnìní hlasovat jejím
jménem; jedna delegace mùe takto na základì zmocnìní
hlasovat pouze pro jednu zemi. Zmocnìní k tomuto úèelu
musí být provedeno aktem podepsaným hlavou státu
nebo pøísluným ministrem.
(6) Unijní zemì, které nejsou èleny Shromádìní, se
mohou jeho zasedání zúèastnit jako pozorovatelé.
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(7) a) Shromádìní se schází jednou za dva roky na
øádné zasedání na svolání generálním øeditelem a kromì
mimoøádných pøípadù ve stejné dobì a na stejném místì
jako Valné shromádìní Organizace.

(7) a) Výkonný výbor se schází jednou za rok na
øádné zasedání, a to na svolání generálním øeditelem pokud mono ve stejnou dobu a na stejném místì jako Koordinaèní výbor Organizace.

b) Shromádìní se schází na mimoøádné zasedání na svolání rozeslané generálním øeditelem na ádost
Výkonného výboru nebo na ádost jedné ètvrtiny èlenských zemí Shromádìní.

b) Výkonný výbor se schází na mimoøádné zasedání na svolání, které rozele generální øeditel buï
z iniciativy Výkonného výboru nebo na ádost jeho pøedsedy nebo jedné ètvrtiny èlenù Výkonného výboru.

(8) Shromádìní schvaluje svùj jednací øád.

(8) a) Kadá èlenská zemì Výkonného výboru má
jeden hlas.

Èlánek 14
(1) Shromádìní má Výkonný výbor.

b) Polovina èlenských zemí Výkonného výboru
tvoøí kvorum.
c) Rozhodnutí se pøijímají prostou vìtinou odevzdaných hlasù.

(2) a) Výkonný výbor se skládá ze zemí zvolených
z èlenských zemí Shromádìní. Kromì toho je zemì, na
jejím území má Organizace své sídlo, s výhradou ustanovení èlánku 16 odst. 7 b), zastoupena ve Výkonném
výboru ex officio.

d) Abstence se nepoèítá jako hlas.
e) Delegát mùe zastupovat pouze jednu zemi a
hlasovat pouze jménem jedné zemì.

b) Vláda kadé zemì, která je èlenem Výkonného
výboru, je zastupována jedním delegátem, který mùe mít
své zástupce, poradce a experty.

(9) Unijní zemì, které nejsou èleny Výkonného výboru, se mohou jeho zasedání zúèastnit jako pozorovatelé.
(10)

c) Výdaje kadé delegace hradí vláda, která tuto
delegaci ustanovila.

Výkonný výbor schvaluje svùj jednací øád.

Èlánek 15
(1) a) Administrativní úkoly Unie zajiuje Mezinárodní úøad, který nastupuje po úøadu Unie spojeném
s úøadem Unie vytvoøené podle Mezinárodní úmluvy na
ochranu literárních a umìleckých dìl.

(3) Poèet èlenských zemí Výkonného výboru odpovídá jedné ètvrtinì poètu èlenských zemí Shromádìní.
Pøi stanovení poètu míst, která mají být obsazena, se
k zùstatkùm po dìlení ètyømi nepøihlíí.
(4) Pøi volbì èlenù Výkonného výboru pøihlédne
Shromádìní k vyrovnanému zemìpisnému rozvrení a
k tomu, aby vechny zemì, které jsou stranami zvlátních dohod zøízených v souvislosti s Unií, byly mezi zemìmi tvoøícími Výkonný výbor zastoupeny.

b) Mezinárodní úøad plní zejména úkoly sekretariátu jednotlivých orgánù Unie.
c) Generální øeditel Organizace je nejvyím úøedníkem Unie a zastupuje ji.

(5) a) Èlenské zemì Výkonného výboru vykonávají svoji funkci od skonèení zasedání Shromádìní, na kterém byly zvoleny, do skonèení pøítího øádného zasedání
Shromádìní.

(2) Mezinárodní úøad shromaïuje a publikuje informace o ochranì prùmyslového vlastnictví. Kadá unijní
zemì informuje co nejdøíve Mezinárodní úøad o textu kadého nového zákona a o vech oficiálních textech týkajících se ochrany prùmyslového vlastnictví. Mimo to poskytuje Mezinárodnímu úøadu vechny publikace vydávané jejími orgány pro prùmyslové vlastnictví, které se týkají
pøímo ochrany prùmyslového vlastnictví a které Mezinárodní úøad povauje za zajímavé pro svou èinnost.

b) Èlenské zemì Výkonného výboru mohou být
znovu zvoleny, nejvýe vak dvì tøetiny z nich.
c) Shromádìní stanoví pravidla o zpùsobech zvolení a pøípadného znovuzvolení èlenù Výkonného výboru.
(6) a) Výkonný výbor:
i) pøipravuje návrh poøadu jednání Shromádìní;
ii) pøedkládá Shromádìní návrhy týkající se
návrhu programu a dvouletého rozpoètu
Unie pøipravené generálním øeditelem;
iii) (vyputìn)
iv) pøedkládá Shromádìní s pøíslunými komentáøi periodické zprávy generálního øeditele a roèní revizní úèetní zprávy;
v) èiní podle usnesení Shromádìní a s pøihlédnutím k okolnostem vzniklým mezi dvìma øádnými zasedáními tohoto Shromádìní vechna opatøení nezbytná k provedení
programu Unie generálním øeditelem;
vi) vykonává vechny dalí úkoly, které jsou
mu svìøeny v rámci této Úmluvy.

(3) Mezinárodní úøad vydává mìsíèník.
(4) Mezinárodní úøad poskytuje kadé unijní zemi na
její ádost informace o otázkách týkajících se ochrany
prùmyslového vlastnictví.
(5) Mezinárodní úøad vypracovává studie a poskytuje sluby urèené k usnadnìní ochrany prùmyslového
vlastnictví.
(6) Generální øeditel a kadý jím urèený pracovník se
úèastní bez hlasovacího práva vech zasedání Shromádìní, Výkonného výboru a jiného výboru znalcù nebo
pracovní skupiny. Generální øeditel nebo jím urèený pracovník je z úøední povinnosti tajemníkem tìchto orgánù.
(7) a) Mezinárodní úøad pøipravuje podle pokynù
Shromádìní a ve spolupráci s Výkonným výborem revizní konference o jiných ustanoveních Úmluvy ne obsaených v èláncích 13 a 17.

b) V otázkách, které zajímají rovnì jiné unie spravované Organizací, rozhodne Výkonný výbor s pøihlédnutím ke stanovisku Koordinaèního výboru Organizace.

b) Mezinárodní úøad se mùe radit o pøípravì revizních konferencí s mezivládními organizacemi a s mezinárodními mezivládními organizacemi.
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zemi se vak mùe dovolit, aby i nadále vykonávala své
hlasovací právo v daném orgánu, pokud tento orgán má
za to, e prodlení v placení bylo zpùsobeno mimoøádnými a nevyhnutelnými okolnostmi.

c) Generální øeditel a osoby jím urèené se zúèastní bez hlasovacího práva jednání na tìchto konferencích.
(8) Mezinárodní úøad plní vechny dalí úkoly, které
jsou mu uloeny.

f) V pøípadì, kdy rozpoèet nebude schválen pøed
zaèátkem nového finanèního období, bude pøeveden rozpoèet z minulého roku, a to zpùsobem stanoveným finanèním øádem.

Èlánek 16
(1) a) Unie má svùj rozpoèet.

(5) Výi poplatkù a èástek za sluby poskytované Mezinárodním úøadem z titulu Unie stanoví generální øeditel,
který o nich informuje Shromádìní a Výkonný výbor.

b) Rozpoèet Unie obsahuje vlastní pøíjmy a výdaje Unie, její pøíspìvek do rozpoètu spoleèných výdajù
unií a pøípadnì èástku danou k dispozici rozpoètu Konference Organizace.

(6) a) Unie má provozovací kapitálový fond, který
se vytvoøí jednorázovou platbou poskytnutou kadou
unijní zemí. Stane-li se fond nedostateèným, rozhodne
Shromádìní o jeho zvýení.

c) Za výdaje spoleèné uniím se povaují výdaje,
které nelze pøipsat výluènì Unii, ale které lze pøipsat také
jedné nebo více dalím uniím spravovaným Organizací.
Podíl unie na tìchto spoleèných výdajích je úmìrný zájmu, který má Unie na nich.

b) Výe poèáteèní platby kadé zemì do uvedeného fondu nebo její úèasti na zvýení tohoto fondu je
úmìrná roènímu pøíspìvku této zemì v roce, bìhem kterého je fond vytvoøen nebo uèinìno rozhodnutí o jeho
zvýení.

(2) Rozpoèet Unie se sestavuje s pøihlédnutím k poadavkùm koordinace s rozpoèty ostatních unií spravovaných Organizací.

c) Výe a zpùsob platby urèí Shromádìní na
návrh generálního øeditele poté, co vyslechlo názor Koordinaèního výboru Organizace.

(3) Rozpoèet Unie je financován z tìchto zdrojù:
i) z pøíspìvkù unijních zemí;
ii) z poplatkù a dávek za sluby vykonávané Mezinárodním úøadem z titulu Unie;
iii) z výtìku prodeje publikací Mezinárodního
úøadu souvisejících s Unií a z poplatkù za tyto
publikace;
iv) z darù, odkazù a subvencí;
v) z nájemného, úrokù a dalích rùzných pøíjmù,

(7) a) Smlouva o sídle Organizace uzavøená se zemí,
na jejím území má Organizace své sídlo, stanoví, e tato
zemì poskytuje zálohy v pøípadech, kdy je provozovací
kapitálový fond nedostaèující. Výe tìchto záloh a podmínky, za nich jsou poskytovány, jsou v kadém jednotlivém pøípadì pøedmìtem samostatných dohod mezi takovou zemí a Organizací. Taková zemì má ex officio místo
ve Výkonném výboru po dobu, po kterou pro ni trvá
závazek poskytovat zálohy.

(4) a) Aby byl urèen podíl pøíspìvkù do rozpoètu,
zaøazuje se kadá unijní zemì do jedné tøídy a platí své
roèní pøíspìvky na základì poètu stanoveného takto:
Tøída I
- 25
Tøída II
- 20
Tøída III
- 15
Tøída IV
- 10
Tøída V
- 5
Tøída VI
- 3
Tøída VII
- 1.

b) Jak zemì uvedená v písmenu a), tak i Organizace mají kadá právo vypovìdìt závazek poskytovat zálohy, a to formou písemného oznámení. Výpovìï se stane úèinnou tøi roky po uplynutí roku, ve kterém byla
oznámena.
(8) Revize úètù je zajiována zpùsobem stanoveným
finanèním øádem jednou nebo více unijními zemìmi nebo
externími revizory, kteøí jsou s jejich souhlasem ustanoveni Shromádìním.

b) Pokud tak ji neuèinila døíve, oznámí kadá
zemì souèasnì s uloením ratifikaèních listin nebo listin
o pøístupu tøídu, do které chce být zaøazena. Tøídu mùe
zmìnit. Vybere-li si nií tøídu, je zemì povinna to oznámit
Shromádìní na jeho øádném zasedání. Taková zmìna se
stane úèinnou zaèátkem kalendáøního roku následujícího
po pøísluném zasedání.

Èlánek 17
(1) Návrhy na zmìny èlánkù 13, 14, 15, 16 a tohoto
èlánku mohou být pøedloeny kadou èlenskou zemí Shromádìní, Výkonným výborem nebo generálním øeditelem.
Tyto návrhy oznamuje generální øeditel èlenským zemím
Shromádìní alespoò est mìsícù pøed jejich projednáváním ve Shromádìní.

c) Roèní pøíspìvek kadé zemì pøedstavuje èástku, její pomìr k celkové èástce roèních pøíspìvkù vech
zemí do rozpoètu Unie je stejný jako pomìr mezi poètem
jednotek tøídy, do které je zaøazena, a celkovým poètem
jednotek vech zemí.

(2) Zmìny èlánkù uvedených v odstavci 1 schvaluje
Shromádìní. Jejich schválení vyaduje tøíètvrtinové vìtiny odevzdaných hlasù; avak jakákoliv zmìna èlánku
13 a tohoto odstavce vyaduje ètyø pìtin odevzdaných
hlasù.

d) Pøíspìvky jsou splatné prvního ledna kadého roku.

(3) Zmìny èlánkù uvedených v odstavci 1 vstoupí
v platnost mìsíc poté, co generální øeditel obdrí písemné oznámení o jejich pøijetí uèinìná v souladu s pøíslunými ústavními pravidly, a to od tøí ètvrtin zemí, které
byly èleny Shromádìní v dobì, kdy zmìna byla schválena. Zmìny uvedených èlánkù takto pøijaté váí vechny
zemì, které jsou èleny Shromádìní v dobì, kdy zmìna

e) Zemì, která je v prodlení s placením svých
pøíspìvkù, nemùe vykonávat své hlasovací právo v ádném orgánu Unie, jeho je èlenem, rovná-li se èástka nedoplatkù nebo pøekraèuje-li èástku pøíspìvkù, které má
platit tato zemì za dva pøedcházející plné roky. Takové
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uvedená v odstavci 1), b) vstoupí v platnost pro tuto
zemi podle odstavce 2), a), b) nebo c).

vstoupí v platnost nebo které se stanou jeho èleny pozdìji; avak kadá zmìna, která zvyuje finanèní závazky
unijních zemí zavazuje pouze ty zemì, které oznámily pøijetí uvedené zmìny.

Èlánek 21
(1) Kadá zemì, která není èlenskou zemí Unie, mùe
pøistoupit k tomuto znìní Úmluvy, a stát se tak èlenem
Unie. Listiny o pøístupu se ukládají u generálního øeditele.

Èlánek 18
(1) Tato Úmluva bude podrobena revizím, je mají zavést zlepení zamìøená na zdokonalení systému Unie.

(2) Pro zemi, která není èlenskou zemí Unie a která
uloila listiny o pøístupu jeden anebo více mìsícù pøede
dnem, kdy vstoupí v platnost ustanovení tohoto znìní,
vstoupí toto znìní v platnost ke dni, kdy ustanovení
vstoupí poprvé v platnost podle èlánku 20, 2), a), nebo
b), leè by v listinì o pøístupu bylo uvedeno pozdìjí datum; avak
i) nevstoupí-li èlánky 1 a 12 v platnost k tomuto dni, bude pøísluná zemì v mezidobí, ne
vstoupí v platnost tato ustanovení, a místo
nich vázána èlánky 1 a 12 Lisabonského znìní;
ii) nevstoupí-li èlánky 13 a 17 v platnost k tomuto dni, bude pøísluná zemì v mezidobí, ne
vstoupí v platnost tato ustanovení, a místo
nich vázána èlánky 13 a 14 odst. 3) a 5) Lisabonského znìní.

(2) Za tím úèelem se budou v jedné z unijních zemí
konat postupnì konference delegátù tìchto zemí.
(3) Zmìny èlánkù 13 a 17 se spravují ustanoveními
èlánku 17.
Èlánek 19
Unijní zemì si navzájem vyhrazují právo sjednávat
oddìlenì mezi sebou zvlátní dohody na ochranu prùmyslového vlastnictví, pokud takové dohody neodporují ustanovením této Úmluvy.
Èlánek 20
(1) a) Unijní zemì, která podepsala toto znìní, mùe
je ratifikovat, a nepodepsala-li je mùe k nìmu pøistoupit.
Ratifikaèní listiny nebo listiny o pøístupu se ukládají
u generálního øeditele.

Uvede-li zemì v listinì o pøístupu pozdìjí datum,
vstoupí toto znìní v platnost pro tuto zemi v datu uvedeném v listinì.

b) Unijní zemì mùe prohlásit ve své ratifikaèní
listinì nebo listinì o pøístupu, e ratifikace nebo pøístup
se nevztahují:
i) na èlánky 1 a 12 nebo
ii) na èlánky 13 a 17.

b) Pro zemi, která není èlenskou zemí Unie a která uloí listinu o pøístupu ke dni, který následuje po vstupu v platnost jedné samotné skupiny èlánkù tohoto znìní, nebo ke dni, který tomuto vstupu v platnost pøechází
ménì ne mìsíc, vstoupí toto znìní v platnost s výhradou ustanovení pododstavce a) tøi mìsíce po dni, kdy
takový pøístup byl oznámen generálním øeditelem, leè by
v listinì o pøístupu bylo uvedeno pozdìjí datum.
V tomto pøípadì vstoupí toto znìní v platnost pro tuto
zemi v datu tam uvedeném.

c) Unijní zemì, která podle písmena b) vylouèila
z úèinkù ratifikace nebo pøístupu jednu ze dvou skupin
èlánkù zmínìných v uvedeném pododstavci, mùe kdykoliv pozdìji prohlásit, e roziøuje úèinky své ratifikace
nebo svého pøístupu na tuto skupinu èlánkù. Takové prohláení se ukládá u generálního øeditele.
(2) a) Èlánky 1 a 12 vstoupí v platnost pro deset
prvních unijních zemí, které uloily ratifikaèní listiny nebo
listiny o pøístupu, ani uèinily prohláení podle odstavce
1, b), i) tøi mìsíce po uloení desáté ratifikaèní listiny nebo
listiny o pøístupu.

(3) Pro zemi, která není èlenskou zemí Unie a která
uloí listinu o pøístupu po dni, kdy toto znìní vstoupí
v platnost jako celek, nebo uèiní-li tak ménì ne jeden
mìsíce pøed tímto datem, vstoupí toto znìní v platnost tøi
mìsíce po dni, kdy byl pøístup oznámen generálním øeditelem, leè by v listinì o pøístupu bylo uvedeno pozdìjí
datum. V tomto pøípadì vstoupí toto znìní v platnost pro
tuto zemi v datu tam uvedeném.

b) Èlánky 13 a 17 vstoupí v platnost pro deset
prvních unijních zemí, které uloily ratifikaèní listiny nebo
listiny o pøístupu, ani uèinily prohláení podle odstavce
1), b), ii) tøi mìsíce po uloení desáté ratifikaèní listiny
nebo listiny o pøístupu.

Èlánek 22
S výhradou moných výjimek uvedených v èláncích
20 odst. 1), b) a 28 odst. 2) znamená ratifikace nebo pøístup automaticky pøijetí vech ustanovení a pøiznání
vech výhod plynoucích z tohoto znìní.

c) S výhradou poèáteèního vstupu kadé ze
dvou skupin èlánkù uvedených v odstavci 1), b), i) a ii)
v platnost podle ustanovení písmena a) a b) a s výhradou ustanovení èlánku 1), b) vstoupí èlánky 1-17 v platnost pro unijní zemì jiné, ne jsou uvedeny v pododstavcích a) a b), které uloí ratifikaèní listinu nebo listinu
o pøístupu, jako i pro vechny unijní zemì, které uloí
prohláení podle odstavce 1), c), tøi mìsíce po datu oznámení o tomto uloení generálním øeditelem, leè by v uloené listinì nebo prohláení bylo uvedeno pozdìjí datum. V tomto pøípadì vstoupí toto znìní v platnost pro
tuto zemi v datu tam uvedeném.

Èlánek 23
Poté, co vstoupí toto znìní v platnost ve svém celku,
nemùe zemì pøistoupit k døívìjím znìním této
Úmluvy.
Èlánek 24
(1) Kadá zemì mùe prohlásit ve své ratifikaèní listinì nebo v listinì o pøístupu nebo mùe kdykoliv pozdìji
písemnì informovat generálního øeditele, e tato Úmluva

(3) Pro kadou unijní zemi, která uloí ratifikaèní listinu nebo listinu o pøístupu, vstoupí v platnost èlánky 18
a 30 prvním dnem, kdy kterákoliv z obou skupin èlánkù
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(3) Zemì, které nejsou èlenskými zemìmi Unie a stanou se smluvními stranami tohoto znìní, pouijí je ve
vztahu k unijním zemím, které nejsou smluvními stranami
tohoto znìní nebo které, aè jsou smluvními stranami tohoto znìní, uèinily prohláení ve smyslu èlánku 20 odst.
1), b), i). Uvedené zemì pøipustí, aby tyto unijní zemì
pouily ve svých vztazích s nimi ustanovení nejposlednìjího znìní, jeho jsou smluvními stranami.

se vztahuje na vechna nebo na èást území uvedených
v prohláení nebo v oznámení, za jejich vnìjí vztahy je
tato zemì odpovìdna.
(2) Kadá zemì, která uèinila takové prohláení nebo
takové oznámení, mùe kdykoliv oznámit generálnímu
øediteli, e tato Úmluva pøestává být pouitelná na celá
nebo na èást tìchto území.
(3) a) Prohláení uèinìné podle odst. 1) se stane
úèinným dnem, kdy se stane úèinnou ratifikace nebo pøístup, v nich bylo obsaeno, a oznámení uèinìné podle
tohoto odstavce se stane úèinným tøi mìsíce poté, kdy
bylo oznámeno generálním øeditelem.

Èlánek 28
(1) Vekeré spory mezi dvìma nebo více unijními zemìmi, které se týkají výkladu nebo pouití této Úmluvy a
které se nevyøídí jednáním, mohou být pøedloeny kteroukoliv z dotèených zemí Mezinárodnímu soudnímu dvoru
cestou ádosti odpovídající statutu dvora, ledae by se
dotèené zemì dohodly na jiném zpùsobu øeení. ádající
zemì informuje o sporu pøedloeném dvoru Mezinárodní
úøad; ten to oznámí vem ostatním unijním zemím.

b) Oznámení uèinìné podle odst. 2) se stane
úèinným dvanáct mìsícù poté, kdy dolo generálnímu
øediteli.
Èlánek 25
(1) Kadá zemì, která je stranou této Úmluvy, se zavazuje, e uèiní v souladu se svými ústavními pøedpisy
opatøení nezbytná k provedení této Úmluvy.

(2) Pøi podpisu tohoto znìní nebo uloení ratifikaèní
listiny nebo listiny o pøístupu mùe zemì prohlásit, e se
nepovauje vázána ustanoveními odstavce 1. Pokud jde
o spory mezi takovouto zemí a ostatními unijními zemìmi,
nepouije se ustanovení odstavce 1).

(2) Pøedpokládá se, e v okamiku, kdy zemì uloí ratifikaèní listinu nebo listinu o pøístupu, bude s to zajistit
v souladu se svým vnitøním zákonodárstvím úèinnost
ustanovení této Úmluvy.

(3) Zemì, která uèinila prohláení ve smyslu ustanovení odstavce 2), mùe je kdykoliv odvolat oznámením
zaslaným generálnímu øediteli.

Èlánek 26
(1) Tato Úmluva zùstává v platnosti po neomezenou
dobu.

Èlánek 29
(1) a) Toto znìní je podepsáno v jediném vyhotovení ve francouzském jazyce a uloeno u védské vlády.

(2) Kadá zemì mùe vypovìdìt toto znìní tím, e
zale oznámení generálnímu øediteli. Taková výpovìï
znamená také výpovìï vech døívìjích znìní a týká se
pouze zemì, která ji podala, zatím co pro ostatní unijní
zemì zùstává Úmluva platná a vykonatelná.

b) Generální øeditel vyhotoví oficiální texty po
poradì se zainteresovanými vládami v anglickém, italském, nìmeckém, portugalském, ruském a panìlském
jazyce a v dalích jazycích, které mùe urèit Shromádìní.

(3) Výpovìï se stává úèinnou jeden rok po dni, kdy
generální øeditel obdrel pøísluné oznámení.

c) V pøípadì rùznosti názorù na výklad jednotlivých textù rozhoduje text francouzský.

(4) Právo výpovìdi obsaené v tomto èlánku mùe
zemì vykonávat teprve po uplynutí lhùty pìti let ode
dne, kdy se stala èlenskou zemí Unie.

(2) Toto znìní zùstává otevøené k podpisu ve Stockholmu do dne 13. ledna 1968.

Èlánek 27
(1) Toto znìní nahrazuje ve vztazích mezi zemìmi,
mezi nimi platí, a v rozsahu, v jakém platí Paøískou
úmluvu ze dne 20. bøezna 1883 a dalí revidovaná znìní.

(4) Generální øeditel dá zaregistrovat toto znìní
u sekretariátu Organizace spojených národù.

(3) Generální øeditel pøedá dvì védskou vládou ovìøené kopie podepsaného textu tohoto znìní vládám vech
unijních zemí a na ádost vládì kterékoli jiné zemì.

(5) Generální øeditel oznamuje vládám vech unijních
zemí podpisy, uloení ratifikaèních listin nebo listin o pøístupu a vechna prohláení obsaená v takových listinách nebo uèinìná podle èlánku 20 odst. 1), c) vstup
ustanovení tohoto znìní v platnost, oznámení o výpovìdi a oznámení podle èlánku 24.

(2) a) Pokud jde o zemì, na které se toto znìní nevztahuje nebo se nevztahuje ve svém celku, ale mezi nimi platí Lisabonské znìní ze dne 31. øíjna 1958, zùstává
toto posléze uvedené znìní v platnosti ve svém celku
anebo jenom v èásti, kterou nenahrazuje toto znìní podle
odstavce 1).
b) Stejnì tak pro zemì, na které se nevztahuje
ani toto znìní, ani jeho èásti, ani Lisabonské znìní, zùstává v platnosti znìní Londýnské ze dne 2. èervna 1934 ve
svém celku anebo jenom v èásti, kterou nenahrazuje toto
znìní podle odst. 1).

Èlánek 30
(1) Do doby, ne se první generální øeditel ujme svého úøadu, se odkazy v tomto znìní na Mezinárodní úøad
Organizace nebo na generálního øeditele povaují za odkazy na úøad unie nebo jeho øeditele.

c) Stejnì tak pro zemì, na které se nevztahuje
ani toto znìní, ani jeho èásti, ani Lisabonské ani Londýnské znìní, zùstává v platnosti znìní Haagské ze dne
6. listopadu 1925 ve svém celku nebo jenom v èásti, kterou nenahrazuje toto znìní podle odst. 1).

(2) Unijní zemì, které nejsou vázány èlánky 13 a 17,
mohou po dobu pìti let ode dne, kdy vstoupí v platnost
Úmluva zøizující organizace, vykonávat, pokud si toho
pøejí, práva pøiznaná podle èlánku 13 a 17 tohoto znìní,
jako kdyby byly tìmito ustanoveními vázány. Zemì, kte20
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rá chce vykonávat tato práva, uloí za tím úèelem u generálního øeditele písemné oznámení, které se stane úèinným v den pøijetí. Tyto zemì jsou povaovány za èleny
Shromádìní a do doby, kdy uplyne uvedené období.

(4) Jakmile se vechny unijní zemì stanou èleny Organizace, práva, závazky a majetek úøadu Unie pøejdou
na Mezinárodní úøad Organizace.
Na dùkaz toho níe podepsaní, majíce k tomu øádné
plné moci, podepsali toto znìní Úmluvy.

(3) Pokud se vechny unijní zemì nestanou èlenskými zemìmi Organizace, bude Mezinárodní úøad Organizace vykonávat svoji funkci rovnì jako úøad Unie a generální øeditel jako øeditel tohoto Úøadu.

Dáno ve Stockholmu dne 14. èervence 1967.
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