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Úvod 

Úvodem si dovoluji citovat doc. JUDr. Vladimíra Pítru: „Veřejnoprávní ochrana 

ochranných známek má u nás dlouhou tradici, které nebyla valně narušena ani v letech 

centralistického řízení národního hospodářství, kdy známkové právo bylo utlumeno 

v důsledku naprosté neexistence trhu. … Po roce 1989 prošlo známkové právo nejen 

dramatickým legislativním vývojem, ale výrazně se změnila známková praxe. … 

Znatelný posun je zřetelný i v právní nauce vztahující se k právům na označení. Jestliže 

donedávna bylo známkové právo chápáno převážně jako součást práva veřejného, 

současná právní věda spatřuje jeho základ v právu soukromém a ochrannou známku 

chápe jako věc v právním smyslu. Dominantními otázkami známkového práva tak není 

to, jaké podmínky musí označení splňovat, aby mohlo být zapsáno do rejstříku, ale jak 

se takové označení má chovat na trhu.“
1
 

Až na základní znalosti byla pro mě detailní právní úprava a judikatura v oblasti 

práv na označení do nedávné doby velkou neznámou. Toto se však změnilo 

v souvislosti s plněním mých pracovních povinností, kdy se mi při spolupráci na 

známkových rešerších poprvé otevřel fascinující svět ochranných známek. Jako 

právníka mě zaujala legislativa sahající do hluboké minulosti i její široký mezinárodní 

rozměr. Z laického pohledu jsem obdivovala sílu ochranné známky, která mnohdy 

napomohla úspěchu podnikatele a jeho produktu na trhu nebo uspíšila jejich zavedení 

v očích spotřebitelské veřejnosti. Jako praktika zabývajícího se primárně soukromým 

právem mě zase zaujala výše uvedenému odpovídající právní ochrana a skutečnost, že 

tato ochrana má široký veřejnoprávní i soukromoprávní aspekt. 

Jsou to právě soukromoprávní aspekty ochrany ochranné známky, kterým jsem se 

ve své rigorózní práci rozhodla věnovat. V souladu s výše uvedeným citátem soudím, že 

tento aspekt je na vzestupu a je tedy aktuálním tématem dění na poli ochranných 

známek. Cílem práce je podat komplexní přehled soukromoprávní ochrany ochranných 

známek se zaměřením na její odraz v rozhodovací praxi Úřadu průmyslového 

                                                 
1
Předmluva doc. JUDr. Vladimíra Pítry in HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, 

Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání (Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení 

původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Komentář. 3. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2015, 408 s., ISBN: 978-80-7400-5698-5. 
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vlastnictví a související judikatuře. 

Po prvotní analýze problematiky jsem si vytvořila základní dělicí čáru mezi 

veřejnoprávním a soukromoprávní aspektem ochrany tak, že soukromoprávní prvek 

shledávám v úpravě, kterou jsou chráněna výlučná soukromá práva související 

s ochrannými známkami, a to zpravidla jejich vlastníkem. Zaměřuji se proto primárně 

na ochranu výlučných soukromých práv souvisejících s vlastnictvím ochranné známky, 

a to v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví, před soudem i při mimosoudním 

řešení. K analyzované problematice v textu poskytuji své osobní názory a interpretace a 

připojuji rovněž několik de lege ferenda návrhů. V souladu s touto premisou je 

rigorózní práce členěna následujícím způsobem. 

První kapitola čtenáři přináší teoretický základ vědomostí, které potřebuje 

k uchopení a studiu tématu. Se znalostí teorie se praxe úzce prolíná, čtenář tak musí mít 

přehled nejen o definicích pojmů, ale například i o funkcích ochranné známky, jelikož 

negativní vliv na ně má konotace s ochranou práv vlastníka v obchodním styku.  

Druhá kapitola přibližuje relativní překážky zápisné způsobilosti přihlašovaného 

označení do rejstříku ochranných známek. Tyto vycházejí ze střetu staršího práva a 

práva nově přihlašovaného, přičemž zpravidla je obrana výlučných soukromých práv 

vlastníka staršího označení ponechána na něm a jeho bdělosti nad svými právy.  

I Třetí kapitola se věnuje sporným řízením před Úřadem průmyslového 

vlastnictví, tentokrát je však řešena kolize práv v období po zápisu konfliktního 

označení do rejstříku ochranných známek. Řešení je předestřeno v podobě návrhu na 

zrušení zapsané ochranné známky nebo na její prohlášení za neplatnou. Vlastník se zde 

může ocitnout na obou stranách sporu.  

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na fungování ochranné známky na trhu, kde spatřuji 

jádro jejího uplatnění. Je to právě obchodní styk, kde ochranná známka pomáhá svému 

vlastníku zejména v propagaci a odlišování obchodního původu výrobků a služeb od 

konkurentů. Kapitola se věnuje právům vlastníka ochranné známky s tímto spojeným a 

možnostem jejich soudní i mimosoudní ochrany. 

Pátá kapitola pak závěrem přináší navazující krátké úvahy de lege ferenda 

související s aktuálně probíhající známkoprávní reformou v Evropské unii.  

Shrňme tedy, že právní ochrana ochranných známek respektive s nimi spojených 
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výlučných práv má do jisté míry rozdvojenou povahu, když je tvořena dílem právem 

veřejným a dílem právem soukromým. V souladu s výše naznačeným členěním této 

práce si pojďme přiblížit uplatnění její soukromoprávní části. 
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1 Ochranná známka 

Tato kapitola se věnuje nezbytné teorii ochranných známek. Cílem kapitoly je 

čtenáři poskytnout teoretický a informační základ, na který navazují další kapitoly.   

1.1 Právo duševního vlastnictví a jeho třídění 

V českých právních předpisech definici pojmu duševní vlastnictví nenalezneme. 

Protože se však jedná o pojem zásadní, chceme-li se věnovat tématu ochranných 

známek, je dle mého názoru nutné si jej nejprve přiblížit. 

Světová organizace duševního vlastnictví (dále také jako „WIPO“) přináší hned 

dva definiční zdroje. Na svých internetových stránkách vymezuje duševní vlastnictví 

jako výtvory mysli, vynálezy, literární a umělecká díla, symboly, jména a obrazy 

používané v obchodním styku.
2
 Úmluva o zřízení WIPO definuje ve svém čl. 2 bodě 

VIII termín duševní vlastnictví jako práva k těmto statkům „práva k literárním, 

uměleckým a vědeckým dílům, k výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům a 

rozhlasovému vysílání, k vynálezům ze všech 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, práva na ochranu 

proti nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti 

průmyslové, vědecké, literární a umělecké.“
3
   

Lze konstatovat, že duševní vlastnictví lze definovat skrze předmět – jednotlivé 

statky – nebo skrze práva k nim. Ústředním pojmem práva duševního vlastnictví je tedy 

právě statek. Ten má hned několik charakteristických vlastností, přičemž tou 

nejvýraznější je jeho nehmotná povaha. Nehmotným statkem rozumíme statek 

s duševním obsahem, jež je způsobilý být předmětem právních, společenských a jiných 

vztahů, aniž by musel být ztvárněn v hmotné podobě. K. Knap dodává, že jejich 

objektivní výraz umožňuje nehmotným statkům být smyslově vnímány (zpravidla 

                                                 
2
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION. What is Intellectual Property? In: Wipo.int 

[online]. [cit. 2018-05-07]. Dostupné z WWW:  <http://www.wipo.int/about-ip/en/>. 
3
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního 

vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967, v účinném znění. 
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zrakem či sluchem).
4
 Mohou se vyskytovat na více místech najednou ve stejném 

okamžiku a stejně tak mohou být ve stejné době a najednou využívány vícero osobami, 

a to bez újmy na své podstatě. Tuto možnost neomezit se na místo a čas nazýváme tzv. 

potenciální ubiquitou. Poskytovatelé tyto statky udělením licence k užívání třetí osobě 

neztrácejí, nelze je spotřebovat nebo zničit (může se však stát, aby zastaraly) a mohou 

být rychle změněny i přeneseny na velké vzdálenosti.
5
 Nehmotné statky jsou z hlediska 

současné civilní teorie nehmotnými věcmi ve smyslu ustanovení § 496 odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“ 

nebo „NOZ“). Podle tohoto ustanovení jsou nehmotnými věcmi práva, jejichž povaha 

to připouští, a jiné věci nemající hmotnou podstatu. Nebylo však tomu tak vždy. 

Možnost této kategorizace prošla dlouhou cestou až ke svému zdárnému konci. Tato 

cesta souvisí s tříděním práv k duševnímu vlastnictví (respektive k uvedeným 

nehmotným statkům) a historií jeho vývoje. 

Před rokem 1951 vlastnické teorie neodlišovaly vlastnictví věci a práva či jiných 

majetkových hodnot. O to větší změnu prodělala právní úprava právě v uvedeném roce, 

kdy civilní předpisy přinesly pojetí vlastnictví striktně se zaměřující na věc, vylučující 

práva a jiné hodnoty z předmětu vlastnického práva. Ve vztahu k námi řešeným statkům 

si tak právní teorie musela pomoci, proto přejala právní doktrínu práv k nehmotným 

statkům, jejíž vůdčí osobností byl v Čechách Karel Knap. Nehmotné statky stály 

„stranou“ věci a mimo vlastnický režim, byť byly stále schopny být předmětem 

právních vztahů respektive práv k nehmotným statkům. Pojem duševní vlastnictví se dle 

výše nastíněného logicky nehodil, proto byla zvolena terminologie práva k nehmotným 

statkům. K. Knap v rámci své doktríny zavedl i systematické třídění. Báze tohoto třídění 

je používána dosud. Knap rozdělil právo k nehmotným statkům na: 

a) všeobecná osobnostní práva (obecné právo na ochranu osobnosti); 

b) práva k nehmotným statkům v oblasti kultury, která se dělí na práva 

k individuálním výsledkům tvůrčí činnosti (právo autorské, právo k výkonu 

výkonného umělce) a práva k výkonům netvůrčí povahy (právo výrobců 

                                                 
4
KNAP, Karel, OPLTOVÁ, Milena, KŘÍŽ, Jan, RŮŽIČKA, Michal. Práva k nehmotným statkům. 1. 

vydání. Praha: CODEX, 1994, 245 s., ISBN 80-901185-3-4. 
5
POSPÍŠIL, Michal. Systém právní úpravy průmyslových práv. APLIKOVANÉ PRÁVO. 2/2003. s. 36. 

ISSN 1214-4878. 
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zvukových záznamů, práva rozhlasových a televizních organizací, jiná práva 

k výkonům); 

c) práva průmyslová, která se dělí na práva k výsledkům tvůrčí činnosti 

postrádajícím individuální povahu (právo k objevu, vynálezu, průmyslovému 

vzoru vkusovému a užitnému, jiná práva k výsledkům tvůrčí činnosti) a práva na 

označení (právo k obchodnímu názvu, k ochranné známce, označení původu 

výrobků a jiná práva na označení).
6
 

Jak je evidentní z výše uvedeného, práva k ochranným známkám, která jsou 

předmětem této práce, řadíme do kategorie třetí, práva průmyslová, podkategorie práva 

na označení.  

Podstatný rozvoj nových teorií přinesla až devadesátá a navazující léta, kdy zákon 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v tehdejším znění, zavedl pojem obchodní majetek a 

jako jeho součásti práva a jiné hodnoty. Obchodní majetek již mohl být předmětem 

vlastnictví, čímž byl dle mého názoru v Čechách položen základ pojmu duševního 

vlastnictví. Cesta do civilních předpisů však byla pomalá. Nová úprava ovšem brzy 

našla svůj odraz „alespoň“ v ústavních předpisech. Ochranu práv duševního vlastnictví 

zakotvila totiž i Listina základních práv a svobod,
7
 když v čl. 11 chrání právo vlastnit 

majetek, včetně majetku nehmotného, a v čl. 34 odst. 1 dodává, že práva k výsledkům 

tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem. Tato úprava tak dle mého názoru již 

v devadesátých letech 20. století reflektovala stále posilující trend nazírání na tato práva 

jako na základní lidská práva snoubící právo vlastnické a svobodu vyjádření a tvůrčí 

činnosti.
8
  

I. Telec na tyto změny reagoval vlastním dělením práva, které tentokrát již nazývá 

právem duševního vlastnictví. Jako kritérium rozlišování pak slouží skutečnost, zda je 

předmětem jednotlivých práv výsledek tvůrčí duševní činnosti (podporované mimo jiné 

ústavními předpisy, jak bylo uvedeno výše). Právo duševního vlastnictví lze podle Telce 

dělit na tvůrčí právo duševního vlastnictví a obchodní (netvůrčí) právo duševního 

                                                 
6
KNAP 1994 op.cit., s. 21-23. 

7
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku České republiky, v účinném znění. 
8
GOEBEL, Burkhart. Trademarks as Fundamental Rights - Europe. The Trademark Reporter. 4/2009. s. 

931-955.  
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vlastnictví. Přičemž obě tyto kategorie obsahují hned několik podkategorií. 

Tvůrčí právo duševního vlastnictví lze dle Telce rozdělit na: 

a) tvůrčí právo průmyslového vlastnictví, pod které spadá zejména právo 

patentové, vzorové (právo užitných a průmyslových vzorů), právo topografií 

polovodičových výrobků, šlechtitelské právo, právo zdravotnických a 

rostlinolékařských metod a jiná tvůrčí práva průmyslového vlastnictví 

nepožívající zákonné ochrany (např. právo objevitelské); a 

b) tvůrčí právo jiného než průmyslového vlastnictví, pod které spadá právo 

autorské a právo uměleckých výkonů. 

Obchodní (netvůrčí) právo duševního vlastnictví lze dle Telce dělit na: 

a) obchodní a podobné (netvůrčí) právo průmyslového vlastnictví, které se 

rozpadá na právo na označení (firemní právo, známkové právo, právo na 

označení původu, jiná práva na označení nepožívající zákonné ochrany jako např. 

práva na označení provozovny) a právo náležející k podniku (právo obchodního 

tajemství, jiná práva náležející k podniku nepožívající zákonné ochrany – např. ke 

know-how průmyslových, obchodních a vědeckých znalostí); a 

b) obchodní a podobné (netvůrčí) právo jiného než průmyslového duševního 

vlastnictví, pod které spadá zvukově-záznamové právo a rozhlasové televizní 

právo.
9
 

Lze shrnout, že podle kategorizace I. Telce je možné ochranné známky řadit do 

obchodního (netvůrčího) práva duševního vlastnictví, kategorie obchodní a podobné 

(netvůrčí) právo průmyslového vlastnictví, podkategorie právo na označení.  

Do civilních předpisů se však ještě v devadesátých letech změna nazírání na 

obchodní majetek vyjádřená v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v tehdejším 

znění, nepromítla. Tento přerod nastal až k 1. 1. 2014, kdy v občanském zákoníku byla 

oficiálně zakotvena již zmíněná definice věci nehmotné v ustanovení § 496 odst. 2 

NOZ. Ustanovení § 1011 NOZ pak dodává, že vše, co subjektu patří, všechny jeho věci 

hmotné i nehmotné, jsou jeho vlastnictvím. Termín právo duševního vlastnictví je 

v občanském zákoníku dokonce opakovaně použit. 

                                                 
9
TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1. vydání. Brno: Doplněk, 1994, 344 s., ISBN 80-

85765-11-X. 
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I. Telec nebyl sám ve tvorbě třídění práva duševního vlastnictví, např. M. 

Pičmanová uvádí dnes poměrně populární jednoduché dělení, když právo duševního 

vlastnictví rozděluje na dvě hlavní oblasti, a to na právo průmyslového vlastnictví a 

autorské právo.
10

 M. Pospíšil k tomuto dodává: „Oba tyto obory práv duševního 

vlastnictví mají společný základ, který spočívá v tom, že jejich předmětem je výsledek 

tvůrčí duševní činnosti – kreativity, a dále že prvotní úlohu v nich má osobnost jejich 

tvůrce, člověk. Oba tyto obory práv k duševnímu vlastnictví se však liší v předmětu 

ochrany. Zatímco právy k průmyslovému vlastnictví jsou chráněna obecná řešení 

výrobků a postupů v nejširším slova smyslu a práva na označení (s výjimkami 

stanovenými v příslušných zákonech), autorskoprávní ochrana chrání způsob vyjádření 

či ztvárnění myšlenek, na nichž jsou založena díla ve smyslu autorského zákona, včetně 

vnější formy či způsobu vyjádření myšlenek, na nichž jsou založeny předměty 

průmyslového vlastnictví.“
11

 

Autorské právo chrání zejména literární, hudební, umělecká, fotografická a 

audiovizuální díla, zatímco předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou dle čl. 1 

odst. 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární či obchodní známky, známky 

služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu. 

Dodejme, že podle tohoto dělení ochranné známky řadíme pod práva průmyslová. 

I práva průmyslová mají svou kategorizaci, kterou exkurz do třídění práva duševního 

vlastnictví zakončím. Jedná se o dělení na tvůrčí a netvůrčí. 

Tvůrčí průmyslová práva zahrnují především patentové právo, vzorové právo, 

právo topografií polovodičových výrobků, šlechtitelské právo a právo zdravotnických a 

rostlinolékařských metod.  

Netvůrčí průmyslové právo zahrnuje právo na označení, právo náležející 

k závodu a zlepšovatelské právo.  

Právě kategorií netvůrčího práva průmyslového vlastnictví, konkrétně práva na 

označení, se tato práce blíže zabývá. Jedná se o známkové právo, představující typické 

právo na označení. 

                                                 
10

PIČMANOVÁ, Marie. Patentové informace. Přehled pojmů. 1. vydání. Praha: Úřad průmyslového 

vlastnictví, 1995, 42 s., ISBN 80-851-0041-X.  
11

POSPÍŠIL 2003 op. cit., s. 33. 
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1.2 Pojem ochranná známka 

„V zájmu osob působících na trhu výrobků a služeb je, aby příslušný okruh 

spotřebitelské veřejnosti mohl snadno a bezpečně rozeznat jejich výrobky a služby od 

výrobků a služeb pocházejících od jiné osoby tím, že tato osoba opatří své výrobky a 

služby označením, které je způsobilé vtisknout se do paměti zákazníků.“
12

  

A takovým označením
13

 je právě ochranná známka.  

Co se týče zákonné definice, ustanovení § 1 zákona 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 (zákon o soudech a soudcích), 

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), v účinném znění (dále 

jen „zákon o ochranných známkách“ nebo „ZOZ“), říká, že ochrannou známkou 

může být za podmínek stanovených tímto zákonem 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.  

Jedná se dle mého názoru o klasickou definici využívající tří základních aspektů – 

grafické znázornitelnosti, rozlišovací způsobilosti (respektive způsobilosti odlišit 

výrobky nebo služby jednoho podnikatele od druhého) a vazby na výrobky a služby. 

Tato definice byla nastavena v souladu s evropským právem, přičemž byla rozšířena o 

barvu.
14

  

Do jisté míry se jedná o definici již přežitou, protože trendem poslední doby je 

prosazování nových kategorií ochranných známek – tzv. netradičních, jako jsou 

například známky zvukové, chuťové, pohybové či čichové v podobě vůní.
15

 To si při 

vytváření nové legislativy na poli ochranných známek ostatně uvědomila i Evropská 

unie. Článek 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. 

                                                 
12

Viz důvodová zpráva k ustanovení § 1 zákona o ochranných známkách.     
13

Pod pojmem označení rozumíme jakýkoliv výsledek lidské činnosti plnící funkci identifikační. 
14

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní 

předpisy členských států o ochranných známkách, v tehdejším znění, obsahovala demonstrativní výčet 

označení, proto si Česká republika při implementaci do svého zákonného rozsahu po právu doplnila 

barvu. 
15

UKLEIN, Petr. Vůně jako ochranná známka Evropské unie. In: Bulletin-advokacie.cz [online]. 18. 4. 

2017 [cit. 2018-05-07]. Dostupné z WWW: <http://www.bulletin-advokacie.cz/vune-jako-ochranna-

znamka-evropske-unie/?browser=mobi>. 
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prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných 

známkách, v platném znění, přináší novou definici: „Ochrannou známkou může být 

jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, 

barvy, tvar výrobku nebo obal výrobku, nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé: 

a) odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků a b) 

být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje 

jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.“
16

 

Uvedené podmínky pod písmeny a) a b) musí být dle výkladu autorky splněny 

kumulativně. Domnívám se, že posun je zde jasně viditelný, je upuštěno od požadavku 

grafické znázornitelnosti, výčet označení je příkladný (a výslovně vypichuje označení 

zvuková), přičemž označení musí splnit nejen podmínku rozlišovací způsobilosti, ale i 

způsobilosti být vyjádřeno v rejstříku tak, aby byl předmět ochrany jasně a přesně 

určitelný. Splnění uvedené druhé podmínky nahrazuje grafickou znázornitelnost a dává 

přihlašovateli volnost v doložení registrovaného označení. Záleží pak na možnostech 

vlastníka a konkrétním označení. V minulosti si vlastníci napomáhali například při 

přihlašování zvukových označení skrze noty, čili převodem do grafické podoby, 

nicméně vznikaly spory, jakým označením taková ochranná známka vlastně je. Dnes se 

již dá situace řešit doložením zvukového souboru. Forma vyjádření respektive splnění 

druhé podmínky by však vždy dle mého názoru mělo využívat obecně dostupnou 

technologii, což v současnosti může představovat překážky pro známky chuťové a 

čichové. 

Mezinárodní právní úprava se přesné definici ochranné známky ve prospěch výše 

uvedených spíše vyhýbá. Lze však shrnout, že ochranná známka je neodmyslitelně 

spjata se zbožím nebo službou, které chrání. Identifikuje výrobky a služby podnikatele, 

slouží k jejich řádné prezentaci a napomáhá tak spotřebiteli v jejich výběru - radí mu a 

urychluje nákup.  

Pojem ochranné známky je třeba odlišit od značky. Značka je nechráněné 

označení sloužící k určení a diferenciaci výsledků lidského snažení, díla – výtvarného, 

                                                 
16

Totožné znění obsahuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. 12. 

2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise 

(ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a 

zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu 

(ochranné známky a vzory), v účinném znění. 
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technického apod. Ochranná známka je tedy značkou, avšak značkou zapsanou do 

příslušného rejstříku ochranných známek. Každá ochranná známka je značkou, ale ne 

každá značka je ochrannou známkou.
17

 

1.3 Právní úprava ochranné známky 

J. Hák uvádí: „Známkové právo můžeme vymezit jako soubor zvláštních norem 

upravujících vznik, změny a zánik absolutních subjektivních práv k ochranným 

známkám, jejich ochranu a prosazování, včetně úpravy relativních práv k ostatním 

subjektům na relevantním trhu. Patří sem tedy nejen samotný zákon o ochranných 

známkách, ale rovněž některá ustanovení správního řádu, která se aplikují v procesu 

vedoucím k registraci ochranné známky, normy upravující přezkoumání rozhodnutí 

správního orgánu soudem, příslušné normy trestního práva, zákon o prosazování práv 

z duševního vlastnictví, předpisy upravující dovoz a vývoz zboží, některá ustanovení o 

nekalé soutěži. Patří sem rovněž i mezinárodní smlouvy upravující otázky ochrany 

průmyslového vlastnictví, ať už jde o Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového 

vlastnictví, či o Dohodu TRIPS jakožto dohody generální, či Madridskou dohodu o 

mezinárodním zápisu známek a Protokol k Madridské dohodě jako dohody speciální, a 

v neposlední řadě i veškeré komunitární předpisy upravující problematiku ochranné 

známky Společenství.“
18

 

Historickou úpravu ochranných známek v českých zemích lze vysledovat od roku 

1859, kdy vstoupil v účinnost císařský patent č. 230. Podle tohoto císařského patentu 

představovala ochranná známka zvláštní druh označení pro účely obchodního styku a 

rozlišování obchodníků v něm.  

Patentem byla zakotvena povinnost zápisu těchto označení, a to do rejstříku 

vedeného příslušnou obchodní a živnostenskou komorou. Ze zápisu však byly 

vyloučeny značky generické, nemravné, pohoršivé, příčící se veřejnému pořádku a 

klamavé. Zapsat nebylo možno ani značky obsahující výlučně údaje o místu, době nebo 

způsobu zhotovení výrobku, jeho ceně, množství nebo váze. Výhradní právo 

                                                 
17

HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2011, 507 s., ISBN 978-807400-417-9. 
18

HÁK, Jan. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 138 s., 

ISBN 978-80-7380-364-3. 
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k zapsanému označení nevylučovalo, aby jiný podnikatel využíval tu samou známku 

pro odlišný druh zboží. Neoprávněné užití známky se trestalo odnětím svobody nebo 

pokutou.  

Císařský patent byl nahrazen známkovým zákonem č. 19/1890 ř. z., který byl 

s dílčími novelizacemi účinný na našem území až do roku 1952.
19

 Zápis do rejstříku 

prováděly jednotlivé obchodní a živnostenské komory, existoval však i ústřední 

známkový rejstřík spravovaný ministerstvem obchodu. Zapsána nemohla být ta 

označení, která byla z veřejnoprávních důvodů ze zápisu vyloučena (např. obrazy 

panovnické rodiny). Zákon byl přejat recepčními právními předpisy, podmínkou však 

byla přeregistrace ochranné známky.  

Známkový zákon byl zrušen až zákonem č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a 

chráněných vzorech, v tehdejším znění, ale vzhledem k nástupu nového ekonomického 

prostředí byly ochranné známky a jejich funkce utlumovány a daná úprava minimálně 

využívána. Tento zákon neobsahoval ani definici ochranné známky. Co se týče rozsahu 

ochrany, ochranná známka služeb neexistovala, přihlašovatelem mohla být jedině 

právnická osoba. Známka tak jako označení přetrvala spíše pro svoji rozlišovací funkci, 

umožňovala spotřebitelům orientaci ve výrobcích. Chráněna byla po desetiletou 

ochrannou dobu.  

Jisté oživení do této sféry přinesl až zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných 

známkách, v tehdejším znění, který vymezil ochrannou známku jako slovní, obrazové 

nebo kombinované označení, jež je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející 

od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb, pokud je toto označení zapsáno do 

rejstříku ochranných známek. Nový zákon přinášel komplexnější pojetí ochrany, včetně 

překážek zápisné způsobilosti. Přihlašovatelem již kromě právnické osoby mohla být i 

osoba fyzická. Ochranná doba činila opět deset let a vlastník ochranné známky měl 

povinnost tuto známku kvalifikovaně užívat. 

Novou právní úpravu přizpůsobující se podmínkám tržního hospodářství a nového 

ekonomického nastavení přinesl zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, 

v tehdejším znění. Tento právní předpis obsahoval relativní i absolutní překážky zápisné 

                                                 
19

HÁK, Jan. Mezinárodní ochrana průmyslových práv. APLIKOVANÉ PRÁVO. 2/2015. s. 9. ISSN 1214-

4878. 
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způsobilosti, upravoval námitkové řízení a práva majitele ochranné známky.  

Zatím posledním nástupcem uvedené právní úpravy je zákon o ochranných 

známkách, tak jak byl definován výše, který v současnosti obsahuje národní úpravu 

práva ochranných známek.
20

  

Paralelně s tímto vývojem se však ochranná známka podstatně progresivněji 

rozvíjela na mezinárodní a evropské úrovni.  

Co se týče mezinárodní právní úpravy, již zmíněná Úmluva o zřízení Světové 

organizace duševního vlastnictví z roku 1967 stanovila za cíl WIPO podporovat 

ochranu duševního vlastnictví na celém světě, přičemž pod pojem duševního vlastnictví 

řadí i tovární známky, obchodní známky a známky služeb. Bližší úpravu již obsahuje 

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví
21

 z roku 1883 (významně 

revidovaná v roce 1967), která přináší princip národního zacházení neboli tzv. 

asimilační princip. Občané signatářských zemí Pařížské unie
22

 mají v jiném státě unie 

stejná hmotná práva týkající je ochranných známek, jako ve svém domovském státě. 

Procesní práva stejného principu nepožívají (např. je často zakotvována povinnost 

zahraniční osoby být právně zastoupena v řízení místním zástupcem). Pařížská úmluva 

rovněž přináší právo priority
23

 pro ochranné známky výrobků, na základě kterého lze 

v omezené lhůtě (minimální standard činí 6 měsíců) uplatnit právo vycházející z 

přednostního podání přihlášky ochranné známky v jedné zemi v jiném členském státě. 

Na přihlášku v cizím státě se pak hledí jako by byla podána v den domovské přihlášky. 

Na ochranné známky služeb se úprava nevztahuje. Konečně, Pařížská úmluva přináší i 

princip nezávislosti, na jehož podkladě nezávisí registrace v cizím státě na registraci 

v domovském státě, čili například zanikne-li registrace ochranné známky v domovském 

státě, neznamená to, že automaticky dochází k výmazu této známky z rejstříků 

                                                 
20

Vymáhání práv z ochranné známky se řídí pravidly legislativy uvedené v kapitole čtvrté této práce. 
21

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového 

vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. 

června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 

1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, v účinném znění. 
22

Pařížská úmluva je také někdy označována jako Pařížská unijní úmluva. 
23

Právem priority rozumíme jedno z fundamentálních práv souvisejících s ochrannou známkou respektive 

s její přihláškou, které představuje přednostní právo na ochrannou známku před každým dalším 

přihlašovatelem, který podá přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné 

výrobky nebo služby později. Ve vztahu k již přihlášené ochranné známce hovoříme na stejném principu 

o právu přednosti. 
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v ostatních zemích unie. Předmětná úmluva obsahuje i úpravu všeobecně známých 

ochranných známek pro výrobky.  

Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace
24

 ze dne 15. 4. 1994 obsahuje 

v příloze 1C Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen 

„Dohoda TRIPS“). K Dohodě mimo jiné přistoupila i Evropská unie, a byť není TRIPS 

přímo vykonatelnou úmluvou, jsou soudy členských států Evropské unie povinny právo 

interpretovat v jejím světle.
25

 TRIPS zavádí tzv. princip nejvyšších výhod, podle 

kterého kterákoli výhoda nebo jakékoliv osvobození přiznané občanům signatářského 

státu musí být přiznány ihned a bez podmínky i občanům ostatních členských států. 

Zavádí rovněž minimální standard doby ochrany na sedm let a podklad úpravy 

všeobecně známých známek pro služby. Dále TRIPS stanoví i soubor pravidel pro 

vymáhání práv.   

V neposlední řadě je třeba zmínit i Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu 

továrních nebo obchodních známek
26

 z roku 1891 (opět významně revidována v roce 

1967) a Protokol
27

 k ní z roku 1989. Název zde klame, jedná se o dvě samostatné 

mezinárodní úmluvy. Česká republika je smluvní stranou jich obou. Účelem těchto 

dokumentů není harmonizace národních právních úprav, ale spíše zakotvení procesních 

pravidel. Díky nim lze žádat o jednotný mezinárodní zápis v zemích tzv. designovaných 

přihlašovatelem. Pro příslušníky signatářů Madridské dohody je třeba nejprve 

disponovat národním zápisem, pro signatáře Protokolu postačí přihláška. Jednotlivé 

státy pak mají určitou lhůtu (závisí, jestli je stát signatářem Madridské úmluvy nebo 

Protokolu) mezinárodní zápis ochranné známky odmítnout z důvodů specifikovaných 

Pařížskou úmluvou. Po pěti letech se zahraniční zápisy stávají nezávislé na domovské 

registraci. Dle Protokolu je doba ochrany ochranné známky deset let, samozřejmě 

                                                 
24

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní 

organizace (WTO). 
25

Viz např. Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. 6. 1998 ve věci Hermés International v 

FHT Marketing Choice BV, sp. zn. C-53/96. 
26

Vyhláška ministra zahraničních věcí 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu 

továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, 

ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v 

Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, v účinném znění. 
27

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb., o přístupu České republiky k Protokolu k 

Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek. 
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s možností opakovaného prodloužení.  

Z významnějších navazujících mezinárodních úmluv jmenujme dále Smlouvu o 

známkovém právu z roku 1994, která měla za cíl zefektivnit zápisné řízení a kterou 

sice Evropská unie podepsala, nicméně dosud neratifikovala. Dále uveďme např. 

Niceskou dohodu o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu 

známek
28

 z roku 1957, která jak název napovídá, přináší systém třídění výrobků a 

služeb využívaný v zápisných řízeních. 

V neposlední řadě se paralelně rozvíjela i evropská právní úprava, která 

v oblasti práv duševního vlastnictví prosazuje unifikaci právní úpravy členských států.
29

 

Výsledkem počátečních unifikačních snah byla tzv. První známková směrnice, 

Směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy 

členských států o ochranných známkách, v tehdejším znění. Jako první vlaštovka na 

tomto poli neměla za cíl harmonizovat procesní pravidla, ale spíše pravidla 

hmotněprávní. Především byl upraven pojem ochranné známky s využitím dvou 

základních aspektů – grafické znázornitelnosti a rozlišovací způsobilosti. Dále se 

věnovala právům vlastníka vyplývajícím ze zápisu i jejich omezení, včetně vyčerpání 

práv. Z dalšího vývoje jmenujme tzv. kodifikační známkovou směrnici, Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, v tehdejším znění, ta 

přinesla však spíše více systematický text než výrazné obsahové změny.  

Revoluci na poli ochranných známek v Evropské unii přináší až poslední léta.  

Jedná se především o Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států 

o ochranných známkách, v platném znění (dále jen „Směrnice 2015/2436/EU“). Mezi 

velkým množstvím novinek nalezneme např. odstranění grafické znázornitelnosti jako 

definičního znaku ochranné známky, doplnění důvodů absolutní zápisné nezpůsobilosti 

(zejména v případě kolize s právem na zeměpisná označení nebo označení původu) i 

důvodů relativní zápisné nezpůsobilosti (především u známek s dobrým jménem). 

                                                 
28

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění 

výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. 

července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, v účinném znění. 
29

Ustanovení čl. 352 Smlouvy o fungování Evropské unie umožňuje, aby byl vytvořen komplex 

evropských práv duševního vlastnictví, který zajistí jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví 

v Evropské unii. 
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Implementační lhůta směrnice plyne do 14. 1. 2019 (s výjimkami, které mají být 

implementovány do 14. 1. 2023). 

Závěrem jmenujme Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, o 

ochranné známce Společenství, v tehdejším znění, a jej novelizující Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se 

mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení 

Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné 

známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených 

Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), v účinném znění, 

(dále jen „Nařízení ETM“). Tímto nařízením se dosud nazývaná ochranná známka 

Společenství terminologicky mění na ochrannou známku Evropské unie. Název Úřadu 

pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) se pak mění na Úřad Evropské unie pro 

duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“). Přihlášku ochranné známky Evropské unie je 

dle Nařízení ETM možno podávat pouze přímo EUIPO, tedy nikoliv prostřednictvím 

národního úřadu. Nařízení také zavádí tzv. certifikační ochranné známky. Certifikační 

známky mají sloužit jako jakési osvědčení kvality respektive splnění certifikačních 

požadavků. Lze je vnímat jako doplněk ke stávajícím kolektivním ochranným 

známkám, u kterých dle názoru autorky rovněž nalezneme jakousi certifikační funkci, 

když často bývají používány pro označení výrobků o určité kvalitě.
30

 M. Kratochvíl 

dodává, že důvodem jejich zavedení byla nejednotnost na evropské úrovni a 

nerovnováha úprav v jednotlivých členských zemích Evropské unie.
31

 

1.4 Druhy a typy ochranných známek 

Co se týče druhů ochranných známek, rozeznáváme tyto základní kategorie: 

slovní, obrazové, kombinované a prostorové ochranné známky. Kritériem je zde tedy 

jejich vnější podoba. 

Slovní ochranná známka je, jak z názvu vyplývá, tvořena jménem či slovem, a 

to ať slovem běžně se vyskytujícím ve slovní zásobě, tak slovem cizím či slovem 

                                                 
30

Například pokud kolektivní ochrannou známku mohou využívat pouze ty subjekty, které splňují určitou 

míru kvality svých výrobků. 
31

KRATOCHVÍL, Josef. Aktuální změny právní ochrany průmyslového vlastnictví. In JAKL, Ladislav a 

kol. Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví. 1. vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 

2016, 314 s., ISBN 978-80-87956-32-8. 
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smyšleným. Dané slovo by nemělo být ve vztahu k výrobku a službě popisným a mělo 

by mít rozlišovací způsobilost. Slovní ochranná známka, tak aby splnila svůj původní 

účel, by měla mít propojení s obchodním závodem nebo jeho činností („SEVEN“ – 

Severní energetická a.s.), měla by být originální, lehce výslovná („GLOBUS“) a snadno 

zapamatovatelná („YAM YAM“). Slovní ochranné známky mohou být i ochranné 

známky tvořené slogany. Nad to, vzhledem k tomu, že čím originálnější ochranná 

známka je, tím poskytuje de facto větší ochranu, se stala populární slovně-grafická 

označení, čili ochranné známky tvořené slovem v určité grafické podobě. 

Obrazové ochranné známky jsou zpravidla tvořeny kresbou nedoprovázenou 

textem; tyto lze považovat za nejstarší druh ochranných známek. Kresby mohou být 

realistické i abstraktní povahy. Aby splnily svůj účel, musí být snadno zapamatovatelné 

a pro spotřebitele jednoznačné. Rovněž by takové obrazové značení mělo být vždy 

schopno splnit kritérium možné změny velikosti, tj. změny velikosti (dle umístění na 

konkrétní výrobek, dokument či obal) by neměly mít vliv na čitelnost a srozumitelnost 

známky, a jednoduché přenositelnosti na výrobek bez ohledu na variantu jeho 

provedení. R. Horáček jako příklad obrazové ochranné známky uvádí kupříkladu 

ochrannou známku ŠKODA AUTO a.s., typické logo, které vídáme na automobilech 

tohoto výrobce, nebo ochrannou známku Československé obchodní a průmyslové 

komory.
32

 

Kombinované ochranné známky pak v sobě pojí slovní a obrazové označení. 

Výhodou kombinované známky je, že může obsahovat jeden z prvků, který není 

dostatečně distinktivní nebo je popisný za podmínky, že druhý z prvků rozlišovací 

způsobilost zajistí. Kombinovanou ochrannou známkou je např. ochranná známka 

alkoholického nápoje „FINLANDIA“. 

 Pro prostorovou ochrannou známku musíme vzít v úvahu trojrozměrné 

vyobrazení známky, často se jedná o tvar láhve nebo konkrétní design výrobku. 

Kupříkladu láhev nápoje Becherovka je slavnou prostorovou ochrannou známkou. 

Prostorové známky jsou využívány ze všech druhů nejméně, zejména protože ochraňují 

určitý tvar, včetně jeho parametrů – tyto proto nemohou být stále pod ochrannou 

prostorového označení při jejich pozměňování. Prostorová ochranná známka často 

                                                 
32

HORÁČEK, ČADA, HAJN 2011 op. cit., s. 355-356. 
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v praxi supluje jiná průmyslová práva, např. průmyslové vzory vzhledem k tomu, že 

jejich časová ochrana je přísněji limitována než ochrana formou ochranné známky. 

Odborná veřejnost se však k takovému použití staví různě, objevují se názory, podle 

kterých zde splývá ochranná známka a výrobek samotný, což by nemělo být přípustné. 

Autorka se s těmito názory ztotožňuje.   

R. Horáček jako další způsob třídění ochranných známek uvádí jejich tzv. typy 

podle užití ochranné známky.
33

 Takto je můžeme dělit na výrobní, obchodní, zásobní a 

blokážní.  

Výrobní ochranná známka vyjadřuje maximálně těsné sepjetí s výrobkem a 

jeho výrobcem, označuje výsledky výrobcovy práce. Jedná se většinou o obchodní 

firmu či přímo název výrobku, který nelze vyrábět jinde nebo jiným podnikatelem. To 

vše bez ohledu na to, zda výrobce výrobek prodává sám nebo skrze jiný subjekt. 

Výrobní ochrannou známkou lze označit finální výrobek i jeho části, v závěru se tak na 

jednom výrobku může objevit i vícero výrobních známek. 

Obchodní ochranné známky se vztahují na obchodní část procesu, tedy na 

obchodní závod a zboží, které prodává. Obchodní závod není výrobcem daného zboží, 

ale uvádí jej pod svou ochrannou známkou do oběhu. Spotřebitel kupuje výrobek 

s touto značkou zpravidla od obchodního řetězce a ne přímo od výrobce (jedná se 

kupříkladu o výrobky nesoucí značku „MAKRO“ nebo „KORREKT GLOBUS“). 

Obchodní ochranné známky umožňují kdykoliv bez potřeby výraznějších vnějších změn 

vybrat nového dodavatele výrobku dle potřeby obchodního řetězce. Mnohost 

dodavatelů by mohla spotřebitele mást, jednotné použití značky obchodního řetězce 

umožňuje zachovat kontinuitu.  

Zásobní ochranné známky, jak plyne z jejich názvu, jsou registrovány „do 

zásoby“ pro očekávané rozšíření výroby podnikatele o další zboží. Je to tedy ochranná 

známka registrovaná v rámci jakési přípravy na rozšíření výrobkové řady nebo změnu 

výrobků.  

Poslední z uvedených kategorií, ochranné známky blokážní, rovněž samy 

napovídají již svým název jejich účel. Jejich zápis je proveden proto, aby jimi jiný 

konkurent své zboží označit nemohl. Rovněž se může jednat o známky nějakým 

                                                 
33

HORÁČEK, ČADA, HAJN 2011 op. cit., s. 360-361. 
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způsobem podobné ochranné známce již zaregistrované, které podnikatel nechce, aby 

byly paralelně zaregistrovány třetí osobou a působily mu možnou újmu nepřímou 

záměnou. Tento typ ale naráží na zákonnou povinnost ochrannou známku užívat ve 

smyslu ustanovení § 13 a § 14 zákona o ochranných známkách a může vyústit 

v následky v těchto ustanoveních popsané. 

L. Lochmanová k těmto tříděním dodává kupříkladu ještě třídění na ochranné 

známky černobílé a barevné, užívané a neužívané, mladší a starší a individuální a 

kolektivní.
34

 Hovořit lze i o kategorizaci na známky zapsané a nezapsané, podle toho 

zda je užívané označení „formalizováno“ registrací v příslušném rejstříku, nebo na 

známky slabé a silné. Silné ochranné známky disponují vysokou rozlišovací 

způsobilostí díky výraznému (často obrazovému) motivu a snadné zapamatovatelnosti, 

zatímco slabé trpí oslabenou distinktivností, mnohdy se jedná o známky slovní bez 

fantazijního charakteru, některé i hraničící s popisností. 

Jedním ze zmíněných třídění je dělení známek podle počtu jejich uživatelů. 

Ochranné známky individuální slouží konkrétní fyzické nebo právnické osobě, pro 

kterou jsou zapsány v rejstříku ochranných známek. Jiná osoba než vlastník je může 

užívat pouze s jejich souhlasem. 

Ochranné známky kolektivní slouží k označení výrobků a služeb právnické 

osoby nebo sdružení (společnosti ve smyslu ustanovení § 2716 občanského zákoníku), 

kterou mohou na smluvním podkladě užívat členové či společníci tohoto subjektu pro 

výrobky a služby, pro které je registrována. Kolektivní ochranná známka vyjadřuje 

sepětí těchto subjektů ekonomického rázu (sdružení pěstitelů vína) či rázu právního 

(koncern, holding). Je tedy vytvořena pro účely společného označování výrobků a 

služeb. Jejím účelem je určité zaštítění, deklarace účasti osob na společnosti, spíše než 

odlišování výrobky a služeb konkrétního podnikatele, jak je tomu ochranné známky 

individuální. Kolektivní ochranná známka může rovněž působit jako zaštítění kvality.   

V souvislosti s novými právními předpisy na úrovni Evropské unie (Nařízení 

ETM) vystupuje do popředí již výše zmíněná certifikační ochranná známka. Pod 

tímto pojmem si můžeme představit označení, které bude udělováno výrobcům či 
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dodavatelům splňujícím předem daná certifikační kritéria (míru kvality stanovenou 

certifikačními požadavky). Označení certifikační známkou pak typicky dokazuje, že 

produkt má určité deklarované vlastnosti. Certifikační známkou bude například tzv. 

vlněná pečeť.  

Lze nalézt mnoho způsobů, jak ochranné známky kategorizovat. Jak jsme si 

přiblížili výše, někteří autoři rozeznávají nejen její druhy, ale i typy. Pro účely základní 

orientace je dle mého názoru stěžejní povědomí o kategorizaci na ochranné známky 

slovní (slovně-grafické), obrazové, prostorové a kombinované. 

1.5 Funkce ochranné známky 

L. Lochmanová uvádí, že účinnou pomoc při hospodářské činnosti představuje 

pouze ta ochranná známka, která plní svoji funkci.
35

  

Jak již bylo naznačeno, ochranná známka slouží k rozlišení výrobků a služeb. 

S tímto koresponduje i její hlavní funkce, funkce rozlišovací. Jejím smyslem je odlišení 

výrobků a služeb téhož druhu pocházejících od různých subjektů, čímž ochranná 

známka usnadňuje nakupujícímu spotřebiteli jejich výběr. 

Samozřejmostí je i imanentní funkce ochranná, zaručující, že ochrannou 

známkou bude označen právě a jen ten výrobek (nebo právě a jen ta služba), pocházející 

od jejich identifikovaného výrobce či poskytovatele. Zajišťuje svému vlastníku 

výlučnost používání a ochranu před rušením jeho práv. 

Odrazem ochranné funkce je i další funkce, kterou lze u ochranných známek 

rozeznat, tzv. funkce záruční (garanční). Ta představuje jakési osvědčení, garanci, že 

výrobek nebo služba splní parametry a jiná očekávání spotřebitele s nimi spojené. Právě 

na straně výrobce nebo poskytovatele pak tato funkce zvyšuje požadavky na kvalitu 

provedení, jelikož to je výrobce či poskytovatel, se kterým jsou známka a očekávané 

charakteristiky zboží spojovány. Zopakujme, že Nařízení ETM zavádí novou kategorii 

známek, tzv. známky certifikační, jejichž hlavní funkcí bude právě funkce garanční. 

Z mnoha dalších funkcí nelze nezmínit funkci soutěžní, jelikož ochranné 

známky rovněž podporují konkurenceschopnost jejich vlastníka, umožňují mu 

vybudovat si pozici na trhu výrobků a služeb. S tímto souvisí i funkce stimulační, ta 

                                                 
35

LOCHMANOVÁ 1997 op. cit., s. 46. 



21 

 

totiž směřuje k udržení si takto vybudované pozice, stimuluje podnikatele k dodržení 

slibované kvality či vlastností, které zákazník od jeho produktu očekává. Na opačné 

straně obchodního styku zase ochranná známka skrze očekávání stimuluje zájem 

spotřebitele o výrobek nebo službu. 

Funkce stimulační je spojena zároveň i s funkcí propagační, jelikož ochranná 

známka výrobku nebo službě poskytuje reklamu a podporuje odbyt. Proto se ochranná 

známka uvádí i na obalech, přebalech či dokumentech souvisejících se zbožím, tedy 

všude tam, kde může výrobce propagovat. Nelze nedoplnit funkci investiční, protože 

ochranná známka může být používána svým vlastníkem i za účelem získání nebo 

udržení si dobré pověsti, která láká spotřebitele a zachovává jeho přízeň. Vlastník 

dobrou pověst své známky prohlubuje a investuje do ní. 

Není náhodou, že ochranná známka má i funkci psychologickou. Umožňuje 

spotřebiteli si s ní výrobek či službu asociovat a ovlivňuje tak jeho mínění, které pak 

spotřebitel komunikuje dál svému blízkému okruhu dalších potenciálních spotřebitelů. 

Dle mého názoru je to především funkce rozlišovací, která mezi ostatním hraje 

stěžejní roli. Jak si ukážeme v navazujícím textu, vliv na funkci rozlišovací může mít 

zásadní účinek na posouzení, zda byla práva k ochranné známce porušena. Důležitost 

však nelze upřít ani ostatním funkcím, zejména funkci investiční, soutěžní a ochranné. 

1.6 Rozlišovací způsobilost ochranných známek 

Pojem rozlišovací způsobilosti mohl čtenář již v předcházejícím textu opakovaně 

zachytit. Důvodem je, že rozlišovací způsobilost je imanentní vlastností či funkcí 

ochranné známky. Účelem ochranné známky je odlišit, čili odlišit výrobky či služby 

stejného typu vyráběné či poskytované různými subjekty. O důležitosti rozlišovací 

způsobilosti ochranné známky judikoval ostatně i Nejvyšší správní soud, který řekl, že 

se nejedná o pouhou funkci ochranné známky, ale přímo o její pojmový znak.
36

 

Rozlišovací způsobilost je obsažena již v definici ochranné známky a jako 

definiční znak se například od požadavku grafické znázornitelnosti nemění. Jak již tedy 

ustanovení § 1 zákona o ochranných známkách napovídá, ochrannou známkou může být 

zde blíže popsané označení, pokud je toto označení schopné odlišit výrobky či služby 
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jedné osoby od výrobků či služeb jiné osoby. Tuto schopnost nazýváme rozlišovací 

neboli distinktivní způsobilostí. Pokud označení distinktivností nedisponuje, nelze jej 

považovat ani zapsat za ochrannou známku. 

R. Horáček k tomu uvádí: „Nedostatek rozlišovací způsobilosti (nedistinktivnosti) 

má takové označení, které se pak především sestává z pouhých písmen, číslic, značek, 

z pouhého vyobrazení výrobků nebo z označení vžitého pro ten který výrobek (zkřížená 

kladívka pro uhlí, ozubené kolo pro stroje), z běžného obalu výrobku nebo pouze 

z běžných geometrických obrazců, přímek, čárek, teček apod. Tato označení se obvykle 

považují za nedistinktivní a tedy zápisu neschopná. … Označení mohou postrádat 

rozlišovací způsobilost i z jiných důvodů. To platí zejména pro obrázky, které pro svou 

jednoduchost nebo čistě ilustrativní či ornamentální povahu nemohou vůbec upoutat 

pozornost spotřebitele jakožto sdělení o původu výrobku, neboť působí spíše jako pouhá 

ilustrativní součást obalu zboží, které je mu nabízeno.“
37

 

Posouzení, zda označení má nebo nemá rozlišovací způsobilost, je nutno uplatnit 

vždy ve vztahu ke konkrétnímu výrobku nebo službě, pro které je označení 

přihlašováno k zápisu. Posouzení probíhá ve vztahu k průměrnému spotřebiteli nebo 

relevantní veřejnosti. Tyto pojmy jsou sémanticky shodné a rozumíme jimi soudobý 

nebo potenciální okruh spotřebitelů daného druhu výrobku nebo služby, pro které se 

ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobku 

nebo služby, popřípadě obchodní kruhy zabývající se výrobkem nebo službou, pro které 

se opět ochranná známka užívá.
38

 Tyto kategorie jsou vymezeny vždy pro každý 

konkrétní případ individuálně. V řízení pak posuzujeme, zda takto vydefinovaný 

spotřebitel rozezná, že daný výrobek nebo služba pochází od určitého zdroje. 

 Není však možno říci, že rozlišovací způsobilost lze posuzovat plošně. I 

distinktivnost má své druhy a stupně. Existují označení, která jsou od počátku natolik 

originální, že rozlišovací způsobilost obsahují inherentně, a označení, která rozlišovací 

způsobilost nabydou na trhu, čili stanou se užíváním v obchodním styku pro zboží 

                                                 
37

HORÁČEK, ČADA, HAJN 2011 op. cit., s. 365. 
38

Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1. 6. 2004, sp. zn. O-151565, č. j.: 

neuvedeno. 



23 

 

natolik příznačné, že rozlišovací způsobilost nabydou sekundárně.
39

 Toto nabytí 

příznačnosti musí přihlašovatel v zápisném řízení prokázat. 

Co se týče stupňů, M. Zdvihalová uvádí: „Právní předpisy, ani rozhodovací praxe 

výslovně nestanoví, jaký stupeň rozlišovací způsobilosti musí přihlašované označení 

obsahovat, aby bylo způsobilé individualizovat obchodní původ nárokovaných výrobků 

a/či služeb. Obecně je pro zápis postačující alespoň minimální stupeň rozlišovací 

způsobilosti. K uvedenému je však nezbytné doplnit, že pokud je přihlašované označení 

zapsáno na základě minimální míry rozlišovací způsobilosti, v praxi se výrazně snižuje 

právní vymahatelnost takového označení, respektive již zapsané ochranné známky. 

Stupeň rozlišovací způsobilosti je rovněž důležitým faktorem zejména při uplatňování 

práv z ochranné známky a určování výše licenčních poplatků v rámci poskytování 

souhlasu s užíváním ochranné známky ve formě licenční smlouvy.“
40

 

Lze konstatovat, že zboží denní spotřeby bude vyžadovat nejvyšší stupeň 

rozlišovací způsobilosti, aby se spotřebitel snadněji vyznal na poměrně přesyceném 

trhu, naopak dle mého názoru zboží jako zbraně nebude vyžadovat tak vysoký stupeň 

pro svojí relativní vzácnost a menší dostupnost běžnému spotřebiteli.  

Podle R. Horáčka lze dále v návaznosti na distinktivnost vysledovat i následující 

kategorie označení:
41

 

a) fantazijní či smyšlená označení („COCA COLA“, „KODAK“), které nedávají 

v jazyce smysl a o to větší mají stupeň rozlišovací způsobilosti. Na jejich 

propagaci je třeba vynaložit značné prostředky, aby se vymyšlený název dostal do 

povědomí, jakmile se tak však stane, plní svoji funkci s vysokou distinktivností;  

b)  nahodilá, konvenční a arbitrární označení, která jsou často obvyklými slovy 

užívanými v běžném jazyce; tyto mohou mít vysoký stupeň rozlišovací 

způsobilosti, pokud jsou spojena s výrobky, s nimiž je nepojí významový smysl 

(„CAMEL“ cigarety, „CROCODILLE“ bagety); 

c)  sugestivní, naznačující označení, která mají za úkol vyvolat ve spotřebiteli 

pozitivní asociaci s výrobkem či službou nebo s jeho vlastností; jedná se zde o 
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víceméně popisná označení, která ale ve vztahu ke konkrétnímu výrobku či službě 

mohou disponovat rozlišovací způsobilostí. Podle M. Zdvihalové se může jednat o 

ochrannou známku „JEANS“ například pro pletací příze.
42

 V takovém případě se 

jedná o kvazi-popisné označení, které obsahuje inherentní rozlišovací způsobilost 

a umožňuje spotřebiteli rozlišit původ výrobku. Stupeň rozlišovací způsobilosti 

lze u těchto označení vnímat jako střední; 

d) základní barvy, popisná a druhová označení sama o sobě trpí nedostatkem 

rozlišovací způsobilosti, nicméně za určitých podmínek mohou distinktivnosti 

nabýt; jedná se především o již zmíněné základní barvy, které nemají dostatečnou 

rozlišovací způsobilost (avšak vymezený odstín je schopný zápisu), označení 

nezpůsobilá k zápisu pro svůj výlučně popisný charakter - například popisující 

vlastnosti „DEMI SEC“ či pochvalu „SUPER“ (nic však nevylučuje, aby tato 

označení nabyla rozlišovací způsobilosti sekundárně v obchodním styku, 

v konkrétním případě „SUPER“ nabylo rozlišovací způsobilosti pro bulvární 

noviny) či druhové označení typu „ALE“ či „ČERNÉ PIVO“. 

1.7 Národní, mezinárodní a všeobecně známé ochranné známky a 

ochranná známka Evropské unie 

Ustanovení § 2 zákona o ochranných známkách stanoví: „Na území České republiky 

požívají ochrany ochranné známky, které jsou a) zapsány v rejstříku ochranných 

známek (dále jen "rejstřík") vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví … (dále jen 

"národní ochranné známky"), b) s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku 

vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky 

ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních 

známek nebo Protokolu k Madridské dohodě (dále jen "mezinárodní ochranné 

známky"), c) zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu 

(známky a vzory) podle nařízení Rady Evropských společenství o ochranné známce 

Společenství
 
… (dále jen "ochranné známky Společenství" - dle současné terminologie 

ochranné známky Evropské unie, pozn. autora), d) na území České republiky všeobecně 

známé (dále jen "všeobecně známé známky") ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na 
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ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva“) a článku 16 Dohody o 

obchodních aspektech práv duševního vlastnictví.“ 

Jak plyne z výše uvedeného, je možné rozlišit tři základní kategorie ochranných 

známek, které lze přihlásit k registraci (národní ochrannou známku, mezinárodní 

ochrannou známku a ochrannou známku Evropské unie - dříve ochrannou známku 

Společenství) podle kýženého teritoriálního dosahu. Zároveň lze rozlišit i další základní 

kategorii ochranných známek, kterou přihlašovatel registrovat nemusí, tzv. všeobecně 

známé známky. K tomuto dělení si ještě dovoluji níže doplnit definici pro ochrannou 

známku s dobrým jménem, jež umožňuje reflektovat renomé ochranné známky a 

adekvátně k tomu rozšířit její ochranu, a pro starší ochrannou známku. 

1.7.1 Národní ochranná známka 

Logickým krokem českého podnikatele, který nepřemýšlí o expandování do 

zahraničí, je zajistit ochranu svým výrobkům nebo službám na národní úrovni.  

Režim národní ochranné známky je upraven zákonem o ochranných známkách. 

Písemnou přihlášku
43

 ochranné známky může podat jak fyzická, tak i právnická osoba k 

Úřadu průmyslového vlastnictví; podáním je zahájeno správní řízení o zápise do 

rejstříku ochranných známek. Každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné 

známky. Přihlašovatel v ní uvede seznam výrobků a služeb, pro něž se požaduje zápis 

ochranné známky, a to v pořadí tříd mezinárodního třídění spolu s číslem příslušné 

třídy. Dále pak přihlašovatel musí do jednoho měsíce ode dne podání zaplatit příslušné 

správní poplatky odvíjející se zejména od počtu přihlašovaných tříd. Nezaplatí-li 

přihlašovatel správní poplatek, ze zákona se přihláška považuje za nepodanou.
44
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Podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o ochranných známkách dnem podání 

přihlášky vzniká přihlašovateli právo priority před každým, kdo podá později 

přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky 

nebo služby.
45

 

Úřad průmyslového vlastnictví pak provede nejprve formální průzkum, tedy 

zjistí, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti. Obsahuje-li přihláška 

nedostatky, stanoví Úřad přihlašovateli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, alespoň 

však 15 dnů. Nejsou-li nedostatky odstraněny, přihlášku Úřad odmítne. Proti tomuto 

rozhodnutí lze ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí podat rozklad 

k předsedovi Úřadu průmyslového vlastnictví. Není-li přihláška odmítnuta, proběhne 

věcný průzkum, při němž se zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je 

nezpůsobilé k zápisu do rejstříku ochranných známek. Touto nezpůsobilostí se rozumí 

existence důvodu zápisné nezpůsobilosti respektive pro odmítnutí ochrany. Tyto 

důvody dělíme na absolutní a relativní. R. Horáček k tomuto uvádí: „Absolutní důvody 

jsou důvody, které nelze překonat a jejich použití přísluší pouze příslušnému úřadu, tj. 

Úřadu průmyslového vlastnictví. Relativní důvody jsou důvody ve většině případů 

uplatňované třetí osobou, a to v rámci konkrétního řízení, např. řízení o námitkách.“
46

 

Podle S. Hejdové mají absolutní důvody odmítnutí ochrany veřejnoprávní povahu 

a spočívají v problému v samotném označení nebo jeho vlastnostech. Relativní důvody 

odmítnutí ochrany mají podle S. Hejdové naopak soukromoprávní charakter a 

představují zásah přihlašovaného označení do starších práv třetí osoby.
47

 Tyto důvody 

respektive relativní překážky zápisné způsobilosti se uplatňují skrze námitky.
48

 

                                                 
45

Jakmile Úřad průmyslového vlastnictví přihlášku obdrží, vyznačí na ni pro tyto účely datum a čas 

podání. Toto je rozhodný okamžik, od kterého má přihlašovatel právo priority před kýmkoliv, kdo by si 

následně přihlásil stejné nebo obdobné pro stejné nebo obdobné výrobky nebo služby. Úřad 

průmyslového vlastnictví může na žádost vystavit i tzv. prioritní doklad, ve kterém potvrdí dataci a uvede 

další informace o přihlášce. 
46

HORÁČEK, ČADA, HAJN 2011 op. cit., s. 362. 
47

KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ Miroslav. Zákon o ochranných 

známkách. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, 648 s., ISBN 978-80-7552-762-2. 
48

Výjimkou jsou situace, kdy Úřad sám při věcném průzkumu zjistí, že přihlašovaná známka obsahuje 

prvky starší ochranné známky zapsané pro jiného vlastníka a jestliže by tyto charakteristiky mohly vést 

k záměně obou označení, přihlášku sám zamítne. Je však třeba mít na paměti, že Úřad v rámci věcného 

přezkumu ex offo zkoumá ve smyslu ustanovení § 6 ZOZ pouze úplnou shodu označení s již zapsanou 

známkou (shoda se posuzuje též z pohledu shody výrobků a služeb) respektive přítomnost prvků staršího 

označení ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 ZOZ. 
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Vzhledem k soukromoprávní povaze ochrany, kterou relativní důvody zápisné 

nezpůsobilosti přinášejí, se jim tato práce věnuje podrobněji v kapitole druhé.  

Co se týče absolutních překážek zápisné způsobilosti, podle ustanovení § 4 ZOZ 

se do rejstříku ochranných známek v rámci absolutní ochrany nezapíše označení:
49

 

a)  které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu ustanovení § 1 ZOZ (v 

současnosti například označení čichová a chuťová, nesplňující v našem právním 

řádu stále platnou podmínku grafické znázornitelnosti);
50

 

b)  které nemá rozlišovací způsobilost (např. přihlášení žluté barvy pro služby taxi, 

žlutou barvu má průměrný spotřebitel s taxi službami tak spojenou, že by nebyl 

schopen odlišit přihlašovatele od jednotlivých dalších poskytovatelů); 

c)  které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení 

druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty (typicky normy ČSN), zeměpisného 

původu („ČESKÁ KERAMIKA“) nebo doby výroby výrobků či poskytnutí 

služby nebo k označení jiných jejich vlastností („STANDARD SMĚS KÁVY“); 

d)  které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném 

jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech (např. označení „BAZALKA“ 

pro kosmetické výrobky; toto slovo je v obchodním styku a zvyklostech užíváno 

pro označení jednoleté rostliny, se kterou je spojováno mnoho léčivých účinků); 

e)  které je tvořeno výlučně tvarem, jenž vyplývá z povahy samotného výrobku nebo 

který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku 

podstatnou užitnou hodnotu (tvary jsou většinou chráněny jiným průmyslovým 

právem, tzv. průmyslovými vzory);
51

 

f)  které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy (označení 

pornografická, ale i označení jiná, která by byla shodná se jmény státních činitelů 

či státních orgánů nebo veřejnoprávních institucí, jako například „ČESKÁ 

TELEVIZE“); 

g)  které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo 

zeměpisný původ výrobku nebo služby (časté případy se budou týkat právě 
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Příklady viz HORÁČEK, ČADA, HAJN 2011 op. cit., s. 364-378. 
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Textace ustanovení je aktuální k datu uzavření textu této rigorózní práce. 
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Platí, že tvar produktu nemůže být chráněn ochrannou známkou, pokud je používán nebo podmíněn 

technickými parametry. 
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zeměpisného původu); 

h)  přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by 

víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ („MALTÉZSKÁ VÍNA“, opět je 

kladen důraz na ochranu zeměpisného původu, nesoulad lokality původu 

s lokalitou uváděnou na ochranné známce je důvodem odmítnutí ochrany); 

i)  které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k 

jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány (kupříkladu názvy 

mezistátních orgánů); 

j)  které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské 

úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by 

příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu (např. názvy a symboly mezinárodních 

organizací); 

k)  které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol 

(zahrnuje náboženské znaky i jména svatých či památných míst); 

l)  jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se 

závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv (omezení 

plyne z textu právních dokumentů, širokou ochranu požívají například olympijské 

symboly); 

m)  jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře 

(pirátské známky, jejichž prakticky jediným cílem je nepoctivé těžení ze známky). 

Označení původně bez rozlišovací způsobilosti, nebo označení tvořené výlučně 

označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, 

hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo 

k označení jiných jejich vlastností, či které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, 

jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, 

může být do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví 

zapsáno, pokud přihlašovatel prokáže, že nabylo před zápisem ochranné známky 

užíváním v obchodním styku ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám, pro které 

je zápis požadován, rozlišovací způsobilost. Dle mého názoru v praxi tato možnost 

reflektuje zejména to, že rozlišovací způsobilost se nabývá ve vztahu k výrobku či 

službě a i slovo do jisté míry popisné může právě v souvislosti s konkrétním produktem 
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nabýt v povědomí spotřebitele schopnosti produkty odlišovat od obdobných produktů 

cizích poskytovatelů. 

Pokud při věcném průzkumu Úřad zjistí existenci absolutní překážky zápisné 

způsobilosti, umožní přihlašovateli se k tomuto vyjádřit a případně překážku zápisu 

odstranit. Není-li to možné nebo nebude-li překážka zápisu odstraněna, přihláška se 

zamítne. Proti tomuto lze u Úřadu průmyslového vlastnictví do jednoho měsíce ode dne 

doručení rozhodnutí podat rozklad k předsedovi Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Je-li přihlašované označení způsobilé zápisu, zveřejní se ve Věstníku Úřadu 

průmyslového vlastnictví a umožní třetím osobám podávat námitky a připomínky.
52

 

Není-li přihláška ochranné známky zamítnuta při provádění formálního či 

věcného průzkumu, popřípadě přezkumu prováděného na podkladě připomínek, nebo na 

podkladě námitkového řízení, Úřad provede zápis do rejstříku ochranných známek. 

1.7.2 Úřad průmyslového vlastnictví 

Přibližme si rovněž, kdo má otázky ochranných známek z hlediska správně právní 

autority na starosti.  

Úřad průmyslového vlastnictví (v textu také jako „Úřad“) je ve smyslu 

ustanovení § 2 bodu 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České socialistické republiky, v účinném znění, ústředním 

orgánem státní správy České republiky. Sídlí v Praze, v jeho čele stojí předseda 

jmenovaný ze strany vlády. Posláním Úřadu je ochrana průmyslových práv. Konkrétní 

práva k předmětům průmyslového vlastnictví zapisuje do jím vedených rejstříků.  

Sám Úřad své úkoly vymezuje mimo jiné tak, že rozhoduje v rámci správního 

řízení o poskytování ochrany předmětům průmyslového vlastnictví, vede k nim 

rejstříky, zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového 

vlastnictví, prosazuje průmyslová práva a spolupracuje s mezinárodními organizacemi a 

národními úřady jednotlivých států na poli průmyslového vlastnictví.
53

 

Úřadem vedený rejstřík ochranných známek představuje veřejně přístupnou 

databázi, do které jsou zapisovány důležité skutečnosti o ochranných známkách a 
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K těmto institutům viz kapitola druhá této rigorózní práce. 
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Úřad průmyslového vlastnictví. Základní informace. In: Upv.cz [online]. [cit. 2018-05-07]. Dostupné z 

WWW: <https://www.upv.cz/cs/upv/zakladni-informace.html>. 
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informace o podaných přihláškách. Díky veřejné přístupnosti rejstříku do něj každý 

může nahlížet a pořizovat si výpisy a opisy. 

Většina zápisů
54

 týkajících se údajů o ochranné známce a jejím vlastníku je 

konstitutivní. K deklaratorním zápisům do rejstříku řadíme například zápisy licenčních 

smluv či zřízení zástavního práva k ochranné známce. 

Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví je vydáván měsíčně, a to na podkladě 

čl. 12 odst. 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, podle kterého 

jednotlivé země vydávají periodický úřední list, jenž musí být veřejně přístupný. 

Zveřejnění ve Věstníku má mnohdy právně významné účinky, spočívající např. 

v počátku lhůt (pro účely podání námitek). Věstník je vydáván v elektronické podobě a 

je přístupný k nahlédnutí na internetu. 

1.7.3 Mezinárodní třídění výrobků a služeb 

V rejstříku ochranných známek jsou tyto známky registrovány do jednotlivých 

tříd dle výrobků a služeb, pro které jsou přihlášeny a které chrání. 

Pro výše uvedené existuje tzv. Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely 

zápisu ochranných známek, neboli tzv. niceské třídění, které zavedla již výše zmíněná 

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek z 

roku 1957. Niceské třídění tedy představuje mezinárodní klasifikaci produktů, výrobků 

a služeb, sloužících při zápisu ochranných známek. Výrobkem rozumíme cokoli, co je 

možno nabízet na trhu, co je schopno přitáhnout pozornost veřejnosti a může sloužit ke 

spotřebě, potřebě nebo uspokojení přání. Služba je činnost hospodářského typu, jež 

směřuje nebo přímo uspokojuje konkrétní potřebu. Kýženým výsledkem služby je 

užitný efekt, nikoliv statek. V současnosti je Niceské třídění používáno ve více než sto 

zemích světa, včetně České republiky.  

Výrobky a služby jsou Niceským tříděním rozděleny do seznamu celkem 45 tříd, 

přičemž třídy č. 1 - 34 se věnují výrobkům, třídy č. 35-45 jsou pak orientovány na 

služby. Pro účely správného zatřídění každého výrobku či služby je třeba nahlédnout do 

jejich seznamů.  

Jako příklad uveďme třídu č. 5, kde nalezneme následující výrobky: 
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Zápis do rejstříku může být prováděn jak z moci úřední (např. zrušení ochranné známky), tak na návrh 

(např. na podkladě přihlášky). 
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farmaceutické, lékařské a veterinářské přípravky; hygienické přípravky pro 

zdravotnické účely; dietetické potraviny a přípravky upravené pro léčebné či veterinární 

účely, potraviny pro kojence a batolata; potravinové doplňky pro lidskou spotřebu a pro 

zvířata, náplasti, obvazový materiál a krytí; materiály pro plombování zubů, dentální 

vosky; dezinfekční přípravky; přípravky na hubené škůdců; fungicidy, herbicidy. Co se 

týče služeb, nechť je příkladem třída č. 44, kam zatřídíme následující služby: lékařské 

služby; veterinární služby; péče o hygienu a krásu osob nebo zvířat; zemědělské, 

zahradnické a lesnické služby.  

Jedna ochranná známka může být přihlášena pro vícero tříd napříč tímto 

spektrem. 

Jako další variantu třídění zavedla Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního 

třídění obrazových prvků ochranných známek z roku 1973 tzv. mezinárodních třídění 

obrazových prvků ochranných známek. Třídění zahrnuje hierarchický systém, který 

rozděluje všechny obrazové prvky na třídy, oddíly a sekce.  

Závěrem si dovoluji zdůraznit, že výrobky a služby musí být definovány 

dostatečně přesně a srozumitelně, aby bylo možné na základě samotné přihlášky 

stanovit rozsah ochrany, o kterou je žádáno.
55

 Použití obecných termínů v Niceském 

třídění (jako je kupříkladu pouhý název třídy) je možné pouze tehdy, pokud je tento 

název dostatečně určitý a jasný.
56

 

1.7.4 Mezinárodní ochranná známka 

V současné době je naprosto běžné, že podnikatel obchoduje se svými výrobky 

nebo poskytuje své služby v celosvětovém měřítku. Pokud si takový podnikatel přeje 

ochránit tyto své produkty v mezinárodním obchodě před zneužitím ze strany třetích 

osob, představuje pro něj mezinárodní ochranná známka jedno z hlavních řešení.
57

 Toto 

řešení bylo zabezpečeno Madridskou dohodou a Protokolem k ní, tyto mezinárodní 
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KRATOCHVÍL in JAKL 2016 op. cit., s. 22. 
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Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. 6. 2012 ve věci Chartered Institute of Patent 

Attorneys v. Registrar of Trade Marks, sp. zn. C-307/10. 
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úmluvy vytvořily tzv. mezinárodní (madridský) systém zápisu ochranných známek.
58

 

Prostřednictvím mezinárodní ochranné známky si totiž podnikatel může zajistit 

výše naznačenou ochranu ve státech, kde se budou jeho produkty obchodovat, ať se 

jedná o členský stát Evropské unie, Evropskou unii celou nebo o stát nečlenský. Skrze 

jednu přihlášku budou jeho produkty chráněny mezinárodní ochrannou známkou ve 

všech zemích, které si jako přihlašovatel zvolí, tzv. designuje (za předpokladu, že se 

jedná o členské státy Madridské dohody či na jejím základě přijatého Protokolu). Pokud 

si přihlašovatel nebude přát zvolit toto komplexní řešení, může postupovat podle 

národních předpisů a v každém ze států podstoupit národní zápis. Mezinárodní ochranná 

známka tu však je od tohoto, aby od nutnosti podstoupit tyto separátní zápisy odlehčila.  

Přihlášku je možno podat prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví coby 

národního zápisného úřadu nebo prostřednictvím EUIPO coby unijního zápisného úřadu 

k Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě. 

Přihlašovatel podá pouze žádost, na jejímž podkladě Úřad průmyslového vlastnictví 

respektive EUIPO vypracuje mezinárodní přihlášku. Zápisné a správní poplatky u obou 

úřadů však vždy hradí přihlašovatel.  

Z Protokolu vyplývá, že pokud byla nejprve podána přihláška v České republice 

(respektive přihláška ochranné známky Evropské unie u EUIPO) coby ve smluvním 

státě, lze zároveň u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví 

uplatnit právo priority z takto podané přihlášky vůči ostatním státům Protokolu, pokud 

mezinárodní přihláška bude u Mezinárodního úřadu podána do šesti měsíců od podání 

přihlášky v České republice (respektive u EUIPO). Podle Protokolu tedy není třeba 

zápisu, mezinárodní registrace je však na pozdějším národním zápisu (respektive na 

zápisu u EUIPO) závislá. Nedojde-li k němu na základě předmětné přihlášky, je 

mezinárodní zápis zrušen. Pokud mezinárodní registrace směřuje jenom vůči státům, 

které jsou smluvní stranou pouze Madridské dohody, lze právo přednosti opřít až o již 

dokončený zápis ochranné známky v České republice nebo u EUIPO. Pokud přihláška 

obsahuje státy Protokolu i Madridské úmluvy, musí se opírat o již dokončený národní 
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zápis respektive o již dokončený zápis unijní ochranné známky u EUIPO.
59

  

Mezinárodně přihlášená ochranná známka se zapisuje do mezinárodního 

rejstříku ochranných známek. Poté oznámí Mezinárodní úřad Světové organizace 

duševního vlastnictví v Ženevě tento zápis známky všem smluvním státům Madridské 

dohody a (nebo) Protokolu, do nichž je mezinárodní známka přihlašována k ochraně, tj. 

do těch, které jsou vyznačeny v přihlášce ochranné známky.  

Tyto státy mohou do jednoho roku od data oznámení zápisu odmítnout ochranu 

mezinárodní ochranné známce, odporuje-li jejich vnitrostátním předpisům 

z absolutních nebo relativních důvodů. Smluvní strany pouze Protokolu mohou tuto 

lhůtu prodloužit až na osmnáct měsíců. Je-li však stát smluvní stranou obou dokumentů, 

může mezinárodní ochranné známce odmítnout na svém území ochranu pouze ve 

standardní lhůtě jednoho roku. 

Zápis takové mezinárodní ochranné známky, které byla přiznána ochrana v rámci 

České republiky, má stejné účinky jako zápis národní ochranné známky do příslušného 

rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví nebo zápis 

ochranné známky Evropské unie do příslušného rejstříku vedeného EUIPO. Během 

doby platnosti mezinárodního zápisu, která činí deset let a může být obnovována 

opakovaně na dalších deset let, lze přihlašovat tuto známku do dalších smluvních států 

Madridské dohody a Protokolu formou tzv. následného vyznačení dalších smluvních 

států.
60

 

1.7.5 Ochranná známka Evropské unie 

Systém ochrany ochranných známek v Evropské unii má hned několik vrstev. 

Přihlašovatel může jít cestou přihlášky podané na národním úřadu duševního vlastnictví 

(národním registračním úřadu), kterou si zajistí ochranu své ochranné známky v daném 

státě a pouze pro něj. Chce-li přihlašovatel zajistit ochranu nejen na lokální bázi, ale 

alespoň na bázi regionální, v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku má možnost podat 

přihlášku k Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví. Širší ochranou (nepočítaje 
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34 

 

mezinárodní ochrannou známku), je třetí možnost, a to ochranná známka Evropské 

unie.  

Obdobně jako mezinárodní ochranná známka, i ochranná známka Evropské unie 

má za cíl umožnit expandujícímu podnikateli ochranu jeho výrobků či služeb při 

podnikání v zahraničí, v případě ochranné známky Evropské unie je však rozsah této 

ochrany limitován členskými státy Evropské unie. Tzv. unitární princip znamená, že 

ochrana se automaticky rozšiřuje na nově přistoupivší státy, ale i zužuje o státy 

z Evropské unie odcházející. 

Jak už tato práce uvedla, název ochranná známka Evropské unie přineslo až 

Nařízení ETM, které přejmenovalo ochrannou známku Společenství (známou také jako 

komunitární ochranná známka) a úřad, který vede rejstřík unijních známek, čili Úřad 

pro harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante, přejmenovalo na Úřad Evropské unie pro 

duševní vlastnictví (EUIPO). 

Přihlášku lze podat u EUIPO, a to zejména elektronicky na přehledném portálu, 

řízení je zásadně písemné. Není stanovena povinnost před přihláškou vykonávat rešerše 

případných kolidujících registrovaných označení, nicméně dle názoru autorky lze jejich 

provedení jedině doporučit vzhledem k územnímu rozsahu unijní ochranné známky a 

tím pádem i zvětšujícímu se množství pravděpodobnosti kolize s jiným označením. Za 

poplatek může rešerši vyhotovit přímo EUIPO nebo národní úřad.  

Přihláška se podává v kterémkoli z úředních jazyků Evropské unie. Pokud chce 

přihlašovatel uplatnit právo priority z jiného řízení, musí tak učinit buď v přihlášce 

ochranné známky, nebo do tří měsíců od jejího podání. Nejdříve je podrobena 

průzkumu (obdobně jako v případě národní známky se zkoumají formální náležitosti a 

absolutní překážky či důvody, pro které by přihlašovaná známka nemohla být 

registrována). Vlastníkům starších práv je dále dána tříměsíční lhůta k podání námitky 

z relativních důvodů.  

Vyhovuje-li přihláška stanoveným požadavkům a nebyly-li podány námitky nebo 

byly-li námitky konečným rozhodnutím zamítnuty, zapíše se známka do rejstříku jako 

ochranná známka Evropské unie. EUIPO vydá majiteli ochranné známky Evropské unie 

osvědčení o jejím zápisu do rejstříku ochranných známek Evropské unie. Doba 

ochrany činí deset let s možností opakovaného zápisu. 
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1.7.6 Všeobecně známá známka
61

 

V neposlední řadě je třeba zároveň krátce uvést i tzv. všeobecně známé známky 

představující označení všeobecně vžité v kruzích (potenciálních) spotřebitelů tak, že 

nabylo dostatečné rozlišovací způsobilosti. To vše bez nutnosti jejich zápisu do 

rejstříku ochranných známek. R. Horáček uvádí: „Jde o nahrazení absence registrace 

jako formálního předpokladu ochrany jiným rovnocenným požadavkem, kterým je 

v daném případě všeobecná známost“.
62

 Státy respektují všeobecně známé známky a 

poskytují jim stejnou ochranu jako ochranným známkám zapsaným na podkladě čl. 6bis 

Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a čl. 16 Dohody TRIPS.  

Co je a co není všeobecně známou známkou, posuzuje sám Úřad průmyslového 

vlastnictví.
63

 Ten by měl vzít v úvahu, zda je daná známka v konkrétním posuzovaném 

státě známá veřejnosti. V této souvislosti je třeba mít na paměti, že zkoumáme známost 

v očích veřejnosti, se kterou nemusí být nutně spojeno faktické užívání ochranné 

známky na posuzovaném území.
64

 

Všeobecně známá známka požívá v daném státě ochrany od chvíle, kdy v něm 

vešla ve všeobecnou známost. Dále je třeba ještě vyřešit, jestli se taková ochrana 

vztahuje jen na výrobky a služby, pro které je známka všeobecně známou (respektive 

pro které ve všeobecnou známost vstoupila) nebo na všechny produkty.  

Co se týče výrobků a služeb, které chrání, starší literatura zastávala názor, že 

všeobecně známou známku nelze používat ze strany konkurence nejen na výrobcích a 

službách, které fakticky tato známka chrání, ale ani na výrobcích nebo službách 

naprosto odlišného druhu (např. „CADILLAC“ pro oděvy), protože jinak by mohli být 

spotřebitelé klamáni v osobě výrobce oděvů a naopak, např. automobilce by mohla být 

poškozena dobrá pověst.
65

 Domnívám se, že tento názor již není pravdivý, respektive, 

že toto pojetí je překonáno. 

V tomto případě by se dle mého názoru jednalo spíše o všeobecně známou 

známku s dobrým jménem. Taková ochranná známka pak může být chráněna před 
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63

Tamtéž. 
64

V České republice může být ochranná známka všeobecně známá např. díky jejímu užívání na 
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zápisem označení, které by s ní potenciálně kolidovalo, i tehdy, pokud nové označení 

není přihlašováno pro výrobky a služby, které chrání starší ochranná známka. Detailům 

ochrany se blíže věnuje navazující text, zejména kapitola druhá této práce. 

Všeobecně známou známku jako takovou je proto dle mého názoru třeba vnímat 

jako označení chránící jen a pouze ty výrobky či služby, pro které se stala příznačnou,
66

 

čili všeobecně známou. A proti označením kolidujícím s takovou ochrannou známkou ji 

bránit. Nabude-li dobrého jména, jako svého dalšího atributu, pak je možno vybočit 

z mezí seznamu výrobků a služeb. 

WIPO vydala k všeobecně známým známkám své doporučení, kde 

demonstrativně vyjmenovává faktory, na základě kterých lze všeobecnou známost 

dovodit. K těmto faktorům patří stupeň známosti nebo rozpoznání v příslušném okruhu 

veřejnosti, trvání, rozsah a zeměpisné území užívání známky a propagace, trvání a 

zeměpisné území, kde byla ochranná známka přihlášena, doklad o úspěšném 

prosazování práv z ochranné známky a hodnota spojená s ochrannou známkou.
67

 Na 

tato kritéria navazuje i judikatura Soudního dvora Evropské unie. 

1.7.7 Ochranná známka s dobrým jménem 

Předcházející podkapitola naznačila existenci další významné kategorie, 

ochranných známek s dobrým jménem. Dobrého jména mohou nabýt všechny známky, 

bez ohledu na zápis v rejstříku nebo úřad, u kterého jsou zapsány. 

V navazujícím textu si nelze nepovšimnout silnější ochrany, kterou požívají. S. 

Hejdová a R. Charvát uvádějí, že v evropské literatuře lze identifikovat dvě hlediska 

nahlížení na pojem ochranné známky s dobrým jménem. Hledisko reprezentované 

doktrínou Velké Británie vypichuje dobré jméno jako pověst spojenou s určitou 

kvalitou. Hledisko zastoupené doktrínou Německa zase podtrhává hojnou známost 

známky jako indikátor dobrého jména.
68

 Ze studií zahraniční literatury mohu dodat, že 

mimo evropské tendence lze rozeznat i pojetí americké, které upravuje ochranné 

známky slavné. Skupina těchto známek je velice úzká, patří k nim pouze elitní okruh 
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notoricky známých známek.
69

 Lze konstatovat, že evropské pojetí, ať už zvolíme 

jakoukoliv koncepci, je širší a umožňuje většímu množství známek stát se ochrannou 

známkou s dobrým jménem. V české literatuře vnímám pojetí dobrého jména spíše jako 

renomé ochranné známky v pozitivním smyslu, její vžití do paměti relevantní veřejnosti 

a propojení s dobrými vlastnostmi produktu, který označuje. Tyto vlastnosti pak 

spotřebitelská veřejnost bude očekávat od výrobků a služeb nesoucích ochranné známky 

s dobrým jménem. Proto se domnívám, že česká teorie ochranných známek s dobrým 

jménem se spíše přiklání k anglickému pojetí. 

Rozšířená ochrana pak spočívá právě v reflektování dobrého jména. Dobré jméno 

známky je totiž tak silným znakem, že si ji uživatelé přestali spojovat jen s výrobky a 

službami jejího majitele. Představuje natolik distinktivní prvek, že odlišuje vlastníka 

ochranné známky a jeho produkty od jiných bez omezení na výrobky a služby, které 

ochranná známka chrání respektive pro které je zapsána. Je tak jasné, že by jiní 

soutěžitelé mohli mít zájem přihlásit stejně nebo obdobně znějící známku pro své 

výrobky či služby lišící se od výrobků či služeb vlastníka ochranné známky s dobrým 

jménem a nepoctivě tak z renomé těžit. Příkladem může být například označování 

součástek do aut ochrannou známkou „NIKE“ vžitou pro sportovní potřeby, oblečení a 

funkční materiály. Konkurenční vlastník by mohl nepoctivě těžit z rozlišovací 

způsobilosti a dobrého jména spojujícího pro relevantní spotřebitelskou veřejnost 

uvedenou značku s určitou kvalitou výrobků. Rozšíření ochrany ochranných známek 

s dobrým jménem je tak z tohoto pohledu dle mého názoru logické. Jak si přiblížíme 

dále, tato ochrana se v Čechách vztahuje jak na zapsané ochranné známky, tak na 

všeobecně známé známky s dobrým jménem. 

1.7.8 Starší ochranná známka 

V textu se bude nadále objevovat pojem starší ochranná známka, který s výše 

uvedeným tříděním souvisí, závěrem si proto přibližme definici tohoto pojmu. Ve 

smyslu ustanovení § 3 ZOZ, s přihlédnutím k právu přednosti, je starší ochrannou 

známkou zapsaná, má-li dřívější datum podání, národní ochranná známka, mezinárodní 

ochranná známka, ochranná známka Společenství (ochranná známka Evropské unie); 
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dále ochranná známka Společenství (ochranná známka Evropské unie), k níž je ve 

smyslu ustanovení § 3 písm. b) ZOZ uplatněn nárok na vstup do práv ze starší ochranné 

známky, i když se vlastník této starší známky vzdal nebo známka zanikla; přihlášená 

ochranná známka ve smyslu ustanovení § 3 písm. c) ZOZ, pokud bude zapsána; a 

všeobecně známá známka, jejíž ochrana vznikla před datem podání přihlášky pozdější 

ochranné známky a k tomuto datu dosud trvá. 

Dle mého názoru lze konstatovat, že se u práv z ochranné známky obecně 

uplatňuje časová přednost. Starší ochranné známky tak budou překážkou přihlášení 

nového kolidujícího označení. 

1.8 Závěr kapitoly 

Účelem této kapitoly bylo čtenáři přinést teoretický a terminologický podklad pro 

další orientaci v textu této práce. Kapitola přiblížila právní úpravu ochranných známek a 

dále zejména základní definice, druhy, typy ochranných známek a jejich funkce. 

Uvedená terminologie je využívána v navazujícím výkladu. 
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2 Relativní překážky zápisné způsobilosti  

V této kapitole se budeme věnovat možnostem, kterými vlastník starší ochranné 

známky může tuto známku bránit před zápisem označení, o kterém se domnívá, že 

s jeho starší ochrannou známkou koliduje, do rejstříku ochranných známek. Tyto 

„možnosti“ právní teorie nazývá relativními překážkami zápisné způsobilosti, a jelikož 

se jich dovolává vlastník staršího práva coby třetí osoba bránící svá soukromá práva 

před kolizí, shledávám v nich soukromoprávní aspekt ochrany ochranných známek. 

Zároveň tato kapitola krátce pojednává i o překážkách zápisné způsobilosti, které 

jako jednu z částí věcného průzkumu přihlášky označení zkoumá Úřad průmyslového 

vlastnictví z úřední povinnosti, u nichž rovněž spatřuji soukromoprávní aspekt ochrany, 

když předmětem ex offo zkoumání nejsou vlastnosti přihlašovaného označení, ale 

potenciál kolize s již registrovanou známkou. 

2.1 Relativní překážky zápisné způsobilosti zjišťované ex offo 

Již výše v kapitole prvé tato práce v krátkosti nastínila proces přihlašování 

ochranné známky. Po podání přihlášky následuje tzv. řízení o přihlášce ve smyslu 

ustanovení § 21 a násl. ZOZ. První částí tohoto řízení je tzv. formální průzkum, čili 

průzkum, zda přihláška splňuje všechny podmínky stanovené ustanovením § 19 ZOZ. V 

případě nedostatků Úřad vyzve k jejich doplnění ve stanovené lhůtě, která není kratší 

než patnáct dnů. Nejsou-li nedostatky takto odstraněny, Úřad přihlášku odmítne.
70

  

Nestane-li se tak, po formálním průzkumu následuje průzkum věcný ve smyslu 

ustanovení § 22 ZOZ. Tento zjišťuje, zda přihlašované označení není vyloučeno ze 

zápisu do rejstříku z důvodů uvedených v ustanovení § 4 ZOZ (blíže viz v kapitole 

prvé), § 6 ZOZ a § 22 odst. 2 ZOZ. Věcný průzkum Úřad provádí z úřední povinnosti 

v profesionálních rešeršních databázích. Zjistí-li Úřad existenci důvodu pro zamítnutí 

přihlášky, umožní přihlašovateli, aby se k němu ve stanovené, v praxi zpravidla 

dvouměsíční, lhůtě vyjádřil. Takové oznámení přihlašovateli má v praxi formu výměru, 

a pokud je to možné, je v něm obsaženo doporučení, jak závadu napravit.   

Co se týče ustanovení § 6 ZOZ, podle jeho znění do rejstříku ochranných známek 
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nelze zapsat přihlašované označení, které je shodné se starší ochrannou známkou (např. 

„apetito“ a „APETITO“), jež je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či 

přihlašovatele, pro shodné výrobky či služby. Shoda je dána objektivně, není potřeba 

posuzovat pravděpodobnost záměny, jelikož ta je nevyhnutelná. Shodou rozumíme 

shodnost označení ve všech prvcích ochranné známky (ve slovech, obrazech, grafickém 

či tvarovém ztvárnění). V otázce výrobků a služeb je shodou situace, kdy seznam 

produktů, pro něž je přihlašováno označení, obsahuje výrobky a služby, pro které je 

přihlášeno označení starší. Městský soud v Praze pak dodal, že stejnými či podobnými 

výrobky či službami jsou i ty, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky, v důsledku 

čehož mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu, že pocházejí od jednoho 

výrobce respektive poskytovatele. Z pohledu spotřebitele lze takové výrobky či služby 

zařadit do jedné skupiny spotřeby.
71

 S. Hejdová uvádí jako shodné výrobky a služby 

například „lehké nápoje“ a „nealkoholické nápoje“ či „lázeňské služby“ a „wellness 

služby“.
72

 Úřad tyto skutečnosti zkoumá z úřední povinnosti, ustanovení se však 

neuplatní, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí svůj písemný 

souhlas k zápisu takto kolidující pozdější ochranné známky do rejstříku.  

Není-li přihlašované označení způsobilé k zápisu ve smyslu ustanovení § 4 a § 6 

ZOZ, Úřad v rámci věcného průzkumu přihlášku zamítne.  

Úřad rovněž přihlášku zamítne ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 ZOZ, pokud 

přihlašované označení obsahuje prvky starší ochranné známky, která je přihlášena či 

zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší 

ochrannou známkou. Ustanovení je třeba vnímat tak, že Úřad přihlášku zamítne i tehdy, 

pokud se sice přihlašovaná a starší ochranná známka neshodují ve všech prvcích, ale 

jsou přihlašovány pro stejné produkty a shodné prvky by mohly vést k záměně se starší 

ochrannou známkou. Dle mého názoru bude rozhodující celkový dojem. Po spotřebiteli 

nelze požadovat, aby známku detailně zkoumal a odhalil drobné odlišnosti.
73

 Zvláštní 

důraz je v praxi kladen na shodné dominantní prvky, což je dle názoru autorky logické, 

protože právě dominantní prvky a celkový vjem jsou schopny spotřebitele nejvíce 
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upoutat. V každém případě je dle mínění Úřadu třeba posoudit, zda postavení či 

umístnění dominantních prvků obou označení z hlediska celkového dojmu může 

zapříčinit záměnu na trhu.
74

 Ustanovení se opět neuplatní, pokud vlastník či 

přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné 

známky do rejstříku. Jestliže není přihlašované označení způsobilé pouze pro část 

výrobků a služeb, Úřad přihlášku zamítne pouze v jejich rozsahu a údaj o tomto 

rozhodnutí bude zveřejněn ve Věstníku.  

Důvody zamítnutí přihlášky uvedené v ustanovení § 4 ZOZ představují již 

v kapitole prvé uvedené absolutní překážky zápisné způsobilosti, které mají 

veřejnoprávní povahu. Avšak, co se týče části věcného průzkumu vztahující se 

k ustanovení § 6 (potažmo i § 22 odst. 2 ZOZ), S. Hejdová k tomu uvádí: „Relativní 

důvody vedoucí k odmítnutí ochrany ochranné známky mají naopak soukromoprávní 

povahu a představují zásah přihlašovaného označení do starších práv třetí osoby. Jejich 

úprava je obsažena v ustanovení § 6 a v § 22 (důvody, jež jsou zkoumány ex offo) a § 7 

(důvody, k jejichž zkoumání dochází pouze na základě návrhu oprávněných osob). 

Prostor pro ochranu právu třetích osob vytvořila směrnice 89/104/ES“.
75

 S. Hejdová se 

tedy domnívá, že se jedná o relativní důvody k odmítnutí ochrany ochranné známky, 

které nazýváme rovněž relativními překážkami zápisné způsobilosti. Zde však vnímám 

rozkol mezi výše vyjádřeným názorem S. Hejdové a názorem R. Horáčka, podle 

kterého: „V souladu s tendencemi evropského práva jsou přesněji vymezeny důvody 

odmítnutí ochrany rozdělením na soukromoprávní a veřejnoprávní. Omezení 

veřejnoprávního odmítnutí ochrany na shodné ochranné známky podle § 6 pro shodné 

výrobky či služby je toho důsledkem.“
76

 R. Horáček tedy naznačuje, že z jeho pohledu je 

ustanovení § 6 ZOZ třeba vnímat jako absolutní překážku zápisné způsobilosti. 

Co se týče pohledu judikatury, rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 

2012, sp. zn. 9 Ca 148/2009, uvádí, že: „Žalobce se mýlí, pokud vytýká žalovanému 

postup v rozporu s ust. § 6 zákona o ochranných známkách, neboť i toto ustanovení, 

které předchází úpravě námitkového řízení podle ust. § 7 zákona, vyslovuje zákaz zápisu 
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přihlášeného označení pouze pro případ, pokud je toto označení shodné se starší 

ochrannou známkou jiného vlastníka či přihlašovatele a současně, pokud je starší 

ochranná známka zapsána pro shodné výrobky či služby. Citované zákonné ustanovení 

tedy dopadá na situaci, kdy je jednoznačně zřejmé, že posuzovaná ochranná známka i 

přihlášené označení jsou shodné a to pro shodné výrobky či služby, tzn., že se v takové 

situaci ani nepředpokládá námitkové řízení a jednoduše řeší situaci, kdy se střetnou 

starší ochranná známka a přihlašované označení, které jsou shodné, jsou zapsány pro 

shodné výrobky či služby a tato skutečnost se jeví zřejmá. Oproti tomu námitkové řízení 

podle ust. § 7 je založeno na střetu přihlašovaného označení a námitek vlastníka starší 

ochranné známky, která je již zapsána do rejstříku a kde se posuzuje nejen shodnost 

starší ochranné známky a přihlašovaného označení, ale také shodnost nebo podobnost 

výrobků a služeb, nejde-li o jednoznačnou shodu mezi označeními a výrobky a službami 

dle § 6.“ R. Horáček z tohoto názoru soudu rozlišuje relativní a absolutní důvody pro 

odmítnutí zápisu, dle vnímání autorky této práce toto rozlišení bude spočívat v tom, zda 

je zkoumaná shoda označení tak zřejmá, že nepotřebuje další řízení ani námitky 

vlastníka, pouze její oficiální potvrzení Úřadem z úřední povinnosti, nebo zda potřebuje 

podrobnější zkoumání vyvolané vlastníkem staršího práva.
77

  

Autorka této práce se přiklání k názoru S. Hejdové. Absolutní překážku zápisné 

způsobilosti s veřejnoprávní povahou vnímá spíše jako problém spočívající v označení 

samotném, jeho vlastnostech a nedostatcích, izolovaně od jakýchkoliv starších práv. Čili 

např. v souladu s ustanovením § 4 ZOZ definiční nedostatek ochranné známky, 

přílišnou popisnost označení či případný rozpor s dobrými mravy nebo veřejným 

pořádkem. Tam, kde nastává kolize se staršími právy, se objevuje z mého pohledu 

soukromoprávní prvek ukazující na relativní povahu překážky zápisné způsobilosti. 

Argument, který v této souvislosti může vyvstat, že zde ze strany vlastníka starších práv 

není třeba žádného úkonu na jejich obranu, jelikož je v těchto případech rozhodováno 

z úřední povinnosti, vnímám jako podstatný, nikoliv však nevyvratitelný. Rozhodování 

a zkoumání shody ex offo v těchto případech podporuje právní jistotu vlastníka, že 

totožné ustanovení pro totožné výrobky a služby nebude zapsáno. Pojmově si nikdo 

nemůže nechat zapsat shodné označení pro shodné výrobky a služby, na to by se měl 
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vlastník starších práv mít možnost spolehnout. Tyto skutečnosti by měl sám Úřad jako 

zápisné místo dle mého názoru hlídat, což činí právě ve smyslu § 6 ZOZ.  

Shrneme-li tedy výše uvedené, dle mého názoru je třeba překážky zápisné 

způsobilosti uvedené v ustanovení § 6, 22 odst. 2 a 7 ZOZ považovat za relativní se 

soukromoprávním aspektem.  

V neposlední řadě nepanuje shoda ani ohledně povahy písemného souhlasu 

vlastníka starších práv se zápisem nové ochranné známky. Existují názory, jež souhlas 

považují za soukromoprávní akt mezi dvěma subjekty, který je tedy v souladu se 

soukromoprávním jednáním odvolatelný. Naopak veřejnoprávní pohled, zastávaný 

mimo jiné v rozhodnutí zvláštního senátu povolaného k rozhodování některých 

kompetenčních sporů uvádí, že takový souhlas by šlo vzhledem k jeho veřejnoprávní 

povaze odvolat, pouze pokud by tak stanovil zákon.
78

 Autorka se domnívá, že souhlas 

bude vyjádřen nejčastěji formou smlouvy, kde si vlastník starších a nových práv 

domluví, jak budou jejich označení vedle sebe do budoucna fungovat. Pokud tyto 

podmínky vlastník nových práv poruší, měla by taková smlouva obsahovat možnost, 

aby vlastník starších práv souhlas odvolal. Zde se domnívám, že odvolání souhlasu by 

mělo být důvodem pro zrušení nově zapsaného označení (zřejmě podle ustanovení § 31 

odst. 1 písm. c) ZOZ, případně je zde de lege ferenda prostor). 

Projde-li přihláška formálním a věcným průzkumem, aniž by byla zamítnuta, je 

zveřejněna ve Věstníku. 

Dle mého názoru je závěrem třeba zdůraznit, že Úřad z vlastní iniciativy zkoumá 

pouze úplnou shodu označení a výrobků a služeb, respektive zda přihlašovaná známka 

obsahuje prvky starší ochranné známky zapsané pro jiného vlastníka a jestliže by tyto 

charakteristiky mohly vést k záměně obou označení. Tento průzkum tak nevylučuje ani 

nenahrazuje možnost subjektů, které se domnívají, že přihlašované označení koliduje 

s jejich starší ochrannou známkou, proti tomuto brojit z vlastní iniciativy cestou 

námitkového řízení (viz níže). 
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2.2 Relativní překážky zápisné způsobilosti - námitkové řízení a jeho 

základy ve správním řízení 

R. Horáček uvádí: „Námitkové řízení umožňuje třetím osobám chránit jejich 

práva, která by zápisem přihlašovaného označení do rejstříku mohla být dotčena. 

Smyslem námitkového řízení je rovněž zvýšit právní jistotu přihlašovatele, že jeho 

ochranná známka nebude několik let po zápisu do rejstříku vymazána.“
79

 Námitkové 

řízení tak lze dle mého názoru vnímat jako silný nástroj ochrany vlastníka ochranné 

známky, který za podmínky, že řešená situace splňuje další požadavky uvedené 

v ustanovení § 7 ZOZ, patří mezi oprávněné osoby, jež mají právo podat námitky. 

Prostřednictvím námitek se pak může domáhat, aby nebylo do rejstříku ochranných 

známek zapsáno potenciálně kolidující označení. Takovým zápisem by mohlo dojít 

především k oslabení rozlišovací funkce jeho starší ochranné známky, jejímu 

rozmělnění či k újmě na jejím dobrém jméně. I z hlediska přihlašovatele je námitkové 

řízení vhodným testem případných budoucích kolizí jeho označení s jinými, riziko 

napadení nově registrované známky ve smyslu ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ by se 

úspěšným projitím námitkovým řízením mělo zmenšit.  

Již výše tato práce uvedla, že jakmile přihláška ochranné známky úspěšně projde 

formálním a věcným průzkumem, je zveřejněna ve Věstníku. Na podkladě tohoto 

zveřejnění může proti ní každý podat připomínky.
80

 Jedná se o formu kontroly ze 

strany veřejnosti. Připomínky by měly obsahovat důvody, proč si jejich podatel myslí, 

že ochranná známka by neměla být zapsána v rejstříku; jedná se zejména o důvody již 

uvedené v diskutovaných ustanoveních § 4 nebo § 6 ZOZ. Taková osoba se však 

nestává účastníkem řízení, Úřad pouze při svém rozhodnutí o případném zápisu 

označení připomínky zváží, pokud jsou připomínky důvodné, postupuje podle 

ustanovení § 22 ZOZ. Přihlašovatel musí být Úřadem o připomínkách a výsledku jejich 

posouzení vyrozuměn a má právo se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřit. Osoba, která 

připomínky podala, bude informována o výsledku jejich posouzení. Možnost podat 
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připomínky je omezena do doby zápisu ochranné známky do rejstříku. 

Jádrem námitkového řízení a relativní právní ochrany ochranných známek se 

soukromoprávním prvkem jsou však námitky.
81

 Ve lhůtě tří měsíců od data zveřejnění 

ve Věstníku mohou dle ustanovení § 7 ZOZ oprávněné osoby proti přihlášce podat 

námitky a zahájit námitkové řízení.
82

  

Námitkové řízení je řízením správním. Jak vyplývá z výše uvedeného, jedná se o 

správní řízení zahajované výlučně na žádost v podobě námitky ve smyslu ustanovení § 

44 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v účinném znění (dále jen „správní 

řád“). Správní řád zde působí jako subsidiární předpis doplňující úpravu zákona o 

ochranných známkách. 

Kromě obecných požadavků ustanovení § 45 ve spojení s ustanovením § 37 odst. 

2 správního řádu, kterým by měly rovněž vyhovět, musí námitky dle vyhlášky Úřadu 

průmyslového vlastnictví č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, 

v účinném znění (dále jen „Vyhláška 97/2004“), obsahovat následující náležitosti: 

údaje o totožnosti namítajícího, o přihlášce, proti které konkrétní námitka směřuje, 

označení výrobků nebo služeb, jichž se námitky týkají, nebo prohlášení, že se námitky 

týkají všech výrobků či služeb uvedených v napadané přihlášce, věcné odůvodnění 

námitek, vysvětlení, čeho se namítající domáhá, a konečně podpis namítajícího. 

Dovolává-li se namítající staršího práva z registrované ochranné známky, v praxi stačí 

uvést její spisovou značku. Námitka se předkládá v písemném vyhodnocení a je 

podkládána důkazy respektive doklady, o kterých předmětná Vyhláška 97/2004 stanoví, 

že musí být natolik dostatečné, že umožňují projednání námitky. Měly by podporovat 

uplatněnou argumentaci. Jak důkazy, tak námitky se podávají Úřadu průmyslového 

vlastnictví, a to ve dvojím vyhotovení. Za jejich podání se platí správní poplatek.
83

 

Není-li zaplacen, považuje se žádost za nepodanou; zde spatřuji odchýlení od 

subsidiárního uplatnění správního řádu, podle kterého se řízení v případě nezaplacení 

správního poplatku zastavuje. 

Podáním námitek se tedy zahajuje u Úřadu průmyslového vlastnictví námitkové 

řízení, které je písemné a neveřejné, namítající se stává účastníkem řízení. Namítajícím 
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může být pouze osoba uvedená v ustanovení § 7 ZOZ, výčet je dle mého názoru 

taxativní, jiné osoby námitku podat nemohou (například nabyvatel licence nebo osoba, 

která užívá ochrannou známku na základě jinak vyjádřeného souhlasu vlastníka 

ochranné známky). Řízení je tedy ovládáno dispoziční zásadou. Účastníkem řízení je 

zároveň přihlašovatel ochranné známky, proti jehož přihlášce byla námitka podána. 

Účastníci jsou v postavení navrhovatele a odpůrce. Z toho vyplývá, že se jedná o řízení 

sporné probíhající inter partes, Úřad vystupuje v pozici nezávislého a nestranného 

rozhodce střetu práv. Subsidiárně se tak dle mého názoru použije zejména úprava 

ustanovení § 141 správního řádu pro sporná řízení. Jedná se o řízení kontradiktorní, 

právo přihlašovatele seznámit se s návrhem a vyjádřit se k němu (zásada audiatur et 

altera pars) je modifikováno ustanovením § 26 odst. 3 ZOZ, podle kterého je 

přihlašovateli dána lhůta k vyjádření k námitkám a pokud tak neučiní, Úřad rozhodne 

podle spisu. 

 Důvody námitek jsou rovněž stanoveny v ustanovení § 7 ZOZ, opět taxativním 

způsobem, a představují relativní překážky zápisné nezpůsobilosti. 

Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a ani prominout, doplnění důkazů ani 

námitek po jejím uplynutí nelze přijmout. Dle mého názoru se tedy zde jedná opět o 

zvláštní úpravu známkového práva, respektive o uplatnění zásady koncentrace řízení 

jako lex specialis vůči zásadě jednotnosti správního řízení prosazované správním 

řádem.
84

 Spatřuji zde i odchýlení od typické zásady materiální pravdy ovládající správní 

řízení ve smyslu ustanovení § 3 správního řádu.
85

 Tato modifikace vychází přímo z 

ustanovení § 141 správního řádu. Správní orgán sice musí stále zjistit relevantní 

informace a stav věci bez důvodných pochybností, ale aktivitu v navrhování důkazů 

musí v námitkovém řízení vyvinout primárně účastníci řízení. Úřad totiž vychází z jimi 

navržených důkazů a podkladů k prokázání jejich tvrzení. Zásada vyhledávací, kterou je 

správní řízení za jiných okolností ovládáno, je tak potlačována ve prospěch zásady 

projednací a Úřad spíše v roli nestranného třetího posuzuje předložené důkazy, než aby 
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Viz ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu, podle kterého nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci řízení 

oprávněni navrhovat důkazy a činit další návrhy po celou dobu trvání řízení, a to až do vydání rozhodnutí. 

Správní orgán může prohlásit, do kdy jsou účastníci oprávněni činit své návrhy. 
85

Podle tohoto ustanovení nevyplývá-li z právních předpisů něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby 

došlo ke zjištění stavu řešené věci bez důvodných pochybností, a to v rozsahu, který je nezbytný pro 

soulad s požadavky uvedenými v ustanovení § 2 správního řádu. 
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tyto sám vyhledával k prokázání správného a úplného stavu. Teprve pokud tyto 

nepostačují ke zjištění stavu věci, může Úřad provést i důkazy jiné. V praxi se však 

nejedná o často využívanou možnost. Z principu písemnosti řízení plyne, že důkazy se 

neprovádí na jednání, do kterého by účastníci mohli zasáhnout. Neoznačí-li účastníci 

důkazy nezbytné k prokázání tvrzení, Úřad vychází z důkazů, které byly provedeny, 

z obsahu spisu, popřípadě ze shodných tvrzení účastníků. Lze si tak představit situaci, 

kdy účastník i v tomto řízení neunese důkazní břemeno.  

Úřad po zahájení řízení nejprve zkoumá, zda byly naplněny formální požadavky a 

námitky (coby podání) netrpí neodstranitelnými vadami ve smyslu ustanovení § 26 odst. 

2 ZOZ, čili zda námitky byly podány v příslušné lhůtě, oprávněnou osobou (mající 

aktivní legitimaci), zda obsahují zdůvodnění a mají k sobě přiloženy důkazy. Nejsou-li 

tyto formality naplněny, Úřad námitky zamítne. Pokud odpadl důvod podání námitek 

dle ustanovení § 26 odst. 1 ZOZ (např. přihláška byla vzata zpět nebo zamítnuta na 

podkladě námitky či připomínky jiného subjektu), Úřad řízení o námitkách zastaví. 

Úřad v praxi rovněž řízení zastaví, pokud nebyly ve stanovené lhůtě napraveny 

odstranitelné vady podání. Toto dle mého názoru vychází ze subsidiární úpravy 

ustanovení § 66 správního řádu. 

Pokud Úřad nezastaví řízení nebo nezamítne námitky, vyrozumí o jejich obsahu 

přihlašovatele (čili zákon o ochranných známkách neuděluje dle mého mínění Úřadu 

povinnost komunikovat celé námitky přihlašovateli, pouze vyrozumět o jejich obsahu, 

nicméně s ohledem na právo přihlašovatele se vyjádřit ke všem podkladům bude 

vhodnější zaslat kopii celé námitky), kterému přikáže se k námitkám v jím stanovené 

lhůtě vyjádřit. Lhůta je zpravidla dvouměsíční. Pokud se přihlašovatel v této lhůtě 

nevyjádří, bude Úřad při rozhodování o námitkách vycházet z obsahu spisu (zde opět 

viz výše k modifikacím uplatnění zásad řízení). Zákon o ochranných známkách Úřadu 

rovněž umožňuje vyzvat namítajícího a přihlašovatele, aby se o námitkách dohodli. 

Pokud se dohodnou a namítající vezme námitky zpět, Úřad v souladu s výše uvedeným 

řízení zastaví.  

Zjistí-li Úřad při svém průzkumu, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje 

do starších práv namítajícího, námitku zamítne. Pokud je takový zásah do starších práv 

namítajícího shledán, Úřad zamítne přihlášku. Ustanovení § 26 odst. 5 ZOZ Úřadu 



48 

 

umožňuje, aby přihlášku zamítl jen v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které přihláška 

nesplňuje podmínky zápisu, čili v rozsahu kolize se staršími právy uplatněnými 

namítajícím.    

Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky respektive námitky Úřad přihlašovateli a 

namítajícímu doručí v písemném vyhotovení. Tyto údaje rovněž zveřejní ve Věstníku. 

Proti takovému rozhodnutí Úřadu lze ve smyslu ustanovení § 42 ZOZ podat 

rozklad k předsedovi Úřadu průmyslového vlastnictví (který má pro podporu ve svém 

rozhodování k dispozici rozkladovou komisi), a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne 

doručení předmětného rozhodnutí. Rozklad má suspenzívní neboli odkladný účinek na 

právní moc rozhodnutí. Lhůtu k jeho podání nelze prodloužit ani prominout její 

zmeškání. Je však třeba upozornit, že rozklad se opět považuje za podaný až tehdy, je-li 

zaplacen správní poplatek. Rozklad musí být věcně odůvodněn, odůvodnění je třeba 

úřadu předložit ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání rozkladu. Ani zde lhůtu nelze 

prodloužit či prominout její zmeškání.  

Není-li ani tehdy účastník námitkového řízení spokojen s jeho výsledkem, 

pravomocné rozhodnutí Úřadu lze napadnout žalobou proti rozhodnutí správního 

orgánu ve smyslu zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v účinném znění. 

Tento postup se řídí uvedeným zákonem a není zákonem o ochranných známkách 

modifikován. Jiným právním předpisem, konkrétně ustanovením § 6 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů 

na ochranu průmyslového vlastnictví, v účinném znění, je zakotvena zvláštní místní a 

věcná příslušnost Městského soudu v Praze. Ten rozhoduje v senátech složených z 

předsedy a dvou dalších soudců. Žalovaným je Úřad, žalobcem je v závislosti na sporu 

namítající či přihlašovatel, často za účasti zúčastněné osoby (opět dle sporu zejména 

buď namítající či přihlašovatel). Řízení ve správním soudnictví je zahájeno doručením 

správní žaloby soudu. Tu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo 

oznámeno respektive doručeno žalobci, na žádost může být přiznán odkladný účinek 

vůči napadenému rozhodnutí. Soud správní žalobu napadající rozhodnutí Úřadu buď 

zamítne pro neodůvodněnost, nebo rozhodnutí Úřadu zruší a vrátí k dalšímu řízení. 

Pravomocné rozhodnutí lze napadnout mimořádným opravným prostředkem, kasační 

stížností, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud. 
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 Lze tak dle mého názoru shrnout, že systém v České republice nezakládá 

existenci specializovaných soudů duševního vlastnictví, jak tomu bývá v zahraničí 

(např. ve Velké Británii), ale volí cestu dvoustupňového řízení před správním orgánem 

a možnosti napadnout pravomocné rozhodnutí tohoto správního orgánu ve správním 

soudnictví. Řízení tak může být časově náročné, zejména v porovnání právě se 

zahraničím, kde druhou instancí bývá již specializovaný soud. 

Po skončení námitkového řízení, či není-li přihláška vystavena námitkám či 

vadám a případnému navazujícímu postupu, Úřad průmyslového vlastnictví zapíše
86

 

ochrannou známku do rejstříku ochranných známek. Uvede datum zápisu, přičemž 

vlastníku vydá o zápisu osvědčení. Zápis ochranné známky se zároveň oznamuje ve 

Věstníku.  

Zápisem do rejstříku ochranných známek získává vlastník ochranné známky 

výlučné právo na její užívání. Platnost zápisu ochranné známky je deset let od data 

podání přihlášky. Zápis lze obnovovat vždy o dalších deset let na základě žádosti o 

obnovu ochranné známky podané v zákonné lhůtě nejdříve dvanácti měsíců před 

skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení platnosti. Pokud vlastník 

zápis v této lhůtě neprodlouží, má k dispozici ještě tzv. poshovovací či dodatečnou 

lhůtu, která činí šest měsíců po vypršení doby platnosti, obnova v této dodatečné lhůtě 

bude vlastníka stát dvojnásobek správního poplatku. 

2.3 Námitkové důvody 

Ustanovení § 7 odst. 1 ZOZ stanoví, že přihlašované označení nebude zapsáno do 

rejstříku ochranných známek na základě námitek proti zápisu podaných: 

a)  vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti nebo podobnosti 

se starší ochrannou známkou a shodnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, na 

něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje 

pravděpodobnost záměny
87

 na straně veřejnosti; 

b)  vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným 

označením či mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky 
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Jedná se konstitutivní zápis. 
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Za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. 
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nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka 

zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré 

jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací 

způsobilosti či dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu, 

c) vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či 

podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti či 

podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně 

známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně 

veřejnosti,
88

  

d)  vlastníkem starší všeobecně známé známky, která je shodná s přihlašovaným 

označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro 

výrobky či služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší všeobecně 

známá známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má 

v České republice dobré jméno, za předpokladu, že užívání této ochranné 

známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na vztah mezi 

těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky, 

e) vlastníkem starší ochranné známky Společenství
89

, která je shodná s 

přihlašovaným označením či je mu podobná, pokud má být takové označení 

zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je 

starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má 

na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného 

označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti či 

dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu, 

f)  vlastníkem ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy 

nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, pokud přihlášku 

podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel či jiná osoba pověřená hájit 

hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky podle článku 6septies Pařížské 

úmluvy (souhrnně také jako "obstaravatel") na své vlastní jméno a bez souhlasu 

vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil, 
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51 

 

g)  uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním 

styku pro shodné či podobné výrobky nebo služby, které je shodné s 

přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní 

dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky, 

h)  fyzickou osobou, jejíž práva na jméno a na ochranu projevů osobní povahy 

mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou 

uplatňovat tato práva na ochranu osobnosti, 

i)  osobou, které náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být 

užíváním přihlašovaného označení dotčeno, 

j)  vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z 

průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena, 

k)  tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré 

víře. 

Seznam výše uvedených oprávněných osob k podání námitky v sobě obsahuje i 

důvody, pro které je možno námitku podat. Nazýváme je také jako tzv. relativní důvody 

zápisné nezpůsobilosti, čili důvody, kterých se dovolává konkrétní třetí osoba, jejíchž 

práv by se registrace přihlašovaného označení mohla dotknout. Jednotlivým námitkám 

se tato práce dále blíže věnuje. Dle mého názoru lze osoby namítajícího v zásadě 

kategorizovat do dvou skupin, a to kategorie namítajícího vlastníka starší ochranné 

známky nebo nezapsaného označení a kategorie jiných osob, jimž zákon o ochranných 

známkách přiznává právo podat námitku. Jelikož se tato práce zaměřuje na ochranu 

ochranné známky, věnují se následující řádky práce především kategorii prvé.  

2.3.1 Námitky vlastníka starší ochranné známky dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) 

ZOZ 

Pojem starší ochranné známky byl definován v podkapitole 1.7.8 této práce.
90

  

Dle mého názoru lze ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ považovat za základ 

celé ochrany prostřednictvím námitkového řízení. Ochrannou známku si její vlastník 

registruje proto, aby mohl označovat své výrobky a služby a ty tak mohly identifikovat 

vlastníka či jeho závod jako svůj obchodní původ a umožňovat spotřebitelům 
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rozlišování mezi produkty a jejich výrobci či poskytovateli na trhu. A je to právě toto 

ustanovení, na jehož podkladě se vlastník starší ochranné známky může prostřednictvím 

námitky domáhat, aby nedošlo k zápisu totožného respektive podobného označení pro 

totožné respektive podobné výrobky a služby, což by rozlišovací funkci jeho starší 

ochranné známky oslabilo. Tento stav se nazývá double identity, a je charakteristický 

tím, že v očích spotřebitelů vzniká pravděpodobnost záměny produktů nebo asociace 

jednoho výrobce či poskytovatele s druhým.  

R. Horáček se vyjadřuje souladně s mým výše uvedeným názorem, když 

konstatuje: „Zápis přihlašovaného označení do rejstříku, které je shodné či podobné 

s ochrannou známkou již zapsanou s dřívějším právem přednosti, by tedy znamenal 

popření výlučného práva vlastníka zapsané ochranné známky, ale i všech práv ze 

zákona vlastníku svědčících. Zápis označení shodného nebo podobného by byl v rozporu 

s účelem zákona, zejména s ochranou spotřebitele, když označení zapsané jako 

ochranná známka má mít primárně vlastnost rozlišovací, neboť je určeno k rozlišení 

výrobků a služeb pocházejících od různých osob.“
91

 

Osobou oprávněnou podat námitku je tedy vlastník starší ochranné známky. 

Existenci staršího práva lze zjistit z rejstříku, případně prokázat osvědčením o zápisu. 

Ve smyslu definice starší ochranné známky dle ustanovení § 3 ZOZ může stejné 

námitky rovněž podat přihlašovatel ochranné známky. Nejedná-li se o zjevně 

nepodobná či netotožná označení či nejedná-li se o označení zjevně přihlašované pro 

netotožné respektive nepodobné výrobky či služby, domnívám se, že v takovém případě 

bude třeba vyčkat toho, zda bude přihlašované označení řádně registrováno a teprve 

poté se rozhodne o námitce. 

Důvodem, pro který lze dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ podat námitky 

proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku, je jeho shodnost či podobnost se 

starší ochrannou známkou a shodnost či podobnost výrobků nebo služeb, na něž se 

přihlašované a namítané označení vztahují, což může vyvolat nebezpečí 

(pravděpodobnost) jejich vzájemné záměny na straně spotřebitele. Uvedené podmínky 

musí být dle mého názoru samozřejmě naplněny kumulativně. 

Pojem shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou 
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známkou není v zákoně o ochranných známkách definován. Zákon tak nestanoví ani 

kritéria či pomůcky jejich určení, Úřad je v praxi posuzuje v každém řízení 

individuálně.
92

 Shodnost přihlášeného označení se starší ochrannou známkou není třeba 

rozsáhle zkoumat, tato bude dána objektivně. Budou-li přihlašované a namítané 

označení shodnými, pravděpodobnost záměny je dle mého názoru prakticky 

nevyhnutelná, neboť se silně zeslabuje rozlišovací schopnost spotřebitele. Podobnost 

lze pak shledat tam, kde existuje riziko, že běžný spotřebitel si kvůli minimálním či 

žádným rozdílům mezi označeními tyto bude vzájemně zaměňovat a plést. Zde už je 

určitá míra analýzy ze strany Úřadu v praxi potřeba. Posuzování pravděpodobnosti 

vychází nejenom z porovnání prvků označení, ale i z jejich známkoprávních motivů, čili 

rozhodujících složek, které při komplexním posuzování představují charakteristické 

rysy porovnávaných označení. Sourodé známkové motivy mohou přirozeně vyvolat 

zaměnitelnost.  

Úřad tedy posuzuje podobnost v každém případě individuálně, včetně jejího 

stupně a pravděpodobnosti vyvolání záměny. Při posuzování podobnosti přihlašovaného 

a namítaného označení vycházíme z provedení přihlašovaného označení tak, jak bylo 

obsaženo v přihlášce a zveřejněno v rejstříku. Domnívám se, že podoba, ve které jsou 

reálně používány, liší-li se, zde není relevantní. Posouzení činí Úřad na základě 

skutkových zjištění, přičemž mezi hledisky, která běžně posuzuje, nalezneme především 

hledisko vizuální, fonetické, významové, používané je i hledisko celkového dojmu 

ochranné známky. Nejedná se o uzavřený seznam hledisek posouzení, toto dle mého 

názoru vychází z individuálnosti každého případu. Domnívám se, že po odstranění 

požadavku grafické znázornitelnosti z definice ochranné známky přibydou další 

hlediska, dle relevantního případu například čichové. Každé registrované označení se 

posuzuje jako celek i z pohledu jednotlivých prvků, jež jsou součástí celku. Jednotlivé 

prvky však nelze vyjmout a posuzovat jednotlivě, vždy musíme mít na paměti celek. I 

výsledky předmětného posuzování a míra použitých rozhodovacích nástrojů se 

samozřejmě liší případ od případu, nicméně i jedno hledisko, jehož optikou by byla 

shledána podobnost označení, postačí ke konstatování vzniku nebezpečí záměny. R. 
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Horáček k tomu uvádí: „Je třeba zdůraznit, že toto nelze zobecňovat na všechny 

posuzované případy, neboť všechna tři (viz výše pozn. autorky) hlediska nestojí v rovné 

řadě a v některých případech může jedno z nich převažovat nad druhým nebo 

ostatními, neboť např. diametrálně odlišný význam obou slov vede ke konstatování 

zaměnitelnosti označení.“
93

 V praxi například vizuální hledisko může převažovat 

v případech, kdy je zboží vybíráno dle jeho vzhledu. Fonetické hledisko může pak 

převažovat tam, kde je zboží často ústně objednáváno (například léky v lékárně). 

Z. de Korver jako ilustrativní příklad uvádí hypotetické posuzování podobnosti v 

rozhodnutí týkajícím se námitek proti přihlašovanému označení „MAZLÍK“. 

Namítajícím byl vlastník starší ochranné známky ve znění „MAZLÍČEK“. Z hlediska 

významového Úřad shledal, že se jedná o vysoce podobné výrazy, když obě dvě 

analyzovaná slova jsou zdrobnělinou slova „mazel“. I z vizuálního hlediska shledal 

Úřad podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, jelikož obě dvě 

řešená slova se shodují v prvních čtyřech písmenech. Co se týče zbytku slov, taková 

odlišnost není tak výrazná, protože pozornost relevantního spotřebitele se 

pravděpodobně soustředí spíše na začátek slova než na jeho konec. V dané věci Úřad 

rovněž posuzoval fonetické hledisko, kde dospěl k obdobnému závěru, vzhledem ke 

shodnému začátku obou slov. Po provedeném posouzení těchto hledisek Úřad v tomto 

ilustrativním příkladu shledal přihlašované označení jako celek podobné namítané starší 

ochranné známce, protože významová, fonetická i vizuální podobnost převažuje nad 

rozdíly.
94

 Domnívám se, že při tomto rozhodování je podtržen názor, že relevantní 

spotřebitel se zaměří hlavně na dominantní prvky ochranné známky, na základě kterých 

je pak schopen mezi známkami rozlišovat. 

Podobnost je totiž třeba posuzovat vždy vůči relevantní veřejnosti. Zde je použito 

hledisko „běžného spotřebitele“, tj. toho, komu je ten který výrobek určen. Úřad 

konstatoval: „Shodnost nebo podobnost napadeného označení a namítaných 

ochranných známek, jakož i pravděpodobnost jejich záměny, se posuzují z hlediska 

průměrného spotřebitele. Průměrným spotřebitelem se rozumí zejména současní nebo 

potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které se ochranná 
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známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo 

služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, 

pro které se ochranná známka užívá. Základem pro pojetí relevantního spotřebitele se 

stal rozsudek SDEU ve věci C-210/96 „Gut Springenheide, 

Rudolf Tusky vs. Oberkreisdirektor des KreisesSteinfurt AmtfürLebensmittelüberwachun

g“, v němž bylo konstatováno, že při posuzování, zda dané označení je schopno klamat, 

se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a 

rozumného spotřebitele.“
95

 Dle mého názoru je zde opět evidentní individuální potřeba 

posouzení v každém případě, jelikož jinému okruhu veřejnosti bude určeno zboží 

každodenní spotřeby a jinému okruhu veřejnosti budou určeny např. zbraně či 

zdravotnické prostředky. Rovněž je třeba brát v úvahu, že spotřebitel ve většině případů 

nemá obě dvě posuzované ochranné známky k dispozici vedle sebe pro detailní 

zkoumání, ani o toto detailní zkoumání pravděpodobně nemá zájem. Jeho pozornost 

vůči známkám se také liší produkt od produktu. K vyslovení pravděpodobnosti záměny 

označení v očích relevantní veřejnosti tak v praxi stačí, pokud by původ výrobku nebyla 

schopna odlišit alespoň část této veřejnosti. Není tak nutné prokazovat, že celá skupina 

může být ovlivněna, což dle mého názoru usnadňuje rozhodování Úřadu. 

Shodnost výrobků a služeb je pak dána objektivně, stačí, že seznamy výrobků a 

služeb obsahují stejné výrobky a služby. Městský soud v Praze pak dodal, že stejnými či 

podobnými výrobky či službami jsou i ty, které mají stejné nebo blízké podstatné 

znaky, v důsledku čehož mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu, že 

pocházejí od jednoho výrobce respektive poskytovatele. Z pohledu spotřebitele takové 

výrobky či služby lze zařadit do jedné skupiny spotřeby.
96

 S. Hejdová uvádí jako 

shodné výrobky a služby například „lehké nápoje“ a „nealkoholické nápoje“.
97

 Je třeba 

vzít v úvahu řadu různých optik pohledu, charakter výrobků a služeb, jejich povahu, 

účel určení, soutěžní vztah, zastupitelnost, distribuční kanály, způsob užití, složení, 

vzhled atd. Význam hraje i obvyklý původ, spotřebitelské návyky, způsob poskytování 

a podobně. Nepodobnost produktů není zaručena ani tím, že tyto produkty nejsou 
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zařazeny do stejné třídy niceského třídění. Dle S. Hejdové a R. Charváta lze za podobné 

považovat např. „architektonické služby“ ve třídě č. 42 a „stavebnictví“ ve třídě č. 37 

(jelikož jde o služby nabízené často společně) nebo „lyže“ ve třídě č. 28 a „lyžařskou 

obuv“ ve třídě č. 25 (jelikož jde o zboží často stejného původu, nabízené rovněž často 

společně).
98

 

Jako příklad uveďme porovnávání seznamu služeb přihlašovaného označení 

„PRIMAŽENA.CZ“ a seznamů výrobků a služeb namítané známkové řady „PRIMA“: 

„Přihlášené služby zařazené ve třídě 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb, tj. 

„tvorba reklamy, šíření propagačních informací, reklamní propagační činnost, 

rozšiřování a poskytování reklamních a inzertních materiálů, periodických a 

neperiodických tiskovin, zejména novin, časopisů určených pro reklamu a propagaci, 

prospektů, letáků, katalogů, reklamní literatury, na jiných nosných médiích 

prostřednictvím sítě Internet, reklama on-line v počítačové síti, zprostředkovatelské 

služby v oblasti informací a obchodu, průzkumy trhu, průzkumy veřejného mínění“ 

shledal odvolací orgán shodnými a podobnými se službami chráněnými namítanými 

ochrannými známkami, neboť např. šestá slovní ochranná známka č. 275085 ve znění 

„PRIMA TIPY“ chrání v téže třídě 26 obdobné služby „reklamní, inzertní a propagační 

činnost“, třináctá barevná kombinovaná ochranná známka č. 272571 ve znění „prima 

press“ či čtrnáctá barevná slovní ochranná známka v grafickém provedení č. 278531 ve 

znění „prima“ chrání v téže třídě služby jako jsou „reklamní, inzertní a propagační 

činnost všemi druhy médií, prodej reklamního času inzerentům, zprostředkovatelská 

činnost v oblasti obchodu“, přičemž se jedná o služby, jež se týkají reklamní a 

propagační činnosti, které mají stejnou povahu i účel a jsou určeny stejnému okruhu 

spotřebitelské veřejnosti.“
99

 

Další podmínkou pro možnost podání námitky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) 

ZOZ je existence již naznačené pravděpodobnosti záměny mezi starší ochrannou 

známkou a nově přihlašovaným označením na straně veřejnosti. Přičemž za 

pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou 

známkou na straně relevantní veřejnosti. Pravděpodobností asociace se starší ochrannou 
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známkou rozumíme vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starší 

ochrannou známkou. Judikaturou je potvrzeno, že pojem pravděpodobnost asociace 

není alternativou pravděpodobnosti záměny, ale definičním znakem jejího rozsahu.
100

 I 

zde je dle mého názoru třeba velká míra individuálního posouzení, primárně přihlížíme 

k závěru, že přihlašované a starší označení jsou podobné nebo shodné a zároveň 

výrobky a služby, na které se vztahují, jsou rovněž podobné nebo shodné. K dalším 

faktorům, ke kterým může Úřad přihlédnout, patří rozlišovací způsobilost namítané 

ochranné známky, relevantní veřejnost či vžitost staršího označení na trhu. Komplexní 

posouzení pravděpodobnosti záměny zahrnuje analýzu vzájemné závislosti mezi těmito 

faktory. Menší podobnost mezi výrobky či službami může být nahrazována větším 

stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (jedná se o tzv. 

kompenzační princip). Platí, že čím vyšší rozlišovací způsobilost má starší ochranná 

známka, tím vyšší je pravděpodobnost záměny. 

Lze zobecnit, že ochranná známka je pokládána za schopnou vyvolat 

pravděpodobnost záměny, jestliže je tolik podobná ochranné známce s dřívějším 

právem přednosti, užívané pro označování stejných či podobných výrobků nebo služeb, 

že relevantní spotřebitel může být zmaten, pokud jde o původ těchto výrobků či služeb. 

Není rozhodné, zda k uvedení spotřebitele v omyl skutečně došlo.  

Vlastníku starší ochranné známky mohou v tomto případě napomoci argumenty 

týkající se již výše zmíněné tzv. známkové řady. Tedy situace, kdy vlastník vlastní tři a 

více ochranných známek, které obsahují společný prvek, jsou stejné povahy a shodně 

užívány a jejich rozlišovací prvky jsou esenciálním ukazatelem řady. Relevantní 

spotřebitel by mohl přihlašované označení považovat za součást známkové řady a 

asociovat si tak neprávem jiný obchodní původ zboží s vlastníkem této řady. Tedy, i 

pokud by byl spotřebitel schopen mezi známkami odlišovat, ale domníval by se, že 

výrobky pocházejí od stejného výrobce nebo služby jsou poskytovány stejným 

poskytovatelem, vznikla by pravděpodobnost záměny. V tomto případě dle mého výše 

naznačeného názoru ve formě pravděpodobnosti asociace. Soudní dvůr Evropské unie 

k tomu dodal, že všechny dřívější ochranné známky tvořící předmětnou řadu musí být 
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řádně užívány a přihlašované označení musí být nejenže podobné namítané řadě, ale 

musí mít i takové vlastnosti, na základě kterých ji bude možno do řady začlenit.
101

 

Podívejme se kupříkladu na konkrétní případ, kdy podle ustanovení § 7 odst. 1 

písm. a) ZOZ Úřad zamítl přihlášku slovní ochranné známky ve znění „A-Z SPORT“ 

pro třídy mezinárodního třídění č. 25 a 28, a to na podkladě námitek podaných ve 

smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ vlastníkem slovní grafické ochranné 

známky a kombinované ochranné známky Společenství „A3 SPORT“ zapsané mimo 

jiné pro uvedené třídy. Úřad konstatoval, že napadené označení je tvořeno následujícími 

slovními prvky – „A-Z“ a „SPORT“. Namítané ochranné známky jsou na druhou stranu 

složeny ze dvou slovních prvků „A3“ a „SPORT“. Úřad poukázal, že dovětek „SPORT“ 

disponuje nízkou rozlišovací způsobilostí, když vyjadřuje určení označených výrobků. 

Upozornil však, že z vizuálního hlediska je třeba vnímat především stavbu 

porovnávaných označení. Základem jejich znění je podobná koncepce, tj. skladba 

známky ze dvou slovních prvků, přičemž první z prvků je složen ze dvou znaků. Za 

nimi pak vždy následuje již diskutovaný prvek „SPORT“. Obě označení navíc začínají 

písmenem „A“, přičemž v grafickém provedení není složité splést si písmeno „Z“ s 

číslicí „3“, když toto se liší pouze ve své spodní části. Napadené označení je 

přihlašováno jako slovní, což by navíc umožnilo přihlašovateli užívat je v různých 

fontech písma, z nichž některé mohou mít písmeno „Z“ zpracováno podobně jako číslici 

„3“. Tato podobnost by u spotřebitele mohla vyvolat i fonetickou podobnost označení, 

kdyby si spletl číslici „3“ s písmenem „Z“, popřípadě kdyby tak dané označení 

vyslovoval. Úřad proto shledal napadené označení jako podobné, čímž v kombinaci se 

zjištěnou shodností nebo podobností námitkami napadených přihlášených výrobků byly 

naplněny klíčové předpoklady ke konstatování pravděpodobnosti záměny v rozsahu 

pravděpodobnosti asociace.
102

 

Domnívám se, že v  případě double identity neboli dvojí identity, je zamítnutí 

přihlášky více než na místě, jelikož se tímto způsobem chrání právo vlastníka výlučně 

ochrannou známku užívat pro jím přihlášené výrobky a služby ve smyslu ustanovení § 8 
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ZOZ. Pokud shodnost nebo použití prvků starší ochranné známky v přihlašovaném 

označení není zachycena ve věcném průzkumu ve smyslu ustanovení § 6 ZOZ a § 22 

odst. 2 ZOZ, je na místě, aby se vlastník skrze námitku o svá práva a jejich ochranu 

zasadil. Brání tak rozmělnění a oslabení funkce své ochranné známky a zároveň 

poskytuje i službu relevantní veřejnosti, která by mohla být klamána. 

2.3.2 Námitky vlastníka starší ochranné známky s dobrým jménem dle ust. 

§ 7 odst. 1 písm. b) ZOZ 

Pojem starší ochranné známky byl vysvětlen v kapitole prvé. Oprávněným podat 

námitku je v tomto případě vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem. Z dikce 

předmětného ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ plyne, že se musí jednat o zapsané 

označení, případně o označení přihlašované, bude-li úspěšně zapsáno.  

Podstatou námitkového důvodu podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ je 

existence starší ochranné známky, která má v České republice dobré jméno, a 

přihlašování nového označení, které je shodné či podobné s touto známkou, jehož 

užívání by způsobilo újmu na rozlišovací způsobilosti nebo na dobrém jménu této starší 

ochranné známky či by nepoctivě těžilo z její rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého 

jména. Výrobky a služby, pro které je označování přihlašováno, nemusí být shodné ani 

podobné výrobkům a službám, které má pro svou ochrannou známku zapsán vlastník 

starších práv. Absence této podmínky dle mého názoru plyne ze „síly“ dobrého jména, 

jak si níže vysvětlíme. 

Dobré jméno lze definovat jako pověst ochranné známky mezi veřejností, která 

ochrannou známku zná a spojuje si ji s nějakými dobrými, pozitivními charakteristikami 

či vlastnostmi, které od výrobků či služeb označených předmětnou ochrannou známkou 

očekává. Toto ochranné známce dodává jakýsi punc důvěryhodnosti a zvyšuje tak 

bezesporu i její hodnotu. Dobré jméno je natolik silným charakteristickým znakem, že 

odlišuje jejího majitele od jiných osob bez omezení na výrobky či služby nebo registraci 

u Úřadu.
103

 Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku ze dne ze dne 14. 9. 1999 ve věci 

General Motors Corporation proti Yplon SA, sp. zn. C-375/97, uvedl, že dobré jméno je 
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Ochranná známka s dobrým jménem tak může nabýt podoby registrovaného označení i známky 

všeobecné známé; toto ustanovení však vyžaduje zápis ochranné známky. 
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dáno tehdy, jestliže mezi relevantní veřejností existuje dostatečný stupeň známosti starší 

ochranné známky. Okruh relevantní veřejnosti se posuzuje vzhledem k výrobkům a 

službám, pro které je starší ochranná známka zapsána, přičemž požadovaný stupeň 

známosti se považuje za dosažený, když starší známku zná podstatná část této relevantní 

veřejnosti. Není předem stanoveno určité procento, které má ochrannou známku znát, 

nicméně pro individuální posouzení Soudní dvůr Evropské unie uvedl několik kritérií – 

zejména podíl na trhu (procento podílu na trhu naznačuje i procento relevantní 

veřejnosti, která si zboží kupuje, větší podíl vede dle mého názoru k větší 

pravděpodobnosti, že ochranná známka dobrého jména nabyla), který ochranná známka 

zaujímá, intenzitu užívání, územní rozsah (mělo by se jednat o podstatnou část území 

státu, pro který je známost posuzována) a dobu užívání a velikost investice vynaložené 

na propagaci.  

Jak plyne z výše uvedeného, existenci dobrého jména ochranné známky je třeba 

zkoumat v každém řízení před Úřadem separátně, a nelze jej konstatovat pouze 

v návaznosti na dřívější rozhodování Úřadu nebo jej zařadit do kategorie notoricky 

známých skutečností. Dobrým jménem tedy rozumíme pověst ochranné známky, se 

kterou si relevantní spotřebitel spojí určité pozitivní vlastnosti. Lze tak dle mého názoru 

uzavřít, že dobré jméno lze nabýt pouze v souvislosti s užíváním ochranných známek 

spolu s výrobky a službami, jejichž charakteristiky pak tvoří pozitivní asociaci se 

známkou, a vůči nim. 

Hodlá-li namítající doložit existenci dobrého jména na území České republiky, 

důkazy by měly prokazovat především naplnění výše uvedených kritérií pro dosažení 

potřebného stupně známosti a spotřebitelského povědomí. Činí tak v praxi 

prostřednictvím nejrůznějších důkazů, jako jsou spotřebitelské průzkumy, doklady o 

množství prodaných výrobků, marketingové materiály, letáky, výsledky reklamních 

kampaní či daňové doklady. Tyto doklady by měly být datovány, aby svědčily o délce 

užívání ochranné známky, tedy i o době, v rámci níž se veřejnost se známkou mohla 

seznámit a vytvořit si v ní důvěru (spojit si ji s určitou kvalitou). Dobré jméno vlastník 

prokazuje ke dni podání přihlášky kolidujícího označení, a to na relevantním území. 

Z příslušné judikatury plyne, že v případě národních známek se musí jednat o 
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podstatnou část státního území.
104

 

Aby mohl takový vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem podat 

námitku proti zápisu nově přihlašovaného označení podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. 

b) ZOZ, musí být rovněž naplněna podmínka shodnosti či podobnosti 

přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou s dobrým jménem. 

Shodnost je dána objektivně, pokud jsou označení shodná, je nepoctivé těžení 

z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména jen těžko vyhnutelné. Podobnost je 

posuzována na základě obvyklých hledisek, tj. zejména významového, fonetického a 

vizuálního, s přihlédnutím k celkovému dojmu. To vše vždy ve vztahu k relevantnímu 

okruhu veřejnosti, respektive průměrnému spotřebiteli, jemuž je produkt určen. 

Podobnost či shodnost lze pak shledat tam, kde existuje riziko, že běžný spotřebitel si 

kvůli minimálním či žádným rozdílům mezi označeními tyto bude vzájemně zaměňovat 

a plést.
105

  

Podmínka shodnosti či podobnosti výrobků či služeb přihlašovaných k registraci 

nemusí být splněna, toto však dle mého názoru nelze vykládat tak, že se námitka 

v případě dovolávání se ochrany vůči přihlašování označení pro shodné či podobné 

produkty neuplatní.  

V Rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. 10. 2003 ve věci Adidas-

Salomon AG a Adidas Benelux BV proti Fitnessworld Trading Ltd, sp. zn. C-408/01, je 

výslovně konstatováno, že pravděpodobnost záměny mezi starší ochrannou známkou 

s dobrým jménem a přihlašovaným označením není podmínkou uplatnění ochrany. 

Stupeň podobnosti je postačující, pokud si průměrný spotřebitel mezi nimi je schopen 

vytvořit spojení. 

Co se tohoto spojení týče, Evropský soudní dvůr v rozsudku ze dne 27. 11. 2008 

ve věci Intel Corporation Inc. proti CPM United Kingdom Ltd, sp. zn. C-252/07, určil 

faktory, které umožňují posoudit jeho existenci. Jedná se o stupeň podobnosti 

předmětných známek (čím jsou si podobnější, tím je větší pravděpodobnost, že pozdější 

ochranná známka bude u relevantní veřejnosti evokovat starší ochrannou známku s 

dobrým jménem), povahu výrobků či služeb, pro něž jsou kolidující označení 
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přihlašovány nebo chráněny (zda jsou určeny obdobné spotřebě nebo tolik odlišné, že se 

spojení v mysli průměrného spotřebitele nikdy nevytvoří), shodu nebo neshodu v 

relevantní části veřejnosti (může se stát, že chráněné produkty směřují každý vůči jiné 

části relevantní veřejnosti a ta se tak nikdy nemusí setkat s relevantní veřejností, pro 

kterou je určen druhý produkt, spojení se v tomto případě nevytvoří), sílu dobrého 

jména (může se stát i to, že ochranná známka má natolik silné dobré jméno, že 

přesahuje její relevantní veřejnost, pro kterou je určena; dle mého názoru to mohou být 

například ochranné známky „MARLBORO“ nebo „APPLE“, které znají i osoby jiné 

než kuřáci či uživatelé výpočetní a další techniky), stupeň rozlišovací způsobilosti starší 

ochranné známky (čím je vyšší, tím pravděpodobnější je, že bude evokováno spojení 

nově přihlašovaného označení se starší známkou) a existence pravděpodobnosti záměny 

(pouze jako jeden z dílčích faktorů, pravděpodobnost záměny evokuje hledané spojení). 

Dle mého názoru toto spojení jako stupeň podobnosti supluje explicitní uvedení 

podmínky pravděpodobnosti záměny, protože rozlišovací funkce ochranné známky 

může být oslabena tím, že spotřebitel díky vytvořenému spojení nebude schopen 

odlišovat obchodní původ výrobků a služeb. 

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ dále předpokládá potenciál způsobit alespoň 

jeden ze zde vyjmenovaných negativních následků. Samotná existence spojení ještě 

takový následek nezaručuje. Jedná se o nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo 

dobrého jména či o újmu na rozlišovací způsobilosti nebo na dobrém jménu. Domnívám 

se, že obecně lze říci, že primárním účelem je zde zabránit újmě na reputaci ochranné 

známky, která byla jejím vlastníkem pracně budována. Vlastník musí odůvodnit, v čem 

negativní následek spatřuje a svá tvrzení podložit. V praxi se nevyžaduje prokázání 

trvajícího zásahu do práv, ale spíše jde o to prokázat okolnosti svědčící o nebezpečí 

takového zásahu. Úřad opět vychází z posouzení konkrétních okolností.  

Co se týče nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména, 

podle rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM bude nepoctivé těžení dáno tehdy, 

kdy jiný podnikatel může minimalizovat své obchodní úsilí jako bezprostřední důsledek 

spojení s rozlišovací způsobilostí nebo dobrým jménem starší ochranné známky, kterou 

spotřebitel zná. V takové situaci může zmíněný podnikatel účinně využít této známosti 

známky jako prostředku k získání zájmu spotřebitelů o své výrobky. Výrazně tak uspoří 
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investice na propagaci svých výrobků, jelikož může parazitovat na tom, čeho dosáhla 

starší známka s dobrým jménem. Takové jednání je nepoctivé, jelikož odměna za 

vynaložené úsilí, náklady na propagaci, udržení a posilování ochranné známky, by měla 

náležet jejímu vlastníku.
106

 Obdobně pak i v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze 

dne 18. 6. 2009 ve věci L’oreál SA a další proti Bellure NV a další, sp. zn. C-487/07, 

soud uvedl: „V tomto ohledu je nutno upřesnit, že pokud se třetí osoba pokouší užitím 

označení podobného ochranné známce s dobrým jménem kráčet ve stopách této 

ochranné známky s cílem využít její přitažlivosti, jejího dobrého jména a její prestiže, 

jakož i využívat – bez jakékoli finanční kompenzace a aniž by musela vyvíjet v tomto 

ohledu vlastní úsilí – obchodního úsilí vyvinutého majitelem ochranné známky k 

vytvoření a pěstování image této ochranné známky, musí být výtěžek tohoto využívání 

považován za získaný protiprávně z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména 

uvedené ochranné známky.“ Nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nastane spíše 

tam, kde je těženo z atraktivity ochranné známky, z dobrého jména se naopak dá 

nepoctivě těžit v otázce reputace či dobré pověsti. 

Definici újmy na rozlišovací způsobilosti vymezil Soudní dvůr Evropské unie 

jako oslabení schopnosti ochranné známky označovat výrobky či služby, pro něž je 

zapsána a užívána, jako pocházející od vlastníka této známky, jelikož užívání pozdější 

ochranné známky způsobuje rozmělnění identity starší ochranné známky a jejího 

působení na veřejnost. Ochranná známka, která dříve byla schopna vyvolat v mysli 

průměrného spotřebitele okamžitou asociaci s výrobky a službami, pro které je zapsána, 

již není schopna tuto funkci plnit.
107

 K tomu R Horáček dodává: „Ochranná známka tak 

ztrácí svou rozlišovací způsobilost a jedinečnost a dochází pak k tzv. rozmělnění 

známkové ochrany v důsledku zvýšeného výskytu tzv. parazitních známek, které ke 

svému počtu jí zbavují její rozlišovací způsobilosti.“
108

 Na rozdíl od nepoctivého těžení 

z rozlišovací způsobilosti, pro prokázání újmy na rozlišovací způsobilosti musí vlastník 

starší ochranné známky prokázat změnu chování relevantní veřejnosti na trhu nebo 
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vážné nebezpečí takové změny. Vzhledem k tomu, že už se judikatura nevěnuje otázce, 

jak lze takovou změnu nebo skutečnost, že hrozí, prokázat, bude to individuální 

v každém případě. Dle mého názoru to však pro vlastníka starší ochranné známky 

nemusí být jednoduché, zejména co se týče potenciálně hrozícího nebezpečí, které ještě 

nenastalo. P. Mališ ovšem uvádí, že pokud je předpokladem poškození rozlišovací 

způsobilosti oslabení schopnosti vytvořit u spotřebitele přímé spojení mezi známkou a 

označenými výrobky a službami, pak může být takové oslabení způsobeno prostým 

užíváním zaměnitelných známek, aniž by přitom hrozilo, že se spotřebitel od starší 

známky odvrátí.
109

 S. Hejdová a R. Charvát navrhují k prokázání těchto skutečností 

například spotřebitelské průzkumy.
110

 

Újma na dobrém jménu, která rovněž patří k námitkovým důvodům, představuje 

zeslabení prestiže ochranné známky, ke kterému by došlo například, pokud by 

přihlašovaná ochranná známka byla užívána pro výrobky s nižší kvalitou či „urážlivé“ 

výrobky, které se neslučují s budovaným renomé starší ochranné známky. Soudní dvůr 

Evropské unie tuto újmu definoval tak, že nastane, mohou-li být výrobky nebo služby, 

pro něž je třetími osobami použito totožné či podobné označení, vnímány veřejností 

způsobem, jímž se sníží přitažlivost ochranné známky.
111

 Pravděpodobnost takové újmy 

může vyplynout zejména ze skutečnosti, že výrobky či služby nabízené třetí osobou 

mají vlastnost nebo kvalitu, jež může mít negativní vliv na vnímání starší ochranné 

známky. Například se domnívám, že pokud by značka „NOKIA“ běžně užívaná pro 

mobilní telefony a podobnou drobnou elektroniku byla používána i pro služby spojené 

s odvozem fekálií, bude relevantní veřejnosti jasné, že se pravděpodobně nebude jednat 

o značku stejného původu, ale v očích průměrného spotřebitele může být renomé 

značky „NOKIA“ zneváženo. 

Přibližme si konkrétní případ projednávaný před Úřadem průmyslového 

vlastnictví ve věci námitky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ.  
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Slovně grafické označení „IRON MAN“
112

 bylo přihlašováno pro vydávání 

časopisů a elektronických časopisů online ve smyslu třídy č. 41, výlučně 

s kulturistickou tématikou. Namítající byl vlastníkem řady známek „IRONMAN“, 

zejména kombinované ochranné známky ve znění „IRONMAN“ pro služby uvedené 

v třídě č. 41 v oboru organizace soutěží v atletice, plavání, cyklistice a v běžeckých 

závodech. Z doložených dokladů Úřad shledal, že namítaná známka má v České 

republice dobré jméno a vysokou rozlišovací způsobilost, a to především díky snadné 

zapamatovatelnosti a vyslovitelnosti označení „IRONMAN“ ve všech světových 

jazycích, ale i ze skutečnosti, že tato byla po delší dobu namítajícím rozvíjena a 

prohlubována zejména v souvislosti s pořádáním sportovních soutěží (atletických, 

plaveckých, běžeckých) a výrobků a služeb s nimi souvisejících. Úřad proto dovodil, že 

relevantní spotřebitel v tomto případě bude zejména sportovně aktivní jedinec, který by 

se vzhledem ke spojení se sportem mohl na trhu bez těžkostí setkat s časopisem „IRON 

MAN“ a asociovat si sportovní časopis se sportovními akcemi pořádanými namítajícím. 

Tím by došlo k namítanému rozmělnění namítané ochranné známky a oslabení její 

atraktivity, čili k újmě na její rozlišovací způsobilosti. Dále byla Úřadem shledána 

vizuální, fonetická i významová podobnost obou označení. Přihláška slovně grafického 

označení „IRONMAN“ byla proto v návaznosti na výše uvedené závěry zamítnuta. 

Námitky ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ překračují meze klasické 

ochrany ochranné známky, čili esenciální premisy, že ochranná známka je chráněna pro 

výrobky a služby, pro něž je zapsána. V případě starších ochranných známek s dobrým 

jménem je ochrana rozšířena za splnění podmínek ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ i 

vůči zápisu shodného respektive podobného označení pro odlišné produkty. Z mého 

pohledu tyto námitky umožňují reflektovat úspěch výrobků či služeb ochrannou 

známkou označených, který přesahuje výrobky či služby samotné, tedy kvalitu a 

důvěru, kterou si vlastník jako výrobce či poskytovatel na trhu v očích veřejnosti 

vydobyl. Dle mého názoru tato velice silná ochrana nepůsobí pouze ve prospěch 

vlastníka starší ochranné známky, ale i ve prospěch spotřebitele, který se může 

spolehnout, že nebude zmaten, rozezná-li podobné označení na výrobcích či službách, 
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které vlastník starší ochranné známky nevyrábí či neposkytuje. Nelze očekávat, že 

spotřebitel bude vědět přesné detaily o rozsahu výrobcova portfolia. Nastal by zde 

určitý začarovaný kruh, kdy by zklamáním z jednoho výrobku označeného podobným 

označením došlo k neoprávněné ztrátě důvěry ve výrobky vlastníka starší ochranné 

známky. Domnívám se, že je více než vhodné, aby se těmto efektům zabránilo, 

primárně z hlediska ekonomického prospěchu vlastníka starší ochranné známky na trhu, 

ale i z hlediska ochrany slabší strany, kterou je zde spotřebitel na tomto trhu nakupující. 

Dobré jméno navíc výrobce či poskytovatele služeb stimuluje a motivuje k tomu, aby si 

jeho produkty udržely určitou kvalitu, kterou si s nimi veřejnost spojuje. 

2.3.3 Námitky vlastníka starší všeobecně známé známky dle ust. § 7 odst. 1 

písm. c) ZOZ 

Úřad průmyslového vlastnictví uvádí: „Podstatou všeobecně známé známky je, že 

se na daném teritoriu (v tomto případě na území České republiky) jedná o označení, 

jemuž není přiznána ochrana jeho registrací do příslušného rejstříku. Jinými slovy, 

absence zápisu takového označení v příslušném rejstříku je nahrazena průkazem získání 

jeho všeobecné známosti mezi relevantní spotřebitelskou veřejností na daném území…. 

Může se jednat o označení nikde nezapsané anebo též o označení, které je zapsáno v 

jiném státě, nikoli však ve státě, v němž jsou uplatňována práva z jeho všeobecné 

známosti. Podmínka jeho registrace nebo podání přihlášky k registraci či ochraně v 

daném teritoriu, nebo důkazy o ochraně nebo o všeobecné známosti v jiných zemích 

jsou výslovně irelevantní. Za všeobecně známou známku se považuje známka natolik 

„silná“, která se vžila pro výrobky či služby svého vlastníka a je známá v příslušném 

okruhu veřejnosti přesto, že formálně nebyla zapsána do rejstříku. Navzdory tomu je 

vlastník takového označení oprávněn podat námitku a všeobecně známá známka má 

stejné procesní postavení jako formálně chráněná práva zapsaná do rejstříku 

ochranných známek v jiných námitkových důvodech.“
113

 Blíže se definici termínu 

všeobecně známé známky věnuje podkapitola 1.7.6 této práce. 

Oprávněným podat námitku ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ je 
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vlastník starší všeobecně známé známky. K pojmu starší ochranná známka blíže viz 

podkapitola 1.7.8 této práce. Vlastnictví k takové známce v České republice se dle 

mého názoru nabývá bez formalit, v momentě, kdy zde toto označení nabude všeobecné 

známosti. Známka je chráněna pouze vůči produktům, vůči kterým se stala všeobecně 

známou.
114

 Jak plyne i z výše uvedeného, všeobecně známá známka se nezapisuje do 

rejstříku, je však v očích relevantní veřejnosti natolik „silná“, že se vžila pro výrobky a 

služby jejího vlastníka až získala rozlišovací způsobilost. Pojmově tak tuto námitku 

nemůže podat přihlašovatel známky.  

Předpoklady uplatnění námitky vlastníkem starší všeobecně známé známky jsou 

následující – přihlašované označení musí být shodné či podobné se všeobecně známou 

známkou, výrobky a služby, pro které je pozdější označení přihlašováno, jsou shodné 

nebo podobné těm, pro které je starší všeobecně známá známka chráněna, a z tohoto 

důvodu existující pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Za pravděpodobnost 

záměny se opět považuje i pravděpodobnost asociace se starší všeobecně známou 

známkou. 

Prvním krokem, který v praxi musí vlastník všeobecně známé známky učinit, je 

doložit její všeobecnou známost, tj. předložit doklady dostatečně prokazující, že 

namítaná známka dosáhla vlivem užívání natolik intenzívního postavení na relevantním 

trhu v relevantním státě, že získala pro vlastníka a jeho výrobky nebo služby 

všeobecnou známost. Kritérium dostatečného územního rozsahu je dle mého názoru 

naplněno podobně jako u ochranných známek s dobrým jménem, je-li všeobecná 

známost prokázána na podstatné části území státu.
115

 To vše vždy, v každém 

jednotlivém řízení, v jakém bude existence všeobecně známé ochranné známky 

namítána, a to protože tato existence je posuzována individuálně v každém případě. 

Důkazem mohou být různé propagační, marketingové materiály, reklamy, veřejné 

průzkumy, daňové doklady, doklady o obratu a objemu obchodu apod. Tyto podklady 

nelze omezit na vyhotovení v českém jazyce. I dokumenty v rozšířeném cizím jazyku, 

který v současnosti figuruje jako standardní komunikační prostředek, typu anglického 
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jazyka, jsou v praxi relevantním podkladem v případě, že pro průměrného spotřebitele 

nepředstavuje komunikace v něm komplikace. I zde si tedy Úřad pomáhá hlediskem 

průměrného spotřebitele, otázkou, kterou si při svém rozhodování Úřad klade, je zda by 

takový spotřebitel mohl mít dojem, že posuzované výrobky či služby jsou spojeny se 

všeobecně známou ochrannou známkou. Namítající rovněž dokládá, že se známka stala 

všeobecně známou již v době před podáním přihlášky napadeného označení.  

Úřad průmyslového vlastnictví k posouzení všeobecné známosti nezapsané 

ochranné známky a osoby jejího vlastníka uvádí, že je nutno uvážit hlediska, jako je 

stupeň známosti nebo rozpoznání označení příslušnou částí veřejnosti, doba, rozsah 

užívání a propagace předmětného označení, popřípadě i jiná relevantní hlediska. Ve 

vztahu k vlastníku je pak dle Úřadu třeba vyhodnotit, kdo a jak se podílel na vzniku 

všeobecně známého označení a jakou měrou.
116

 Dle mého názoru v tomto výčtu lze 

shledat obdobná kritéria, jako jsou kritéria zkoumaná pro účely ověření nabytí dobrého 

jména ochranné známky. Všeobecná známost se zkoumá vůči poskytovaným službám a 

vyráběným výrobkům, známka je chráněna pro ty, pro které ve všeobecnou známost 

vstoupila. Z. de Korver dodává: „Pokud namítající unese důkazní břemeno, všeobecně 

známá známka získává stejné procesní postavení jako formálně chráněná práva 

zapsaná do rejstříku.“
117

 

Všeobecnou známost zkoumal na podkladě námitky ve smyslu ustanovení § 7 

odst. 1 písm. c) ZOZ Úřad i v následujícím případě. Zde byla zamítnuta přihláška slovní 

ochranné známky „JAZZ GOES TO TOWN“ přihlašovaná pro seznam výrobků ve 

třídách mezinárodního třídění: č. 25 (trička, čepice, oděvy), č. 35 (reklamní činnost) a č. 

41 (kulturní činnost, pořádání festivalů, vzdělávací činnost), jelikož město Hradec 

Králové předmětný název používá již od roku 1995 pro každoročně pořádaný jazzový 

festival v Hradci Králové, který se od té doby stal v příslušném okruhu tuzemských i 

zahraničních posluchačů jazzu i odborné hudební veřejnosti jedním z nejznámějších 

festivalů v daném hudebním žánru na území České republiky. Tyto skutečnosti spolu 

s namítajícím doloženými důkazy, mezi kterými byly různé darovací smlouvy, smlouvy 

o sponzorství, novinové články, brožury pro návštěvníky a účetnické podklady, 
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představovaly pro Úřad průmyslového vlastnictví dostatečný podklad pro konstatování 

existence všeobecně známé ochranné známky a faktu, že jejím vlastníkem je 

namítající.
118

 

Je-li existence všeobecně známé ochranné známky potvrzena, pro úspěšné 

naplnění námitek ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ musí být přihlašované 

označení shodné či podobné s touto starší všeobecně známou známkou, přičemž 

zároveň zde musí být dána shodnost či podobnost přihlašovaných výrobků či služeb, na 

něž se kolidující označení vztahují. Termíny shodnosti a podobnosti označení a 

výrobků či služeb a pravděpodobnost záměny
119

 tato práce blíže vysvětlila 

v podkapitole 2.3.1. Shodnost označení je dána objektivně, při použití shodných 

označení je pravděpodobnost záměny prakticky jen těžko vyhnutelná. Podobnost se 

posuzuje z nejrůznějších hledisek vůči průměrnému spotřebiteli, zejména z hlediska 

vizuálního, fonetického a významového; důležitý je rovněž celkový dojem. Podobnost 

či shodnost lze pak shledat tam, kde existuje riziko, že běžný spotřebitel si kvůli 

minimálním či žádným rozdílům mezi označeními tyto bude vzájemně zaměňovat a 

plést. Co se týče pravděpodobnosti záměny, Z. de Korver uvádí: „Konstatovat 

pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti je tedy možné pouze při kumulativním 

splnění podmínek, tj. k takovému konstatování je nutné, aby přihlašované označení bylo 

s namítanou známkou shodné nebo ji podobné, a zároveň, aby výrobky či služby, na 

které se přihlašované označení a namítaná ochranná známka vztahují, byly shodné či 

podobné.“
120

 Vzhledem ke shodnosti či podobnosti může být relevantní veřejnost 

uváděna v omyl ohledně původu produktů. 

Pojďme si přiblížit v konkrétním případě, jak posuzování shodnosti a podobnosti 

vypadá, a to na již diskutovaném případě označení „JAZZ GOES TO TOWN“. K 

pravděpodobnosti záměny přihlašovaného slovního označení „JAZZ GOES TO 

TOWN“ a namítané všeobecné známé známky „JAZZ GOES TO TOWN“ Úřad 

konstatoval, že se u obou jedná o slovní spojení tvořená stejným počtem shodných 

slovních elementů. Tato slova jsou shodná z vizuálního, fonetického i významového 
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hlediska. Z významového hlediska jsou shodná proto, že se zde jedná o poměrně 

jednoduché slovní spojení v angličtině, které si běžný spotřebitel i bez detailní znalosti 

anglického jazyka přeloží jako „jazz jde městem/jazz jde do města“. Co se týče 

shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašovaná a namítaná 

ochranná známka vztahují, Úřad konstatoval, že v případě služeb ve třídách č. 35 a 41 

se jedná o služby, které jsou shodné či podobné se službami, u kterých namítající 

prokázal, že je poskytuje spotřebitelům. Úřad na podkladě výše uvedeného uzavřel, že 

přihlašované označení je shodné s namítanou všeobecně známou známkou, a že služby, 

pro něž jej přihlašovatel zamýšlel registrovat, jsou shodné nebo podobné službám, na 

něž se všeobecně známá známka vztahuje. Na straně spotřebitelské veřejnosti tak 

oprávněně existuje riziko a pravděpodobnost jejich záměny. Zápisem do rejstříku 

ochranných známek by tak došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv 

namítajícího.
121

 

Je otázkou, jestli ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ není do jisté míry 

nadbytečné, když všeobecně známá známka je rovněž starší ochrannou známkou ve 

smyslu ustanovení § 3 ZOZ a může tedy podléhat ochraně podle ustanovení § 7 odst. 1 

písm. a) ZOZ. De lege ferenda je zde dle mého názoru prostor pro sjednocení úpravy.  

Stejně jako ochranná známka s dobrým jménem, všeobecně známá ochranná 

známka z mého pohledu přesahuje meze „klasické“ právní ochrany poskytované 

vlastníku řádně registrované ochranné známky. Na podkladě mezinárodních úmluv, 

Dohody TRIPS a Pařížské úmluvy, je chráněno i označení, které v daném státě 

registrací nedisponuje. Nicméně jeho vlastníku je dána možnost prokázat obecnou 

známost, na základě které by mohla vznikat pravděpodobnost záměny mezi všeobecně 

známou známkou a přihlašovaným označením, a bránit tak svou známku před 

rozmělněním. Je tím vyjádřen respekt k věhlasu známky, který ji natolik odlišuje od 

konkurence, že známka ani nepotřebuje zápis v rejstříku, aby jednoznačně 

identifikovala obchodní původ produktů. Logicky, jelikož je tento věhlas vázán na 

výrobky a služby, všeobecně známá známka své obecné známosti může primárně nabýt 

jenom k těmto produktům.  
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Všeobecnou známost však vlastník této starší známky musí prokazovat v každém 

řízení zvlášť, znovu a znovu. Teprve prokáže-li v každém individuálním řízení 

všeobecnou známost, získává stejné procesní postavení jako vlastník registrovaného 

práva. Pokud je však známka na daném relevantním území natolik známá, že vstoupila 

do všeobecné známosti, nabízí se dle mého názoru logický krok ke zvážení – 

formalizace formou registrace ochranné známky (například i mezinárodní), která by 

v takových případech dozajista nabyla velké hodnoty.  

2.3.4 Námitky vlastníka starší všeobecně známé známky s dobrým jménem 

dle ust. § 7 odst. 1 písm. d) ZOZ 

Pojem všeobecně známé známky je blíže vysvětlen v podkapitole 1.7.6 této práce. 

K pojmu starší ochranné známky viz podkapitola 1.7.8. 

Oprávněným podat námitku dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) ZOZ je vlastník 

starší všeobecně známé známky s dobrým jménem. V souladu s mým již předestřeným 

názorem se domnívám, že vlastnictví k všeobecně známé známce se nabývá tím, že tato 

známka vzejde v obecnou známost na relevantním území, v našem případě v České 

republice. Opět je pojmově vyloučeno, aby se za vlastníka starší známky považoval její 

přihlašovatel, protože ani všeobecně známou známku s dobrým jménem její vlastník 

nemusí přihlašovat do příslušného rejstříku. Tato známka je v očích relevantní 

veřejnosti natolik „silná“, že se vžila pro výrobky a služby jejího vlastníka až získala 

rozlišovací způsobilost. 

Předmětné ustanovení je výsledkem nepřesné implementace čl. 16 odst. 3 Dohody 

TRIPS, který říká, že vlastníku všeobecně známé známky je poskytována v členských 

státech ochrana proti užívání známky i v souvislosti s výrobky a službami, pro které 

není známka chráněna. Proč je však v českém právním řádu přidána podmínka dobrého 

jména, vysvětleno není, detaily nepřináší ani důvodová zpráva k zákonu o ochranných 

známkách.  

Pro úspěšné uplatnění námitek dle tohoto ustanovení musí být známka nejen 

všeobecně známá, ale rovněž musí být i souběžně naplněny následující podmínky: její 

dobré jméno v České republice, shodnost či podobnost přihlašované známky se 

známkou namítanou a předpoklad, že by užívání přihlašované známky naznačovalo 
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vztah mezi výrobky či službami chráněnými přihlašovaným označením a vlastníkem 

všeobecně známé známky. Podmínka shodnosti či podobnosti výrobků a služeb, na 

které se přihlašované označení vztahuje, zde nemusí být naplněna. 

Vlastník starší všeobecně známé ochranné známky s dobrým jménem, který 

podává námitku ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) ZOZ, dokládá, že jeho 

známka získala v České republice všeobecnou známost a dobré jméno. Co se týče 

všeobecné známosti, je tedy povinen předložit doklady dostatečně prokazující, že 

namítaná známka dosáhla vlivem užívání natolik intenzívního postavení na relevantním 

trhu v relevantním státě, že získala pro vlastníka a jeho výrobky nebo služby ve vztahu 

k těmto produktům všeobecnou známost. Dobré jméno lze pak definovat jako pověst 

ochranné známky mezi veřejností, která ochrannou známku zná a spojuje si ji 

s nějakými dobrými, pozitivními charakteristikami či vlastnostmi, které od výrobků či 

služeb označených předmětnou ochrannou známkou očekává. Obojí musí ochranná 

známka nabýt již před podáním přihlášky nového označení. 

Naplnění obou podmínek lze dle mého názoru posuzovat pomocí obdobných 

kritérií stanovených pro dobré jméno v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 

14. 9. 1999 ve věci General Motors Corporation proti Yplon SA, sp. zn. C-375/97, kde 

soud mimo jiné uvedl, že dobré jméno je dáno tehdy, jestliže mezi relevantní veřejností 

existuje dostatečný stupeň známosti starší ochranné známky, který se posuzuje zejména 

podílem na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitou, územní rozsahem, dobou 

užívání a velikostí investice vynaložené na propagaci. Pro obě podmínky je při 

posuzování všeobecné známosti i dobrého jména na území České republiky využíváno 

hledisko průměrného spotřebitele respektive relevantní veřejnosti, přičemž stačí jejich 

naplnění na podstatné části území. To vše vždy individuálně, v každém řízení a 

z pohledu relevantního spotřebitele. Z principu se domnívám, že dobrého jména i 

všeobecné známosti pak musí známka nabýt vůči produktům, se kterými je spojována. 

Úřad průmyslového vlastnictví bude zkoumat shodnost či podobnost obou 

označení. Pojem shodnosti a podobnosti jsme si rovněž již přiblížili v předchozích 

částech této práce, zejména v podkapitole 2.3.1. Ke splnění shodnosti přihlášeného 

označení se starší všeobecně známou ochrannou známkou s dobrým jménem není třeba 

žádného extenzívního srovnávání, skutečnost, že jsou přihlašované a namítané označení 
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shodné, bude dána objektivně. Podobnost lze pak shledat tam, kde existuje riziko, že 

běžný spotřebitel si kvůli minimálním rozdílům mezi označeními tyto bude vzájemně 

zaměňovat a plést. Podobnost se posuzuje individuálně vůči relevantní veřejnosti 

z nejrůznějších hledisek, především z hlediska významového, fonetického a vizuálního, 

na známky se hledí i z celkového pohledu. Shodnost či podobnost výrobků a služeb, pro 

které je starší známka s dobrým jménem chráněna, a pro které je nové označení 

přihlašováno, není podmínkou uplatnění námitky. Toto je dle mého názoru důsledkem 

skutečnosti, že dobré jméno je natolik silným charakteristickým znakem, že odlišuje 

majitele známky od jiných osob bez omezení na výrobky či služby. 

Jako příklad posuzování podobnosti známek uveďme námitkové řízení proti 

přihlášce kombinovaného označení „SPORT GÓÓÓL!“ pro třídy mezinárodního třídění 

výrobků a služeb č. 16 (tiskoviny všeho druhu, noviny, časopisy, periodika, knihy, 

učebnice, učební pomůcky, papírenské zboží), č. 35 (inzertní činnost, reklamní činnost), 

č. 38 (přenos zpráv prostřednictvím počítačů, počítačových, datových a 

telekomunikačních sítí - zejména prostřednictvím Internetu, šíření obsahu tištěných a 

elektronických periodik prostřednictvím Internetu), a č. 41 (výchovná, vzdělávací a 

zábavná činnost, sportovní a kulturní aktivity, organizování vzdělávacích a zábavných 

soutěží, vydavatelská činnost, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-

obrazových záznamů). Dominantním prvkem bylo slovo „GÓÓÓL!“, slovo „SPORT“ 

bylo vyobrazeno jako menší. Dříve byla registrována ochranná známka ve znění „GÓL“ 

pro periodický tisk, vydavatelství a nakladatelství. Její vlastník platnost ochranné 

známky neprodloužil, nicméně doložil, že známka vzešla ve všeobecnou známost na 

území České republiky pro sportovní časopis a s ním spojené výrobky a služby již před 

podáním napadené přihlášky. Úřad vzal rovněž za prokázaný věhlas této všeobecně 

známé známky a časopisu vycházejícího pod její ochranou, podkládající dobré jméno 

známky. Podobnost přihlašovaného staršího všeobecně známého označení byla 

spatřována především v dominantním slově „gól“ bez ohledu na to, že přihlašované 

označení obsahovalo odlišnou grafickou úpravu, a to zejména z hlediska fonetického a 

významového. Úřad dospěl k závěru, že by užívání napadeného označení mohlo 

namítané všeobecně známé známce s dobrým jménem a její vysoké rozlišovací 

způsobilosti být k tíži. Výrobky přihlašovatele by si průměrný spotřebitel vzhledem 
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k jejich podobnému sportovními zaměření mohl dát do souvislosti a považovat jejich 

obchodní původ za shodný. Dále Úřad dodal, že přihlašovatel se na budování dobrého 

jména vlastním přičiněním ani prostředky nepodílel, ani rozlišovací způsobilost 

namítané známky nebyla získána jeho zásluhou, není proto důvod, aby z nich těžil.
122

 

Již výše uvedený případ časopisu „GÓL“ naznačil další podmínku, kterou je třeba 

naplnit pro úspěšnost námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) ZOZ. Tou 

podmínkou je, aby užívání přihlašované ochranné známky shodné či podobné se starší 

všeobecně známou ochrannou známkou, která má v České republice dobré jméno, 

ukazovalo na vztah mezi přihlašovanými výrobky či službami a vlastníkem 

všeobecně známé ochranné známky. Jde zde o otázku souvislosti, čili zda si bude 

relevantní spotřebitel dávat výrobky a služby chráněné přihlašovaným označením do 

souvislosti s výrobky a službami vlastníka všeobecně známé ochranné známky.  

Domnívám se, že existenci spojení lze analogicky posuzovat na základě faktorů 

stanovených v Rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 27. 11. 2008 ve věci 

Intel Corporation Inc. proti CPM United Kingdom Ltd., sp. zn. C-252/07. Jedná se o 

stupeň podobnosti předmětných známek (čím jsou si podobnější, tím je větší 

pravděpodobnost, že pozdější ochranná známka bude u relevantní veřejnosti evokovat 

starší známku s dobrým jménem), povahu výrobků či služeb, pro něž jsou kolidující 

označení přihlašovány nebo chráněny (zda jsou určeny obdobné spotřebě nebo tolik 

odlišné, že se spojení v mysli průměrného spotřebitele nikdy nevytvoří), shodu nebo 

neshodu v relevantní části veřejnosti (může se stát, že chráněné produkty směřují každý 

vůči jiné části relevantní veřejnosti a ta se tak nikdy nemusí setkat s relevantní 

veřejností, pro kterou je určen druhý produkt, spojení se v tomto případě nevytvoří), sílu 

dobrého jména (je možné, že ochranná známka má natolik silné dobré jméno, že 

přesahuje její relevantní veřejnost, pro kterou je určena), stupeň rozlišovací způsobilosti 

starší známky (čím je vyšší, tím pravděpodobnější je, že bude evokováno spojení nově 

přihlašovaného označení se starší známkou) a existenci pravděpodobnosti záměny (když 

dochází k pravděpodobnosti záměny, pravděpodobně zde existuje hledané spojení).  

Z. de Korver dodává: „Namítající také musí odůvodnit, jak by užívání napadeného 
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označení ukazovala na vztah mezi výrobky a/nebo službami nesoucími toto označení a 

vlastníkem všeobecně známé známky s dobrým jménem (namítajícím). Zásah do starších 

práv namítajícího pak Úřad může konstatovat pouze tehdy, pokud se tvrzené skutečnosti 

podaří navrženými důkazy prokázat.“
123

 

Příklad odůvodnění spojení si lze ukázat například na řízení o přihlášce 

kombinované ochranné známky ve znění „VAŠE TREFA DO ČERNÉHO… 

STAVEBNINY 007“, přihlašované pro vybrané výrobky a služby třídy č. 19, 37, 39 

mezinárodního třídění výrobků a služeb, proti které brojil vlastník všeobecně známých 

ochranných známek s dobrým jménem „007“ a „JAMES BOND 007“. Dle Úřadu je 

nepochybné, že od roku 1962 do roku 2002, tj. do doby podání napadené přihlášky, 

bylo natočeno celkem 20 úspěšných filmů, které se celosvětově těšily velkému zájmu 

diváků, přičemž číslo „007“ si veřejnost i v České republice jednoznačně spojuje s 

postavou agenta britské tajné služby. Předložené důkazní prostředky svědčí o tom, že 

filmy jsou vysoce populární, a je tedy zřejmé, že ochranné známky ve znění „007“ a 

„JAMES BOND 007“ lze považovat za všeobecně známé a mající na území České 

republiky dobré jméno. Dle Úřadu jsou si ochranné známky z hlediska vizuálního, 

fonetického i sémantického podobné (dominantním je prvek 007, prvek STAVEBNINY 

a VAŠE TREFA DO ČERNÉHO je oproti tomu pouze popisným bez rozlišovací 

způsobilosti respektive dovětkem). Užívání přihlašovaného označení by ukazovalo na 

vztah mezi přihlašovanými výrobky a službami a vlastníkem všeobecně známých 

známek s dobrým jménem, protože ve filmové branži je běžné, že jsou ochranné 

známky využívány i mimo jejich přirozený trh, například na základě licencí, a nejsou 

spotřebiteli spojovány pouze s filmovou produkcí. Zvláště v tom případě, kdy filmový 

agent 007, James Bond, používá ve filmech různá auta, zbraně, nápoje, hodinky a další 

výrobky, což může ve spotřebiteli vyvolat domnění spojitosti těchto známek, respektive 

spojitosti přihlašovaného označení s všeobecně známou ochrannou známkou, která 

nabyla dobrého jména.
124

 

Byť se úprava jeví do jisté míry podobná ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ, 

předmětné ustanovení nepožaduje hrozbu negativního následku spojeného s užíváním 
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nově přihlašovaného označení (například v podobě újmy na rozlišovací způsobilosti). 

Jedná se zde opět o neúplnou transpozici čl. 16 odst. 3 Dohody TRIPS, která ochranu 

všeobecně známé ochranné známky podkládá nebezpečím spočívajícím v tom, že zájmy 

vlastníka starší známky by byly užíváním známky nové pro odlišné výrobky či služby 

poškozeny. S přihlédnutím k příslušnému článku Dohody TRIPS se domnívám, že by i 

interpretace na straně Úřadu měla být taková, že po vlastníku starší všeobecně známé 

známky bude požadováno, aby doložil hrozící poškození potenciálně vzniklé užíváním 

přihlašovaného označení (např. v podobě újmy na rozlišovací způsobilosti).  

Ze studovaného případu „SPORT GÓÓÓL!“, jsem zároveň zaznamenala, že 

koncept všeobecně známé známky, natož s dobrým jménem, je pro přihlašovatele stále 

těžce uchopitelným. Přihlašovatel v daném případě argumentoval tím, že nerozumí, 

proč by namítaná známka po ukončení její registrace měla požívat větší či širší ochrany 

než v době, kdy byla zapsána. Zde opět vidíme, jak věhlas a obecná známost označení, 

získané užíváním ochranné známky v době jeho zápisu, mohou zakořenit rozlišovací 

způsobilost takového označení, aniž by bylo zapsáno v příslušném rejstříku. A to i tedy 

tak, že známka v tomto případě zápis anebo jeho prodloužení ani nepotřebuje. 

2.3.5 Námitky vlastníka starší ochranné známky Společenství s dobrým 

jménem dle ust. § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ 

Podle současné terminologie ochrannou známku Společenství nazýváme 

ochrannou známkou Evropské unie. K termínu starší ochranná známka viz podkapitola 

1.7.8 této práce. 

R. Horáček komentuje: „Ochranná známka Společenství s dobrým jménem 

(dobrou pověstí) je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob 

bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. Známost známky širokou veřejností, její 

spojování v podvědomí spotřebitelů s tradičně dobrými vlastnostmi výrobků anebo 

úrovní poskytovaných služeb, zejména schopnost známky vyvolat ve veřejnosti důvěru 

v jí označené zboží, v souvislosti s níž je známka užívána, jsou skutečnosti, ze kterých 

vyplývá, že známka má „dobrou pověst“.“
125

 

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ je oprávněným podat námitky vlastník 
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starší ochranné známky Společenství, respektive Evropské unie. Z terminologie zákona 

o ochranné známce a definice starší ochranné známky dle mého názoru plyne, že se 

může jednat i o přihlašovatele označení, za předpokladu, že jeho označení bude řádně 

zaregistrováno. Namítaná ochranná známka musí být totiž z dikce ustanovení § 7 odst. 1 

písm. e) ZOZ zapsána v rejstříku.  

Starší ochranná známka Evropské unie musí mít na unijním území dobré jméno a 

zároveň je třeba, aby byla shodná s přihlašovaným označením nebo mu byla 

podobná. V takovém případě může její vlastník podat námitku proti přihlašovanému 

označení, pokud by jeho užívání bez řádného důvodu nepoctivě těžilo z rozlišovací 

způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. 

Podmínka shodnosti zboží a služeb či jejich podobnosti opět nemusí být splněna. 

Jedná se o obdobnou úpravu jako v ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ, akorát 

s výjimkou, že tato část se vztahuje na starší ochranné známky Evropské unie. Použité 

pojmy již proto byly vysvětleny v části věnující se námitce podle uvedeného ustanovení 

§ 7 odst. 1 písm. b) ZOZ. 

Shrňme tedy, že dobrým jménem se v souladu s citovaným názorem R. Horáčka 

rozumí určité renomé známky, její pověst, díky níž budí ve veřejnosti důvěryhodnost 

mezi spotřebiteli v Evropské unii; spotřebitelská veřejnost si ochrannou známku spojuje 

s určitými pozitivními vlastnostmi. Ochranná známka tedy nabyla určitého stupně 

známosti v povědomí většiny relevantní veřejnosti, která si s ní spojuje určité dobré 

kvalitativní charakteristiky výrobků či poskytovaných služeb. Dobré jméno musela 

ochranná známka získat na území Evropské unie.  

Co se týče územního rozsahu, není nutné, aby ochranná známka získala dobré 

jméno na území celé Evropské unie, postačí její podstatná část. Soudní dvůr Evropské 

unie ve svém rozsudku ze dne 6. 10. 2009 ve věci PAGO International GmbH proti 

Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, sp. zn. C-301/07, uvedl, že ochrannou 

známku Společenství musí znát podstatná část veřejnosti dotčené výrobky nebo 

službami, na které se tato ochranná známka vztahuje, v podstatné části území 

Společenství, což v daném případě bylo splněno známostí na podstatné části území 

Rakouska. Otázkou je, zda by se stejné kritérium uplatnilo i na Českou republiku 

vzhledem k počtu obyvatel a rozloze vůči celé Evropské unii, zde se domnívám, že by 
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počet našich obyvatel a rozloha nemusely stačit. 

Dobré jméno je třeba vyhodnocovat individuálně v každém případě vůči 

relevantní části veřejnosti. Slouží k tomu kritéria jako například podíl na trhu na území 

Evropské unie, povědomí o ochranné známce v Evropské unii, intenzita a doba užívání 

ochranné známky v Evropské unii nebo např. množství investovaných prostředků do 

propagace ochranné známky.
126

 Dobré jméno musela namítaná ochranná známka nabýt 

před podáním přihlášky nového označení, respektive ke dni podání přihlášky musí 

vlastník starší ochranné známky prokázat, že dobré jméno existovalo. 

Kritérium shodnosti nebo podobnosti starší ochranné známky Evropské unie 

s přihlašovaným označením se opět posuzuje způsobem podrobně popsaným 

v ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. Shodnost označení je dána objektivně, 

podobnost se posuzuje z hlediska průměrného spotřebitele, vždy individuálně, pomocí 

hledisek jako je hledisko vizuální, fonetické nebo významové.  

Co se týče negativních následků, které užití přihlašovaného označení bez řádného 

důvodu má potenciál způsobit, jedná se o nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti 

ochranné známky Evropské unie nebo z jejího dobrého jména nebo o újmu na její 

rozlišovací způsobilosti nebo dobrém jménu. Úřad zásahy do práv namítajícího 

posuzuje individuálně v každém řízení. Z. de Korver k tomu uvádí: „Namítající také 

musí odůvodnit, v čem spatřuje nepoctivé těžení z dobrého jména či rozlišovací 

způsobilosti své ochranné známky Společenství nebo v čem spatřuje újmu na nich. 

Zásah do starších práv namítajícího pak Úřad může konstatovat pouze tehdy, pokud se 

tvrzené skutečnosti podaří navrženými důkazy prokázat.“
127

 Dle mého názoru stačí 

prokázat reálnou hrozbu, že zásah do práva nastane. 

Zde upozorňuji na rozdíl oproti ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ, jelikož ten 

ospravedlnění formou řádného důvodu neobsahuje. V tomto případě je možné, aby 

vlastník kolidujícího označení prokázal, že má pro jeho užití řádný důvod, který je 

silnější než hrozící újma nebo negativní následek ve smyslu výše uvedeného. Jedná se 

například o situaci, kdyby osoba přihlašující pozdější označení uváděla na trh dotyčné 

země své výrobky pod tímto označením ještě před tím, než byla namítaná ochranná 
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známka přihlášena nebo než získala pro dané území dobré jméno. Dle mého názoru 

však takových případů nebude mnoho. 

Co se týče nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména 

ochranné známky Evropské unie, bude tato podmínka naplněna, pokud jiný 

podnikatel může minimalizovat své obchodní úsilí jako bezprostřední důsledek spojení 

s rozlišovací způsobilostí nebo dobrým jménem starší ochranné známky, kterou 

spotřebitel zná. Blíže tento pojem tato práce definovala v podkapitole 2.3.2. Vůči 

rozlišovací způsobilosti by přihlašovatel svým přihlašovaným označením nepoctivě 

těžil z reakce veřejnosti na známku starší, její atraktivity a lákal k sobě zákazníky. 

Stejně tak lze bez řádného důvodu nepoctivě těžit ze samotného dobrého jména, toto je 

oproti těžení z rozlišovací způsobilosti směřováno spíše na výtěžek z renomé známky. 

Jako příklad uveďme zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky PIVAGRA pro 

seznam výrobků a služeb souvisejících s alkoholem a hostinskou činností v třídách 

mezinárodního třídění výrobků a služeb: č. 32, 33, 43, kde byla zjištěna podobnost 

označení zejména z fonetického a vizuálního hlediska s namítanou slovní ochrannou 

známkou Společenství „VIAGRA“, registrovanou pro seznam výrobků dle třídy č. 5 

mezinárodního třídění výrobků a služeb (farmaceutické a veterinární přípravky a látky). 

Úřad vzal z podkladů za prokázané dobré jméno ochranné známky ve farmaceutickém 

průmyslu a vysokou rozlišovací způsobilostí namítaného označení získanou v očích 

veřejnosti. Okruh relevantní veřejnosti bude v případě namítané známky širší, jelikož 

věhlas tohoto označení přesáhl hranice svého průměrného spotřebitele a je tak 

pravděpodobné, že se relevantní veřejnost spotřebovávající konzumní zboží, pro které je 

přihlašováno označení „PIVAGRA“ setká s relevantní veřejností namítané známky. 

Vzhledem k možné spojitosti mezi označeními u relevantních spotřebitelů, Úřad 

konstatoval potenciální zásah do práv namítajícího v podobě případného těžení z 

rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané ochranné známky.
128

 

Újma na rozlišovací způsobilosti představuje oslabení schopnosti ochranné 

známky označovat výrobky či služby, pro něž je zapsána a užívána jako pocházející od 

vlastníka této známky, jelikož užívání pozdější ochranné známky způsobuje rozmělnění 
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identity starší ochranné známky a jejího působení na veřejnost. V důsledku toho by 

starší ochranná známka ztratila svůj základní charakteristický znak, schopnost spojovat 

výrobky a služby s jediným výrobcem či poskytovatelem služeb.
129

  

Na tomto podkladě byla kupříkladu zamítnuta přihláška kombinovaného označení 

ve znění „QUICKBURGER RESTAURANT“,
130

 a to z důvodu kolize s již existujícími 

ochrannými známkami Společenství, barevnou kombinovanou ochrannou známkou a 

slovní ochrannou známkou v grafickém provedení ve znění „QUICK“, registrovanými 

pro vybrané výrobky a služby tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb č. 29, 30, 31, 

32 a 42. Oba subjekty provozovaly rychlé občerstvení. Úřad v tomto případě zjistil, že 

namítající užívá ochranné známky Společenství ve znění „Quick“ především na území 

Belgie, Lucemburska a Francie, což lze území považovat za dostatečné k získání 

dobrého jména na území Evropské unie. V těchto zemích je navíc namítající silným 

konkurentem světoznámých provozovatelů obdobných typů rychlých občerstvení. Úřad 

proto konstatoval, že namítané ochranné známky Společenství jsou na podstatné části 

území Evropské unie dostatečně známy spotřebitelům a důvěra v poskytované produkty 

je promítána do prodejů prokázaných spotřebitelskými studiemi, a shrnul, že namítané 

známky nabyly na území Evropské unie dobrého jména. Úřad dále konstatoval, že 

vzhledem k tomu, že přihlašovatel i namítající působí ve stejném oboru trhu s rychlým 

občerstvením, vyvolával by společný prvek „QUICK“ v přihlašované ochranné známce 

v průměrném spotřebiteli asociaci s namítajícím, čímž by hrozila újma na rozlišovací 

způsobilosti starší ochranné známky Společenství (Evropské unie) rozmělněním 

ochranné známky namítajícího.
131

 

Újma na dobrém jménu by dle mého názoru v takovém případě představovala 

zeslabení prestiže ochranné známky, ke kterému by došlo například, pokud by 

přihlašovaná ochranná známka byla užívána pro výrobky s nižší kvalitou či „urážlivé“ 
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Rozmělněním rozumíme situaci, kdy je oslabena schopnost ochranné známky označovat výrobky či 
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výrobky, které se neslučují s budovaným renomé starší ochranné známky. Pokud by tak 

přihlašovaná ochranná známka ve výše uvedeném případě byla užívána pro výrobky, 

jako jsou hamburgery či hranolky s nižší kvalitou, které se neslučují s kvalitativními 

standardy starší ochranné známky, a možnou vzájemnou záměnou by pak trpělo dobré 

jméno starší ochranné známky, které právě svými kvalitativními standardy buduje, 

došlo by k újmě na tomto dobrém jménu.  

Protože i ochrannou známku Evropské unie lze zahrnout pod pojem „starší 

ochranné známky“, chráněné vzhledem k jejímu dobrému jménu dle ustanovení § 7 

odst. 1 písm. b) ZOZ, domnívám se, že vydělení ochrany ochranné známky Evropské 

unie do ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) ZOZ má za účel zdůraznit, že je takto chráněna i 

známka, která dobrého jména nabyla na území Evropské unie, respektive dříve 

Evropských společenství. V souladu se základními premisami evropské myšlenky tak 

ochranná známka nemusí nabýt dobrého jména pro Českou republiku, stačí, že jej 

nabude vůči relevantní veřejnosti v podstatné části Evropské unie. Oproti ustanovení § 7 

odst. 1 písm. b) ZOZ je v tomto ustanovení přidáno ospravedlnění zásahu formou 

řádného důvodu pro užívání. Ten může spočívat v tom, že přihlašovatel již na daném 

území označení používal před tím, než byla namítaná ochranná známka přihlášena nebo 

nabyla dobrého jména. Domnívám se, že tento řádný důvod má akcentovat i respekt 

k právním řádům jednotlivých států, na jejichž podkladě může dojít k oprávněnému 

užití označení a naplnění řádného důvodu užití i přes to, že takové užití zasahuje do 

práv vlastníka ochranné známky Evropské unie. Toto propojení nejen posiluje důvody, 

proč zvolit ochranu prostřednictvím ochranné známky Evropské unie, rovněž však dle 

mého názoru na potenciální přihlašovatele ochranné známky klade zvýšené nároky na 

pečlivost v přípravných rešerších. 

2.3.6 Námitky vlastníka ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi 

Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní 

organizace, pokud přihlášku podal obstaravatel dle ust. § 7 odst. 1 

písm. f) ZOZ 

S. Hejdová a R. Charvát uvádějí: „Účelem tohoto ustanovení je zabezpečit 

ochranu původního vlastníka ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské 
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unijní úmluvy nebo ve státě, který je členem WTO, před neoprávněným jednáním jeho 

zástupce, který získává prospěch z úsilí a prostředků vynaložených namítajícím, a který 

by mohl z titulu zapsané ochranné známky zneužívat svého monopolního postavení na 

trhu.“
132

 

Oprávněným podat námitku proti zápisu označení ve smyslu ustanovení § 7 odst. 

1 písm. f) ZOZ je tedy vlastník ochranné známky zapsané v jiné zemi Pařížské úmluvy 

nebo v jiném státě, který je členem Světové obchodní organizace. Za vlastníka lze 

považovat i přihlašovatele takové známky v daném cizím státě, zde by však dle mého 

názoru bylo třeba vyčkat, zda řízení o přihlášce skončí zápisem příslušné ochranné 

známky do místního rejstříku. 

Tento namítající má právo bránit se proti přihlášce podané obstaravatelem na jeho 

jméno, bez souhlasu vlastníka, a aniž by obstaravatel své jednání řádně odůvodnil. 

 Zde je na místě nejprve vysvětlit, kdo je obstaravatelem, čili osobou, která musí 

podat přihlášku ochranné známky, proti které se namítající ve smyslu ustanovení § 7 

odst. 1 písm. f) ZOZ brání. Obstaravatelem rozumíme zástupce vlastníka, osobu 

pověřenou hájit hospodářské zájmy vlastníka.
133

 Vztah mezi vlastníkem a 

obstaravatelem může být založen nejen smlouvou o obchodním zastoupení, ale i 

smlouvou o zprostředkování, smlouvou příkazní, smlouvou o distribuci, 

komisionářskou smlouvou nebo i smlouvou nepojmenovanou. Lze namítat i vztah 

nepodepřený písemnou smlouvou, prokázání jeho existence je však vždy na 

namítajícím. Vztah nepodložený písemnou smlouvou lze v praxi dokládat například 

skrze obchodní korespondenci, daňové doklady, objednávky atd. Dodejme, že musí jít o 

obchodní vztah určité úrovně, nelze namítat vztah zákaznický. 

Právě tento vztah mezi obstaravatelem a namítajícím je dle mého názoru 

charakteristickým rysem námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) ZOZ, jelikož je 

založený na již výše naznačené jisté míře důvěry a spolupráce, v rámci které jedna ze 

smluvních stran hájí či měla hájit zájmy druhé smluvní strany. Dalším pojmovým 

znakem řešeného stanovení je zneužití loajality vzešlé z takového vztahu tak, že 

obstaravatel bez souhlasu vlastníka označení přihlásí ochrannou známku na své 
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vlastní jméno. Často se proto takový obstaravatel v literatuře nazývá tzv. nevěrným 

agentem (nehodným zástupcem). Nevěrný agent může dle mého názoru využít 

obchodních znalostí, know-how a zkušeností, které z obchodní spolupráce s vlastníkem 

známky nabyl, a získat tak prospěch z úsilí a prostředků vynaložených vlastníkem. 

Očekává se, že přihlašované označení bude shodné s označením namítajícího, 

nicméně nemusí se přesně shodovat. Lze podat námitky, i když se přihlašované 

označení drobně liší, to však za předpokladu, že tyto odlišnosti nemění na rozlišovací 

způsobilosti dané známky. Obdobné platí i o přihlašovaném seznamu výrobků a služeb, 

pomůckou zde je, zda si veřejnost může spojit výrobky a služby s výrobky a službami 

namítajícího a vnímat je jako jeho produkty.  

Naplnění těchto podmínek opravňuje k podání námitky, pokud obstaravatel své 

jednání řádně neodůvodnil. Jestliže vlastník ochranné známky prokázal existenci 

obchodního vztahu, je na obstaravateli, aby své počínání řádně odůvodnil. Z tohoto 

dovětku obsaženého v analyzovaném ustanovení dle mého názoru vychází obrácená 

konstrukce důkazního břemene, když přihlašovatel musí dokázat, že přihlašuje 

ochrannou známku po právu a se souhlasem namítajícího vlastníka. Jakoukoliv 

nejasnost v souhlasu vlastníka je pak třeba vykládat k tíži přihlašovatele, protože 

souhlas k přihlášení ochranné známky musí být dán dostatečně jasně, konkrétně a 

nepodmíněně.
134

 

Z. de Korver to komentuje: „Obstaravatel se nemůže dovolávat toho, že vlastník 

ochranné známky nechtěl vynaložit finanční prostředky na zápis ochranné známky. Ani 

taková skutečnost neopravňuje obstaravatele k jednání z vlastní iniciativy, neboť 

vlastník může užívat ochrannou známku na našem území, i když není zapsána do 

rejstříku ochranných známek. Řádné odůvodnění obstaravatele nelze rovněž založit na 

takových důvodech, které se týkají jeho vlastních ekonomických zájmů, např. chránit své 

investice při budování distribuční sítě apod.“
135

 

Na tomto podkladě byla kupříkladu zamítnuta přihláška barevné kombinované 

ochranné známky „KLIMABLOC BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY“, přihlašované pro 

vybrané výrobky a služby mezinárodního třídění ve třídách č. 6, 19 a 35, jejíž 
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přihlašovatel byl s namítajícím, rakouským výrobcem cihelných bloků KLIMABLOC, 

v distributorském vztahu založeném na podkladě ústní smlouvy. Výrobce byl 

vlastníkem starší ochranné známky „KLIMABLOC“ zapsané v Rakousku pro výrobky 

„Bausteine, Ziegelsteine“ (tj. stavební kamení, cihly) ve třídě č. 19 mezinárodního 

třídění výrobků a služeb. Úřad shledal, že přihlašované označení je této prioritně starší 

ochranné známce foneticky i vizuálně podobné, neboť uvedená rakouská ochranná 

známka je v přihlašovaném označení beze zbytku obsažena a pouze doplněna drobným 

nedistinktivním textem „BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY“. Navíc i většina výrobků a 

služeb přihlášených pro předmětné označení byla dle názoru Úřadu shodná respektive 

podobná s výrobky (stavební kamení, cihly) chráněnými rakouskou ochrannou 

známkou, jelikož se v obou případech jedná o výrobky spadající pod nadřazený termín 

„stavební materiály“ nebo služby týkající se stavebnictví. Přihlašovatel popíral existenci 

distributorského vztahu mezi jím a namítajícím, ten byl však dostatečně doložen 

podklady. Souhlas vlastníka starší ochranné známky se zápisem známky v České 

republice na jméno obstaravatele nebyl prokázán, stejně tak nebylo podáno řádné 

odůvodnění přihlášení. Úřad průmyslového vlastnictví v řešeném případě na podkladě 

výše uvedených skutečností shledal námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) ZOZ 

jako důvodné.
136

 

Dle mého názoru je tato ochrana vlastníka starší ochranné známky důležitá 

především v situacích obdobných výše popsanému případu, kdy distributoři nebo 

obdobní zástupci, často v jiných zemích, využijí distributorského či obdobného vztahu 

mezi vlastníkem známek a sebou samými k neoprávněnému užitku. A je to právě 

zástupčí oprávnění, ať už v jakékoliv formě, které dle mého názoru klade na zástupce 

zvýšené požadavky na ochranu a loajalitu vůči vlastníku starší ochranné známky. I jeho 

potenciální zneužití by se tedy mělo dát ze strany vlastníka vyřešit, a to v řízení před 

Úřadem právě skrze námitku. De lege ferenda lze uvažovat i o zakotvení vstupu do práv 

z přihlášky v takovém případě. 
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2.3.7 Námitky uživatele nezapsaného či jiného označení užívaného v 

obchodním styku dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ 

Při vytváření dvou skupin vlastníků soukromých práv tato práva bránících v rámci 

námitkového řízení jsem zvažovala, do jaké kategorie zařadit námitky uživatele 

nezapsaného či jiného označení užívaného v obchodním styku. Stejně jako u ochranné 

známky se jedná o označení, které pro jeho vlastníka respektive uživatele nabylo 

v obchodním styku rozlišovací způsobilosti. Lze konstatovat, že mimo registraci u 

Úřadu má nezapsané označení společné znaky s ochrannou známkou. Jedná se vlastně o 

ochrannou známku nezapsanou jako opak ochranné známky řádně registrované. Nadto, 

vlastník fakticky dle mého názoru disponuje ještě širšími právy, jelikož nezapsanou 

ochrannou známkou je prolamován princip práva přednosti a vlastník není regulován 

právními předpisy natolik jako majitel řádně zapsané známky. Literatura uvádí, že 

evropské právní předpisy ponechávají nastolení míry ochrany těchto označení a 

respektu práv k nim na členských státech a jejich právních systémech.
137

 Námitky 

tohoto uživatele či vlastníka jsem proto po zvážení zařadila do kategorie prvé, které se 

tato práce věnuje blíže. 

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ chrání uživatele nezapsaného označení 

nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné či podobné výrobky 

nebo služby, jež je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud toto 

označení nemá pouze místní dosah a právo k němu vzniklo před dnem podání přihlášky 

označení, proti kterému je námitka podána. Jedná se o podmínky, které je nutno splnit 

kumulativně. Domnívám se, že je třeba zdůraznit, že nezapsaná označení nebo chceme-

li, známky, nejsou automaticky všeobecně známými známkami. Proto jsou i námitky 

uživatelů nezapsaných ochranných známek upraveny separátně. Získání práv 

k nezapsanému označení bude jednodušší, označení nemusí naplnit kritéria pro 

všeobecnou známost, pouze pro známost přesahující místní dosah. Stupeň známosti 

tedy primárně nebude tak vysoký, na druhou stranu nic nebrání tomu, aby nezapsané 

označení ve všeobecnou známost vešlo.
138

 Pak už ale namítající využije námitek 
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opírajících se o obavu z porušení práv k všeobecně známé známce. 

Co se týče kvalifikovaného užívání nezapsaného označení, uživatel jej musí 

prokázat. Místní dosah označení nelze vykládat striktně jako územní. Vždy je nutno 

zvážit i jiné okolnosti jako možnost relevantního spotřebitele setkat se s označovaným 

produktem či např. dobu trvání prokazovaného užívání. Užíváním v obchodním styku 

je rozuměno užívání při obchodní činnosti směřující ke generování zisku, přičemž se tak 

musí odehrávat již před vznikem práva priority k přihlášce napadeného označení, aby 

byla splněna i podmínka časového kritéria.  

V neposlední řadě musí být přihlašované označení shodné nebo podobné se 

starším užívaným označením a výrobky a služby musí být shodné nebo podobné 

s těmi, pro které se namítané označení používá. Tyto pojmy práce přiblížila výše. 

Shrňme, že shodnost je dána objektivně. Podobnost lze pak shledat tam, kde existuje 

riziko, že běžný spotřebitel si bude kvůli minimálním rozdílům mezi označeními nebo 

podstatnými znaky označovaných produktů tyto produkty nebo jejich původce 

vzájemně zaměňovat. 

Nezapsaným označením je tedy u Úřadu neregistrované označení, k němuž 

vzniklo vlastníku právo jeho užíváním v obchodním styku. Označení se pro jeho 

uživatele stalo příznačným, čili vžilo se. Takto byla kupříkladu zamítnuta přihláška 

slovní ochranné známky ve znění „MAZANEJ KRÁLÍČEK“, jelikož namítající 

prokázal starší užívání nezapsaného označení „MAZANÝ KRÁLÍČEK“ v obchodním 

styku ve větším než místním dosahu pro hostinské a hotelové služby, které jsou 

podobné přihlašovaným službám ve třídě mezinárodního třídění č. 43.
139

 

Pojem jiného označení užívaného v obchodním styku zahrnuje obchodní firmu, 

ale i jiný název právnické osoby nebo například označení spadající pod ta chráněná 

v rámci práva proti nekalé soutěži (např. neregistrovaná příznačná označení závodu). 

Takto Úřad kupříkladu zamítl přihlášku barevné kombinované ochranné známky ve 

znění "LUXUSNÍ BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO LEXUS HOUSE" pro služby ve třídách 

č. 36 a 37 mezinárodního třídění (developerské činnosti a opravy, servis montovaných 

rodinných domků a komerčních objektů, údržba nemovitostí, zprostředkovatelská a 
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Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9.3.2011, sp. zn. O-471574, č.j.: O-

471574/60465/2010/ÚPV. 
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poradenská činnost týkající se těchto aktivit), protože by jako označení podobné 

obchodní firmě LEXXUS a.s. bylo přihlášeno pro shodné nebo podobné služby. 

Namítající byl totiž veřejnosti dobře známou realitní kanceláří.
140

 

2.3.8 Námitky proti přihlášce nepodané v dobré víře dle ust. § 7 odst. 1 

písm. k) ZOZ 

Dobrá víra představuje právní pojem a psychickou kategorii. V dobré víře je ten, 

kdo je důvodně přesvědčen o oprávněnosti svého jednání. Přihláška nepodaná v dobré 

víře může představovat absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti,
141

 ale i důvod relativní, 

pokud se zápisu brání přímo dotčená osoba.  

Namítajícím tedy v návaznosti na výše uvedené může být ten, kdo je dotčen na 

svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře. Tyto skutečnosti musí 

nejen tvrdit, ale i doložit. Předmětnou kategorii dobré víry zařazuji zejména proto, že 

takovým namítajícím může být i vlastník starší ochranné známky. 

Dvojjedinost nedobré či zlé víry jako absolutní i relativní překážky je dle mého 

názoru zavedena proto, že v některých případech může být zlá víra evidentní na první 

pohled a Úřad by ji měl být schopen zachytit již při věcném průzkumu. Na druhou 

stranu ale nastanou i situace, kde zlá víra není na první pohled zřejmá a Úřad ji nemusí 

v rámci průzkumu zaregistrovat. V takovém případě je na místě zakotvit osobě dotčené 

na svých právech oprávnění podat námitku.  

Absencí dobré víry, resp. nedobrou či zlou vírou, je jakýsi nepoctivý úmysl na 

straně přihlašovatele, který jedná určitým způsobem, přestože si je vědom bezprávnosti 

svého jednání nebo si této bezprávnosti s ohledem na okolnosti měl být vědom. Absenci 

dobré víry je třeba prokázat ke dni podání přihlášky, což samozřejmě dle mého názoru 

nemusí být jednoduché, většinou nebude možno poskytnout ani přímé důkazy. Tyto tak 

bude nutné usuzovat především ze souvislostí. Úřad existenci zlé víry posuzuje na 

podkladě logické úvahy vycházející z posouzení argumentů obou stran, jimi 

předložených důkazů a ostatních skutkových okolností. 

Při přezkoumání, zda byla námitka podána oprávněně, Úřad postupuje 
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Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15.7.2005, sp. zn. O-343951, č.j. 

neuvedeno. 
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Viz ustanovení § 4 písm. m) ZOZ. 
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následujícím způsobem: „Při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza ustanovení § 7 

odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., je nutné posoudit několik podmínek. Za prvé, 

zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné 

známky či práva na označení namítajícího, dále zda přihlášením ochranné známky 

došlo k poškození namítajícího a konečně, zda existuje důvod, který by jednání 

přihlašovatele ospravedlnil.
142

 V souladu s presumpcí dobré víry na straně 

přihlašovatele leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítajícím. 

Jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru namítajícím doloženy, musí případné 

důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel.“
143

 

Úřad tedy předpokládá, že namítající je vlastníkem ochranné známky či jiného 

označení, zde se domnívám, že pojmově lze odvodit, že přihlašované označení by mělo 

být shodné nebo podobné se starší ochrannou známkou (respektive s jiným označením). 

Námitce podání přihlášky s absencí dobré víry ve smyslu analyzovaného ustanovení 

přisvědčil Úřad například i v již zmíněném rozhodnutí „KLIMABLOC“.
144

 V tomto 

případě bylo jasně shledáno, že přihlašovatel ochranné známky věděl, že namítající je 

vlastníkem starší ochranné známky v Rakousku, jelikož toto označení užíval na svých 

propagačních materiálech jako distributor. I přes to si však, coby nevěrný agent, 

přihlásil ochrannou známku v podobném znění v České republice a užíváním 

přihlašovaného označení hodlal neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti rakouské 

ochranné známky. Námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) a i) ZOZ byly tedy 

v tom případě shledány za odůvodněné. 

Zlou víru Úřad shledal dále například v situaci, kdy přihlašovatel podal přihlášku 

na své jméno v situaci, kdy si musel být vědom, že žádá ochranu skoro doslovného 

znění názvu jiné osoby, jež tato osoba užívá po dobu delší než dva roky a jejímž byl 

členem a současně jedním z orgánů.
145

 Obdobně je jednáním ve zlé víře i přihlášení 

označení vycházejícího z projektu, který přihlašovatel dlouhodobě připravoval na 
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Tato pravidla vychází z rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 30. 4. 2008, sp. 

zn. 1 As 3/2008. 
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Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 7. 2013, sp. zn. O-488106, č. j.: O-

488106/D27878/2013/ÚPV. 
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Viz podkapitola 2.3.6 této práce a Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9. 11. 

2007, sp. zn. O-427831, č.j.: neuvedeno. 
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Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 2. 2013, sp. zn. O-488631, č. j.: O-

488631/D75722/2012/ÚPV. 
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zakázku pro namítajícího.
146

  

Dle mého názoru je ochrana dobré víry i při přihlašování a zápisu ochranných 

známek otázkou vyhovění dobrým mravům a ochrany proti úmyslným nepoctivým 

jednáním. Účelem ustanovení je totiž bránit zápisu spekulativních ochranných známek, 

které si jejich vlastník přihlásí s vidinou zisku nebo zneužití. 

2.3.9 Námitky neposkytující ochranu ochranné známce nebo nezapsanému 

označení dle ust. § 7 odst. 1 písm. h) až j) ZOZ 

Tato práce se zabývá soukromoprávními aspekty ochrany ochranné známky.  

Jádru této ochrany v řízení před Úřadem byly věnovány předcházející části kapitoly 

druhé. Účelem následujících ustanovení § 7 odst. 1 písm. h) až j) ZOZ je však ochrana 

odlišných práv při přihlašování ochranné známky nebo jiného, nezapsaného označení, 

proto je zmiňuji pouze okrajově, jako pro tyto účely doplňkové relativní důvody zápisné 

nezpůsobilosti.  

Ustanovením § 7 odst. 1 písm. h) ZOZ jsou chráněny fyzické osoby, nikoliv 

osoby právnické,
147

 a to konkrétně zejména jejich jména, pseudonymy, podobizna a 

projevy osobní povahy. Účelem je zajistit respektování osobnosti člověka tak, aby tyto 

aspekty lidské osobnosti byly chráněny před dotčením přihlašovaným označením. 

Aktivně legitimovanými jsou osoby přímo dotčené nebo osoby oprávněné uplatňovat 

tato práva na ochranu osobnosti. 

 Úpravu podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) ZOZ je aktivně legitimována použít 

osoba, které náležejí práva k autorskému dílu. Základním předpokladem pro tuto 

skutkovou podstatu je tedy existence autorského díla. Autorským dílem je podle 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

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

v účinném znění, dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné 

podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, 
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Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 8. 2013, sp. zn. O-488864, č. j.: O-

488864/D30201/2013/ÚPV. 
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Viz textace ustanovení § 7 odst. 1 písm. h) ZOZ a např. rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového 

vlastnictví ze dne 19. 8. 2008, sp. zn. O-426090, č.j. neuvedeno. 
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účel nebo význam.
148

 Další podmínkou pro úspěšnost námitek dle předmětného 

ustanovení je dotčení autorského díla přihlášením a užíváním napadeného označení.  

Ani v případě podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. j) ZOZ zde pojmově nebude 

namítajícím vlastník ochranné známky, nýbrž vlastník jiného staršího práva 

průmyslového vlastnictví. V tomto případě se jedná o starší průmyslové právo 

zpravidla registrované Úřadem průmyslového vlastnictví, nejčastěji průmyslový vzor 

nebo s přihlašovaným označením kolidují označení původu nebo zeměpisné označení, 

které mohou být přihlášeným označením dotčeny.  

2.4 Písemný souhlas k zápisu 

Pouze krátce si dovoluji poukázat na to, že vlastník starší ochranné známky se po 

dohodě s přihlašovatelem může ochrany poskytované zákonem o ochranných známkách 

vzdát. 

Podle ustanovení § 7 odst. 3 ZOZ může osoba oprávněná podat námitky ve 

smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ZOZ po podání námitek přihlašovateli udělit písemný 

souhlas k zápisu přihlašované ochranné známky do rejstříku ochranných známek. 

Písemná forma je povinná, nicméně další náležitosti souhlasu stanoveny nejsou. V praxi 

je však nezbytné, aby souhlas vždy obsahoval jasně vyjádřený projev vůle vlastníka 

starší ochranné známky, který dává souhlas k zápisu označení přihlášeného pod 

konkrétně specifikovanou spisovou značkou.  Domnívám se, že takový souhlas bude 

často udělován formou smlouvy, kde si smluvní strany vymezí souběžné budoucí 

fungování potenciálně kolidujících označení. 

V takovém případě zákon o ochranných známkách konstruuje domněnku, že 

namítající své námitky vzal zpět. Úřad řízení o námitkách na tomto podkladě zastaví. 

2.5 Závěr kapitoly 

Tato kapitola měla za cíl podrobit bližší analýze důvody, na jejichž podkladě se 

může vlastník starší ochranné známky bránit zápisu nově přihlašovaného označení do 
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Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo 

hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené 

postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je 

dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a 

dílo kartografické. 
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rejstříku ochranných známek, jestliže toto označení s jeho známkou koliduje. Jádro 

těchto důvodů spočívá v ustanovení § 7 ZOZ, který taxativním způsobem uvádí námitky 

nabízené vlastníku starší ochranné známky k ochraně jeho práv. Vlastníkovi je tak skrze 

námitkové řízení umožněno domáhat se ochrany proti známkám, které by mohly být 

zaměňovány s jeho ochrannou známkou, a oslabovaly by tak její rozlišovací 

způsobilost, či například proti známkám, které by mohly nepoctivě těžit z úsilí, které 

tento vlastník do známky a její propagace vkládá. Prostor je věnován i speciální 

relativní překážce zápisné způsobilosti, která není uplatňována dotčeným vlastníkem, 

ale samotným Úřadem průmyslového vlastnictví. V rámci bližšího zkoumání jsem 

analyzovala související rozhodovací praxi Úřadu průmyslového vlastnictví, českých 

soudů a Soudního dvora Evropské unie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

3 Zrušení ochranné známky a její prohlášení za neplatnou  

Aby se známkoprávní právo dále rozvíjelo a aby ochrana ochranných známek 

prostřednictvím jejich zápisu do rejstříku byla opravdu efektivní, je dle mého názoru 

žádoucí, aby z rejstříku byly odstraněny ochranné známky, které by v něm z různých 

důvodů neměly figurovat. Prostřednictvím návrhu na zrušení ochranné známky 

respektive návrhu na její prohlášení za neplatnou se vlastník ochranné známky může 

domáhat výmazu takové ochranné známky. Tímto krokem může chránit svá práva 

(například bylo-li zapsáno kolidující označení do rejstříku nebo je-li v rejstříku zapsáno 

označení, jehož užití je pravomocně uznaným nedovoleným soutěžním jednáním, které 

jej poškozuje). V obou případech se jedná o sporná řízení před Úřadem průmyslového 

vlastnictví. 

3.1 Řízení o zrušení ochranné známky 

Při tvorbě této práce jsem pečlivě zvažovala soukromoprávní aspekt ochrany 

prostřednictvím řízení o zrušení ochranné známky. Pokud však opět na tuto 

problematiku pohlédneme optikou vlastníka ochranné známky, domnívám se, že 

zjistíme, že takový vlastník může vlastně figurovat na obou koncích zrušovacího řízení. 

Vlastník ochranné známky může být jak osobou, která návrh na zahájení řízení o 

zrušení ochranné známky podává z důvodu určité kolize, tak vlastníkem, o jehož 

ochranné známce se rozhoduje, bránícím svá soukromá práva k ní (a tvrdícím 

nenaplnění uplatňovaných důvodů). Toto řízení je navíc ovládáno dispoziční zásadou a, 

stejně jako řízení o prohlášení neplatnosti, je řízením sporným probíhajícím inter partes. 

Z těchto důvodů jsem i řízení o zrušení ochranné známky zařadila do kategorie ochrany 

se soukromoprávními aspekty. 

Řízení o zrušení ochranné známky je výlučně návrhové, Úřad jej tedy nemůže 

zahájit z úřední povinnosti. Nabízí se otázka, zda podobnou možnost iniciovat výmaz 

známky z registru nepřiznat i Úřadu. Na jednu stranu se domnívám, že i Úřad coby 

správce rejstříku by měl mít k dispozici nástroje ex post kontroly proti známkám, které 

by neměly požívat ochrany formou zápisu do příslušného rejstříku, a nečekat tak pouze 

na návrhy třetích stran k přezkumu. Na druhou stranu se jedná o agendu velkého 

objemu, o kterou sám Úřad nemusí mít zájem ani na ni mít potřebný aparát. Je zde tedy 
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spoléháno na dohled veřejnosti, která, jak práce níže přiblíží, může v určitých případech 

řízení zahájit, tak na bdělost vlastníka práv, do kterých bylo zasaženo, ve smyslu zásady 

vigilantibus iura scripta sunt.  

Důvody jsou uvedeny v ustanovení § 31 odst. 1 a odst. 2 ZOZ taxativním 

způsobem. Návrh na zahájení řízení musí být písemný a musí obsahovat označení 

Úřadu průmyslového vlastnictví, identifikaci navrhovatele, údaje o napadené známce a 

o výrobcích a službách, kterých se návrh týká, popřípadě údaj, že se návrh týká všech 

přihlášených produktů, uvedení, čeho se navrhovatel domáhá, věcné odůvodnění a 

podpis navrhovatele. Předkládá ve dvojím vyhotovení.
149

 Návrh je třeba důkazně 

podložit a je za něj nutno zaplatit správní poplatek, jinak se považuje za nepodaný.
150

 

Návrh podle ustanovení § 31 odst. 1 ZOZ může podat kdokoliv, čili jakákoliv třetí 

osoba bez nutnosti prokazovat právní zájem na věci. U návrhu podle ustanovení § 31 

odst. 2 ZOZ není aktivně legitimovaná osoba blíže určena, domnívám se, že se bude 

jednat zejména o oprávněného na základě soudního rozhodnutí. Návrh je třeba podat 

v zákonné lhůtě, je-li stanovena (v opačném případě není lhůtou omezován). Tyto 

podmínky přiblíží následující podkapitoly. Úřad jedná s navrhovatelem jako 

s účastníkem řízení. 

Zákon o ochranných známkách neobsahuje specifika řízení o zrušení ochranné 

známky před Úřadem průmyslového vlastnictví, použije se tak dle mého názoru správní 

řád coby subsidiární předpis. K obecným pravidlům správního řízení v otázkách 

známkoprávních viz blíže podkapitola 2.2. Zopakujme, že se jedná o sporné řízení 

ovládané dispoziční zásadou. Navrhovatel je povinen důkazně podložit svá tvrzení 

(výjimkou je níže blíže popsaná povinnost vlastníka ochranné známky prokázat její 

užívání v řízení podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ). Opět se domnívám, že 

zásada vyhledávací nenalézá ani v řízení o zrušení ochranné známky zásadní uplatnění, 

Úřad rozhoduje podle návrhu a doložených důkazů, čili řízení je spíše postaveno na 

zásadě projednací. Stejně jako v námitkovém řízení je tak i zde zásada materiální 

pravdy správního řízení modifikována ve prospěch pravdy formální. Tyto modifikace se 

projevují například v ustanovení § 34 odst. 3 ZOZ, podle kterého jestliže je podán návrh 

                                                 
149

Viz ustanovení § 10 Vyhlášky 97/2004; dle mého názoru návrh musí splňovat rovněž i obecné 

požadavky správního řádu na podání. 
150

Viz zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v účinném znění. 
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a zaplacen příslušný správní poplatek, Úřad vyzve vlastníka napadené známky, aby se 

k podání vyjádřil; pokud tak neučiní, rozhodne podle obsahu spisu, aniž by nutně 

vyhledával důkazy a pátral za účelem prokázání pravdivého a úplného stavu. Tímto 

pravidlem se řízení odklání i od obecného širšího práva na vyjádření se ve smyslu 

ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu (zásady audiatur et altera pars). Kontradiktorní 

povahu řízení tentokrát však nedoplňuje zákonná koncentrace řízení jako v případě 

podávání námitek proti přihlášce ochranné známky. Lze tak dle mého názoru dovodit, 

že v řízení o zrušení ochranné známky se uplatní zásada jednotnosti správního řízení ve 

smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu. 

Co se týče samotného návrhu, je-li vzat zpět (a odpůrce s tím souhlasí, což 

vzhledem k situaci, že odpůrcem bude vlastník ochranné známky, lze dle mého názoru 

předpokládat, ledaže by vlastník chtěl mít řešení konfliktu postaveno na jisto), stal se 

bezpředmětným (například známka byla zrušena v jiném řízení) nebo nebyly odstraněny 

formální vady návrhu ve stanovené lhůtě, Úřad řízení zastaví. 

Je-li návrh nedůvodný, Úřad jej zamítne. Je-li naopak návrh opodstatněný, Úřad 

zruší ochrannou známku s účinky ex nunc. To může Úřad učinit i ve vztahu pouze 

k některým výrobkům a službám, v závislosti na důvodu, pro který je známka napadána, 

a jeho rozsahu (jedná se o tzv. částečné zrušení ochranné známky).
151

 Zrušení s účinky 

ex nunc dle mého názoru koresponduje s důvody, o kterých tato práce blíže pojednává 

níže, a které nastaly až po zápisu ochranné známky. Nicméně účinek zrušení ochranné 

známky se nevztahuje k době vzniku důvodu, ale nastává až rozhodnutím Úřadu o 

zrušení respektive vůči třetím osobám zápisem do rejstříku. 

Proti rozhodnutí lze ve smyslu ustanovení § 42 ZOZ podat rozklad k předsedovi 

Úřadu do 1 měsíce ode dne doručení napadeného rozhodnutí. Rozhodnutí o rozkladu je 

možno napadnout ve správním soudnictví. 

Závěrem dodejme, že zrušení ochranné známky se nedotýká účinků rozhodnutí 

v záležitosti porušení práv z ochranné známky, která nabyla právní moci a byla 

vykonána před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení ochranné známky, ani účinků 

smluv uzavřených před nabytím právní moci rozhodnutí, a to konkrétně co se týče 

                                                 
151

Toto zrušení může vyplývat buď z návrhu, kterým je Úřad vázán, nebo v důsledku toho, že návrh je 

opodstatněný pouze zčásti (např. vlastník ochranné známky prokázal její řádné užívání jen pro část 

výrobků a služeb). 
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plnění poskytnutého na jejich základě před nabytím právní moci předmětného 

rozhodnutí. Zákon rovněž uvádí, že lze požadovat vrácení plnění poskytnutého na 

základě smlouvy a že tímto není dotčena ani odpovědnost vlastníka starší ochranné 

známky za škodu nebo bezdůvodné obohacení.
152

 Způsob vrácení plnění však detailně 

nestanoví. 

Pojďme si v následující části této práce přiblížit všechny důvody, na základě 

kterých lze rušit ochrannou známku. 

3.1.1 Důvody zrušení ochranné známky podle ust.  § 31 odst. 1 písm. a) – c) 

ZOZ 

Co se týče důvodů zrušení, ustanovení § 31 odst. 1 ZOZ říká, že Úřad 

průmyslového vlastnictví v řízení zahájeném na podkladě návrhu třetí osoby zruší 

ochrannou známku, jestliže 

 a)  ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu pěti let řádně užívána pro výrobky 

či služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody;
153

 

 b)  se ochranná známka stala pro výrobky či služby, pro které je zapsána, v důsledku 

činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé, 

 c)  ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s 

jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke 

klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost či zeměpisný původ 

těchto výrobků nebo služeb. 

Oprávněnou podat návrh na podkladě těchto důvodů je jakákoliv třetí osoba bez 

nutnosti prokazovat právní zájem na věci. Lhůtou je fakticky omezen jen prvý 

z uvedených důvodů, jelikož řízení nelze zahájit před tím, než uplynulo pět let 

nepřetržité doby bez řádného užívání pro registrované výrobky a služby. Návrh 

z důvodů podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) a c) lze podat kdykoliv. 

Co se týče důvodu prvního, uvedeného v ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ, 

účelem této úpravy je odstranit z rejstříku ochrannou známku, která svým vlastníkem 
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Viz ustanovení § 33 ZOZ. 
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K případnému užívání, které bylo započato nebo ve kterém bylo pokračováno po pětiletém neužívání 

ochranné známky ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu, Úřad nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí 

užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán 

zrušovací návrh. 
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není užívána pro výrobky či služby, pro které je v tomto příslušném rejstříku zapsána, 

protože užívání nebylo v době pěti let od zápisu vůbec zahájeno nebo bylo alespoň 

na pět nepřetržitých let přerušeno. Pětiletá lhůta tedy počíná běžet dle relevantního 

případu zápisem do rejstříku nebo momentem přerušení užívání. Naplnění podmínky se 

zjišťuje ke dni podání návrhu na zrušení Úřadu. Řádné neužívání mohou ospravedlnit 

legitimní důvody.  

Právu a povinnosti ochrannou známku řádně užívat se blíže věnuje kapitola 

čtvrtá, podkapitola 4.1 této práce. Pro tyto účely uveďme, že vlastník ochranné známky 

má ve smyslu ustanovení § 8 ZOZ výlučné právo ochrannou známku užívat pro 

výrobky a služby, pro které je zapsána. Protipólem tohoto práva je povinnost ochrannou 

známku řádně užívat, jinak podlehne negativním následkům uvedeným v ustanovení § 

14 ZOZ a právě následku ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ. Vlastník má 

rovněž právo své výlučné oprávnění známku užívat bránit zákazem užívání kolidujících 

označení v obchodním styku. Pokud takto aktivně k ochranné známce nepřistupuje, 

nevykonává svá výlučná práva, může se ozvat jiný subjekt, který by měl o budoucí 

registraci označení zájem, s návrhem na zrušení jeho současného zápisu. Tento subjekt 

může mít v úmyslu aktivní užívání toho samého označení nebo označení potenciálně 

kolidujícího. Domnívám se, že se jedná o do jisté míry přirozený koloběh života 

ochranné známky, zrušena bude ta, o kterou její vlastník neprojevuje dostatečný zájem, 

aby mohla být zapsána známka nová, která bude plnit svoji funkci.  

V návaznosti na výše uvedené je nastaveno i důkazní břemeno, které je obráceno. 

Vlastník napadeného označení musí prokázat, že ochrannou známku v rozhodném 

pětiletém období před podáním návrhu na zrušení řádně užíval, respektive jaké jsou 

ospravedlnitelné důvody jejího neužívání. 

Městský soud v Praze k tomu uvedl, že vlastník napadené ochranné známky, 

jehož v řízení o návrhu na její zrušení z důvodu neužívání podaném podle ustanovení § 

31 odst. 1 písm. a) ZOZ zatěžuje důkazní břemeno vůči prokázání řádného užívání 

napadené ochranné známky, se nemůže dovolávat zásady „v pochybnostech ve 

prospěch“. K zachování napadené ochranné známky totiž podle soudu nepostačují 

důkazy, které naznačují pravděpodobnost řádného užívání či pochybnost o něm, ale je 

zapotřebí předložit skutečné a objektivní důkazy, které kvalifikované užívání ochranné 
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známky na trhu v rozhodném období pěti let před podáním návrhu prokazují bez 

jakékoliv pochybnosti.
154

 V praxi to pro řádně aktivního vlastníka není problém. 

Co se týče rozsahu důkazních materiálů, Metodika Úřadu průmyslového 

vlastnictví k tomu dodává: „Důkazy o užívání ochranné známky by měly pokrývat celý 

seznam výrobků a služeb. K tomu, aby ochranná známka byla udržena, musí být užívána 

alespoň pro jeden výrobek nebo službu, pro které byla zapsána. Zápis ochranné známky 

je také zachován pro výrobky nebo služby, které spadají do vymezení zapsaných výrobků 

a služeb; neplatí však, že by užívání ochranné známky ve vztahu k jednomu výrobku 

nebo službě udrželo zápis ochranné známky pro celou třídu výrobků nebo služeb či pro 

všechny výrobky a služby zařazené do několika tříd mezinárodního třídění výrobků a 

služeb.“
155

 

Řádné užívání, kterým vlastník svou ochrannou známku od takového následku 

uchrání, není zákonem o ochranných známkách definováno. Může se tak v praxi dít 

například umístěním známky přímo na výrobku či jeho obalu, dále na propagačních a 

marketingových materiálech, v inzerci produktu, na smlouvách, objednávkách a jiných 

obchodních listinách. Nemělo by se dle mého názoru jednat pouze o interní dokumenty. 

Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 ZOZ se za řádné užívání ochranné známky rovněž 

považuje užívání v podobě, která se od podoby zapsané v rejstříku liší jen prvky 

neměnícími její rozlišovací způsobilost, a umisťování známky na výrobky či obaly 

pouze pro účely vývozu. Z toho dle mého názoru vyplývá, že primárně má být známka 

řádně užívána jejím vlastníkem tak jak byla zapsána, v této podobě má být umisťována 

a propagována, ale kupříkladu i jí podobné vyobrazení neměnící sílu její rozlišovací 

způsobilosti se bude brát jako řádné užívání. Rovněž se domnívám, že ustanovení § 13 

odst. 3 ZOZ pak v souladu s tradičními známkoprávními principy dodává, že za užívání 

vlastníkem se považuje i užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy nebo 

užívání kolektivní ochranné známky. Pokud tedy vlastník nemá kapacitu k užívání 

ochranné známky sám, může zařídit užívání prostřednictvím třetí osoby tím, že k tomu 

udělí svůj souhlas.  

Pokud tato kapacita k užívání ochranné známky však není a ani není udělen 
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Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 9 A 216/2012.  
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Metodika Úřadu průmyslového vlastnictví. Část G 2. Sporná řízení. 2/2015. str. 18. 
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souhlas třetím osobám k užívání ochranné známky, hrozba zrušení zde existuje. 

Důležité je rovněž vědět, že užívání známky v období tři měsíců před podáním 

zrušovacího návrhu není pro rozhodování Úřadu relevantní, pokud přípravy pro 

započetí užívání nebo pokračování v něm nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o 

možnosti podání návrhu. Vlastník, který se dozví o nebezpečí zrušení, by tímto dle 

mého názoru mohl úpravu zákona a zákonné následky obcházet; uměle by tvořil dojem 

užívání. V této souvislosti vyvstávají názory, zda postačí, když vlastník bude užívání 

fingovat, čili zda postačí prokázat užívání cestou fiktivní, jenom za účelem obrany proti 

zrušovacímu návrhu, nebo vlastník svou ochrannou známku musí užívat skutečně.  

Při analýze této problematiky jsem ve starší literatuře zaznamenala názor, že pro 

zrušení je třeba absolutní nezájem vlastníka o ochrannou známku, čili neexistence 

žádného náznaku užívání.
156

 Podle tohoto výkladu by tedy dle mého názoru postačilo 

užívání fiktivní, protože je zde určitá snaha byť fikcí známku si udržet.  

V následujících letech se však zejména vlivem evropské judikatury začal 

prosazovat opačný názor, tedy, že pro udržení známky je vhodné vyžadovat skutečné 

užívání na výrobcích a při poskytování služeb, které musí vlastník ochranné známky 

prokázat. Domnívám se, že „skutečné“ a ‚řádné“ užívání jsou synonymy, což potvrzuje 

i národní judikatura.
157

 V rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze 

dne 10. 9. 2015, sp. zn. O-130064, č. j. O-130064/D15024424/2015/ÚPV, Úřad shrnul 

vývoj rozhodovací praxe v této oblasti, který dle jeho vyjádření směřuje od dřívějšího 

pojetí (jež lze nazvat pojetím volnějším, kdy často k prokázání užití postačovalo 

prokázání užití víceméně fiktivního), k pojetí striktnějšímu, kdy takové užívání není 

považováno za užití řádné. V konkrétním případě byla napadena slovní ochranná 

známka ve znění „CLASSICO“ s datem práva přednosti ze dne 12. 2. 1998, která byla 

do rejstříku zapsána dne 27. 5. 1999, a to pro vybrané výrobky zařazené dle tříd podle 

mezinárodního třídění výrobků a služeb č. 6, 7 a 19. V dané době uplynulo již pět let 
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Viz např. KELBLOVÁ, Hana. Zrušení a neplatnost ochranné známky a ochrana spotřebitele. Časopis 

pro právní vědu a praxi. 4/2007. s. 365- 368. ISSN 1805-2789.; HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, 

HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005, 507 s., ISBN 80-7179-

879-7. 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2007, sp. zn. 3 As 8/2007, uvádí: „Z uvedeného 

vyplývá, že pojem „řádné užívání“ podle zákona č. 441/2003 Sb. bude nutno vykládat jako „skutečné 

užívání“ ve smyslu článku 10 odst. 1 a článku 12 odst. 1 směrnice.“ 
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ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku. Úřad upozornil, že úspěšnost 

navrhovatele v tomto řízení závisí především na tom, zda se podaří vlastníku napadené 

starší známky prostřednictvím věrohodných důkazů dokázat, že v rozhodném období 

pěti let předcházejících podání návrhu na zrušení byla ochranná známka užívána pro 

výrobky či služby, pro které je registrována v rejstříku ochranných známek. Dále bylo 

konstatováno, že k užívání ochranné známky musí docházet veřejně, čili výrobky musí 

být spotřebiteli dostupné obvyklým způsobem. Takovým důkazem o užívání nemusí být 

jen výrobky, které jsou známkou označeny, ale i třeba daňové doklady, nabídky a další 

podklady obsahující napadenou ochrannou známku, z nichž vyplývá, že výrobky či 

služby vlastníka napadené ochranné známky byly uváděny na trh pod tímto označením. 

V dané věci právě vlastník starší napadené ochranné známky důkazní břemeno neunesl. 

Předložené doklady zahrnovaly reklamní leták z roku 2009, stejně datované fotografie, 

v jejichž rámci byla znázorněna dlažba s nápisem „CLASSICO“ a cenovou kalkulaci. 

Větší časové rozmezí mezi datací důkazů a rokem řešení případu (2015) vlastník 

odůvodňoval skutečností, že dlažba, kterou prodává, není každodenním artiklem a 

prodej je tak oproti konzumnímu zboží časově náročnější. Úřad však konstatoval, že 

důvod pro tak zásadní prodlevu zde není, jelikož kupříkladu stavební společnosti dlažbu 

nakupují často. Z doložených podkladů nebylo možno posoudit, zda a jak byly tyto 

materiály dostupné spotřebitelské veřejnosti. Ani minimálně tak pomocí těchto důkazů 

nebylo prokázáno řádné užívání napadené ochranné známky, vlastník ochranné známky 

neunesl důkazní břemeno a ochranná známka byla zrušena. 

Ospravedlnitelným důvodem, pro který známka nebude zrušena i přes to, že 

nebyla užívána tak, jak požaduje zákon o ochranných známkách, je například existence 

vis maior, vyšší moci, která mohla zamezit možnosti vyrábět označované produkty 

(válka, povodně apod.), nejedná se o situace nedostatku finančních prostředků. 

Co se týče ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) ZOZ, tento zrušovací důvod řeší ty 

situace, kdy se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je 

registrována, v důsledku (ne)činnosti vlastníka označením, které je v obchodě 

obvyklé. 

R. Horáček k tomu říká: „Další sankcí za nesprávné chování vlastníka ochranné 

známky je její zrušení v důsledku tzv. zdruhovění. Ochrannou známku je možno 
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považovat za označení v obchodním styku obvyklé ve smyslu tohoto ustanovení, jestliže 

tato ochranná známka již není způsobilá podle ustanovení § 1 téhož zákona rozlišit 

výrobky nebo služby různých osob. Zdruhovění ochranné známky může přivodit jednak 

nesprávné užívání ochranné známy jejím majitelem, které vede k transformaci ochranné 

známky na označení druhu výrobku, pro který je zapsána, jednak nevhodné užívání 

ochranné známky třetími osobami, které její majitel strpěl.“
158

  

Je to tedy základní funkce ochranné známky, funkce rozlišovací, o kterou musí 

ochranná známka přijít, aby se stala v obchodě obvyklým označením pro skupinu 

výrobků a služeb, čímž tzv. zdruhoví. Průměrný spotřebitel už si tak nebude schopen 

ochrannou známku spojit s konkrétním obchodním původem a odlišit tak výrobky a 

služby jednoho poskytovatele od druhého. V návaznosti na výše uvedený výklad a 

principy řízení o zrušení ochranné známky se domnívám, že zdruhovění v tomto případě 

muselo nastat až po zápisu ochranné známky do rejstříku. Pokud by bylo zdruhovělé již 

před jeho provedením, jednalo by se o absolutní překážku zápisné způsobilosti, 

odůvodňující zamítnutí přihlášky v rámci věcného průzkumu podle ustanovení § 22 

ZOZ, případně prohlášení známky za neplatnou podle ustanovení § 32 ZOZ. Důkazní 

břemeno nese navrhovatel. 

Předmětné ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) ZOZ dodává, že ke zdruhovění musí 

dojít v důsledku činnosti nebo nečinnosti vlastníka ochranné známky. V této věci 

vydal dne 6. 3. 2014 zajímavý judikát Soudní dvůr Evropské unie, a to věci Backaldrin 

Österreich The Kornspitz Company GmbH v Pfahnl Backmittel GmbH, sp. zn. C-

409/12. V tomto případě společnost Backaldrin Österreich The Kornspitz Company 

GmbH měla v Rakousku zapsanou slovní ochrannou známku „KORNSPITZ“ pro 

výrobky zařazené ve třídě č. 30 mezinárodního třídění zboží a služeb (mouka a 

přípravky z obilnin; pečivo; přípravky na pečení; jemné pečivo, připravované rovněž k 

rozpékání; těsta pro výrobu jemného pečiva). Tato obchodní společnost pod uvedenou 

ochrannou známkou vyráběla směs na pečení, jež dodávala pekařům, kteří ji 

zpracovávali na pečivo polodlouhého tvaru s na obou stranách špičatým koncem. Pekaři 

pak prodávali toto pečivo se souhlasem společnosti pod uvedenou ochrannou známkou. 

Konkurenční společnost Pfahnl Backmittel GmbH se domnívala, že koneční 
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spotřebitelé vnímají označení „KORNSPITZ“ jako obvyklé označení pečiva, které má 

uvedený podlouhlý tvar a na obou stranách špičatý konec. Toto vnímání je podle 

společnosti Pfahnl dáno zejména tím, že pekaři své zákazníky obvykle neupozorňují na 

to, že označení „KORNSPITZ“ bylo zapsáno jako ochranná známka, ani na to, že toto 

pečivo je vyráběno z uvedené směsi na pečení. Proto se tento konkurent obrátil na 

příslušný úřad s návrhem na výmaz ochranné známky pro její zdruhovění. Spor se 

v rámci řízení o předběžné otázce dostal až před Soudní dvůr Evropské unie, který 

posuzoval otázku činnosti či nečinnosti vlastníka známky zapříčiňující její zdruhovění. 

V rámci toho vymezil pojem nečinnosti vlastníka tak, že se jedná o veškerá opomenutí, 

kdy tento vlastník neprokáže dostatečnou obezřetnost s ohledem na zachování 

rozlišovací způsobilosti své známky. V řešené situaci, kdy prodejci pečiva vyrobeného 

ze směsi, kterou dodal majitel ochranné známky, své zákazníky obvykle neupozorňovali 

na to, že označení výrobku bylo zapsáno jako ochranná známka (a tak přispívali k 

proměně této ochranné známky na v obchodě obvyklé označení), tedy lze nečinnost 

majitele, který nepodnikne nic, aby přiměl prodejce používat svou ochrannou známku, 

pokládat za nečinnost zapříčiňující možnost zrušení ochranné známky. Z toho plyne, že 

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH měla být aktivnější a působit na 

své obchodní partnery tak, aby v jednání vůči konečnému spotřebiteli bylo jasné, že 

označení „KORNSPITZ“ není druhovým označením výrobků, ale označením 

chráněným ochrannou známkou. 

V neposlední řadě Soudní dvůr Evropské unie v předmětném rozsudku rovněž 

vymezil, že zdruhovění vůči zapsaným výrobkům a službám se opět posuzuje v očích 

relevantní veřejnosti, která však má být vymezena tak, že je třeba se zaměřit nejen na 

vnímání spotřebitelů nebo konečných uživatelů zboží, nýbrž i (v závislosti na 

charakteristických znacích relevantního trhu) na vnímání obchodníků, jako jsou 

například prodejci výrobku. 

Co se týče konání vlastníka, které může zapříčinit zdruhovění jeho ochranné 

známky vůči výrobkům a službám, pro které byla známka zapsána, domnívám se, že 

takové chování lze spatřovat tam, kde sám vlastník známku užívá jako druhové 

označení. V dřívější době jsem takové jednání zaznamenala ve věci užívání ochranné 

známky „XEROX“, kdy se její vlastník sám snažil, aby se slovo „oxeroxovat“ vžilo 
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jako pro skenování a kopírování. Negativní následky svého počínání si však brzy 

uvědomil a začal se počínajícímu zdruhovění bránit.  

Vlastník má v praxi hned několik možností, jak svá práva chránit. Může 

upozorňovat na výrobcích na to, že je vlastníkem ochranné známky, používat ochrannou 

známku vedle druhového označení výrobků a služeb tak, aby bylo jasné, že se jedná o 

dvě odlišná označení, připojit k ochranné známce označení o registraci (značka ® 

respektive v anglosaském systému 
TM

), používat ochranné známky v zapsaném znění na 

výrobcích respektive spolu se službami, či omezit udělování licencí tak, aby nedošlo ke 

zmatení a zmnožení obchodních původů. K těmto nástrojům bude zároveň patřit i 

aktivní obrana proti zásahu do jeho výlučných práv ze strany třetích osob. Vlastník by 

tak měl být aktivní především v námitkových řízeních i v řízeních o prohlášení 

neplatnosti ochranné známky. Měl by zaznamenat a promptně se bránit jakémukoliv 

užívání jeho ochranné známky nasvědčujícímu zdruhovění. K tomu dle mého názoru 

slouží i například jeho právo ve smyslu ustanovení § 9 ZOZ požadovat, aby 

v encyklopediích a podobných naučných dílech, kde je známka zmíněna, byl uveden 

údaj o tom, že se jedná o zapsanou ochrannou známku.  

Uveďme si ale konkrétní Úřadem řešené příklady. Kupříkladu došlo ke zrušení 

slovní ochranné známky „PARTY MIX“, přihlášené pro následující třídy 

mezinárodního třídění výrobků a služeb: č. 29 (pražené a solené arašídy, směsi suchých 

plodů (sušené ovoce), snacky a křupky fritované nebo extrudované), č. 30 (snacky ve 

formě slaných pekařských výrobků) a č. 31 (suché plody - ořechy). Navrhovatel v tomto 

případě tvrdil, že označení „PARTY MIX“ se stalo označením v obchodě obvyklým pro 

pochutiny na večírky. Vlastník se bránil, že skutečnost, že označení začal užívat také 

někdo jiný, nelze brát jako zdruhovění této ochranné známky, přičemž použití takto 

označených výrobků pro večírky je pouze jednou z mnoha možností použití. Úřad 

podrobil slovní spojení „PARTY MIX“ přezkumu a zjistil, že toto spojení se používá 

v hudbě, dekoracích, ale i pro pochutiny pro pohoštění v rámci společenských akcí. 

Označení tak dle názoru Úřadu pozbylo základní funkci ochranné známky, neboť 

veřejnost výrobky vlastníka ochranné známky nespojuje s tímto vlastníkem, ale pouze s 

určitým druhem výrobků, v tomto případě se směsí různých tvarů nebo i slaných chutí 

určených ke konzumaci na společenské akci nebo při obdobných příležitostech. Vlivem 
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skutečnosti, že vlastník strpěl užívání této ochranné známky jinými osobami pro 

označování jejich výrobků, které jsou shodné nebo podobné výrobkům chráněným 

ochrannou známkou, způsobil ztrátu její rozlišovací způsobilosti. Přičemž vlastník 

neprokázal, že by se takovému jednání bránil. Úřad uzavřel, že údaj, zda výrobky 

označené „PARTY MIX“ pocházejí od vlastníka ochranné známky, spotřebitel zjistí z 

loga výrobce či barev na obalu, nikoliv však již podle známky „PARTY MIX“.
159

 

Naopak, příkladem, kdy vlastník úspěšně prokázal, že se zdruhovění brání, je 

případ slovní ochranné známky „MIMIBAZAR“ registrované pro výrobky a služby 

související s internetem zařazené ve třídách mezinárodního třídění výrobků a služeb č. 

9, 35, 38 a 42. V tomto případě vlastník doložil důkazy obrany proti zásahům do jeho 

ochranné známky (rozhodčí nález, výzvy k upuštění od zasahování do práv k ochranné 

známce a od nekalosoutěžního jednání) a zároveň uváděl, že neposkytuje nikomu 

licence, které by měly za následek rozměnění jeho ochranné známky. V očích Úřadu 

tím prokázal, že si počíná aktivně a vystupuje proti zdruhovění své známky. 

Navrhovatel v tomto případě neunesl své důkazní břemeno a návrh na zrušení 

předmětné ochranné známky byl proto zamítnut.
160

 

Závěrem dodejme, že ač zdruhovění označení může spíše naznačovat, že se jedná 

o zrušovací důvod veřejnoprávní povahy, domnívám se, že především aktivita vlastníka 

v obraně proti zdruhovění (potažmo návrhu na zrušení) spočívající v prokázání řádného 

způsobu užívání a v brojení proti poškození známky dodává tomuto důvodu 

soukromoprávní aspekt. 

Posledním důvodem zrušení ochranné známky podle ustanovení § 31 odst. 1 

písm. c) ZOZ je skutečnost, že užívání zapsané ochranné známky vlastníkem nebo s 

jeho souhlasem třetím subjektem (po jejím zápisu do rejstříku) pro registrované výrobky 

či služby může vést k tomu, že v důsledku tohoto užívání ochranná známka bude 

klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost popřípadě zeměpisný původ 

těchto výrobků nebo služeb. Klamavostí rozumíme rozdíl mezi reálným stavem a 

asociacemi, které ochranná známka vyvolává; je v praxi posuzována objektivně. 

                                                 
159
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Podle ustanovení § 4 odst. písm. g) ZOZ je absolutní překážkou zápisné 

způsobilosti, pokud by označení mohlo klamat veřejnost (především pokud jde o 

povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku či služby). Pokud bylo označení od 

počátku klamavé a i přes tuto skutečnost bylo zapsáno, měla by být ochranná známka 

prohlášena za neplatnou. V případě zrušovací řízení to tedy dle mého mínění a 

v návaznosti na dikci ustanovení § 31 ZOZ bude následný efekt, kdy se známka 

původně vyhodnocená jako nepůsobící klamavě, v důsledku svého užívání může 

klamavou stát. 

Klamavost se vždy posuzuje z hlediska jejího založení se souhlasem vlastníka 

nebo v důsledku vlastníkova počínání (pokud klamavost zapříčiní například nabyvatel 

licence, přičte se vlastníku) a z hlediska vlastností, které mohou ke klamání veřejnosti 

vést. Vždy se pak posuzuje vůči výrobkům a službám, pro které je ochranná známka 

přihlášena, a vůči vlastníku známky. Důkazní břemeno bude opět ležet na navrhovateli, 

který musí prokázat reálné klamání nebo vážné nebezpečí jeho vzniku. 

K takovému dodatečnému vzniku klamavého efektu může dojít například 

převodem vlastnického práva k ochranné známce či jejím licencováním. Může se tak 

kupříkladu stát, že novým vlastníkem ochranné známky bude označení nadále 

používáno i přesto, že jím vyráběné výrobky či poskytované služby nemají nic 

společného se zeměpisnou lokalitou, která je v převedeném označení obsažena. Proti 

takovému užívání po převodu se dle mého názoru budou bránit především vlastníci 

ochranných známek, kteří v dané lokalitě skutečně produkují a klamavost se na jejich 

odbytu může odrazit, popřípadě zhoršit pověst lokality v očích veřejnosti. 

V konkrétním případě byla návrhem podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) ZOZ 

napadena kombinovaná ochranná známka „PERNÍKÁŘ PARDUBICE“, která byla do 

rejstříku zapsána pro produkty třídy č. 30 mezinárodního třídění. Toto označení bylo 

registrováno dne 29. 4. 1996 pro původního vlastníka, společnost BRAVO 

PARDUBICE v.o.s. V roce 2009 však ochrannou známku odkoupila polská společnost. 

Úřad konstatoval, že zeměpisné označení „PARDUBICKÝ PERNÍK“ představuje pro 

relevantní spotřebitelskou veřejnost velice známé označení, reflektují kvalitu a známost 

perníku vyráběného v Pardubicích, které má průměrný český spotřebitel v mysli 

zakotvené již od dětství. Vzhledem k výše uvedené asociaci bude takový spotřebitel od 
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napadené ochranné známky očekávat, že jí označený produkt byl zhotoven některým 

z výrobců perníků v Pardubicích. Úřad zdůraznil, že pokud by toto označení nesly i 

výrobky zhotovené mimo město Pardubice, docházelo by ke klamání veřejnosti co do 

původu označovaných výrobků, neboť průměrný spotřebitel by mylně předpokládal, že 

se jedná o produkty vyráběné v Pardubicích. V daném případě navíc nový vlastník 

ochranné známky sídlí v Polsku, své výrobky označované napadenou známkou vyrábí 

ve Voticích. Úřad proto zakončil, že je zde evidentní rozpor mezi očekávání spotřebitele 

(perníkem z Pardubic) a skutečným původem výrobků (vyráběných ve Voticích). Na 

tomto podkladě byla ochranná známka „PERNÍKÁŘ PARDUBICE“ v napadeném 

rozsahu zrušena. Úřad doplnil, že po průměrném spotřebiteli nelze chtít, aby zkoumal u 

výrobků běžné spotřeby a nízké ceny (jako jsou perníky), kde byly reálně vyrobeny, 

obzvláště v situaci, kdy ochranná známka obsahuje údaj určující lokalitu, která je 

tradičně s produkcí dotčených výrobků spojována (spotřebitelé automaticky tento 

zeměpisný údaj asociují k místu vzniku výrobku).
161

 

V praxi však dle mého názoru nelze všeobecně paušalizovat skutečnost, že 

převodem ochranné známky vzniká nebezpečí klamavosti vůči veřejnosti. Naopak 

případem, kdy ochranná známka zrušena nebyla, je slovní ochranná známka 

„FILMSTUDIO BARRANDOV DERMACOL“, zapsána pro kosmetické výrobky 

zařazené ve třídách mezinárodního třídění výrobků a služeb č. 3 a 5. Navrhovatel tvrdil, 

že napadená ochranná známka se převodem na současného vlastníka, který není 

filmovým studiem ani nemá sídlo v Praze na Barrandově, stala označením, které by 

potenciálně mohlo klamat veřejnost. Dle názoru navrhovatele je totiž slovní prvek 

„BARRANDOV“ prvkem příznačným a asociujícím navrhovatele, jeho filmovou 

činnost a jeho známkovou řadu. Co se týče prvku „FILMSTUDIO“, Úřad podotkl, že 

v dnešní době již líčidla nejsou vyvíjena filmovými studii, jak tomu bylo dříve, a je tedy 

nepravděpodobné, že si průměrná spotřebitelská veřejnost zakoupivší si kosmetický 

výrobek bude myslet, že jde o výrobek z filmového průmyslu či z filmového studia. 

Úřad shledal jako pravděpodobnější, že spotřebitel si bude prvek „FILMSTUDIO“ 

v označení uvedeném na líčidle či jiném kosmetickém produktu asociovat spíše tak, že 
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jej používají herecké hvězdy, či že je ve filmu kosmetický produkt nebo líčidlo 

používáno (je natolik dobré, osoba po něm vypadá „jako z filmu“ atd.) Úřad proto 

uvedl, že slovní prvek „FILMSTUDIO“ se dle jeho názoru nestal klamavým ve vztahu 

k současnému vlastníkovi napadené ochranné známky. U druhého slovního prvku, slova 

„BARRANDOV“, Úřad uvedl, že je nepravděpodobné, že by z jeho užití spotřebitel 

nabyl dojmu, že nabízené výrobky jsou vyráběny v Praze na Barrandově (čemuž tak 

není). Barrandov je spjat s filmem, nikoliv tradičně s výrobou kosmetiky. Bylo 

podotknuto, že zákon o ochranných známkách dozajista nepožaduje, aby ze zápisu do 

rejstříku ochranných známek byla vyloučena všechna označení obsahující lokalitní údaj, 

který se neshoduje se sídlem přihlašovatele (vlastníka) ochranné známky. Takový 

následek je dle Úřadu záhodný tehdy, pokud dochází k označování produktů, jejichž 

vlastnosti jsou zeměpisnou lokalitou původu ovlivněny. Tehdy by označení produktů 

vyráběných jinde názvem předmětné lokality klamavost vyvolalo. Při posuzování 

nebezpečí klamavosti je tedy nutno zkoumat, zda je dané označení či jeho slovní prvek 

shodné se zeměpisným údajem, zda skutečně mohou u průměrného spotřebitele vyvolat 

mýlku ohledně původu produktů vlastníka (přihlašovatele) ochranné známky, ale to 

pouze za situace, kdy je předmětná lokalita známá jako oblast tradiční produkce 

určitého druhu (kupříkladu Švýcarsko a čokoláda). S ohledem na tuto skutečnost ani 

slovní prvek „BARRANDOV“ není klamavým ve vztahu k současnému vlastníkovi 

řešené ochranné známky. Konečně, co se týká asociace se známkovou řadou 

navrhovatele, navrhovatel vyslovil obavu, že užívání napadených slovních prvků je pro 

něho natolik příznačné, že když zmíněné prvky budou uváděny pro výrobu jiného 

subjektu, bude spotřebitel klamán, jelikož se bude domnívat, že jde o produkt 

navrhovatele bez ohledu na typ výrobku. I tyto obavy Úřad průmyslového vlastnictví 

však odmítl, a to především s ohledem na fakt, že navrhovatel je filmovým studiem a 

nemá své ochranné známky registrovány pro kosmetické produkty, a tudíž ani 

s kosmetikou spotřebiteli nemůže být spojován.
162

 

Lze konstatovat, že všechny uvedené důvody pro zrušení ochranné známky 

akcentují právo a povinnost vlastníka svou ochrannou známku užívat, a to řádným 
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Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 9. 2010, sp. zn. O-52109, č.j.: O-

52109/E27649/2009/ÚPV. 
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způsobem, tak, aby nepůsobila klamavě a aby se nestala označením v obchodě 

obvyklým. Vlastnictví ochranné známky klade na jejího vlastníka nároky na řádné 

užívání, ale i na ochranu jeho soukromých práv před jejich porušením, protože strpění 

zásahu nebo závadné užívání může mít pro něj negativní konsekvence. 

3.1.2 Důvody zrušení ochranné známky podle ust.  § 31 odst. 2 ZOZ 

Ustanovení § 31 odst. 2 ZOZ uvádí, že Úřad průmyslového vlastnictví zruší 

ochrannou známku, jestliže užití známky je nedovoleným soutěžním jednáním podle 

pravomocného soudního rozhodnutí. 

Předmětné ustanovení neuvádí přesně, kdo je oprávněným podat návrh na 

zahájení řízení o zrušení známky Úřadu. Lze předpokládat, že to je oprávněný 

z pravomocného soudního rozhodnutí respektive účastník řízení. Tuto informaci uvádí i 

Úřad průmyslového vlastnictví sám, ve své metodice.
163

 De lege ferenda lze dle mého 

názoru doporučit výslovnou úpravu v zákoně.  

Lhůtou k podání takového návrhu je 6 měsíců ode dne právní moci soudního 

rozhodnutí, které označuje užití známky za nedovolené soutěžní jednání. Lhůtu nelze 

prodloužit ani její zmeškání prominout.  

Existuje-li pravomocné soudní rozhodnutí, které jak už bylo výše uvedeno, 

označuje užití známky za nedovolené soutěžní jednání, Úřad nezkoumá, zda 

k takovému jednání skutečně došlo. Nepřezkoumává tedy věcné důvody. Jeho úkolem 

je zajistit soulad zápisu v rejstříku s objektivním stavem dle soudního rozhodnutí. 

K tomu se vyjádřil například i Městský soud v Praze, který uvedl: „Při aplikaci § 

31 odst. 2 zák. o ochranných známkách se správní uvážení vůbec neuplatňuje. Nastane-

li situace předvídaná v hypotéze tohoto zákonného ustanovení, nemá Úřad žádný 

prostor pro správní uvážení, jak dále postupovat – zákon jednoznačně stanoví, že 

v takovém případě je Úřad povinen ochrannou známku zrušit.“
164

 

Takto byla zrušena kombinovaná ochranná známka „BLASTRAK“, zapsaná 

v rejstříku ochranných známek pro relevantní výrobky a služby tříd č. 7 a 37 

mezinárodního třídění výrobků a služeb. Vrchní soud v Olomouci totiž shledal existenci 

nekalosoutěžního jednání ve formě vyvolávání nebezpečí záměny ve svém rozhodnutí 
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Metodika Úřadu průmyslového vlastnictví. Část G 2. Sporná řízení. 2/2015. str. 14 a 19. 
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Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. 9 A 64/2012. 
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ze dne 19. 9. 2002, sp. zn. 11 Cms 245/96, podle kterého se vlastník napadené ochranné 

známky dopustil nekalé soutěže tím, že si zvolil obchodní jméno „BLASTRAK“, toto 

označení si nechal zapsat jako ochrannou známku a řešený pojem „BLASTRAK“ uvádí 

na svých reklamních materiálech jako označení konkrétní služby, kterou poskytuje, a 

jako označení výrobku, který se nachází v jeho portfoliu. Vlastník ochranné známky tak 

učinil v době, kdy již na relevantním trhu byl po dva roky přítomen navrhovatel 

používající obdobné označení „BLASTRAC“ jako označení obchodního závodu a 

zároveň jako zvláštní označení svého výrobku, přičemž toto označení se pro něj stalo 

příznačným. Dané rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 11. 2002, návrh na výmaz byl 

podán dne 5. 12. 2002, zákonná časová podmínka podání návrhu do šesti měsíců od 

právní moci rozhodnutí tudíž byla naplněna. Dle Úřadu je z tohoto rozhodnutí patrné, že 

užívání napadeného označení je nedovoleným soutěžním jednáním, přičemž je zde 

navíc explicitně zmíněno nekalosoutěžní jednání v souvislosti s označováním služeb i 

výrobků. Úřad proto z výše uvedených důvodů ochrannou známku zrušil.
165

 

Uvedený důvod zrušení ochranné známky dle mého názoru zdůrazňuje respekt 

k tomu, že užití známky by nemělo být nekalosoutěžním jednáním. Pokud se vlastník 

ochranné známky úspěšně ubrání soukromoprávními prostředky nedovolenému 

omezení hospodářské soutěže či zneužití účasti v této soutěži, tento stav by měl být 

reflektován i v rejstříku ochranných známek, prostřednictvím kterých rušitel nekalé 

praktiky páchal. 

3.2 Řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou 

R. Horáček uvádí: „Prohlášení ochranné známky za neplatnou slouží zejména 

k tomu účelu, aby označení, která nesplňovala podmínky pro zápis do rejstříku, bylo 

možné prohlásit za neplatná s účinky od počátku (ex tunc), tzn. jako by do rejstříku 

nikdy nebyla zapsána.“
166

  

Podle důvodové zprávy k zákonu o ochranných známkách institut prohlášení 

neplatnosti slouží k odstranění nežádoucího stavu, který vznikl již před zápisem 

                                                 
165

Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1. 7. 2004, sp. zn. O-93965, č. j. 

neuvedeno. 
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HORÁČEK, ČADA, HAJN, op cit., s. 424. 
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ochranné známky do rejstříku.
167

 K tomu patří i kolize se starším označením a právem 

jeho vlastníka k němu, což mě vede k závěru o uplatnění soukromoprávního aspektu 

ochrany v tomto řízení. Napravením nežádoucího stavu je tedy ochranná známka 

prohlášena za neplatnou s účinky od počátku, jelikož již od počátku zde existovala 

překážka její zápisné způsobilosti. Ustanovení § 32 odst. 4 ZOZ k tomu v souladu 

s výše uvedeným dodává, že na ochrannou známku, která byla takto prohlášena 

neplatnou, se pohlíží, jako by nikdy nebyla zapsána do rejstříku ochranných známek. 

Spočívá-li důvod neplatnosti pouze ve skutečnostech spojených jen s některým z 

výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, bude ochranná známka 

prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby. Lze tak dle mého názoru 

konstatovat, že zápisem do rejstříku není nastolena překážka věci rozhodnuté, i po 

provedení zápisu je možné jej zneplatnit s účinky od počátku. Dodejme, že ochranná 

známka může být prohlášena za neplatnou i poté, co se jí vlastník vzdal, nebo co zanikla 

uplynutím doby platnosti. Jedná se o specifický koncept, domnívám se, že k takovému 

kroku navrhovatel přistoupí zejména tehdy, pokud pro něj bude důležité, aby existence 

známky a práva z ní vyplývající byly zrušeny ex tunc. 

V závislosti na konkrétním důvodu je řízení před Úřadem návrhové nebo 

zahajováno z úřední povinnosti. Důvody jsou uvedeny v ustanovení § 32 ZOZ 

taxativním způsobem. Všechny mají hmotněprávní povahu, ochrannou známku nelze 

prohlásit za neplatnost z procesněprávního důvodu.
168

 Zahájí-li Úřad řízení z moci 

úřední, nejprve toto zahájení oznámí vlastníkovi. Oznámení musí obsahovat označení 

Úřadu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci a podpis příslušného odpovědného 

úředníka. Návrh na zahájení řízení musí být písemný a musí obsahovat označení Úřadu, 

kterému je určen, identifikaci navrhovatele, údaje o napadené známce a o výrobcích a 

službách, kterých se návrh týká, označení, čeho se navrhovatel domáhá, věcné 

odůvodnění a podpis navrhovatele. Předkládá ve dvojím vyhotovení.
169

 Návrh musí být 

důkazně podložen a je za něj nutno zaplatit správní poplatek, jinak se považuje za 
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Viz důvodová zpráva k ustanovením § 31 – 33 zákona o ochranných známkách. 
168

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2014, sp. zn. 7 As 119/2013. 
169

Viz ustanovení § 10 Vyhlášky 97/2004; domnívám se, že i v tomto případě musí být zároveň naplněna 

ustanovení správního řádu o obecných požadavcích na podání ve správním řízení. 
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nepodaný.
170

 Zároveň musí být návrh podán příslušnou osobou a v zákonné lhůtě, je-li 

stanovena. Tyto podmínky přiblíží následující podkapitoly. Úřad jedná s navrhovatelem 

jako s účastníkem řízení. 

Z. de Korver dodává: „Z návrhu musí být zejména patrné, o jaké zákonné 

ustanovení se návrh opírá a zda navrhovatel požaduje úplné prohlášení ochranné 

známky za neplatnou či zda žádá pouze o prohlášení za neplatnou částečně. V tomto 

případě je nutno, aby byl v návrhu uveden přesný rozsah výrobků a služeb, pro které má 

být ochranná známka prohlášena za neplatnou.“
171

 

Zákon o ochranných známkách neobsahuje specifika řízení o prohlášení 

neplatnosti ochranné známky Úřadem průmyslového vlastnictví, je se proto dle mého 

názoru třeba obrátit na správní řád. K obecným pravidlům správního řízení viz blíže 

podkapitola 2.2. Řízení o prohlášení neplatnosti je opět řízením sporným, 

kontradiktorním, částečně ovládaným zásadou oficiality a částečně zásadou dispoziční 

(v závislosti na důvodech a osobě oprávněné k zahájení řízení, k tomu blíže viz výše a 

zároveň následující podkapitoly). Nejčastějšími případy jsou pak ty, kdy zahájení řízení 

iniciuje třetí osoba – navrhovatel. Ten musí unést své důkazní břemeno a podložit svá 

tvrzení. Tyto skutečnosti nasvědčují uplatnění zásady projednací, čili Úřad bude vázán 

zněním návrhu při svém posuzování a nebude portfolio důkazů vlastním pátráním 

rozšiřovat či doplňovat.  

Zásada materiální pravdy správního řízení, požadující po správním orgánu, aby 

zjistil skutkový stav vždy správně a úplně, je tedy i zde dle mého názoru modifikována 

ve prospěch pravdy formální. Tyto modifikace se projevují například i v ustanovení § 

34 odst. 3 ZOZ, podle kterého jestliže je podán návrh a zaplacen příslušný správní 

poplatek, Úřad vyzve vlastníka napadené známky, aby se k podání vyjádřil; pokud tak 

neučiní, rozhodne podle obsahu spisu. Tímto pravidlem se řízení do jisté míry odklání i 

od obecného práva na vyjádření se ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu 

(principu audiatur et altera pars). Ani v tomto řízení zákon nezakotvuje koncentraci 

řízení, tudíž dle mého názoru řízení ovládá zásada jednotnosti správního řízení ve 

smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu. 
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Viz zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v účinném znění. 
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DE KORVER 2014 op. cit., s. 121. 
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Co se týče samotného návrhu, navrhovatel musí zaplatit příslušný správní 

poplatek, jinak se návrh považuje za nepodaný. Klíčovým předmětem řízení je otázka, 

zda byly splněny podmínky zápisu do rejstříku ochranných známek. Ta je posuzována 

vždy k relevantnímu okamžiku, kterým je v praxi dle konkrétního důvodu buď právního 

stav v době podání přihlášky, nebo v době zápisu označení. 

Pokud je návrh vzat zpět (a odpůrce s tím souhlasí, což vzhledem k situaci, že 

odpůrcem bude vlastník ochranné známky, lze dle mého názoru předpokládat, ledaže by 

vlastník chtěl mít řešení konfliktu postaveno na jisto), stal se bezpředmětným (například 

známka byla prohlášena za neplatnou v jiném řízení) nebo nebyly odstraněny formální 

vady návrhu ve stanovené lhůtě, Úřad řízení zastaví. 

Je-li návrh nedůvodný, Úřad jej zamítne. Je-li naopak návrh opodstatněný, Úřad 

prohlásí ochrannou známku za neplatnou s účinky ex tunc. To může Úřad učinit i ve 

vztahu pouze k některým výrobkům a službám, v závislosti na důvodu, pro který je 

známka napadána, a jeho rozsahu (jedná se o tzv. částečné prohlášení ochranné známky 

za neplatnou).  

Proti rozhodnutí lze ve smyslu ustanovení § 42 ZOZ podat rozklad k předsedovi 

Úřadu do 1 měsíce ode dne doručení napadeného rozhodnutí. Rozhodnutí o rozkladu lze 

napadnout ve správním soudnictví. Vůči třetím osobám je neplatnost ochranné známky 

účinná až jejím zápisem do rejstříku. 

Účelem řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky je tedy z mého pohledu 

náprava závadného stavu, který sice vznikl před zápisem do rejstříku, ale nebyl v řízení 

o přihlášce reflektován. Oprávněný podatel návrhu respektive Úřad tak má skrze tento 

institut další šanci, jak se bránit proti zásahu do svých práv respektive vymazat 

ustanovení zatížené překážkou zápisné nezpůsobilosti z rejstříku. 

3.2.1 Neplatnost pro rozpor s relativními překážkami zápisné způsobilosti 

zjišťovanými ex offo 

Jak na návrh, tak ex offo postupem Úřadu lze ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 

ZOZ prohlásit ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu 

s absolutními překážkami zápisné způsobilosti ve smyslu ustanovení § 4 ZOZ (viz 

kapitola prvá) a relativní překážkou zápisné způsobilosti dle ustanovení § 6 ZOZ. Úřad 
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naplnění těchto důvodů zkoumá již při věcném průzkumu v rámci řízení o přihlášce, a 

to z úřední povinnosti. Podle ustanovení § 6 ZOZ zamítne Úřad přihlášku z úřední 

povinnosti, pokud je přihlašované označení shodné se starší ochrannou známkou, která 

je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či 

služby. Neučiní tak, pokud vlastník starší ochranné známky k zápisu pozdějšího 

označení udělí písemný souhlas. Zároveň Úřad v rámci věcného průzkumu zkoumá 

naplnění důvodu ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 ZOZ (tj. zamítne přihlášku, 

obsahuje-li přihlašované ustanovení prvky starší ochranné známky přihlášené pro jiného 

vlastníka, pokud by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou), 

nicméně ustanovení § 32 odst. 1 ZOZ pojednávající o důvodech pro prohlášení 

neplatnosti ex offo o ustanovení § 22 odst. 2 ZOZ jako důvodu nehovoří. Domnívám se 

proto, že řízení o prohlášení neplatnosti výlučně na tomto podkladě započít nelze, je 

třeba návrh spojit s ustanovením § 6 ZOZ. 

Řízení je možno zahájit z moci úřední, ale i na návrh. Oprávněným podat návrh 

dle ustanovení § 32 odst. 1 ZOZ je kdokoliv. Tedy jakákoliv třetí osoba, aniž by musela 

prokazovat právní zájem na řešené věci. Tato skutečnost dle mého názoru vychází 

zejména z faktu, že se ustanovení vztahuje i na absolutní překážky zápisné způsobilosti 

a kdokoliv může v rámci dohledu ze strany veřejnosti upozornit Úřad na nezpůsobilé 

označení zapsané v rejstříku. Co se týče shodnosti označení podle ustanovení § 6 ZOZ, 

je opět žádoucí, aby veřejnost nebyla matena a potenciálně klamána dvojí identitou 

známek. Pokud se proti takovému zápisu do rejstříku nebrání vlastník staršího označení, 

jehož kopie byla pro shodné výrobky či služby do rejstříku zapsána, nevidím důvod, 

proč tak nemůže učinit například i dotčený relevantní spotřebitel. 

Ukažme si takové řízení na konkrétním případě. Navrhovatel ve věci návrhu na 

prohlášení slovní grafické známky „BAGETERIE BOULEVARD“, registrované pro 

výrobky a služby ve třídách č. 5, 29, 30, 32, 35 a 43 mezinárodního třídění výrobků, za 

neplatnou, tvrdil, že je vlastníkem prioritně starší kombinované ochranné známky ve 

znění „CAFÉ BOULEVARD“ zapsané pro shodné služby jako ve třídě č. 43 zařazené 

ve třídě č. 42. Napadenou ochrannou známku vlastník prioritně starší známky považoval 

ve smyslu ustanovení § 6 ZOZ za shodnou s napadenou ochrannou známkou, přičemž 

podle něj byly obě zapsány pro shodné služby. Úřad uvedl, že ze vzájemného porovnání 
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je zřejmé, že obě známky se odlišují ve slovních prvcích „BAGETERIE“ a „CAFÉ“ a 

v grafickém zpracování, přičemž namítaná ochranná známka navíc obsahuje i obrazový 

prvek. Z toho Úřad vyvodil, že se nejedná o shodné ochranné známky. Pokud jde o 

porovnání služeb, pro něž je napadená ochranná známka zapsána ve třídě č. 43, se 

službami, pro něž je namítaná ochranná známka zapsána ve třídě č. 42, Úřad uvedl, že 

shledal shodnost a podobnost, nicméně pro účely naplnění důvodu podle ustanovení § 6 

ZOZ je třeba naplnění obou kumulativních podmínek současně, tj. shodnosti označení a 

shodnosti výrobků a služeb, pro něž jsou označení chráněna. S ohledem na uvedené 

shledal Úřad návrh na vyslovení neplatnosti ochranné známky jako neopodstatněný.
172

 

3.2.2 Neplatnost pro rozpor s relativními překážkami zápisné způsobilosti 

Ve smyslu ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ Úřad prohlásí ochrannou známku za 

neplatnou v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v ustanovení § 7 ZOZ a z důvodů 

tam předepsaných. Z dikce ustanovení tedy plyne, že se jedná o řízení návrhové, 

ovládané dispoziční zásadou, které nelze zahájit z úřední povinnosti, a že oprávněným 

k podání návrhu je vlastník starších práv ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochranných 

známkách. Z taxativního výčtu v tomto ustanovení uvedených osob a důvodů v praxi 

plyne, že nikdo jiný k podání návrhu oprávněn není. 

Dle mého názoru by nebylo spravedlivé ani v souladu s právní zásadou 

vigilantibus iura, pokud by výše popsaná možnost navrhovatele domáhat se neplatnosti 

kolidující ochranné známky byla neomezena. Přeci jen, primární možnost, kde se 

nesoulad dal odstranit, bylo námitkové řízení. Zároveň je základním principem práva 

ochranných známek ochrannou známku užívat, projevovat o ni zájem. Pokud by 

vlastník strpěl kolidující užívání a začal proti němu brojit kupříkladu po desítkách let, 

tento stav by dle mého mínění nebyl žádoucí. Proto je na místě právo vyvolat řízení o 

neplatnosti kolidující známky časově omezit s tím, že vlastník ochranné známky 

projevující řádnou péči bude mít dost času svou ochrannou známku ochránit. Časové 

omezení upravuje ustanovení § 12 ZOZ, podle kterého vlastník starší ochranné známky 

nebo uživatel staršího nezapsaného označení
173

 není oprávněn požadovat prohlášení 
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pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou, či bránit dalšímu užívání, 

jestliže strpěl její užívání po dobu pěti let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl, 

ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Tento stav 

nazýváme ztrátou prosaditelnosti. 

Úřad se k běhu lhůty vyjádřil následovně: „… nestačí, aby navrhovatel věděl o 

existenci napadené ochranné známky, ale že k úspěšnému uplatnění ustanovení § 12 

odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., resp. k určení počátku běhu pětileté lhůty, v níž měl 

navrhovatel údajně strpět užívání napadené ochranné známky vlastníkem, je nezbytné, 

aby bylo prokázáno její užívání a současně aby měl navrhovatel vědomost o tomto 

užívání.“
174

 

V důsledku nečinnosti bude vlastník připraven o právo zakázat užívání 

kolidujícího označení a navrhnout prohlášení jeho neplatnosti. Nedochází však k zániku 

jeho ochranné známky, pouze k zániku z ní plynoucích dílčích oprávnění. Výše uvedené 

neplatí, pokud přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře. 

Domnívám se, že analogicky s ustanovením § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ lze konstatovat, že 

v takovém případě důkazní břemeno ohledně absence dobré víry respektive existence 

víry zlé leží na tom, kdo zlou víru tvrdí. Teprve prokáže-li zlou víru, je na vlastníku 

pozdější známky, aby její existenci popřel a odůvodnil své jednání.  

Na druhou stranu to neznamená, že vlastník starší ochranné známky, který proti 

pozdějšímu kolidujícímu označení nebrojí a strpí jeho dlouhodobé užívání, není vůči 

vlastníku pozdější ochranné známky sám bez ochrany. Vlastník pozdější ochranné 

známky ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 ZOZ není oprávněn zakázat užívání shodné 

či podobné starší ochranné známky nebo navrhovat její prohlášení za neplatnou, 

přestože by vlastník starší ochranné známky již svá práva z ochranné známky nemohl 

uplatnit. 

Druhým limitem, na základě kterého se ve smyslu ustanovení § 14 ZOZ nelze 

úspěšně domáhat prohlášení ochranné známky za neplatnou, je namítání existence starší 

ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nesplňuje podmínky užívání 

uvedené v ustanovení § 13 ZOZ. Toto ustanovení se zabývá řádným užíváním, které 
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přiblíží kapitola čtvrtá této práce. V této části shrňme, že pokud po dobu pěti let od 

zápisu nezačal vlastník svou známku řádně užívat pro výrobky a služby, pro které je 

zapsána v rejstříku (umisťovat na ně označení, dávat ho do obchodních listin, 

propagovat atd.), nebo pokud takové užívání bylo přerušeno nejméně na pětiletou 

nepřetržitou dobu, a k neužívání nejsou řádné důvody (jako např. vis maior), nemůže 

být tato starší ochranná známka a její existence důvodem, pro který pozdější ochrannou 

známku lze prohlásit za neplatnou. Není-li starší ochranná známka řádně užívána ve 

smyslu ustanovení § 13 ZOZ pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána, 

může být její existence důvodem pro prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou 

jen v rozsahu výrobků a služeb, pro které je užívána. V praxi tak má vlastník návrhem 

napadené ochranné známky právo, aby mu navrhovatel předložil důkaz, že jeho starší 

známka byla řádně užívána v období pěti let před iniciací řízení. Dle mého názoru je to 

logické, jelikož vlastník napadené známky například starší známku nemusí ani znát a 

legitimně tak může požadovat důkaz, že ji má v povědomí relevantní veřejnost. 

Pojďme se blíže podívat na možnosti vlastníka starší ochranné známky napadnout 

zapsanou kolidující ochrannou známku návrhem na prohlášení neplatnosti. 

K návrhu na prohlášení neplatnosti podle ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ ve spojení 

s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ lze obecně říci, že je podstatné, jestli na straně 

veřejnosti existuje pravděpodobnost záměny napadené ochranné známky a namítaného 

staršího označení vzhledem ke shodnosti nebo podobnosti samotných označení a jimi 

chráněných výrobků a služeb.  

Na tomto podkladě kupříkladu došlo k napadení kombinované ochranné známky 

ve znění „LIKÉRKA DRAK ORIGINAL PRAVÁ MORAVSKÁ ŠVESTKA“, slovní 

prvek byl doprovázen barevným obrázkem (švestky a pečetě, jež jsou situované v 

popředí, chalupa a hrdlo láhve v pozadí, modré nebe se sluncem, pod tímto je napsáno 

sousloví „LIKÉRKA DRAK, přes švestky je uvedeno v červené barvě slovo 

„ŠVESTKA“ a „ORIGINÁL PRAVÁ MORAVSKÁ“), přihlášené dne 29. 1. 2010, 

zapsané dne 23. 6. 2010. Tato ochranná známka byla přihlášena pro výrobky a služby 

spojené s alkoholem ve třídách mezinárodního třídění zboží a služeb: č. 33, 35 a 40. 

Namítaná slovní ochranná známka ve znění „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ byla přihlášena 

dne 21. 6. 2007 a zapsána dne 15. 9. 2010 pro výrobky zařazené do třídy č. 33 
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(alkoholické nápoje s výjimkou piv) mezinárodního třídění. Relevantním spotřebitelem 

pro obě označení byl určen zletilý člověk s oblibou nápojů s vyšším obsahem alkoholu. 

Úřad průmyslového vlastnictví se k posuzování podobnosti v tomto případě 

obsáhle vyjádřil, a to následovně: „Z hlediska vizuálního tvoří napadená ochranná 

známka barevně příjemně sladěný komplex obrazových a slovních prvků, z nichž 

vystupují do popředí hromádka švestek a červený nápis „ŠVESTKA“, napsaný přes ně. 

…Ostatní slovní prvky, tj. „ORIGINAL PRAVÁ MORAVSKÁ“, ustupují do pozadí a 

jsou daleko méně čitelné, než dominantní slovní prvek „ŠVESTKA“; nejméně viditelné 

je z uvedeného sousloví přídavné jméno „MORAVSKÁ“, protože je z větší části vepsáno 

přes tmavé pozadí chalupy. Nejhůře viditelnými slovními prvky ze všech slov uvedených 

v textu etikety je vzhledem k miniaturnímu provedení písmen oproti ostatním slovním 

prvkům sousloví „LIKÉRKA DRAK“, napsané po vnějším obvodu. Ačkoliv jsou v 

napadené ochranné známce dominantními slovní prvek „ŠVESTKA“ a hromada švestek 

v popředí kompozice, je nicméně nutné vzít v úvahu, že prvek „MORAVSKÁ“ je 

situován těsně nad slovem „ŠVESTKA“ a bude při běžné velikosti etikety umisťované na 

láhve zcela jistě spatřen a zrakem vnímán i přes své méně výrazné barevné provedení. 

Je tak nutné konstatovat, že v napadené ochranné známce se vyskytuje celé sousloví 

„MORAVSKÁ ŠVESTKA“ tvořící namítanou ochrannou známku. Proto odvolací orgán 

považuje napadenou ochrannou známku za podobnou s namítanou ochrannou známkou 

z vizuálního hlediska. Z hlediska fonetického bude napadená ochranná známka 

vyslovena buď jako „švestka“, neboť jde o prvek dominantní, přitom popisující 

nejvýraznější prvky obrazové (hromadu švestek). Velmi pravděpodobné je i vyslovení s 

použitím přídavného jména situujícího výrobek do konkrétní oblasti, tj. jako „moravská 

švestka“. Ostatní prvky, tj. „LIKÉRKA DRAK“ a „ORIGINAL PRAVÁ“, se při 

interpretaci napadené ochranné známky pravděpodobně neuplatní, neboť jsou prvky 

popisnými, z hlediska spotřebitele informujícími o vlastnostech výrobku a jeho výrobci, 

které obvykle pro verbální popis ochranné známky nebývají užívány. Namítaná 

ochranná známka bude jednoznačně nazvána jako „moravská švestka“, neboť je 

tvořena jen tímto souslovím. … Proto odvolací orgán hodnotí napadenou ochrannou 

známku jako podobnou namítané ochranné známce z hlediska fonetického ve vyšším 

stupni. Z hlediska sémantického představuje dominantní slovní prvek napadené 
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ochranné známky „ŠVESTKA“ ovoce. … Slovní prvek „MORAVSKÁ“ pak doplňuje 

informaci, podávanou všemi ostatními prvky, o konkrétní oblast, z níž pochází ovoce 

a/nebo v níž se nachází palírna. I ze sémantického hlediska tedy bude spotřebitel v 

napadené ochranné známce vnímat jako prvotní informaci slovní prvky „MORAVSKÁ 

ŠVESTKA“, a obrazové prvky bude považovat za přímé nebo symbolické grafické 

vyjádření nebo doplnění prvků slovních. … Vzhledem k uvedenému považuje odvolací 

orgán porovnávaná označení za podobná také z hlediska sémantického, a to ve vyšším 

stupni. Pokud jde o celkový dojem, jímž porovnávané ochranné známky působí, lze 

konstatovat, že i ten je velmi podobný, neboť spotřebitel bude zejména z fonetického a 

sémantického hlediska konfrontován se stejnými dominantními výrazy „MORAVSKÁ 

ŠVESTKA“.“
175

 

Co se týče naplnění druhé podmínky shodnosti nebo podobnosti výrobků a služeb, 

shodnými a podobnými shledal orgán Úřad napadené výrobky a služby zařazené ve 

třídách č. 33, 35 a 40, a to s namítanými výrobky zařazenými ve třídě č. 33 

mezinárodního třídění výrobků a služeb. Rozhodl tak vzhledem k tomu, že u výrobků 

jde o pojmy nadřazené a podřazené, služby pak úzce souvisejí s výrobky ve třídě č. 33. 

Z výše uvedeného posouzení vyplývá, že záměna napadené a namítané ochranné 

známky je pravděpodobná a zápis napadené známky do rejstříku ochranných známek 

tak konstituuje zásah do starších práv vlastníka namítaného označení. Napadená 

ochranná známka tak byla prohlášena za neplatnou z důvodů uvedených v ustanovení § 

32 odst. 3 ZOZ ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. 

Dalším důvodem, pro který lze prohlásit ochrannou známku za neplatnou, je 

důvod ve smyslu ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 

písm. b) ZOZ. Pro rozhodnutí o takovém návrhu je podstatné zjištění, zda některá z 

ochranných známek navrhovatele je shodná nebo podobná napadené známce, jestliže 

tato je zapsána pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je 

namítaná ochranná známka zapsána, ale jde o starší ochrannou známku, která má v 

České republice dobré jméno, a užívání napadené ochranné známky by nepoctivě těžilo 

z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na 
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újmu. Shodnost nebo podobnost označení je zkoumána obdobně jako ve výše uvedeném 

případě „MORAVSKÁ ŠVESTKA“. Existence dobrého jména je zkoumána 

z doložených podkladů na základně nejrůznějších kritérií, těmi jsou například podíl 

známky na trhu, intenzita a doba užívání, místní dosah nebo náklady vynaložené na 

propagaci. Napadané označení musí být způsobilé z dobrého jména namítaného 

označení nepoctivě těžit nebo dobrému jménu či rozlišovací způsobilosti způsobit 

újmu.
176

  

V konkrétním řešeném případě byla prohlášena za neplatnou slovní ochranná 

známka „DURACELL“, registrovaná s právem přednosti ode dne 29. 8. 2006 dne 19. 3. 

2007, a to pro vybrané výrobky zařazené do následujících tříd mezinárodního třídění 

výrobků a služeb: č. 5, 32, 33. Navrhovatel namítal proti napadené ochranné známce 

existenci slovní ochranné známky ve znění „DURACELL“ s právem přednosti ode dne 

2. 7. 1980, jež byla zapsána do rejstříku dne 14. 6. 1981, pro výrobky zařazené do třídy 

č. 9 mezinárodního třídění výrobků a služeb (elektronické články, baterie).  

Dobré jméno namítané ochranné známky bylo shledáno vzhledem k masivním 

reklamním kampaním, které byly navrhovatelem doloženy, z čehož bylo možno usoudit, 

že namítaná známka je známa široké veřejnosti jako známka chránící zejména bateriové 

výrobky. Úřad zároveň uvedl jako důležitý ukazatel dobrého jména pozici ochranné 

známky na trhu a podíl, který má na tomto trhu, respektive výrobky touto známkou 

opatřené. Navrhovatel v tomto případě doložil zprávy o celkovém podílu prodeje, které 

vyjadřují, že tento podíl na trhu je dle vyjádření Úřadu „nemalý“. Co se týče shodnosti 

či podobnosti známek řešených v tomto případě, Úřad konstatoval vizuální, fonetickou i 

sémantickou shodnost. Vizuální a fonetická shodnost se nabízí, nicméně dle mého 

názoru je zajímavé posouzení právě sémantické shodnosti. Podle Úřadu průmyslového 

vlastnictví lze shrnout, že slovní prvek „DURACELL“ vznikl spojením „durable“ a 

„cell“. Nejedná se o běžně užívaná cizojazyčná slova a podle Úřadu nelze předpokládat, 
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že průměrná veřejnost bude jejich význam chápat. Z toho plyne, že průměrný 

spotřebitel bude slovní prvek „DURACELL“ považovat spíše za fantazijního 

charakteru, a tudíž bude mít z porovnávaných známek i shodný sémantický dojem. V  

řešeném případě Úřad uzavřel, že přestože výrobky, pro které je napadená ochranná 

známka zapsána (potraviny), spadají do odlišné oblasti spotřeby, mohou být tyto 

spotřebiteli vzájemně asociovány, neboť z jejich povahy plyne, že nápoje a potraviny 

jsou zdrojem energie, stejně jako baterie jsou zdrojem energie pro stroje. Lze 

předpokládat, že průměrný spotřebitel bude výrobky označené napadenou a namítanou 

ochrannou známkou přinejmenším podvědomě spojovat. Úřad proto shledal, že užívání 

napadené známky by těžilo z rozlišovací způsobilosti ochranných známek navrhovatele 

a prohlásil napadenou ochrannou známku za neplatnou.
177

 

I ve smyslu ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 

písm. c) ZOZ lze podat návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou. V tomto 

případě tak lze učinit z důvodu shodnosti nebo podobnosti s namítanou starší všeobecně 

známou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se 

napadené a namítané označení vztahují, existuje-li pravděpodobnost záměny na straně 

spotřebitelské veřejnosti.
178

 Shodnost nebo podobnost označení respektive výrobků a 

služeb je zkoumána dle již výše uvedených pravidel, jako např. v případě 

„MORAVSKÁ ŠVESTKA“. 

Důležitým předpokladem řízení je schopnost namítajícího prokázat všeobecnou 

známost jeho známky. Musí tedy předložit doklady dostatečně prokazující, že namítaná 

známka dosáhla vlivem užívání natolik intenzívního postavení na relevantním trhu 

v relevantním státě, že získala pro vlastníka a jeho výrobky nebo služby (respektive 

vůči nim) všeobecnou známost. Důkazem mohou být různé propagační, marketingové 

materiály, reklamy, veřejné průzkumy, daňové doklady, doklady o obratu a objemu 

obchodu apod. prokazující faktory jako intenzitu, lokalitu a dobu užívání či podíl 

známky na trhu. Úřad průmyslového vlastnictví k posouzení všeobecné známosti 

nezapsané ochranné známky a osoby jejího vlastníka uvádí, že je nutno uvážit hlediska, 
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jako je stupeň známosti nebo rozpoznání označení příslušnou částí veřejnosti, doba, 

rozsah užívání a propagace předmětného označení, popřípadě i jiná relevantní hlediska. 

Ve vztahu k vlastníku je pak dle Úřadu třeba vyhodnotit, kdo a jak se podílel na vzniku 

všeobecně známého označení a jakou měrou.
179

 

Důležitost tohoto „prvního kroku“ si přibližme na následujícím případu 

„BOHEMIANS PRAHA“, kde byla napadena kombinovaná ochranná známka 

„BOHEMIANS PRAHA“ (vyobrazena v kruhu se zvířecím motivem - klokanem). Tato 

ochranná známka byla zapsána s právem přednosti od 11. 11. 2005 do rejstříku dne 8. 4. 

2009, služby ve třídě č. 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb (provozování 

činnosti oddílu kopané). Namítající mimo jiné tvrdil, že je vlastníkem všeobecně známé 

známky shodné s uvedenou ochrannou známkou vztahující se na služby, které je možno 

přiřadit pod pojem sportovní činnosti (veškeré aktivity vztahující se ke sportovní, 

výchovné, školící, zábavní, kulturní a klubové činnosti, resp. jako tělovýchovná a 

sportovní činnost, klubová činnost, pořádání, zprostředkování sportovních a kulturních 

akcí). Tuto skutečnost dokládal používáním označení na svých ročenkách. 

Úřad v daném případě připomněl modifikace základních zásad správních řízení ve 

známkoprávních věcech, když uvedl, že: „Vzhledem k tomu, že toto řízení je řízením 

inter partes, podkladem pro rozhodnutí musí být primárně tvrzení a důkazy, které 

během řízení předloží účastníci. Nelze zde uplatnit zásadu vyhledávací; skutečnosti, 

jichž se navrhovatel dovolává, musí být z jeho strany doloženy na jisto tak, aby správní 

orgán měl jasné podklady pro své rozhodnutí.“
180

 

Úřad dále konstatoval, že doklady doložené namítajícím neprokazují, že by 

známka nabyla všeobecné známosti. Pomocí doložených podkladů bylo prokázáno 

pouze užívání označení na předmětných ročenkách. Tyto dokumenty jsou interním 

materiálem navrhovatele vydávaným navíc jen jednou ročně. Žádný jiný doklad, kterým 

by byla prokázána všeobecná známost spotřebitelské veřejnosti, doložen nebyl. 

Souhrnně lze konstatovat, že z předložených dokladů nelze seznat, zda namítané 

označení bylo umisťováno či používáno na trhu či v obchodním styku, tak, aby Úřad 
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mohl dospět k závěru, že namítané označení je všeobecně známou ochrannou známkou. 

Namítající tedy neunesl důkazní břemeno a neprokázal tvrzenou veřejnou známost své 

známky. Protože nebyl splněn základní předpoklad návrhu na prohlášení neplatnosti ve 

smyslu ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ, 

návrh na vyslovení neplatnosti napadené ochranné známky byl zamítnut.
181

 

Co se týče dalších možných uplatňovaných důvodů souvisejících s všeobecně 

známou ochrannou známkou, ve smyslu ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ ve spojení 

s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d) ZOZ lze prohlásit za neplatnou ochrannou známku, 

která je shodná nebo podobná s namítaným starším všeobecně známým označením,
182

 

pokud je takové napadené označení zapsáno pro výrobky či služby, které nejsou 

podobné těm, pro které je všeobecně známá známka chráněna, avšak jde o starší 

všeobecně známou známku, která v České republice disponuje dobrým jménem, za 

předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k výrobkům nebo službám by 

ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé 

ochranné známky. Vlastník musí opět prokázat všeobecnou známost a dobré jméno, 

kritéria jsou pro obě kategorie obdobná jako ve výše uvedeném případě podle 

ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. b), c) ZOZ. 

Dikce ustanovení nevyžaduje negativní následek v podobě újmy na dobrém jméně nebo 

rozlišovací způsobilosti namítaného označení, ani v podobě nepoctivého těžení, 

nicméně vyžaduje naplnění podmínky asociace obou označení, respektive spojení mezi 

výrobky a službami chráněnými napadenou známkou a namítanou. 

Přibližme si případ, kdy Úřad průmyslového vlastnictví prohlásil za neplatnou 

kombinovanou ochrannou známku obsahující logo v podobě na stranu položeného 

černobílého srdce a slovního prvku ve znění „CONSULTING“, přihlášenou pro vybrané 

výrobky a služby v třídách mezinárodního třídění výrobků a služeb: č. 35, 41 a 42, a to 

na podkladě návrhu Úřadu práce České republiky. Úřad práce předmětné logo, jež je 

součástí napadené ochranné známky, užívá od roku 1992 jako svůj znak pro všechny 

úřady práce po České republice a jejich služby. Logo i grafický prvek napadené známy 

byly shledány shodnými, dovětek „CONSULTING“ byl shledán spíše popisným. Toto 
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logo představuje do rejstříku nezapsané označení, které podle Úřadu práce svým 

dlouhodobým užíváním nabylo statusu všeobecně známé ochranné známky s dobrým 

jménem. Úřad tak nepřisvědčil námitce vlastníka napadeného označení, podle kterého 

s Úřadem práce přichází do styku velice malé procento veřejnosti (v té době činila 

nezaměstnanost cca 7,5% občanů České republiky), dle jeho názoru je třeba pro definici 

relevantní veřejnosti v daném případě vzít úvahu všechny osoby, které kdy služeb 

Úřadu využily. Vzhledem k vyčerpávajícímu výpisu činností navrhovatele a doloženým 

podkladům týkajícím se užívání loga v kombinaci s nimi Úřad shledal všeobecnou 

známost označení pro služby „asistence, pomoc a informační služby v oblasti 

zaměstnanosti a rekvalifikace“ i jeho dobré jméno vůči těmto službám. Na tomto 

podkladě a s přihlédnutím k působení Úřadu práce na širokou veřejnost v České 

republice dospěl Úřad k závěru, že užívání napadeného označení pro zapsané služby by 

mohlo ukazovat na vztah k Úřadu práce jako vlastníkovi všeobecně známé známky s 

dobrým jménem (jako příklad uveďme možné spojení v mysli spotřebitele, pokud by 

vlastník napadené ochranné známky tuto používal pro konzultaci v pracovněprávní či 

zaměstnanecké oblasti). Z těchto důvodů byla napadená ochranná známka prohlášena za 

neplatnou.
183

 

Pokud budeme v našem průzkumu pokračovat dále, zjistíme, že i vlastník starší 

ochranné známky Evropské unie má možnost se za podmínek stanovených zákonem o 

ochranných známkách bránit registrovanému kolidujícímu označení, a to na podkladě 

ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ.  

Pro rozhodnutí o takovém návrhu je podstatné zjištění, zda některá ze starších 

ochranných známek Evropské unie patřících navrhovateli je shodná nebo podobná 

napadené známce, jestliže tato je zapsána pro výrobky nebo služby, které sice nejsou 

podobné těm, pro které je namítaná ochranná známka zapsána, ale jde o starší 

ochrannou známku, která má v Evropské unii dobré jméno, a užívání napadené 

ochranné známky by bez řádného důvodu nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti či 

dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Shodnost nebo 

podobnost označení je zkoumána obdobně jako ve výše uvedeném případě 
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„MORAVSKÁ ŠVESTKA“ ve smyslu důvodu podle ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ ve 

spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ.  

Existence dobrého jména je zkoumána z doložených podkladů na základně 

nejrůznějších kritérií, těmi jsou například podíl známky na trhu, intenzita a doba 

užívání, místní dosah nebo náklady vynaložené na propagaci. Napadané označení musí 

být způsobilé z dobrého jména namítaného označení nepoctivě těžit nebo dobrému 

jménu či rozlišovací způsobilosti způsobit újmu, a to bez řádného důvodu.
184

 Řádným 

důvodem ospravedlňujícím uvedený zásah může v praxi být například fakt, že vlastník 

napadeného označení uváděl na trh své výrobky či služby ještě před tím, než namítaná 

známka byla přihlášena nebo získala dobré jméno. 

Přibližme si konkrétní případ. Kombinovaná ochranná známka „STARBUCK 

HANDCRAFT COLLECTION“ byla přihlášena s právem přednosti ode dne 1. 11. 2004 

a zapsána dne 17. 9. 2009 pro seznam výrobků souvisejících s koženou, usňovou a 

jezdeckou galanterií dle třídy mezinárodního třídění výrobků č. 18. Tato byla napadena 

vlastníkem několika kombinovaných ochranných známek Společenství (dnes Evropské 

unie) „STARBUCKS“ zapsaných pro vybrané široké spektrum výrobků a služeb ve 

třídách mezinárodního třídění č. 7, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 32, 42. V souladu s výše 

uvedeným namítané ochranné známky nemusí být registrovány pro shodné nebo 

podobné produkty jako napadená ochranná známka. V daném případě Úřad dospěl 

k závěru, že označení si jsou podobná vzhledem k dominantnímu aspektu 

„STARBUCK“, respektive „STARBUCKS“. Dále byla zkoumána existence dobrého 

jména ochranné známky Společenství (dnes Evropské unie) na území Evropské unie. 

K prokázání dobrého jména kombinovaných ochranných známek „STARBUCKS“ byla 

předložena řada podkladů, zejména reklamních a marketingových materiálů, 

novinových článků a průzkumů. Na jejich podkladě Úřad konstatoval, že bylo 

prokázáno, že navrhovatel měl již v době před podáním přihlášky napadené ochranné 
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známky v zemích Evropského společenství (dnes Evropské unie) širokou síť 

provozoven (kaváren), ve kterých nabízí výrobky a služby pod ochrannou známkou 

„STARBUCKS“, a tyto své kavárny a produkty silně propaguje, pročež je namítaná 

ochranná známka mezi spotřebitelskou veřejností dobře známá a získala dobré jméno.  

K otázce nepoctivého těžení a možné újmy v tomto případě Úřad provedl 

následující analýzu: „Z rozhodnutí ESD C-375/97 ve věci General Motors vs. Yplon SA 

dále vyplývá, že čím vyšší je rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno ochranné 

známky, tím spíše lze dovodit nepoctivé těžení z těchto hodnot či újmu na nich. U 

namítaných ochranných známek se jedná o velmi známé ochranné známky s dobrým 

jménem a vysokou rozlišovací způsobilostí. V této věci odvolací orgán považoval za 

nutné rovněž uvést, že pokud ochranná známka požívá dobrého jména z důvodu jejího 

vysokého stupně známosti mezi spotřebiteli, nevede to automaticky k všezahrnující 

ochraně vůči užívání shodné nebo podobné ochranné známky ve vztahu k jakémukoli 

výrobku nebo službě. Navrhovatel musí prokázat, že užívání shodné nebo podobné 

ochranné známky pro nepodobné výrobky či služby bude na újmu dobrému jménu nebo 

rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, což není jednoduché. … je třeba 

předložit alespoň argumenty vedoucí k dostatečnému závěru o tom, že spojení, které 

ochranné známky navrhovatele ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž jsou 

zapsány, u typického spotřebitele těchto výrobků nebo služeb vyvolávají, bude oslabeno, 

jestliže dojde k zápisu shodné nebo podobné ochranné známky a jejímu užívání pro 

nepodobné výrobky či služby. Pokud se průměrný spotřebitel setká s označením 

„STARBUCK“ užívaným ve spojení s jinými výrobky, tj. s usňovým, koženým a 

jezdeckým zbožím, je pravděpodobné, že by pomýšlel na ochranné známky navrhovatele 

nebo si je s nimi spojoval, a to i z toho důvodu, že namítané ochranné známky jsou 

zapsané pro široké spektrum výrobků a služeb, mimo jiné též pro kožené opasky, 

aktovky či kabely a kufry, a spotřebitel by se mohl domnívat, že si navrhovatel pouze 

rozšířil svoji známkovou řadu o další výrobky.“ Na tomto podkladě byla napadená 

ochranná známka prohlášena za neplatnou.
185

 

Podívejme se dále i na možnost napadnout kolidující ochrannou známku podle 
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pravidel ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) 

ZOZ. Zopakujme, že navrhovatelem zde může být vlastník ochranné známky zapsané 

v jiném státě Pařížské úmluvy nebo Světové obchodní organizace. Důvodem návrhu 

pak je, že jeho zástupce, osoba pověřená hájit jeho zájmy, si v České republice přihlásí 

ochrannou známku na své vlastní jméno, bez souhlasu navrhovatele, aniž by takové 

počínání řádně odůvodnila. Tak se stalo i v případě slovní ochranné známky „ELDAR“, 

která byla zapsána do rejstříku dne 28. 4. 2003 pro třídu č. 25 mezinárodního třídění 

zboží a služeb (oděvy, prádlo, košilky, kalhotky, podprsenky, punčochové zboží). 

Navrhovatel je vlastníkem národní slovní ochranné známky v grafickém provedení 

„ELDAR“ zapsané dne 12. 11. 1996 v rejstříku ochranných známek polského 

Patentového úřadu ve třídě č. 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb pro kalhotky, 

košilky a podprsenky. Navrhovatel ve svém podání poukázal, že vlastník napadené 

ochranné známky figuruje jako jeho zástupce na českém trhu, přičemž přihlášku 

napadené ochranné známky, stejné s ochrannou známkou navrhovatele, podal tento 

vlastník bez souhlasu polského partnera, a to na své jméno. Úřad průmyslového 

vlastnictví shledal, že zde existovala úzká obchodní spolupráce mezi subjekty v době 

před podáním přihlášky napadené ochranné známky, v rámci které vlastník napadené 

známky od vlastníka starší ochranné známky odebíral zboží a dále jej prodával na území 

České republiky, čili působil jako distributor navrhovatele. Úřad konstatoval, že lze 

z výše uvedených skutečností dovodit, že takový distributor byl osobou, která svou 

činností hájila hospodářské zájmy polského subjektu, a i přes to si zapsala napadenou 

známku na své vlastní jméno, bez souhlasu zastoupeného. Z citovaného případu 

neplyne, že by vlastník napadené známky své jednání řádně odůvodnil. Na základě 

těchto zjištění prohlásil Úřad napadenou ochrannou známku za neplatnou podle 

ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) ZOZ.
186

 

Úřad může prohlásit ochrannou známku za neplatnou i na návrh uživatele 

nezapsaného nebo jiného označení užívaného v obchodním styku ve smyslu ustanovení 

§ 32 odst. 3 ZOZ ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ. To chrání 

uživatele uvedených označení proti zápisu ochranné známky shodné nebo podobné pro 
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neuvedeno. 



126 

 

shodné nebo podobné produkty, pokud tato označení nemají pouze místní dosah a práva 

k nim vznikla přede dnem podání přihlášky známky, proti které je návrh podáván. 

V tomto případě se de facto jedná o nezapsanou ochrannou známku. Označení musí být 

používáno při obchodní činnosti v určité kvalitě a intenzitě přesahující pouze lokální 

rozsah. Shodnost a podobnost je opět posuzována dle již výše uvedených kritérií a 

hledisek.  

Na tomto podkladě byla například prohlášena za neplatnou ochranná známka ve 

znění „SVĚTLOVÁNEK“ registrovaná dne 3. 2. 2016 pro výrobky a služby ve třídách 

mezinárodního třídění č. 9, 35 a 41 týkající se hudby, propagace folklóru, pořádání 

hudebních vystoupení a realizace jiných kulturních akcí. Navrhovatel byl 

provozovatelem folklórního hudebního souboru Světlovánek fungujícího po třináct let. 

Navrhovatel dokazoval, že spolek je velmi aktivní a populární, zejména ve Zlínském 

kraji (nicméně často též vyhrává prestižní hudební soutěže a zúčastní se nejrůznějších 

festivalů), pořádá koncerty, besedy a jiné kulturní akce. Vzhledem k tomuto věhlasu 

Úřad přisvědčil, že namítané označení pro vykonávané služby nemá jen místní dosah, 

důkazy zároveň potvrzovaly užívání tohoto označení v obchodním styku zejména při 

pořádání akcí a účastech na festivalech. Porovnávaná označení jsou shodná, zapsané 

výrobky a služby byly rovněž posouzeny jako shodné respektive podobné, proto by dle 

Úřadu relevantní veřejnost neměla ani šanci rozlišovat mezi vlastníky zapsaného a 

nezapsaného označení. Na základě výše uvedených skutečností byla proto ochranná 

známka „SVĚTLOVÁNEK“ prohlášena za neplatnou.
187

  

V neposlední řadě se domáhat prohlášení neplatnosti ochranné známky může i 

ten, kdo je dotčen na svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře ve 

smyslu ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. k) 

ZOZ. Navrhovatelem tak může být i vlastník ochranné známky. 

V konkrétním případě byla napadena slovní ochranná známka ve znění 

„ŽIRAFKA“, registrována pro třídy č. 10, 25 a 28 mezinárodního třídění, a to 

vlastníkem kombinované ochranné známky obsahující slovní prvek „ZDRAVÁ 

NEZÁVADNÁ OBUV“ a obrazový prvek mláděte žirafy, a obrazové známky v podobě 
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mláděte žirafy, obě přihlášené pro výrobky představující „obuv veškerého druhu – 

včetně ortopedické“ zařazené ve třídách č. 10 a 25 mezinárodního třídění výrobků a 

služeb. Navrhovatel v rámci svých aktivit zavedl certifikaci zdravé dětské obuvi svou 

ochrannou známkou. Úřad uvedl, že vlastník napadené známky se na svých 

internetových stránkách prezentuje jako „Prodejna se zdravou obuví Žirafka“, tudíž jako 

osoba pohybující se na trhu musel vědět o činnosti navrhovatele, což ostatně vlastník 

ani nepopíral. Dle závěrů Úřadu je proto s ohledem na vysokou fantazijnost slovního 

označení „Žirafka“ ve vztahu k produktům, jež napadená ochranná známka chrání, 

nepravděpodobné, aby si její vlastník zvolil toto označení zcela nezávisle a náhodně, tj. 

bez povědomí o činnosti navrhovatele v souvislosti s dobrovolnou certifikací zdravotně 

nezávadné dětské obuvi v podobě namítané ochranné známky. Zlou víru v tomto 

případě Úřad charakterizoval jako nepoctivý úmysl na straně vlastníka napadeného 

označení, který podal přihlášku napadené ochranné známky, přestože si vzhledem 

k působení na stejném relevantním trhu musel být vědom práv navrhovatele k označení 

se stejným zvířecím motivem (vysoce distinktivním ve vztahu k obuvi).
188

 Ochranná 

známka byla prohlášena za neplatnou. 

Návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky lze podat i z důvodů 

zakotvených v ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ ve spojení s ustanoveními § 7 odst. 1 písm. 

h) - j) ZOZ, nicméně tyto důvody nejsou spojeny s ochranou starší známky, která je 

předmětem této práce, proto se jim ani tato kapitola dále nevěnuje. 

Dodejme, že prohlášení ochranné známky za neplatnou se dle ustanovení § 33 

ZOZ nedotýká účinků rozhodnutí v záležitosti porušení práv z ochranné známky, která 

nabyla právní moci a byla vykonána před nabytím právní moci rozhodnutí o prohlášení 

neplatnosti, ani účinků smluv uzavřených před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí, 

a to konkrétně co se týče plnění poskytnutého na jejich základě před nabytím právní 

moci předmětného rozhodnutí. Zákon však dodává, že lze požadovat vrácení plnění 

poskytnutého na základě smlouvy (není však stanoven způsob, jakým se takového 

plnění lze domáhat proti vůli dlužníka) a že tímto není dotčena ani odpovědnost 

vlastníka starší ochranné známky za škodu nebo bezdůvodné obohacení (způsob 
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restituce opět není stanoven).  

3.3 Závěr kapitoly 

Tato kapitola přiblížila další druhy sporného řízení před Úřadem průmyslového 

vlastnictví, mající za cíl odstranit závadný stav zapsaný v rejstříku ochranných známek. 

Řízení o zrušení ochranné známky napravuje vadu s účinky ex nunc, řízení o prohlášení 

ochranné známky za neplatnou s účinky ex tunc. Soukromoprávní prvek ochrany 

ochranné známky v tomto případě spatřuji v iniciativě vlastníka starší ochranné 

známky, který se brání zapsanému kolidujícímu označení, a brání tak svá soukromá 

práva, a v uplatnění relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti v řízení o vyslovení 

neplatnosti ochranné známky obdobně jako v řízení o přihlášce. Skrze zrušovací řízení 

může zase vlastník potenciálně konfliktního označení či zájemce o nevyužívané 

označení stimulovat přirozený koloběh života a docílit výmazu známky neužívané, aby 

mohla být zapsána známka, o kterou bude mít vlastník zájem a které bude umožněno 

řádně plnit své funkce.  
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4 Právní ochrana ochranné známky v obchodním styku 

Jelikož obchodní styk představuje jádro uplatnění ochranné známky a zároveň je 

dle mého názoru podstatným zdrojem soukromoprávního aspektu ve známkovém právu, 

práce se dále věnuje ochraně s tím související, zejména ochraně poskytované právům 

známku užívat a zakázat v obchodním styku užívání s ní kolidující.   

4.1 Ochranná známka na obchodním trhu a základní práva vlastníka 

ochranné známky 

Jednou z hlavních funkcí ochranné známky je odlišit obchodní původ výrobků a 

služeb, čímž nakupujícímu spotřebiteli ulehčí orientaci na trhu. Na tomto trhu se tak 

nejenom setkávají produkty konkurentů, ale i podnikatelé se spotřebiteli v obchodním 

styku. Obchodní styk je tedy jádrem, kde se ochranná známka uplatní, kde může její 

vlastník vymáhat práva z ní vzešlá a kde je nutné udržet její funkce. Evropská 

judikatura pojem obchodního styku vymezila jako obchodní činnost s cílem 

hospodářského prospěchu.
189

 Tato obchodní činnost se pojmově odehrává při uplatnění 

soukromých práv a povinností majetkové povahy, čili v soukromoprávní rovině. Lze 

proto dle mého názoru konstatovat, že soukromoprávní prvek obchodního styku je 

inherentní, a že jej dodává i při uplatnění ochranné známky v jeho rámci.  

S tím souvisí i další dvě funkce ochranné známky. Funkce soutěžní podporuje 

konkurenceschopnost vlastníka, pomáhá mu k vybudování pozice na trhu výrobků a 

služeb. Čím originálnější ochranná známka, tím se lépe spotřebitelské veřejnosti 

pamatuje a spojuje s vlastníkovými výrobky a službami, které jsou ke koupi. Navazující 

funkcí je funkce stimulační, jelikož ta směřuje k udržení si takto vybudované pozice, 

stimuluje podnikatele k dodržení kvality či vlastností, které zákazník od jeho produktu 

očekává. Na opačné straně obchodního styku zase ochranná známka skrze očekávání 

stimuluje zájem spotřebitele o výrobek nebo službu. 

Dle mého názoru je očividné, že ochranná známka svému vlastníkovi 

v obchodním styku pomáhá k dalšímu vývoji a obchodním příležitostem. Je tedy na 

místě, aby vlastník měl v obchodním styku určitá práva umožňující udržení tohoto 
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stavu. 

  Mezi základní práva vlastníka ochranné známky, jejichž odraz můžeme spatřit 

zejména v obchodním styku, patří již výše naznačené výlučné právo ochrannou známku 

užívat, zakázat užívání kolidujícího označení, žádat vydavatele potažmo nakladatele 

slovníku, encyklopedie či obdobného díla o uvedení údaje o zapsané ochranné známce, 

zakázat užívání ochranné známky obstaravatelem a dále právo se známkou disponovat. 

Jedná se o absolutní soukromá subjektivní práva působící vůči všem (erga omnes).  

Co se týče prvního z uvedených práv, zápisem do rejstříku ochranných známek 

vzniká vlastníku ochranné známky právo tuto ochrannou známku užívat ve spojení 

s výrobky nebo službami, pro které byla do rejstříku zapsána. Ustanovení § 8 odst. 1 

ZOZ dodává: „Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z 

rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn 

používat spolu s ochrannou známkou značku ®.“ Právo užívat pokrývá 

výlučně v rejstříku zapsané výrobky a služby, na jiné produkty se nevztahuje.  

Základním způsobem užívání ochranné známky je dle mého názoru její umístění 

přímo na výrobku či jeho obalu, dále na propagačních a marketingových dokumentech, 

v inzerci produktu, na smlouvách, objednávkách a jiných obchodních listinách. Přímé 

umisťování ochranné známky na výrobek však není dle mého názoru nezbytně nutné, 

pokud je v souvislosti se skutečně prodávaným produktem ochranná známka užívána 

např. v průvodních materiálech, jako jsou výše uvedené marketingové dokumenty či 

jiné obchodní listiny. Možnosti umístění samozřejmě závisí na konkrétním výrobku či 

službě. Oprávnění užívat symbol ® spolu s ochrannou známkou je třeba vnímat opravdu 

jako právo vlastníka tento symbol uvádět, nikoliv jeho povinnost. Obdobně jako ® se 

pro ochranné známky zapsané podle anglosaského práva používá symbol ™.
190

 Třetí 

osoby mohou ochrannou známku užívat jen se souhlasem jejího vlastníka, ten je 

vyjádřen zpravidla uzavřením licenční smlouvy, udělen však může být i jinou formou 

(například jednostranným právním jednáním ve formě prohlášení vlastníka). 

Právo užívat ochrannou známku je dle názoru autorky doprovázeno silným 

protipólem, a to odpovídající povinností vlastníka ochrannou známku užívat respektive 

řádně užívat. Ve smyslu ustanovení § 13 ZOZ může ochranná známka podlehnout 
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negativním následkům, pokud do pěti let od jejího zápisu vlastník nezapočal ochrannou 

známku řádně užívat pro zapsané výrobky a služby, nebo pokud bylo její užívání 

nejméně na pět nepřetržitých let přerušeno. Lhůta pět let je dle mého názoru nastavena 

především proto, že nelze po vlastníku ochranné známky okamžitě požadovat, aby ji 

začal užívat. Pokud registruje ochrannou známku v zájmu realizace obchodního záměru, 

přeměna takového záměru v podnikání může trvat i delší dobu (například než vlastník 

obdrží veškerá vyžadovaná povolení). Obdobně mohou tyto proluky nastat i v průběhu 

podnikatelské činnosti, pět let se proto jeví jako rozumná mez. Výjimkou z uvedeného 

pětiletého pravidla je existence řádných důvodů pro neužívání, zpravidla nezávisejících 

na vůli vlastníka, jako vis maior nebo např. válečný stav. K uvedeným negativním 

následkům náleží ty dle ustanovení § 14 ZOZ (neužívání jako obrana v řízení, 

následkem je nemožnost z důvodu existence takové známky prohlásit kolidující 

označení za neplatné, respektive částečně neplatné vůči určitým výrobkům a službám) a 

ustanovení § 31 ZOZ (zrušení ochranné známky). Pět let se pak počítá zpětně buď ode 

dne podání návrhu na zrušení ochranné známky ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 písm. 

a) ZOZ nebo ode dne podání návrhu na prohlášení pozdější ochranné známky za 

neplatnou ve smyslu ustanovení § 14 ZOZ ve spojení s § 32 odst. 3 ZOZ.  

Právo přichází s výkladem, co je možno považovat za řádné užívání. V rozsudku 

ze dne 11. 3. 2003 ve věci Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, sp. zn. C-40/01, byly 

určeny zásady řádného respektive skutečného užívání.
191

 Podle Soudního dvora 

Evropské unie se skutečné užívání děje vůči registrovaným produktům, když je 

ochranná známka užívána v souladu s její základní funkcí, kterou je garantovat identitu 

původu výrobků a služeb, pro které je zapsána, za účelem vytvoření nebo udržení 

odbytu pro tyto výrobky a služby. Skutečné užívání ochranné známky nezahrnuje 

symbolické užívání s pouhým účelem udržet si práva z ochranné známky. Ochranná 

známka, tak je chráněna, musí být na relevantním území užívána veřejně a navenek (čili 

na území, pro které je chráněna, postačí jeho podstatná část), přičemž je třeba 

přihlédnout ke všem relevantním skutečnostem nasvědčujícím užívání ochranné 

známky v obchodě, zvážit povahu výrobků a služeb, vlastnosti trhu, rozsah a frekvenci 

užívání ochranné známky (důležitý je objem prodeje, velký objem může ospravedlnit 
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kratší frekvenci či délku užívání, menší objem postačí při delší době užívání). 

Relevantní skutečností může být i fakt, že užívání se v daném hospodářském sektoru 

považuje za záruku udržení nebo získání podílu na trhu pro chráněné výrobky či služby. 

V rozsudku Tribunálu (soudu prvního stupně Evropské unie) ze dne 10. 7. 2006 ve věci 

La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana v Office for Harmonisation in the 

Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), sp. zn. T -323/03, bylo doplněno, 

že takové užívání, jehož hlavním cílem není vytvořit nebo udržet si podíl na trhu pro 

chráněné produkty, má být posouzeno jako užívání, jehož záměrem je pouze zmařit 

případný návrh na zrušení ochranné známky. Takové užívání pak není skutečné 

respektive řádné. 

Zákon pak v ustanovení § 13 ZOZ dodává, jaké situace je ještě možno považovat 

za řádné užívání. Jedná se o užívání ochranné známky v podobě, která se od zapsané 

podoby liší pouze prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost (účelem je umožnit 

vlastníku provést obměny na ochranné známce přizpůsobující se trhu a požadavkům 

propagace, aniž by toto pozměněné znění muselo být jako ochranná známka zapsáno), 

nebo umisťování ochranné známky na produktech či jejich obalech pouze pro účely 

vývozu (tzn. v případech, kdy se ochranná známka nedostane na český trh). Za užívání 

dokonce samotným vlastníkem se považuje užívání nabyvatelem licence na podkladě 

licenční smlouvy či užívání kolektivní ochranné známky oprávněnou osobou.  

Judikatura k tomu rovněž uvádí: „Za užití je třeba považovat nikoli jen označování 

výrobků ochrannou známkou, užitím jsou rovněž i úkony majitele ochranné známky, v 

nichž se o zapsanou známku opírá, známkou argumentuje a z titulu majitele této známky 

činí právní kroky vůči jiným osobám směřující k ochraně této známky a práv z ní 

vyplývajících.“
192

  

Užívání je tedy nejen právem, ale i povinností. V praxi je smyslem této povinnosti 

zamezit známkám, které jsou svou povahou pouze blokážní, nemající za cíl být 

používány v obchodním styku pro označování produktů vlastníka, ale spíše zamezit 

ostatním, aby tato označení po právu užívaly.   

Právo ochrannou známku užívat je dle mého názoru vůči ochranné známce 

inherentní, jelikož přihlašovatel žádá o její zápis primárně se záměrem užívat ji. 
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Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 6. 2002, sp. zn. 3 Cmo 589/2000. 
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Povinnost užívání coby protipól vnímám spíše jako osvědčenou časem. Je spousta 

subjektů, které ke svému konkurenčnímu boji zvolí registraci blokážní ochranné 

známky, aby soutěžiteli na společném trhu zamezily nebo znesnadnily obchodní záměr. 

Je rovněž i spousta těch, kteří zájem o ochrannou známku ztratí, přičemž zároveň na 

trhu nalezneme ty, kteří by ji aktivně užívali, pokud by toto oprávnění měli. Povinnost 

užívat proto dle mého názoru oprávněně slouží k selekci mezi vlastníky, k ověření jejich 

zájmu o známku a umožnění dalšího rozvoje zbavením se známek nepoužívaných.  

Další právo vlastníka, právo zakázat užívání ochranné známky 

obstaravatelem zakotvuje ustanovení § 8 odst. 4 ZOZ. Jedná se o případy, kdy byla 

ochranná známka zapsána do rejstříku na jméno obstaravatele bez souhlasu vlastníka. 

Vlastník ochranné známky má pak právo takové užívání zakázat, pokud obstaravatel 

své jednání řádně neodůvodní. Dle názoru autorky se jedná se o jakési prodloužení 

práva vlastníka proti takovému zápisu podat námitku nebo žádat vyslovení neplatnosti 

ochranné známky, které lze použít zpravidla, pokud taková obrana nebyla uplatněna. Je 

tak zesílena ochrana vlastníka, jehož nevěrný agent zneužil vědomostí nabytých 

spoluprací s vlastníkem k vlastnímu neoprávněnému prospěchu. Vlastník se nově podle 

práva Evropské unie bude moci domáhat nejenom zákazu užívání, ale i převodu zapsané 

známky na sebe.
193

 

 Dalším právem vlastníka je i právo žádat vydavatele potažmo nakladatele 

slovníku, encyklopedie či obdobného díla o uvedení údaje o zapsané ochranné 

známce ve smyslu ustanovení § 9 ZOZ. Vztahuje se na případy, kdy je reprodukce 

známky uvedená v takovém díle naučné povahy, kde budí dojem, že se jedná o označení 

druhové pro skupinu výrobků nebo služeb. Vlastník se tak v praxi brání zdruhovění 

svého označení, a to požadavkem na vydavatele nebo nakladatele, aby nejpozději při 

následujícím uveřejnění nebo vydání díla byl zápis opatřen údajem o tom, že se jedná o 

řádně zapsanou ochrannou známku. Vzhledem k tomu, že zdruhovění je důvodem 

zrušení ochranné známky,
194

 je pro vlastníka důležité se takovému jednání bránit. 

Nechce-li mu nakladatel či vydavatel díla vyjít vstříc, může se vlastník ochranné 

známky samozřejmě domáhat soudně výkonu svého práva.  

                                                 
193

Rozšíření práv vyplývá z čl. 21 Nařízení ETM. 
194

Viz ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) ZOZ. 
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Vlastník ochranné známky má rovněž právo s tímto označením dále disponovat. 

Má právo udělit licenci k ochranné známce nebo jinak souhlasit s jejím užíváním, právo 

zřídit ke známce zástavní právo nebo ji převést na jiného vlastníka.
195

 Toto právo dle 

mého názoru koresponduje s pojetím ochranné známky respektive práv k ní jako věci 

nehmotné podle občanského práva.
196

 Okrajově dodejme, že závěr o povaze věci 

nehmotné nelze zobecnit na všechny kategorie duševního vlastnictví. Autorská díla, 

umělecké výkony, vynálezy, designy a jiná technická řešení nejsou věcmi podle 

občanského zákoníku, jelikož obsahují osobnostní složku neoddělitelně spjatou 

s předmětem právní ochrany.
197

 Práva z ochranné známky lze tedy co do dispozic v 

praxi považovat za mnohem flexibilnější. 

V neposlední řadě k jednomu z nejdůležitějších práv vlastníka patří právo zakázat 

užívání kolidujících označení. Soudní dvůr Evropské unie stanovil čtyři pravidla, která 

musí být splněna, aby vlastník mohl uplatnit své právo zakázat užívání kolidujícího 

označení: 

a) ke kolidujícímu užívání musí docházet v obchodním styku; 

b) ke kolidujícímu užívání musí docházet bez souhlasu vlastníka ochranné známky; 

c) ke kolidujícímu užívání musí docházet vůči shodným nebo podobným produktům 

jako jsou výrobky a služby vlastníka;
198

 

d) kolidující užívání musí zasahovat nebo být schopné zasáhnout do funkcí 

vlastníkovy ochranné známky.
199

 

Z těchto podmínek vyplývá, že právo zakázat užívání konfliktního označení je 

omezeno na užívání v obchodním styku. Ustanovení § 8 odst. 3 ZOZ za užívání 

v obchodním styku považuje zejména umisťování označení na výrobky nebo jejich 
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Viz ustanovení § 15 -18 ZOZ. 
196

Viz ustanovení § 489 NOZ podle kterého věcí v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a 

slouží potřebě lidí. Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné 

podstaty. 
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ANDRUŠKO, Alena. Práva k duševnímu vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku in KŘÍŽ, J. 

a kol. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: nové výzvy k revizi předpisů v oblasti 

duševního vlastnictví a její aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k evropským, mezinárodním a 

vybraným zahraničním národním úpravám. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013, 84 s., ISBN 978-80-87146-99-6. 
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K takovému posouzení viz např. podkapitola 2.3.1 této práce. 
199

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. 9. 2007 ve věci Céline SARL v Céline SA, sp. zn. 

C-17/06. 
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obaly, nabídku
200

 výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh
201

 nebo 

skladování
202

 za těmito účely anebo nabídku či poskytování služeb pod tímto 

označením, dovoz nebo vývoz výrobků takto označených či užívání v obchodních 

listinách či reklamě. Textace předmětného ustanovení dává najevo, že se jedná o výčet 

demonstrativní, který lze dle názoru autorky doplnit například o prodej na internetu.  

Konfliktní užívání se musí odehrávat bez souhlasu vlastníka, čili bez uzavřené 

licenční smlouvy či jinak projeveného souhlasu.
203

 R. Charvát k tomu dodává, že 

vlastník by měl být bdělý, a to i vůči užívání kolidujících označení, která nejsou 

ochrannou známkou: „V této souvislosti vyvstává otázka, zda strpění užívání 

konfliktního označení, které není zapsanou ochrannou známkou, o němž vlastník ví, 

znamená nemožnost toto užívání zakázat. Vzhledem k tomu, že § 12 odst. 1 spojuje 

s následkem strpění užívání pozdější shodné nebo podobné zapsané známky po dobu 

pěti let nemožnost jejího prohlášení za neplatnou a bránění jejímu užívání, jsme toho 

názoru, že by se mělo toto ustanovení analogicky uplatnit i na zákaz užívání jiného 

označení. To koresponduje také zásadě „vigilantibus iura skripta sunt“ (bdělým náleží 

práva).“
204

 Autorka s tímto názorem souhlasí, protože každý má projevit včasnou reakci 

na ochranu svých práv. Pokud tak neučiní bez omluvitelného důvodu, jakým může být 

např. nějaká objektivní nepřekonatelná překážka typu vis maior, nemělo by mu právo 

nabízet další ochranu bez ohledu na registraci kolidujícího označení. Zahraniční 

literatura poukazuje na to, že byť je souhlas esenciální podmínkou, pouhý 

bezsouhlasový režim nekonstituuje sám o sobě porušení, všechny podmínky uvedeného 

rozsudku musí být naplněny kumulativně.
205

 

Jednou z dalších podmínek uplatnění práva zakázat užívání kolidujícího označení 

je i zásah do funkcí ochranné známky. Bude to zejména základní, rozlišovací funkce, 

která takovým užíváním dle názoru autorky utrpí. Základním účelem ochranné známky 

je odlišovat původ zboží - budou-li užívána konfliktní označení, tato funkce může být 

                                                 
200

Nabídka dodání výrobku konkrétní třetí osobě nebo neurčitému okruhu třetích osob. 
201

Jakékoliv jednání, kterým se zboží dostává do obchodního styku.  
202

Uchovávání za účelem budoucího nabízení v obchodním styku nebo budoucího uvádění na trh. 
203

Například formou vlastníkova prohlášení. 
204

KOUKAL, CHARVÁT, HEJDOVÁ, ČERNÝ 2017 op. cit., s. 202. 
205

Trademark infringement. What acts will constitute infringement of a registered trademark? In: 

Inbrief.co.uk [online]. [cit. 2018-05-07]. Dostupné z WWW: <https://www.inbrief.co.uk/intellectual-

property/trademark-infringement/>. 
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narušena, jelikož spotřebitel bude zmaten a neschopen odlišovat. Utrpět může 

v návaznosti na to i jiná funkce ochranné známky, zejména soutěžní, propagační, 

investiční či funkce zaručení kvality. Vlastník by se nemohl bránit užívání, byť 

konfliktnímu, které by nezasahovalo do funkcí ochranné známky. Dle mého názoru si 

však lze takový případ jen těžko představit.  

Zákon o ochranných známkách z práva zakázat kolidující užívání zavádí i 

výjimky. Omezení spočívá především v časovém hledisku, jelikož ve smyslu ustanovení 

§ 10 odst. 2 ZOZ vlastník nemůže zakázat užívání shodného či podobného označení 

v obchodním styku, jestliže práva k němu vznikla před podáním přihlášky a užívání 

předmětného označení je v souladu s právními předpisy. Odstavec prvý tohoto 

ustanovení dále dodává další případy, zejména vlastník v obchodním styku nemůže 

zakázat třetím osobám užívání jejich vlastního jména, příjmení, obchodní firmy, názvu 

nebo adresy, užívání údajů týkajících se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, 

zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich 

vlastností, a dále užívání označení nezbytných k určení účelu produktů, zejména 

příslušenství či náhradních dílů, pokud je jejich užívání souladné s obchodními 

zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Druhé omezení 

v ustanovení § 11 ZOZ se věnuje případům, kdy dochází k vyčerpání práv z ochranné 

známky. Jedná se o situace, kdy vlastník nemůže bez oprávněného důvodu
206

 zakázat 

užívání známky na produktech, které s touto známkou na trh v České republice potažmo 

státě Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru uvedl on sám nebo pokud 

byly na tyto trhy uvedeny s jeho souhlasem. Dle mého názoru tyto výjimky 

korespondují s fungováním obchodního styku, jejich neexistence by tento styk mohla 

přílišně komplikovat.  

4.2 Nejčastější případy porušení ochranných známek v obchodním styku 

Rozeznáváme v zásadě tři typy porušení ochranných známek v obchodním styku, 

která přibližuje ustanovení § 8 odst. 2 ZOZ. Jedná se o tzv. double identity 
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Jako je například zhoršení nebo změna stavu oproti stavu, ve kterém bylo zboží v době jeho uvedení na 

trh vlastníkem nebo s jeho souhlasem. 
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infringement
207

 spočívající v použití shodného označení s ochrannou známkou pro 

výrobky či služby shodné s těmi výrobky či službami, pro které je ochranná známka 

zapsána, dále o tzv. confusion-based infringement
208

 spočívající v použití označení, u 

něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo 

podobnosti výrobků či služeb označených předmětnou ochrannou známkou a 

označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně 

pravděpodobnosti asociace mezi označením a danou známkou, a konečně o tzv. 

reputation-based infringement
209

 spočívající v použití označení shodného s ochrannou 

známkou nebo jí podobného pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, 

pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré 

jméno v České republice, a užívání označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací 

způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Tato jednání 

bez souhlasu vlastníka ochranné známky jsou v obchodním styku zakázána. 

Domnívám se, že u reputation-based infringementu došlo k legislativně technické 

chybě, když je v textu použit podmiňovací způsob ohledně způsobení negativních 

konsekvencí (viz „její užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo 

dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“). Jedná se zde totiž o 

následky, které dle mého názoru v rámci obchodního styku již musí být způsobeny, aby 

vlastník známky byl schopen zakázat porušující jednání. V praxi tak vlastník pro účely 

účinné obrany musí prokázat existenci takového zásahu do jeho práv, ne jeho potenciál.  

Předmětné ustanovení nelze vykládat tak, že by neposkytovalo ochranu 

v případech, kdy je konfliktní označení užíváno pro stejné nebo podobné produkty. 

Tento názor podporuje například i výsledek řešení reputation-based infringementu 

před Nejvyšším soudem České republiky, který rozhodoval o zajímavém případu ve 

svém rozsudku ze dne 19. 12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1191/2013. Žalobkyně byla 

vlastníkem ochranné známky ve znění „psí sádlo“ pro kosmetické výrobky zařazené ve 

třídě č. 3 a č. 5 niceského třídění. Žalovaná uváděla na trh a propagovala své výrobky 

(masti) pod názvem „Psí sádlo – tradiční bylinná mast“. Žalobkyně se domáhala, aby 

žalované byla uložena povinnost zdržet se rozšiřování, tj. především nabídky k prodeji, 
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Viz ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) ZOZ. 
208

Viz ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) ZOZ. 
209

Viz ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ. 
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distribuce, prodeje a reklamy, výrobku pod uvedeným názvem, zároveň, aby se 

žalovaná zdržela užívání sloganu „Psí sádlo - tradiční bylinná mast“ při marketingové 

propagaci svých produktů, a aby byly výrobky takto na trh uvedené staženy z trhu. 

Žalobkyně uvedla, že postup žalované představuje závadné jednání dle ustanovení § 8 

odst. 2 písm. c) ZOZ, jelikož jí namítaná ochranná známka nabyla dobrého jména, a 

tedy jako takový je ho oprávněna zakázat. Žalovaná argumentovala tím, že k danému 

označení podala přihlášku ochranné známky a následně i tím, že se domnívá, že 

označení je zdruhovělé. Námitkám soud však nepřisvědčil, naopak dospěl k závěru, že 

zde došlo nejen k zásahu do práv vlastníka ochranné známky, ale i k nekalosoutěžnímu 

jednání: „V posuzovaném případě žalovaná svým jednáním (uváděním na trh výrobků 

žalované pod vyobrazením uvedeným v rozsudku – viz obr. 1) porušila práva vlastníka z 

ochranných známek (žalobkyně). Jednání žalované naplnilo podmínky jednání, které je 

reprobováno v § 8 odst. 2 ZOZ, a to i přesto, že žalovaná argumentuje podanou 

přihláškou ochranné známky na obal svého výrobku. … Žalovaná jednala v rozporu s 

obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže, když použila 

pro své výrobky označení, které zcela po právu užívá k označování svých výrobků, jakož 

i v reklamě a propagaci, vlastník ochranné známky (zde žalobkyně) a které je pouze 

jemu vlastní a pro něj originální (podobně jako např. koňský balzám jiného výrobce pro 

označení mastí či gelů vyrobených originální recepturou z extraktů několika bylin). 

Nejde tedy u žalované o označení týkající se druhu (bylinná mast), tzv. druhové 

označení, ani o označení týkající se účelu či jiných vlastností (tzv. psí sádlo), ale o 

citelný zásah do práv k ochranné známce žalobkyně.“
210

 Dle mého názoru lze 

v uvedeném případě nalézt naplnění podmínek stanovených rozsudkem Soudního dvora 

Evropské unie ve věci Céline SARL v Céline SA. V daném případě se jednalo o uvádění 

produktů na trh, byla tedy naplněna podmínka obchodního styku. Z popisu případu, kdy 

se vlastník brání užívání kolidujícího označení, je jasné, že rušitel neměl k takovému 

jednání vlastníkův souhlas. Vzhledem ke shodnému kosmetickému zaměření výrobků 

obou výrobců je lze dle mého názoru shledat za shodné nebo podobné, byť tato 

podmínka není řešeným ustanovením vyžadována vzhledem k dobrému jménu známky. 

Konečně, užíváním takového označení v obchodním styku může utrpět rozlišovací 

                                                 
210

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1191/2013. 
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funkce ochranné známky a spotřebitel tak může být zmaten ohledně obchodního původu 

výrobků. Dle mého názoru tedy soud rozhodl správně, když potvrdil právo vlastníka 

ochranné známky užívání označení „Psí sádlo – tradiční bylinná mast“ zakázat.  

Nejvyšší soud České republiky rovněž posuzoval spor, který je možno zařadit pod 

confusion-based infringement. V daném případě žalovaná používala na svých 

výrobcích (obuvi) motiv „CC“. Žalobkyně tvrdila, že se jedná o zásah do jejích práv ke 

komunitární ochranné známce a mezinárodní ochranné známce ve znění „GG“, zapsané 

mimo jiné i pro třídu 25 Niceského třídění (tj. i pro obuv). Nejvyšší soud přisvědčil 

nálezu soudů nižších stupňů, že ač na zajištěné obuvi nejsou přímo uvedeny ochranné 

známky žalobkyně ve znění „GG“, ale písmena „CC“, obuv z produkce žalované 

naplňuje znaky zákonné definice padělku a tím, že tato obuv byla pro žalovanou do 

České republiky dovezena a bylo požádáno o její uvolnění do volného oběhu na trhu, 

došlo k zásahu do práv žalobkyně k výše uvedeným ochranným známkám. Nejvyšší 

soud dále uzavřel, že označení žalované se vyznačují podobností s ochrannými 

známkami žalobkyně. Dle názoru soudu označení na řešené obuvi nemůže být od 

ochranných známek žalobkyně ve svých esenciálních znacích odlišeno a na straně 

veřejnosti tím pádem vzniká pravděpodobnost asociace, čímž dochází k zásahu do práv 

vlastníka ochranné známky, jak vyplývá z § 8 odst. 2 písm. b) ZOZ.
211

 Dle mého názoru 

je jednoznačné, že obuv označená „CC“ mohla spotřebitele lehce zmást a ten se tak 

mohl důvodně domnívat, že kupuje obuv se značkou „GG“ nebo si zboží takto označené 

se zbožím se značkou „GG“ asociovat, jednalo se o stejný druh výrobku a označení 

podobného stylu. Rozlišovací schopnost spotřebitele zde mohla být oslabena a tím i 

základní funkce ochranné známky „GG“. Opět lze shledat naplnění podmínek 

uvedených v rozsudku Soudního dvora Evropské Unie ve věci Céline SARL v Céline 

SA. Zásah do rozlišovací funkce byl přímo soudem shledán, nadto se domnívám, že 

mohla být výrazně zasažena i funkce garanční.   

Přidejme navíc případ, kdy confusion-based infringement nebyl shledán, a to 

konkrétně situaci řešenou rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 9. 1998, sp. zn. 

3 Cmo 109/96. Žalobce měl v tomto případě zapsanou starší kombinovanou ochrannou 

známku ve znění „S. S NÁMI JE TO V SUCHU!“ pro třídy mezinárodního třídění 

                                                 
211

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 3. 2010, sp. zn. 23 Cdo 1352/2009. 



140 

 

výrobků a služeb č. 1 a 19. Žalovaný užíval svou slovní grafickou ochrannou známku 

„ASFALTOVÉ IZOLAČNÍ VÝROBKY P. … A JE TO V SUCHU!“ pro třídy výrobků 

a služeb mezinárodního třídění č. 17 a 19. Žalobce nejprve uplatnil svá práva v řízení o 

zrušení ochranné známky, zde však nepochodil kvůli vadám podání. Mimo tuto 

skutečnost však Úřad poznamenal, že obě známky považuje za natolik foneticky a 

vizuálně odlišné, že nemohou v očích veřejnosti vyvolat pravděpodobnost vzájemné 

záměny. Porušení práv k ochranné známce mající tyto následky neshledal ani Vrchní 

soud v Praze. K tomuto rozsudku si autorka této práce přeje poznamenat, že část 

argumentace považuje v současné době za přežitou. Soud totiž poznamenal, že jestliže 

má porušování práva uplatňované poškozeným spočívat v tom, že škůdce užívá svou 

ochrannou známku v souladu s tím, jak byla zapsána, nelze vyhovět žalobě 

poškozeného opírající se o ustanovení zákona o ochranných známkách zakotvující 

zákaz konfliktního užívání (v dnešním znění zákona viz ustanovení § 8 odst. 2 ZOZ). 

Dále soud konstatoval, že pokud jsou žalobce i žalovaný vlastníky řádně zapsaných 

ochranných známek, jejich práva užívat znění ochranných známek pro zapsané třídy 

výrobků a služeb jsou navzájem rovnocenná. Pro případné kolize označení a jejich 

řešení se podle rozsudku má použít právo nekalé soutěže. Dle mého názoru v případě, 

kdy by starší ochranná známka a ochranná známka napadená žalobou byly shodné nebo 

podobné (v daném případě tuto skutečnost Úřad vyloučil), by co do užívání napadené 

známky pro shodnou třídu výrobků a služeb č. 19 mohl být založen confusion-based 

infringement. Nevidím důvod, proč by se žalobce nemohl na podkladě ustanovení § 8 

odst. 2 písm. b) ZOZ bránit takovému porušení a zakázat konfliktní užívání 

v obchodním styku pouze na bázi respektu k tomu, že škůdce má rovněž zapsánu 

ochrannou známku. Proto se domnívám, že tuto část soudní argumentace je z hlediska 

budoucího použití třeba považovat za překonanou, poškozený má možnost si zvolit i 

jiné prostředky ochrany než pouze skrze nekalosoutěžní právo. 

Co se týče double-identity infringementu, velkou skupinu sporů tvoří registrace 

shodné obchodní firmy nebo doménového jména. Takovým případem byla i registrace 

obchodní firmy ZNOJEMSKÉ OKURKY, s.r.o., která proběhla v souladu s obchodním 

právem. Jednalo se o společnost obchodující se znojemskými okurkami. Nicméně 

žalobce měl v té době již zapsané kombinované ochranné známky obsahující 
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dominantní prvek, slovní spojení „ZNOJEMSKÉ OKURKY“, a to pro třídu č. 29, 

sterilizované okurky zpracované ve vymezené oblasti a mající původ na jižní Moravě. 

Vrchní soud v Praze dospěl k závěru, že spotřebitelé budou vzhledem k dominantnímu 

slovnímu prvku považovat předmětné známky za ochranné známky náležející 

společnosti ZNOJEMSKÉ OKURKY, s.r.o. a budou se tedy domnívat, že se jedná o 

produkty této společnosti s ručením omezeným, nikoliv o produkty žalobce. Vrchní 

soud dodal, že volbou slovního spojení tvořících dominantní prvek ochranných známek 

již od samotného počátku porušila žalovaná práva žalobce coby vlastníka ochranných 

známek. Společnosti ZNOJEMSKÉ OKURKY, s.r.o. byla uložena povinnost změnit 

svoji obchodní firmu.
212

 Dodejme, že uplatnění rozsudku Soudního dvora Evropské 

Unie ve věci Céline SARL v Céline SA lze shledat i zde, jelikož se jednalo o užití 

kolidujícího označení v obchodním styku související s nabídkou okurek, tedy shodných 

produktů. Ze sporu plyne, že žalovaný si vytvořil svou obchodní firmu jako označení 

bez souhlasu vlastníka ochranné známky a její použití mohlo oprávněně zasáhnout do 

rozlišovací funkce známky, když se spotřebitelé mohli domnívat, že produkty žalobce 

vyrábí žalovaný. Domnívám se tedy, že žalobce měl právo jednání žalovaného zakázat.  

Stále častějším typem porušení ochranné známky v obchodním styku je dle mého 

názoru její porušení na internetu. Této problematice se v současnosti nejvíce věnuje 

judikatura Soudního dvora Evropské unie, a to zejména v oblasti užití klíčových slov ve 

vyhledávačích na internetu. Podstatou soudně analyzovaného jednání zde je užití 

označení chráněného ochrannou známkou jako klíčového slova zvoleného inzerentem 

za účelem zobrazení jeho placeného odkazu. Tento postup bývá zneužíván konkurencí, 

která si jako klíčové slovo v rámci vyhledávače zvolí označení totožné nebo podobné s 

ochrannou známkou jiného soutěžitele, přičemž když spotřebitel hledá produkty tohoto 

soutěžitele, zobrazí se mu i inzerentem předplacený odkaz na jeho výrobky či služby.
213

 

Skutečnost, že i užití klíčových slov na internetu je užitím v obchodním styku, Soudní 

dvůr Evropské unie potvrdil např. v rozsudku ze dne 25. 3. 2010 ve věci Die 

BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v Günter Guni 

and another, sp. zn. C-278/08. 
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V této souvislosti se Soudní dvůr Evropské unie věnoval otázce double-identity 

infringementu v obchodním styku, a to v rozsudku ze dne 23. 3. 2010 ve spojených 

věcech Google France SARL a Google Inc. proti Louis Vuitton Malletier SA a další, sp. 

zn. C-236/08 až C-238/08. Obchodní společnost Louis Vuitton Malletier SA je 

vlastníkem ochranných známek „VUITTON“ zapsaných mimo jiné pro kožené zboží, 

služby organizování cest a služby manželské a předmanželské poradny. V předmětném 

sporu tato společnost tvrdila, že známý vyhledávač Google, který provozuje Google 

Inc., zobrazí při zadání výrazů tvořících její ochranné známky v kolonce „sponzorované 

odkazy“ odkazy na internetové stránky nabízející napodobeniny výrobků společnosti 

nebo shodné služby. Jednou z hlavních řešených otázek v tomto případě bylo, zda 

vlastník ochranné známky má právo takové jednání zakázat. Soudní dvůr Evropské unie 

dospěl ke kladnému závěru, v tomto případě však ne vůči Google Inc. potažmo 

provozovateli vyhledávače, ale vůči samotnému inzerentovi. Vlastník ochranné známky 

je podle soudu oprávněn zakázat inzerentovi, aby prostřednictvím klíčového slova 

totožného s ochrannou známkou, které tento inzerent bez souhlasu vlastníka užil v 

rámci vyhledávače na internetu, prováděl reklamu pro výrobky nebo služby totožné s 

výrobky či službami, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, jestliže uvedená 

reklama průměrnému spotřebiteli respektive uživateli internetu neumožňuje nebo mu 

umožňuje jen obtížně zjistit, zda produkty, kterých se inzerce týká, pocházejí od 

vlastníka ochranné známky nebo naopak od třetí osoby. Je tedy opět třeba zkoumat i 

vliv tohoto užití označení coby klíčového slova na některou z funkcí ochranné známky, 

respektive především zásah do funkce rozlišovací. Rozhodujícím je tedy v praxi způsob, 

jakým je odkaz prezentován. Jsou-li forma a obsah průměrnému spotřebiteli podány tak, 

že může jen obtížně rozlišit, zda shodné respektive podobné výrobky či služby 

pocházejí od vlastníka ochranné známky nebo z jiného zdroje, je rozlišovací funkce 

reklamou na internetu poškozena. Dle mého názoru je opět možno i v této judikatuře 

shledat odraz kritérií uvedených v rozsudku ve věci Céline SARL v Céline SA. 

S. Middlemiss a R. Even dodávají, že vůči provozovatelům vyhledávačů bude pro 

vlastníka ochranné známky těžší podniknout vhodné kroky, respektive prokázat jejich 
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aktivní zapojení do poškozujícího jednání.
214

  

Domnívám se, že jakýmsi limitem zde rovněž je skutečnost, že v určitých 

případech mohou existovat ochranné známky či označení stejného či podobného znění 

jako známka namítaná, která jsou legálně používaná. V takovém případě je však třeba 

dle mého názoru přezkoumat pravděpodobnost vzniku jiného porušení, zejména záměny 

a případného vzniku confusion-based infringementu.  

Co se týče confusion-based infringementu, Soudní dvůr Evropské unie ponechává 

rozhodnutí o existenci pravděpodobnosti záměny mezi označeními na národních 

soudech. Posouzení podle něj totiž závisí na mnoha do jisté míry lokálních faktorech, 

zejména na povědomí o ochranné známce na trhu, na asociaci, jež může vzniknout mezi 

užívaným označením a zapsanou ochrannou známkou, na stupni podobnosti mezi 

ochrannou známkou a označením a mezi označenými výrobky či službami.
215

 Ve vztahu 

k užití klíčových slov tak obdobně učinil například v již zmíněném rozsudku ze dne 25. 

3. 2010 ve věci Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller 

GmbH v Günter Guni and another, sp. zn. C-278/08. Žalobce byl vlastníkem obrazové a 

slovní ochranné známky „DIE BERGSPECHTE OUTDOOR REISEN UND 

ALPINSCHULE EDI KOBLMÜLLER“. Ta byla zapsána pro třídu č. 25 (oděvy), 39 

(organizace cest) a  41 (výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity) 

mezinárodního třídění. Žalovaný organizoval obdobně jako žalobce outdoorové 

cestování. Při zadání slov „Edi Koblmüller“ uživatelem internetu do vyhledávače 

Google se pod sponzorovanými odkazy pod nadpisem „Trekking- und Naturreisen“ 

(trekking a cestování v přírodě) objevila inzerce žalovaného. Obdobně při zadání slova 

„Bergspechte“ do uvedeného internetového vyhledávače se pod sponzorovanými 

odkazy pod nadpisem „Äthiopien mit dem Bike“ („Etiopie na kole“) objevila inzerce 

společnosti žalovaného. Soudní dvůr uvedl, že nebezpečí záměny představuje 

nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí 

od stejného podniku, ale i od podniků hospodářsky propojených. Zdůraznil však, že je 

na vnitrostátním soudu, aby rozhodl, zda toto nebezpečí existuje. V tomto případě se na 

základě předestřených skutečností domnívám, že rakouský soud musel žalobci 
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přisvědčit. Důležitost lokální úrovně rozhodování v praxi akcentují odlišné přístupy 

národní legislativy. T. Dornis k tématu upozorňuje, že v britské judikatuře se rozvíjí 

koncepty zkoumání, kdy pravděpodobnost záměny vznikla, tedy jestli před koupí zboží 

respektive poskytnutím služby nebo až poté (tzv. pre- and post- sale confusion).
216

 

Obojí může být v různé míře škodlivé pro vlastníka ochranné známky, na které je 

parazitováno (z hlediska okamžité nebo budoucí ztráty obchodní příležitosti). V české 

ani celoevropské judikatuře jsem tento trend zkoumání pravděpodobnosti záměny však 

ještě nezaznamenala. Domnívám se, že převažuje zmatení spotřebitele na vstupu, 

nicméně lze konstatovat, že tím, že o existenci pravděpodobnosti záměny rozhoduje 

národní soud, jsou vždy respektována lokální hlediska a nuance.  

Konečně, co se týče reputation-based infringementu, i zde existuje judikatura 

související s užitím klíčových slov na internetu. Pravděpodobně nejznámějším případem 

je Interflora Inc. a Interflora British Unit proti Marks & Spencer plc a Flowers Direct 

Online Ltd.
217

 Interflora Inc. je známým americkým a britským dovozcem květin, který 

vlastní ochranné známky „INTERFLORA“. Žalovaný, který je obchodníkem 

s nejrůznějším zbožím, včetně dovozu květin, si ve vyhledávači zvolil klíčová slova ve 

formě Interflora a dále ve formě tohoto slova s drobnými chybami. Po jejich zadání do 

internetového vyhledavače se zobrazil placený odkaz na rozvoz květin žalovaného, ten 

už slovo Interflora neobsahoval. Soud shledal, že vzhledem ke své známosti a reputaci 

má ochranná známka „INTERFLORA“ dobré jméno. Podle něj je zjevné, že cílem 

inzerenta bylo, aby uživatelé internetu zadávající slovo Interflora do vyhledávače 

zaznamenali nejenom zobrazené odkazy žalobce, ale i placený odkaz inzerenta 

(žalovaného). Tímto dochází k využití rozlišovací způsobilosti známky 

„INTERFLORA“ a jejího dobrého jména. Nelze totiž eliminovat případy, kdy si 

spotřebitel chce koupit produkt žalobce, ale nakoupí vzhledem ke sponzorovanému 

odkazu produkt žalovaného. Výtěžek žalovaného z takového jednání je neoprávněný. 

Evropský soudní dvůr obdobně jako v případě Google France SARL a Google 

Inc. proti Louis Vuitton Malletier SA a další proto uzavřel, že vlastník ochranné známky 
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je oprávněn zakázat konkurentovi, aby prostřednictvím klíčového slova, které je totožné 

s touto ochrannou známkou a jež tento konkurent bez souhlasu uvedeného majitele 

zvolil v rámci vyhledávače na internetu, nechal zobrazit reklamu na výrobky nebo 

služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je uvedená ochranná známka zapsána, pokud 

je toto užívání schopné zasáhnout do některé z funkcí ochranné známky.  

V této souvislosti byl zejména analyzován zásah do investiční funkce ochranné 

známky. Soud konstatoval, že k zásahu do této funkce dojde tehdy, pokud je vlastníku 

ochranné známky podstatným způsobem zabráněno, aby svou známku užíval k získání 

či udržení dobré pověsti, která umožňuje přilákat spotřebitele a zachovat si jeho přízeň. 

U ochranné známky s dobrým jménem je dobrá pověst inherentní a k poškození 

investiční funkce tak v praxi dojde vždy. 

Dodejme, že Soudní dvůr Evropské unie akcentuje nutnost rozhodování o tom, že 

k porušení ochranných známek došlo, na národní úrovni.
218

 V případech 

s přeshraničním prvkem pak uvedl, že spor týkající se porušení práv vyplývajících z 

ochranné známky zapsané v členském státě, ke kterému mělo dojít tak, že inzerent 

využil na internetové stránce vyhledávače provozovaného pod národní doménou jiného 

členského státu klíčové slovo, které je totožné s uvedenou ochrannou známkou, může 

být předložen soudům členského státu, ve kterém je ochranná známka zapsána (tedy 

v místě, kde došlo k újmě), nebo soudům členského státu dle sídla inzerenta (tedy 

v místě, kde došlo ke skutečnosti, která měla za následek vznik újmy).
219

 

Zopakujme, že na úpravě ochranných známek je pozitivní, že se dokáže 

přizpůsobit moderní době a nově vznikajícím možnostem porušení práv z ochranných 

známek. Proti výše uvedeným nejčastějším typům porušení v obchodním styku se pak 

na národní úrovni můžeme bránit, a to hned několika způsoby, které zakotvuje český 

právní řád. Tato rigorózní práce tyto způsoby dále dělí do dvou kategorií, a to do 

soudního řešení a řešení mimosoudního. 
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Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. 4. 2012 ve věci Wintersteiger AG v Products 4U 

Sondermaschinenbau GmbH, sp. zn. C-523/10. 
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4.3 Ochrana práv k ochranné známce před soudem 

4.3.1 Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

P. Mališ shrnuje základní premisu ochrany ochranné známky: „Dle zákona č. 

441/2003 o ochranných známkách je přirozeně základním právem vlastníka právo 

užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž byla zapsána. Zápis 

určitého označení do rejstříku ochranných známek je možno prokázat symbolem ®. 

Používá-li jiná osoba označení, shodné nebo podobné se zapsanou ochrannou známkou, 

pro shodné nebo podobné výrobky a služby, má vlastník této známky právo se u soudu 

domáhat, aby tato osoba porušování vlastníkových práv k ochranné známce zanechala, 

a odstranila následky svého jednání. Vlastník známky může rovněž uplatnit peněžité 

nároky na náhradu škody, přiměřeného zadostiučinění a na vydání bezdůvodného 

obohacení.“
220

 V praxi je (a ostatně tak plyne z výše uvedeného; viz ochrana ochranné 

známky s dobrým jménem) ochrana širší, než P. Mališ uvádí, nicméně co do ilustrace 

elementárního principu lze s tvrzeními souhlasit.   

Stěžejní úpravu v oblasti dodržování a vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

představuje zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o 

změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv 

z průmyslového vlastnictví), v účinném znění (dále jen „zákon o vymáhání práv 

z průmyslového vlastnictví“ nebo „ZVPPV“). Tento zákon je hlavním podkladem 

v případě, že dojde k porušení práv k ochranné známce cestou double-identity 

infringementu, confusion-based infringementu či reputation-based infringementu.  

Ustanovení § 9 odst. 2 písm. g) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

v účinném znění (dále jen „OSŘ“), zakotvuje příslušnost krajského soudu jako soudu 

prvého stupně ve věcech sporů vyplývajících z práva duševního vlastnictví.  ZVPPV 

však zakotvuje svou vlastní úpravu (lex specialis) působnosti soudu ve věcech 

průmyslového vlastnictví. Jedná se o zvláštní věcnou a místní příslušnost Městského 

soudu v Praze, coby soudu prvního stupně, mimo jiné pro spory o nárocích 

vycházejících z průmyslového vlastnictví (blíže k agendě viz níže). Žaloby týkající se 
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MALIŠ, Petr. Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení I. díl. In: Pravoit.cz 
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porušení práv k ochranné známce je tedy třeba směřovat k tomuto soudu, který 

rozhoduje ve tříčlenném senátu složeném z jeho předsedy a dvou soudců. 

 Ve smyslu ustanovení § 6 ZVPPV je Městský soud v Praze oprávněn k: 

a)  rozhodování jako soud 1. stupně ve sporech o nárocích vycházejících z 

průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového 

vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor 

toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví, a o nárocích podle části 

první ZVPPV, 

b)  rozhodování v České republice jako soud prvního stupně o ochranných známkách 

Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze 

dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (dnes ochranná známka 

Evropské unie, pozn. autora), 

c)  rozhodování v České republice jako soud prvního stupně pro (průmyslové) vzory 

Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o 

(průmyslových) vzorech Společenství, 

d)  přezkoumávání pravomocných správních rozhodnutí Úřadu průmyslového 

vlastnictví podle zvláštního právního předpisu.
221

 

Jedná se z mého pohledu o účelnou koncentraci sporů na jednom prvním stupni, 

což v rámci možností zajišťuje konstantní a kvalitní judikaturu ve věcech průmyslového 

vlastnictví. 

Co se týče aktivní legitimace ve sporu, osobou oprávněnou k vymáhání práv 

z průmyslového vlastnictví je podle ustanovení § 2 ZVPPV vlastník nebo majitel 

takového práva
222

 a osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu
223

 užívat 
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Viz zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v účinném znění. Tímto způsobem Městský soud 

v Praze přezkoumává pravomocná rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, tj. rozhodnutí 

v druhém stupni vydaná na základě podaného rozkladu. 
222

ZVPPV v tomto bere ohled na terminologii jednotlivých zákonů, které hovoří o majiteli patentu, ale i o 

vlastníku ochranné známky. 
223

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, v účinném 

znění. 

Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, v účinném znění. 

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v účinném znění. 

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, 

průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, v účinném znění. 

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně 

spotřebitele, v účinném znění. 
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předmětná práva – zejména to jsou nabyvatel licence a profesní organizace ochrany 

práv, která je oprávněna zastupovat vlastníky respektive majitele práv průmyslového 

vlastnictví a která je v zemi původu řádně uznávána (např. organizace výrobců výrobků 

označených konkrétním zeměpisným označeným, nejedná se o organizace sdružující 

zástupce vlastníků respektive majitelů práv jako např. komory patentových zástupců). 

Další osoby aktivně legitimované k vymáhání práv kromě vlastníka jsou vyjmenovány 

příkladným výčtem. Lze tak dovodit, že aktivní legitimací mohou v mezích zákona 

disponovat i další subjekty, například osoby užívající ochrannou známku bez licenční 

smlouvy, pouze na základě souhlasu vlastníka.
224

 Pro účely této práce se budeme 

věnovat aktivně legitimovaným subjektům vlastníku práva k ochranné známce a 

nabyvateli licence, jelikož tyto subjekty jsou dle mého názoru v oboru ochranných 

známek stěžejním a nejčastějším případem.  

Vlastník z titulu svých práv disponuje oprávněním chránit své nároky před 

soudem automaticky. Nabyvatel licence pro to, aby práva mohl chránit a vymáhat, musí 

splnit zákonem stanovené podmínky. Aktivní legitimaci nabude vždy, pokud s tím 

souhlasí vlastník či majitel práva. Jelikož se jedná o podmínku procesní legitimace, 

doporučuji, aby tento souhlas byl vyjádřen písemně. Souhlas se však nevyžaduje, 

jestliže ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či 

ohrožení práva nezahájil vlastník či majitel řízení ve věci porušení či ohrožení práva 

sám.
225

 Zakládá se zde zákonná fikce souhlasu vlastníka či majitele práva, tato fikce 

opět hraje roli i pro naplnění aktivní legitimace držitele licence, proto lze dle mého 

názoru znovu doporučit, aby jim v rámci právní jistoty držitel licence směřoval 

oznámení písemně.  

R. Horáček k tomuto dodává: „Lhůta je dle našeho názoru hmotněprávní, tj. 

projev vůle vlastníka vést řízení přímo (žaloba) musí být do jednoho měsíce doručen 

                                                                                                                                               
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 (zákon o soudech a soudcích), ve 

znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), v účinném znění. 
224

Vyjádřeného například prohlášením. 
225

Viz Ustanovení § 2 odst. 2 ZVPPV. Tímto ustanovením však není dotčeno ustanovení § 2369 

občanského zákoníku, podle kterého: „Dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence, zpraví o 

tom nabyvatel poskytovatele bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Poskytovatel poskytne 

nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence.“ 
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soudu, jinak toto právo má i nabyvatel.“
226

  

Domnívám se, že přiznání práva bránit se ve smyslu zákona o vymáhání práv 

z průmyslového vlastnictví i nabyvateli licence, byť za splnění zákonných podmínek, je 

krokem správným směrem. Podmínka oznámit porušení či ohrožení práva vlastníku 

zajistí, aby byl vlastník, který ochrannou známku nepoužívá nebo ji používá jen 

v omezené míře v závislosti na typu licence, řádně informován o důležitých 

skutečnostech týkajících se ohrožení či porušení svých práv, které má právo bránit. Na 

druhou stranu, vlastník skrze licenci přenechává péči o ochrannou známku nabyvateli 

licence a nemusí tak nutně být subjektem projevujícím aktivní zájem o ochrannou 

známku. Tedy ve většině případů udělených licencí to bude spíše nabyvatel licence, kdo 

bude primárně aktivní v ochraně ochranné známky. A tím pádem se může i stát, že 

vlastník bude nečinný tam, kde problém hrozí. Proto je dle mého názoru správné, že 

nabyvatel licence může, po řádném oznámení vlastníku a vyčkání na jeho konání či 

nekonání, k ochraně práv z ochranné známky zasáhnout tam, kde vlastník zůstává 

pasivní. V praxi doporučuji, aby stejný postup zvolil i ten, kdo užívá ochrannou známku 

na jiném oprávněném podkladě, než je licenční smlouva, tedy především na základě 

vyjádřeného souhlasu vlastníka např. formou prohlášení. Úprava oznámení vlastníku a 

oprávnění k vymáhání práv při jeho nečinnosti ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 ZVPPV 

se dle mého mínění použije na takovou osobu analogicky. 

Je-li aktivně legitimovanou osobou zahájeno soudní řízení, zákon o vymáhání 

práv z průmyslového vlastnictví upravuje zajímavý institut umožňující získání 

informací o rozsahu porušení - právo na informace. Ten je odrazem čl. 47 Dohody 

TRIPS, podle kterého účastníci dohody mohou stanovit, že soudní orgány mají 

pravomoc nařídit porušovateli, aby oznámil majiteli práva totožnost třetích osob 

zapojených do výroby a distribuce porušujícího zboží nebo služeb a jejich distribuční 

síť, pokud by to nebylo v nepoměru k závažnosti porušení.  

Právo na informace bylo promítnuto do ustanovení § 3 ZVPPV. Podle odstavce 

prvého tohoto ustanovení může oprávněná osoba (legislativní zkratka pro aktivně 

legitimovanou osobu ve smyslu ustanovení § 2 ZVPPV) požadovat poskytnutí 

informací o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo, 
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vůči třetí osobě, která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo 

obchodního prospěchu držela zboží porušující právo nebo užívala služby porušující 

právo, nebo o níž bylo zjištěno, že za tímto účelem poskytovala služby užívané při 

činnostech porušujících právo, anebo po osobě, která byla označena takovou osobou 

jako osoba účastnící se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží či 

poskytování služeb. Jedná se tedy o osoby, které držely konkrétní výrobek porušující 

právo žadatele o informace, užívaly nebo poskytovaly porušující služby či služby 

používané při rušivé činnosti nebo se účastnily na výrobě, věc skladovaly apod. V praxi 

se třetí osobou rozumí i porušitel sám, což dokládá například závěr rozsudku 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4407/2011. 

Získané informace se podle ustanovení § 3 odst. 3 ZVPPV skládají z následujících 

dat: jméno a příjmení nebo obchodní firma či název a místo trvalého pobytu nebo sídla 

výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele a jiného předchozího 

držitele zboží nebo služby porušující právo, údaje o vyrobeném, zpracovaném, 

dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně obdržené za dané 

zboží či služby.  

Důvodová zpráva k tomuto ustanovení dodává: „Tato práva, která mají za úkol 

výrazně posílit postavení vlastníka/majitele průmyslového práva, popřípadě další 

oprávněné osoby dle § 2 odst. 1 v boji proti porušování jeho práv, dávají těmto osobám 

možnost zasáhnout nejen proti konkrétnímu porušovateli, kterého zjistily, ale umožňují 

jim vysledovat řetězec podnikatelů, například velkoodběratelů či maloodběratelů ve 

smyslu směrnice (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. 

dubna 2004, o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, pozn. autora), kteří se 

v obchodním měřítku na porušování práv těchto osob podílejí.
227

 Informace o množství 

držených výrobků či služeb a jejich ceně pak umožní spravedlivě stanovit náhradu škody 

a výši bezdůvodného obohacení, které z porušení práv vzešlo.“
228

 Informace získané 

skrze tento institut jsou tak dle mého mínění velice cennými, umožňují totiž vlastníku 

zjistit rozsah porušení nebo ohrožení jeho práv a osoby zapojené do škodného jednání. 

                                                 
227

Za činy provedené v obchodním měřítku jsou pokládána jednání za účelem získání přímé nebo nepřímé 

hospodářské nebo obchodní výhody. 
228

Viz důvodová zpráva k ustanovení § 3 ZVPPV. 
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Není-li informace poskytnuta dobrovolně v přiměřené lhůtě,
229

 může se jí 

oprávněná osoba domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva. Návrh je 

zpoplatněn soudním poplatkem a nelze jej uplatnit v rámci předběžného řízení. K jeho 

řešení je v prvním stupni opět příslušný Městský soud v Praze. Příkladem výrokové 

části rozsudku ve vztahu k právu na informace může být například: „Žalovaný je 

povinen poskytnout právnímu zástupci žalobkyně do 30 dnů od nabytí právní moci 

tohoto rozsudku v písemné formě úplné informace obsahující množství a cenu 

dovezených, dodaných, odebraných, skladovaných, přijatých nebo objednaných výrobků 

označených ochrannými známkami „X“, „Y“ nebo „Z“ a jména a příjmení nebo 

obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu dodavatele nebo jiných osob, které 

výrobky v předešlé době držely.“ Soud žalobu zamítne, jestliže je poskytnutí informace 

v nepoměru k ohrožení či porušení daného práva. 

Ustanovení § 3 odst. 4 ZVPPV dále zakotvuje seznam ustanovení zvláštních 

právních předpisů, která zůstávají zavedením a uplatněním práva na informace 

nedotčena. K těm náleží například právo získat informace v jakékoliv širším rozsahu 

nebo povinnost zachovávat mlčenlivost (například vztahující se na právní zástupce 

protistrany sporu apod.) Nicméně mezi tato ustanovení náleží ve smyslu ustanovení § 3 

odst. 4 písm. e) ZVPPV i ustanovení o právu odmítnout poskytnutí informací, pokud by 

osoba uvedená v ustanovení § 3 odst. 1 ZVPPV (viz výše) připustila svou vlastní účast 

nebo účast osob blízkých na porušování práva.  

Tato výjimka zřejmě vychází z obecného veřejnoprávního principu zakotveného 

již v Listině základních práv a svobod, podle kterého má každý právo odepřít výpověď, 

jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Obdobné platí 

pro svědeckou výpověď ve smyslu ustanovení § 126 odst. 1 OSŘ. Dobrovolné uplatnění 

práva na informace je tím však dle názoru autorky této práce do jisté míry zeslabeno. 

Poskytnutí informace ze strany porušovatele bude zpravidla obsahovat elementy jeho 

činu spočívajícího v ohrožení nebo porušení práva, což v důsledku může vést 

k odmítnutí poskytnutí jakékoliv informace.  

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví dále upravuje opatření 

k nápravě neoprávněného zásahu do práv. V rámci soudního řízení se oprávněná osoba 
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Lhůta by měla být proporcionální k intenzitě zásahu. 



152 

 

může ve smyslu ustanovení § 4 ZVPPV domáhat toho, aby se konatel rušícího či 

ohrožujícího jednání zdržel a odstranil jeho následky.  

Nárok na zdržení se jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, 

se uplatňuje prostřednictvím tzv. zápůrčí neboli negatorní žaloby. Tou se žalobce 

domáhá, aby bylo zamezeno neoprávněnému zásahu do jeho práv, čili aby se rušitel 

svého rušivého jednání zdržel. Jedná se o nárok preventivní, směřující proti trvajícímu 

nebo do budoucna hrozícímu rušení, nelze jej uplatnit proti jednání, které již proběhlo, 

bylo ukončeno a jeho opakování odůvodněně nehrozí. Nárok na zdržení se závadného 

jednání se nepromlčuje.  

Nejvyšší soud České republiky ke zdržovacímu nároku uvedl: “Zdržovací 

nároky mají v podstatě preventivní povahu, protože směřují proti pokračování v 

protiprávním jednání. Zdržovacím nárokem, který obecně směřuje do budoucna, má být 

zabráněno nejen v pokračování protiprávního stavu, ale i v opakování protiprávního 

jednání, jež bylo jeho příčinou. Je tak možno přisvědčit dovolatelům …, že zdržovacím 

nárokem se vlastník ochranné známky brání proti tomu, aby se jednání, jímž jsou 

poškozena jeho práva, opakovalo, nebo aby bylo pokračováno v jednání, které 

představuje zásah do práv vlastníka ochranné známky, popř. odvrací hrozbu, že by k 

takovému zásahu mohlo dojít. Zdržovací nárok je nárokem působícím do budoucna. Aby 

takovému nároku mohlo být vyhověno, je nutné prokázat, že v době vydání rozhodnutí 

ve věci samé závadné jednání trvá, nebo že důvodně hrozí jeho opakování. 

Předpokladem pro uložení povinnosti zdržet se určitého jednání je proto, kromě 

prokázání závadnosti tohoto jednání, také zjištění soudu, že je uložení této povinnosti do 

budoucna nezbytné, tedy že takové závadné jednání trvá nebo hrozí. Pro posouzení, zda 

lze vyhovět zdržovacímu nároku za situace, kdy před rozhodnutím soudu ve věci samé 

již závadné jednání netrvalo, ale přitom důvodně hrozí jeho opakování, jsou přitom 

rozhodná jedinečná skutková zjištění soudu v každé jednotlivé věci.“
230

  

Nárok na odstranění závadného stavu se uplatňuje prostřednictvím 

odstraňovací neboli restituční žaloby. Metoda odstranění závadného stavu by měla 

odpovídat způsobenému narušení. Nárok se nepromlčuje.   

Zdržovací a restituční nárok může osoba uplatnit mimo rušitele i vůči každému, 
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jehož prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv. V rámci 

restitučního nároku se žalobce ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 ZVPPV může domáhat, 

aby následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny, a to zejména: 

a) stažením výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh či skladováním došlo k 

ohrožení nebo porušení práva, z trhu; 

b) trvalým odstraněním či zničením výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh 

či skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva; 

c) stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů (např. obalů), nástrojů a 

zařízení (např. počítač, tiskárna) určených nebo používaných výlučně nebo 

převážně při činnostech porušujících či ohrožujících právo. 

Výše uvedená opatření jsou uskutečněna na náklady rušitele.  

Důvodová zpráva k zákonu o vymáhání práv průmyslového vlastnictví dodává: 

„Stažení z obchodních kanálů bude přicházet v úvahu v těch případech, kdy nelze 

vyloučit, že mezi vlastníkem/majitelem práva, příp. oprávněnou osobou a dosavadním 

porušovatelem dojde k dohodě, jež by z porušovatele učinila oprávněného uživatele 

práv průmyslového vlastnictví; konečné - trvalé odstranění z obchodních kanálů bude 

přicházet v úvahu tehdy, jestliže takováto dohoda nebude přicházet v úvahu např. 

z důvodu nedostatečné kvality zboží apod.“
231

 

Ustanovení § 4 odst. 2 ZVPPV stanoví, že zničení nebude nařízeno, pokud lze 

rušení práva odstranit jinak a zničení by bylo nepřiměřené míře porušení. Soud bude 

zároveň přihlížet k zájmům třetích osob (zejména těch jednajících v dobré víře a 

spotřebitelů), které by výše uvedenými opatřeními mohly být dotčeny, protože 

například vlastní výrobky, materiály, nástroje či zařízení, jež byly v předmětném sporu 

použity.
232

 Odstranění označení nebo padělané ochranné známky z výrobků před jejich 

uvedením na trh lze připustit jen ve výjimečných případech.
233

 Takového vpuštění do 

prodeje, ze kterého by profitoval porušovatel, by dle názoru autorky nemělo na 

porušovatele dostatečně výchovné působení. Lze shrnout, že úprava je flexibilní, 

přihlíží k individuální situaci a umožňuje soudu reagovat dle konkrétního případu a jeho 
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potřeb. 

Soud může na návrh porušovatele práv nařídit namísto výše uvedených opatření 

zaplacení peněžního vyrovnání oprávněné osobě, a to tehdy, pokud porušovatel 

nevěděl ani nemohl vědět o zásahu do práva, jestliže by mu tato opatření způsobila 

nepřiměřenou újmu a peněžní vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví dostatečným 

nápravným opatřením. Návrh částky ze strany porušitele by měl být adekvátní 

způsobenému porušení. Soud by však měl dle mého názoru ve svém rozhodnutí 

principiálně preferovat nápravu závadného stavu, toto řešení by proto měl zvažovat 

v ojedinělých a odůvodněných případech.  

Zároveň lze v neposlední řadě přiznat i právo uveřejnit rozsudek na náklady 

porušovatele a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění, tento nárok 

zabezpečuje ustanovení § 4 odst. 5 ZVPPV. Uveřejnění rozsudku představuje dle mého 

mínění logický důsledek i možné řešení, když je to právě veřejnost, která může být 

jednáním rušitele zmatena či uvedena v omyl ke škodě oprávněné osoby. 

Ustanovení § 5 ZVPPV doplňuje varietu nároků o další, které oprávněná osoba 

může uplatňovat. Oprávněná osoba má právo na náhradu škody, vydání 

bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení 

průmyslového práva, a přiměřené zadostiučinění, pokud byla porušujícím jednáním 

způsobena nemajetková újma.  

Požadovanou výši nastíněných kompenzací prokazuje oprávněná osoba, soud při 

svém rozhodování bere v potaz okolnosti, jako jsou například nežádoucí hospodářské 

důsledky včetně ztráty zisku, neoprávněný zisk rušitele a jiné vlivy jako je i morální 

újma. 

Nárok na přiměřené zadostiučinění má za cíl napravit vzniklou nemateriální 

újmu způsobenou porušením nebo ohrožením. Jak stanoví ustanovení § 5 odst. 1 

ZVPPV, může spočívat i v peněžitém plnění, tzn., může být monetárního i 

nemonetárního charakteru; uplatňuje se zde diskrece soudu při rozhodování. Zpravidla 

bude zadostiučinění poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a 

dostatečně účinné odčinění způsobené újmy. Z toho dle mého názoru plyne, že 

nemonetární způsob přiměřeného zadostiučinění by měl mít přednost, lze-li způsobenou 

újmu efektivně odčinit jinak než pouhou finanční reparací, z principu by se tak mělo 
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stát. Na druhou stranu nic nevylučuje souběh monetárního a nemonetárního způsobu 

poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, například v kombinaci peněz a omluvy. Nárok 

na přiměřené zadostiučinění nemonetární podoby se nepromlčuje, ve vztahu 

k monetární formě se názory i judikatura liší. Autorka práce se přiklání k názoru, že se 

tento nárok promlčuje v klasické tříleté promlčecí lhůtě, nejpozději za deset let ode dne, 

kdy újma vznikla. Byla-li újma způsobena úmyslně, promlčí se právo nejpozději za 

patnáct let ode dne, kdy k újmě došlo.
234

 

Co se týče nároku na náhradu škody, jeho účelem je ve smyslu ustanovení § 

2951 a násl. občanského zákoníku nahradit vzniklou újmu čistě monetárním způsobem. 

Co se škody týče, nahrazována může být škoda skutečná (damnum emergens) i ušlý zisk 

(lucrum cesans). Ustanovení § 2953 občanského zákoníku umožňuje výši nahrazované 

škody snížit neboli moderovat z důvodu zvláštního zřetele hodných. K moderaci však 

nelze přistoupit, byla-li škoda způsobena úmyslně. Soud vezme v potaz především to, 

jak ke škodě došlo, k osobním a majetkovým poměrům subjektu, který škodu způsobil a 

odpovídá za ni, jakož i k poměrům poškozeného. Nárok podléhá promlčení, a to v tříleté 

promlčecí lhůtě, nejpozději za deset let ode dne, kdy újma vznikla. Byla-li újma 

způsobena úmyslně, promlčí se právo nejpozději za patnáct let ode dne, kdy k újmě 

došlo. 

Nárok na vydání bezdůvodného obohacení je, co se týče základních pravidel, 

detailně upraven v ustanoveních § 2991 a následujících občanského zákoníku. 

Ustanovení § 2991 odst. 1, 2 občanského zákoníku říká, že kdo se na úkor jiného bez 

spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Bezdůvodně se 

obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, 

plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, 

že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám. Bezdůvodné obohacení může 

v praxi spočívat např. v nevynaložení nákladů na tvorbu ochranné známky, na její 

registraci či propagaci. Plnění je monetárního charakteru a podléhá promlčení 

v promlčecí lhůtě tří let, nejpozději za deset let ode dne, kdy k bezdůvodnému 

obohacení došlo. Bylo-li nabyto úmyslně, promlčí se právo nejpozději za patnáct let ode 
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dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo. 

Jako alternativu v ustanovení § 5 odst. 2, 3 ZVPPV nabízí možnost určité 

paušalizace výše uvedených nároků. Na návrh kterékoliv ze stran sporu soud může 

stanovit výši náhrady škody, bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění 

paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl 

obvyklý za získání licence k užívání předmětného práva v době neoprávněného zásahu 

do něj. V praxi jsou tyto poplatky však poměrně nízké a ani jejich dvojnásobek nemusí 

pokrýt reálnou hodnotu nároku. Výše může být určena na základě znaleckého posudku a 

lze zobecnit, že žalobce bude tento postup preferovat, pokud se mu dokazování reálně 

vzniklé újmy respektive bezdůvodného obohacení bude jevit jako až příliš náročné. 

L. Jakl uvádí: „To například znamená, že pokud by došlo k porušování nebo 

ohrožení práv k ochranné známce po dobu uplynulých čtyř let a za tuto dobu bylo 

prodáno zboží či služby v souhrnné prodejní ceně 1 milionu Kč, pak se při průměrném 

licenčním poplatku za danou ochrannou známku 2 % z prodejní ceny prodaných 

výrobků či služeb náhrada škody, bezdůvodné obohacení a přiměřené zadostiučinění 

ohodnotí částkou ve výši 40 tisíc Kč.“
235

 Jestliže porušovatel při výkonu činností 

nevěděl ani nemohl vědět, že svým jednáním porušuje práva, může soud výši těchto 

nároků stanovit paušální částkou nejméně ve výši licenčního poplatku, který by byl 

obvyklý za získání licence k užívání předmětného práva v době neoprávněného zásahu 

do něj. Použijeme-li opět výše uvedený případ L. Jakla, kompenzace by činila 20 tisíc 

Kč.
236

  

Ulehčení důkazní situace žalobce zde bude podstatným faktorem. Vzhledem 

k poměrně nízkým částkám, jež paušalizací vzniknou, nemá dle mého názoru tento 

postup z jeho strany smysl tam, kde existuje dostatek důkazních prostředků k prokázání 

skutečně vzniklé škody, která bude mnohdy několikanásobně vyšší. 

I. Telec a P. Tůma dodávají, že další z možných nároků může pojmout i formu 

veřejné omluvy.
237

 Zde se domnívám, že veřejná omluva může představovat jak tuto 

samostatnou formu, tak formu nemonetárního přiměřeného zadostiučinění. Nebude však 
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častým požadavkem, jelikož půjde především o zásah do monetární sféry, který se 

vlastník bude snažit vyřešit. 

Mnohdy jsou jedním porušením naplněny jak podmínky zásahu do práv 

k ochranné známce, tak znaky skutkové podstaty nekalé soutěže. Nelze tedy opomenout 

i právní úpravu nekalé soutěže, skrze kterou se vlastník ochranné známky může rovněž 

domáhat ochrany. 

4.3.2 Právní ochrana proti nekalosoutěžnímu jednání 

Jak už tato práce uvedla, ochranná známka plní v obchodním styku hned několik 

funkcí. Odlišuje jejího vlastníka a jeho výrobky či služby od zboží konkurence, 

napomáhá mu k vybudování pozice na trhu tím, že si ji spotřebitelská veřejnost spojí 

s určitou kvalitou a vlastnostmi, které bude opětovně vyhledávat, a stimuluje ho 

k udržení uvedené kvality nebo uvedených vlastností. I v soutěžním právu tedy lze 

opětovně spatřovat uplatnění funkcí ochranné známky, speciálně funkce soutěžní. 

Odrazem této funkce je potřeba ji zachovat a chránit. V obchodním styku musí být 

chráněny soukromoprávní zájmy jeho účastníků na správném a spravedlivém průběhu 

hospodářské soutěže. Tyto zájmy vystupují v popředí v moderním světě nakupování a 

marketingu na internetu, kdy škůdci přicházejí se stále novými způsoby, jak parazitovat 

na produktech, obchodních výkonech, ale i na ochranných známkách konkurence.
238

 

Sám zákon o ochranných známkách se dle mého názoru snaží reflektovat 

hlediska nekalé soutěže a preventivně zabránit registraci označení, která by mohla 

principy spravedlivého obchodu porušovat. Jedná se například o absolutní překážku 

zápisné způsobilosti klamavého označení nebo absolutní a zároveň i relativní překážku 

zápisné způsobilosti označení, které není přihlašováno v dobré víře. Stejně tak právo 

přednosti k ochranné známce a možnost podat námitky proti zápisu shodného či 

podobného označení pro shodné nebo podobné výrobky a služby považuji za 

principiálně preventivní opatření mající za cíl snížit možnost zmatení na straně 

veřejnosti a zachovat rozlišovací a soutěžní funkci ochranné známky neporušenou. 

Významnou kategorií, kterou zákon o ochranných známkách rovněž chrání, a která je 

ve spojení s právem proti nekalé soutěži dle mého názoru nejvíce, jsou ochranné 
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známky s dobrým jménem. Dobré jméno je výdobytkem působení vlastníka ochranné 

známky na trhu a úrovně výkonu jeho činnosti. Vyvolává vysokou distinktivnost, tvoří 

věhlas a pověst známky, které bezesporu lákají škůdce k nepoctivému těžení a 

parazitování pro vlastní prospěch. Proto i ochrana ochranné známky s dobrým jménem 

sahá daleko za registrované výrobky a služby, pokud by škůdce užitím nebo zápisem 

označení mohl z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nepoctivě těžit nebo 

působit jim na újmu. Nekalosoutěžní právo zase umožňuje ochranu v čistě soukromé, 

soutěžní rovině. 

Lze tedy konstatovat, že ochrana ochranné známky a zachování jejích funkcí má 

několik stran či „vrstev“, spočívajících ve speciální právní úpravě vymáhání práv 

k průmyslovému vlastnictví, ale i obecnější ochraně před nekalým jednáním 

v obchodním styku, ke kterému věhlas, síla a distinktivnost ochranné známky mohou 

svádět. Právní úpravy těchto „vrstev“ ochrany jsou nezávislé, vycházející z odlišných 

hmotněprávních úprav. Pokud dojde k zásahu do práva k ochranné známce a rušitel a 

poškozený jsou ve vzájemném soutěžním vztahu, lze se dožadovat ochrany podle práva 

známkového i podle práva proti nekalé soutěži.  

Tento názor potvrdil například i Vrchní soud v Praze, který konstatoval: „I když 

nárok vlastníka na ochranu práva z ochranné známky a nárok soutěžitele na ochranu 

před nekalou soutěží jsou samostatnými právními tituly, které vycházejí z odlišné 

hmotněprávní úpravy, je třeba vzít v úvahu, že pokud dojde k zásahu do práva k 

ochranné známce a jak poškozený, tak i rušitel jsou soutěžiteli, pak může být zásah do 

práva k ochranné známce posouzen jako nekalosoutěžní jednání.“
239

 

V praxi však mohou nastat i situace, kdy využita bude jen jedna z uvedených 

úprav (např. pokud nejsou dány podmínky pro uplatnění té které úpravy nebo 

v případech, kdy se poškozený rozhodně bránit jenom jednou z těchto možností). Tento 

můj názor opět potvrzuje i judikatura, kupříkladu Vrchní soud v Praze ve svém 

rozsudku ze dne 23. 9. 1998, sp. zn. 3 Cmo 109/96, potvrdil, že skutečnost, že soutěžitel 

užívá své zapsané označení v souladu se známkoprávními předpisy, není překážkou 

toho, aby toto užívání bylo shledáno za odporující právním předpisům na ochranu před 

nekalou soutěží.  
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 Ochrana férovým soutěžitelům na trhu je tedy v Čechách poskytována právem 

proti nekalé soutěži. Podle ustanovení § 2972 NOZ platí, že kdo se účastní hospodářské 

soutěže (soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani při sdružování k výkonu soutěžní 

činnosti, vlastní účast v hospodářské soutěži nekalou soutěží zneužívat, ani účast jiných 

v hospodářské soutěži omezovat. Ustanovení § 2976 občanského zákoníku pak dodává, 

že kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním 

způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé 

soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje. Jedná se o tzv. generální klauzuli doplněnou 

demonstrativním výčtem skutkových podstat nekalé soutěže: klamavá reklama, klamavé 

označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti závodu, 

výrobku či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, pokud 

není dovolena jako přípustná, porušení obchodního tajemství, dotěrné obtěžování a 

ohrožení zdraví a životního prostředí. Aby bylo možné kvalifikovat určité jednání jako 

nekalou soutěž podle zvláštní skutkové podstaty, musí toto jednání nejdříve naplnit 

znaky generální klauzule. 

Pro příklad zkoumání naplnění generální klauzule v otázce označování uveďme 

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 

2032/2008, kde se žalobkyně domáhala, aby žalovanému konkurentu byla uložena 

povinnost zdržet se při označování svých výrobků „p. f.“ užití značky 
TM

. Žalovaná byla 

vlastníkem ochranné známky pouze ve znění „altermed“, nikoliv „p. f.“. Žalobkyně 

uvedla, že žalovaná nemá uvedený název výrobku známkoprávně chráněn a užitím 

znaku 
TM

 chce pro sebe domoci prospěchu na úkor jiných soutěžitelů i spotřebitelů 

v hospodářské soutěži. Nejvyšší soud zkoumal, zda může být v dané věci naplněna 

generální klauzule a zda se tudíž jedná o nekalosoutěžní jednání tvrzené žalobkyní. 

Nalezl ho po provedení následující analýzy: “V daném případě je žalovaná konkurentem 

či soutěžitelem (dokonce přímým) ve vztahu k žalobkyni, neboť obě se svými produkty 

zúčastní hospodářské soutěže, čímž jednání žalované splňuje první podmínku generální 

klauzule. … Dovolací soud dospěl k závěru, že jednání žalované je třeba posuzovat jako 

jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže, bylo-li prokázáno, že žalovaná záměrně 

označuje své výrobky „p. f.“ znakem 
TM

, ač si musí být vědoma, že běžný spotřebitel v 

ČR se v označování výrobků různými značkami nevyzná a neorientuje se natolik dobře, 
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aby rozlišoval označení ®, tj. značku, kterou je oprávněn používat vlastník ochranné 

známky spolu s ochrannou známkou podle § 8 odst. 1 zákona o ochranných známkách, 

od znaku TM, který není upraven ani českými právními předpisy ani právem EU. Běžný 

(průměrný) spotřebitel se tedy při zběžném pohledu na výrobky žalované označené „p. f.
 

TM
“ může domnívat, že znak TM znamená, že žalovaná má registrovanou ochrannou 

známku „p. f.“ (tj. že znak TM může vnímat jako překlad znaku ® do angličtiny – „t. 

m.“, který má sloužit pro povinné označování výrobků s ochrannou známkou v rámci 

EU), tudíž že její výrobek je „značkový“ a tím i pro něj lepší než výrobky ostatních 

soutěžitelů. Pokud by žalovaná vyvíjela úsilí, jímž by hodlala vylepšit své výrobky i 

jejich propagaci a prezentaci, aniž by používala nečestných postupů či určitých 

nečestných reklamních triků ke zvýhodňování svých produktů oproti produktům 

konkurentů (zde žalobkyně), jednala by v souladu s dobrými mravy soutěže. Třetí 

podmínka generální klauzule – způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo 

spotřebitelům – může být jednáním žalované rovněž naplněna, neboť tím, že spotřebitelé 

mohou považovat název výrobku žalované „p. f.“ nesprávně za chráněný ochrannou 

známkou, mohli by dávat přednost těmto výrobkům žalované před konkurenčními 

výrobky (se stejným či podobným názvem, avšak bez připojení znaku ® nebo 
TM

) jiných 

výrobců, tedy i konkrétně před výrobky žalobkyně. Prvek prospěchu žalované nepatří k 

základním znakům generální klauzule nekalé soutěže, proto jej není třeba při 

podřazování daného případu pod generální klauzuli prokazovat.“
240

  

Co se týče konkrétních skutkových podstat, pro účely porušení práv k ochranné 

známce lze dle mého názoru uvažovat zejména o naplnění skutkových podstat klamavé 

reklamy, klamavého označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny a 

parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele a srovnávací 

reklamy. 

Podle ustanovení § 2977 občanského zákoníku je klamavou reklamou taková 

reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých 

nebo nemovitých věcí respektive poskytování služeb, včetně práv a povinností, přičemž 

klame nebo je způsobilá klamat podáním či jakýmkoli jiným způsobem ty, jimž je 

                                                 
240

Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2032/2008; obecně 

lze tedy říci, že používání značek typu ® nebo 
TM 

spolu s označením, které nepředstavuje zapsanou 

ochrannou známku, je nekalosoutěžním jednáním. 
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určena nebo k nimž dospěje, a tím je i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování 

těchto osob. Pod pojmem reklama si lze představit oznámení, předvedení či jinou 

prezentaci šířenou zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské 

činnosti, především podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo 

prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv či závazků, podporu poskytování služeb 

či propagaci ochranné známky. Při posuzování, zda je reklama klamavá, je potřeba 

přihlédnout ke všem jejím výrazným znakům. Zvláště se přihlédne k tomu, co reklama 

obsahuje ohledně: 

 a)  dostupnosti, povahy, provedení, složení, výrobního postupu, data výroby či 

poskytnutí, způsobilosti k určenému účelu, použitelnosti, množství, zeměpisného 

nebo obchodního původu, jakož i podrobnějšího vytčení a dalších znaků zboží 

respektive služeb včetně předpokládaných výsledků použití či výsledků a 

podstatných znaků provedených zkoušek nebo prověrek, 

b)  ceny nebo způsobu jejího určení, 

c)  podmínek, za nichž se zboží dodává nebo služba poskytuje, a 

d)  povahy, vlastností a práv zadavatele reklamy, jako jsou zejména jeho totožnost, 

majetek, odborná způsobilost, práva duševního vlastnictví nebo vyznamenání a 

pocty. 

Klamáním rozumíme vyvolání představy neodpovídající skutečnosti, klamat 

může v závislosti na jeho podání respektive komunikaci údaj sám o sobě nepravdivý, 

polopravdivý i pravdivý. Klamavou reklamou soutěžitel uvádí nepravdivé či jinak 

zkreslené údaje, prostřednictvím kterých se snaží lákat k sobě zákazníky, jimž je 

reklama určena nebo ke kterým dospěje, a přivodit si tak prospěch, kterého by bez 

klamavé reklamy pravděpodobně nedosáhl nebo kterého by jinak dosáhl ne tak 

jednoduše, rychle a efektivně. Musí tak souviset s jeho podnikáním či povoláním a 

podporou odbytu. Zdrojem komunikace vůči spotřebiteli může být jakékoliv médium či 

způsob, od ústního sdělení přes písemné, obrazové, zvukové televizní či elektronické 

sdělení. Podání sdělení však musí spotřebitele klamat nebo být způsobilé k jeho 

klamání, čímž je způsobilé ovlivnit jeho hospodářské chování (nemusí dojít k reálnému 

účinku na jednání). 
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V praxi zde lze nalézt případná porušení práv k ochranné známce především 

uváděním potenciálně klamavého údaje o obchodním původu a o povaze, vlastnostech a 

právech zadavatele reklamy. 

Ve vztahu k obchodnímu původu lze klamat například nesprávnou souvztažností 

ochranných známek s výrobcem nebo zdrojem nabytí či vzniku věci (co do způsobilosti 

identifikovat původ produktu). Obdobně co se týče povahy, vlastnosti a práva 

zadavatele reklamy, tam může potenciálně klamavě působit údaj o totožnosti, majetku, 

odborné způsobilosti, právech duševního vlastnictví, vyznamenáních či poctách. Klamat 

či potenciálně klamat tak zadavatel reklamy může o existenci práv k ochranné známce 

či o jejím vlastnictví nebo registraci.
241

 

Osobou aktivně legitimovanou k obraně proti klamavé reklamě je zákazník, 

soutěžitel a osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků. Pasivní legitimace 

pak náleží jak soutěžiteli (zadavateli reklamy), tak i jeho pomocníku (například 

marketingové agentuře, která reklamu vyhotovila). 

Klamavou reklamu soud zkoumal i v již výše zmíněném případě rozsudku 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2032/2008, a to 

konkrétně v části, kde žalobkyně napadala užití slova „original“ ve slovním spojení 

„original product altermed“. Užití slova „original“ dle názoru žalobkyně může ve 

spotřebiteli vzbudit dojem, že pouze produkty žalované jsou ty pravé, původní a 

hodnotné výrobky. Připomeňme, že žalovaná byla oprávněným vlastníkem ochranné 

známky „altermed“. Soud argumentoval, že použití slova „original“ v takovém případě 

představuje spíše podtrhnutí či zdůraznění originálního původu výrobku od konkrétního 

výrobce. Užití spojení „original product altermed“ žalovanou při propagaci jejích 

výrobků není klamavou reklamou, protože co do této části žaloby nenaplňuje znaky 

generální klauzule co do nemravnosti či nepoctivosti chování a způsobilosti žalované 

přivodit si prospěch na úkor žalobkyně nebo spotřebitele. Podle Nejvyššího soudu 

v tomto případě nelze dovodit, že by výrobky takto označené měl spotřebitel považovat 

za hodnotnější. 

Porušením práv k ochranné známce lze rovněž naplnit skutkovou podstatu podle 

ustanovení § 2978 odst. 1 občanského zákoníku, a to klamavé označení zboží nebo 
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ONDREJOVÁ 2014 op. cit., s. 99-100. 
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služby. Jedná se o takové označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku 

mylnou domněnku, že jím označené zboží či služba pocházejí z určité oblasti nebo 

místa či od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo 

zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, na 

obalu, obchodní písemnosti či jinde nebo zda ke klamavému označení došlo přímo nebo 

nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo. Způsobilost oklamat může mít i údaj sám o 

sobě správný či pravdivý nebo polopravdivý, může-li spotřebitele uvést v omyl 

vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl uveden. 

Byť se domnívám, že je to zejména označení původu či zeměpisné označení, na 

které ochrana skrze skutkovou podstatu klamavého označení zboží a služby míří, 

mylnou domněnku, že zboží pochází od konkrétního výrobce, může dle mého názoru 

vyvolat i neoprávněné označení zboží ochrannou známkou.  

Zajímavou právní úpravu v této souvislosti obsahuje i odstavec třetí 

předmětného ustanovení § 2978 občanského zákoníku, podle kterého ustanoveními 

předchozích odstavců nejsou dotčeny jiné právní předpisy o ochraně průmyslového 

nebo jiného duševního vlastnictví. Domnívám se, že toto ustanovení nelze vykládat tak, 

že by k uvedenému souběhu úprav mohlo docházet jen v případech zákonem zvlášť 

stanovených. Účelem je spíše možný souběh vypíchnout tam, kde k těmto případům 

dochází nejčastěji. K tomu M. Černý dodává: „Je třeba přesně rozlišovat, k jakému 

porušení v konkrétním případě došlo. Jestliže k určitému označení přísluší právo k 

ochranné známce, a toto právo bylo porušeno, pak toto porušení tvoří zvláštní 

skutkovou podstatu, postižitelnou podle zákona o ochranných známkách. To nelze 

zaměňovat s nekalou soutěží. Nicméně není vyloučeno, aby současně došlo i k souběhu 

s nekalosoutěžním jednáním. Zda tomu tak je, záleží na konkrétních okolnostech 

každého případu.“
242

 

Osobou aktivně legitimovanou bránit se proti naplnění skutkové podstaty 

klamavého označení zboží nebo služby je zákazník, jiný soutěžitel, jehož práva mohou 

být dotčena, případně právnická osoba oprávněná hájit zájmy jiných soutěžitelů nebo 
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Černý, Mirek. Ochranné známky a nekalá soutěž I. In: Epravo.cz [online].  6. 8. 2002 [cit. 2018-05-07]. 

Dostupné z WWW: <https://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-nekala-soutez-I-

18013.html>. 
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zákazníků. Pasivně legitimovaný bude soutěžitel, jehož zboží či služby byly označeny 

klamavým způsobem, popřípadě jeho pomocník.
243

 

Tato práce již výše přiblížila, že použití symbolu ® spolu s označením, které 

není ochrannou známkou, může naplnit znaky generální klauzule nekalé soutěže. Co se 

týče konkrétní skutkové podstaty, Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku sp. zn. 3 Cmo 

7/2001
244

 konstatoval, že užití této značky na letácích u názvu výrobku, jež není 

chráněným označením, může rovněž naplnit definici klamavého označení zboží a služeb 

a/nebo vyvolávání nebezpečí záměny.  

Vyvolávání nebezpečí záměny upravuje ustanovení § 2981 občanského 

zákoníku. Podle něj kdo užije jména osoby či zvláštního označení závodu užívaného již 

po právu jiným soutěžitelem, vyvolá nebezpečí záměny. Nebezpečí záměny vyvolá 

podle odstavce druhého téhož ustanovení i ten, kdo užije zvláštního označení závodu či 

zvláštního označení nebo úpravy výrobku, výkonu či obchodního materiálu závodu, 

které v zákaznických kruzích platí pro určitý závod za příznačné. Ustanovení § 2981 

odst. 3 občanského zákoníku dodává, že stejně tak vyvolá nebezpečí záměny, kdo 

napodobí cizí výrobek, jeho obal či 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 či alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat 

nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení se soutěžitelem, jeho závodem, 

pojmenováním, zvláštním označením či s výrobkem či výkonem jiného soutěžitele. 

Co se týče skutkové podstaty uvedené v odstavci prvém daného ustanovení, ta 

označuje za nekalosoutěžní mimo jiné i užití zvláštního označení závodu užívaného 

jiným soutěžitelem. Z dikce odstavce druhého se domnívám, že v tomto případě se 

nejedná o ochrannou známku, jelikož zvláštnímu označení výrobku jako separátní 

kategorii se věnuje odstavec druhý daného ustanovení. Dle mého názoru se proto 

odstavec prvý na ochranné známky nebude vztahovat. Obdobný názor mám vůči 

odstavci třetímu řešeného ustanovení, kde se domnívám, že toto spíše směřuje na 

ochranu průmyslových vzorů.  
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Bude to tedy odstavec druhý, který se zabývá ochrannou ochranných známek. 

Zvláštním označením výrobku budeme rozumět právě ochrannou známku, značku 

apod., jsou-li tyto příznačné pro závod v zákaznických kruzích. Zákaznické kruhy jsou 

důležitým aspektem v této skutkové podstatě, protože v myslích spotřebitelů musí 

existovat jednoznačné spojení mezi zvláštním označením a soutěžitelem. Příznačnost 

pro závod může být buď oficiální, právem posvěcená (registrací ochranné známky u 

Úřadu průmyslového vlastnictví) nebo neoficiální, faktická (vzniklá faktickým 

užíváním). Podle D. Ondrejové zde nebude záležet na době, po kterou je označení 

fakticky užíváno, například se může jednat i o označení užívané krátce, pokud se díky 

masivní kampani vrylo do pamětí spotřebitelů jako příznačné pro obchodní závod 

soutěžitele.
245

 Zde si dovoluji upozornit, že v praxi se nevyžaduje klamavost označení 

ani způsobilost k vyvolání nebezpečí záměny, již samotné užití zvláštního označení 

výrobku, které je pro určitý závod příznačné, je naplněna skutková podstata 

nekalosoutěžního jednání. 

P. Hajn uvádí, že skrze tuto dílčí skutkovou podstatu bude chráněna i hovorová 

verze ochranné známky, stala-li se pro podnik příznačnou.
246

 Domnívám se, že tento 

názor posvětil i rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. ledna 2011, sp. 

zn. 23 Cdo 4933/2009, jenž vyhověl žalobě obchodní společnosti BOHEMIA SEKT, 

a.s., která se domáhala, aby se konkurent zdržel užití označení „BOHEMKA“. Soud 

k tomu uvedl: „Pokud pak první žalovaná jako soutěžitel žalobkyně pro vstup na totožný 

trh pro shodný okruh možných zákazníků, na němž již předtím dlouhodobě působila 

žalobkyně, pro jejíž produkci se vžilo všeobecně označení „Bohemka“, zvolila pro sebe 

znění obchodní firmy „BOHEMKA s. r. o.“, pak již samotná volba obchodní firmy a 

užívání tohoto označení jako obchodní firmy je jednání klamavým podle ustanovení § 46 

odst. 1 obch. zák. a způsobilým vyvolat nebezpečí záměny s žalobkyní podle ustanovení 

§ 47 písm. b) obch. zák., především však jednáním parazitujícím na pověsti žalobkyně a 

jejích výrobků ve smyslu ustanovení § 48 obch. zák. … Argumentace, že v době založení 

dovolatelky nikdo neměl zapsanou společnost s firmou „BOHEMKA“ a nikdo nevyráběl 

zboží pod tímto názvem, je lichá, neboť pomíjí, že závěry soudů nižších stupňů jsou 
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založeny především na skutkovém zjištění, že výraz „Bohemka“ značná část veřejnosti 

spojuje s žalobkyní a s její produkcí.“
247

   

Aktivně legitimovaným subjektem vymáhat svá práva může být zákazník, jiný 

soutěžitel, jiná osoba dotčená na svých právech (vlastník patentu, na jehož základě je 

zboží vyráběno) nebo právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo 

zákazníků. Pasivně legitimovaným subjektem je kdokoliv, kdo vyvolá nebezpečí 

záměny, tedy opět soutěžitel ale i jeho pomocník. V této souvislosti lze citovat poměrně 

známý rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2008, sp. zn. 32 Cdo 3982/2007, ve 

věci ochranné známky „APETITO“. Soud v této věci konkrétně konstatoval: „Užívá-li 

soutěžitel zaměnitelné označení na svých výrobcích poté, co byla jeho ochranná známka 

prohlášena za neplatnou, neboť by označení výrobků touto ochrannou známkou vedlo k 

vyvolání nebezpečí záměny takových výrobků ze strany veřejnosti s výrobky jiného 

soutěžitele, dopouští se tím nekalé soutěže.“
248

 Jednalo se o případ, kdy se žalobkyně, 

která si jako první nechala registrovat ochrannou známku „APETITO“, domáhala, aby 

žalované byla uložena povinnost zdržet se užívání předmětné ochranné známky na 

svých produktech. Žalovaná název „APETITO“ dříve na svých produktech používala 

bez zápisu v rejstříku ochranných známek, tedy jako nezapsané označení. Následně jej 

nechala zapsat do rejstříku ochranných známek, nicméně ochranná známka byla 

prohlášena za neplatnou z důvodu potenciální kolize s ochrannou známkou žalobkyně, 

která byla přihlášena dříve. Žalovaná tvrdila, že ochranná známka žalobce byla 

přihlášena nekalosoutěžně, což ale vyvrátil soud v odděleném soudním řízení, přesto 

však i po prohlášení své ochranné známky za neplatnou v označování zboží 

pokračovala. Nejvyšší soud dospěl již k výše naznačenému názoru, že nekalosoutěžně 

naopak jedná žalovaná, když v označování svého zboží dále pokračuje, čímž může 

vyvolávat nebezpečí záměny mezi produkty žalobkyně a žalované. 

Dle mého názoru lze kromě těchto typických skutkových podstat v praxi 

uvažovat i o parazitování na pověsti, čili dle současné terminologie a v souladu 

s ustanovením § 2976 odst. 2 občanského zákoníku (kde se název této skutkové 

podstaty přesně neshoduje s úpravou ustanovení § 2982 občanského zákoníku) se jedná 
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zejména parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele. Již 

zmíněné ustanovení § 2982 NOZ nám říká, že parazitováním je zneužití pověsti závodu, 

výrobku či služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo 

cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.  

Co se týče podmínky existence pověsti, není kladena mez, zda tato pověst musí 

být dobrá nebo špatná. Pověstí se pak ve smyslu rozhodnutí Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 28. 4. 2011, sp. zn. 23 Cdo 4384/2008, rozumí soubor určitých 

aspektů, které ve sféře podnikání vytváří celkový dojem, jaký ten který soutěžitel, jeho 

výrobky a služby, působí navenek. Judikatura se však již nevěnuje otázce, zda se právě 

jedním z výše zmíněných aspektů rozumí i ochranná známka, domnívám se, že tomu nic 

nebrání, protože i ochranná známka je součástí dojmu, který podnikatel vyvolává 

navenek.  

Tato pověst přitom musí být zneužita jiným soutěžitelem způsobem umožňující 

získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak 

nedosáhl. Parazitovat lze kupříkladu na nápadech, myšlenkách, úsilí či cizí propagaci. 

Z textu plyne, že se nevyžaduje úmysl ani záměr získat prospěch, ten může být 

hmotného (úspora nákladů, nová klientela) i nehmotného charakteru (konkurenční 

výhoda).
249

 

Aktivně i pasivně legitimovaným může být z povahy věci pouze soutěžitel. 

V této souvislosti zmiňme Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. 2. 1999 

Bayerische Motorenwerke AG [BMW] a BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, 

sp. zn. C-63/97. V daném případě žalovaný, nezávislý prodejce a opravna automobilů, 

uveřejnil reklamu, v níž se označuje za „odborníka na BMW“ provozujícího „opravu a 

údržbu vozidel BMW“. BMW se domáhala toho, aby reklama byla žalobci zakázána. 

Evropský soudní dvůr však dospěl k závěru, že vlastník ochranné známky nemůže třetí 

osobě zakázat používat danou známku za účelem upozornit spotřebitele na to, že zboží 

chráněné známkou, které bylo uvedeno do oběhu pod touto konkrétní ochrannou 

známkou přímo vlastníkem nebo s jeho souhlasem, opravuje respektive udržuje, či že se 

specializuje na tyto činnosti ve vztahu k předmětnému zboží nebo je na ně odborníkem, 

pokud nedochází k použití ochranné známky způsobem, který je způsobilý vyvolat 
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dojem, že mezi dotčeným žalovaným podnikatelem a vlastníkem ochranné známky 

existuje zvláštní obchodní vztah - především, že společnost žalovaného náleží k 

obchodní síti vlastníka ochranné známky, nebo že existuje specifický obchodní vztah 

mezi žalobcem a žalovaným.
250

 Dle mého názoru by takový případ, kdy by použití 

ochranné známky v reklamě mělo navozovat existenci specifického vztahu obchodního 

rázu mezi žalobcem a žalovaným, mohl naplňovat právě znaky parazitování na pověsti 

respektive pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele. Spojení s věhlasnou 

značkou BMW by pro drobného nezávislého podnikatele totiž dle mého mínění mohlo 

přinést výsledky podnikání, kterých by při nezavádějícím označení vztahu s BMW 

nedosáhl.  

Okrajově bych rovněž zmínila i srovnávací reklamu ve smyslu ustanovení § 

2980 NOZ. Toto ustanovení říká, že srovnávací reklama přímo či nepřímo označuje 

jiného soutěžitele nebo jeho zboží či službu. Je zakázaná, z tohoto zákazu však zákon 

zakotvuje výjimku, pokud srovnávací reklama:  

a)  není klamavá, 

b)  srovnává jen výrobky respektive služby uspokojující stejnou potřebu nebo 

určené ke stejnému účelu, 

c)  srovnává objektivně jednu nebo více podstatných, důležitých, ověřitelných a 

příznačných vlastností výrobků či služeb, 

d)  srovnává produkty s označením původu pouze se zbožím stejného označení, 

e)  nezlehčuje soutěžitele, jeho postavení, jeho činnost nebo její výsledky či jejich 

označení ani z nich nekalým způsobem netěží, a 

f)  nenabízí zboží nebo službu jako napodobení či reprodukci zboží nebo služby 

označované ochrannou známkou soutěžitele nebo jeho názvem. 

Okrajově srovnávací reklamu uvádím z důvodu, že splňuje-li zákonné 

podmínky, není ani užití ochranné známky konkurenta v takové reklamě zakázáno. 

V tomto smyslu judikoval i Soudní dvůr Evropské unie, když se konkrétně vyjádřil tak, 

že: „že majitel zapsané ochranné známky není oprávněn zakázat užívání označení 

totožného nebo podobného jeho ochranné známce třetí osobou ve srovnávací reklamě, 
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která splňuje všechny podmínky přípustnosti.“
251

 Je to do jisté míry logické, jelikož 

pomocí známky spotřebitel konkurenta často identifikuje. Z toho však dle mého názoru 

vyplývá, že pokud by srovnávací reklama nesplňovala zákonné podmínky, je užití 

ochranné známky v takové reklamě v rozporu s právními předpisy. Aktivně 

legitimovanými bránit se proti závadné srovnávací reklamě jsou soutěžitel, zákazník či 

právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů či zákazníků. Pasivně legitimovaný 

bude soutěžitel, který srovnávací reklamu vytvořil, případně jeho pomocník 

(marketingová agentura). 

Prostředky ochrany proti nekalé soutěži upravují ustanovení § 2988 a násl. 

občanského zákoníku. Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, 

může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil 

závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a 

vydání bezdůvodného obohacení. Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. h) OSŘ jsou 

k rozhodování ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým 

soutěžním jednáním nebo nedovoleným omezením soutěže příslušné v prvém stupni 

krajské soudy. Ke katalogu právních nároků plynoucích z ustanovení § 2988 

občanského zákoníku obecně viz v podkapitole 4.3.1 této práce. Jednotlivé nároky lze 

uplatnit kumulativně, v celku i pouze některé z nich. Jejich výčet je třeba považovat za 

taxativní, byť dle mého názoru nebrání uplatnění dalších prostředků plynoucích z jiných 

právních úprav. Mimo ustanovení § 2988 NOZ lze totiž v praxi vysledovat i další 

nároky nepramenící z výše uvedeného taxativního výčtu, ale z jiných právních 

institutů. Lze tak uvažovat o svépomoci podle ustanovení § 14 občanského zákoníku či 

nutné obraně podle ustanovení § 2905 občanského zákoníku. OSŘ umožňuje rovněž 

vydat ve smyslu ustanovení § 74 a následujících OSŘ předběžné opatření zejména proti 

pokračujícímu rušivému jednání, a rovněž na náklady povinné strany uveřejnit rozsudek 

podle ustanovení § 155 odst. 4 OSŘ, tuto povinnost je však možno přiznat pouze 

kumulativně s jinými nároky.  
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4.4 Mimosoudní vymáhání práv k ochranné známce 

Pod pojmem mimosoudní vymáhání práv k ochranné známce je nasnadě hovořit o 

mediaci a arbitráži. Nicméně pokud se zamyslíme nad podstatou a charakterem 

průmyslových práv, dospějeme k závěru, že tento výčet není zdaleka uzavřený. Spor o 

ochranu vlastníkových práv lze vyřešit například i efektivněji, dohodou s narušitelem, 

ve formě udělení licence nebo přímo převodem daného práva na tohoto narušitele. 

Samozřejmě záleží na konkrétním případu. Zastávám názor, že tam, kde vlastník nemá 

o své právo aktivní zájem nebo jej může dočasně propůjčit, se jedná o elegantní, rychlé 

řešení. 

Nabídka řešení situace skrze uzavření licenční smlouvy se tedy dle mého názoru 

zdá být vhodným řešením především tam, kde vlastník průmyslové právo sám aktivně 

nevyužívá, ale nechce se ho vzdát. Naopak z něj chce stále profitovat. Licenční smlouvu 

smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 2358 a následujících NOZ. Poskytovatel 

licence smlouvou poskytuje titul k výkonu průmyslových práv (tzv. licenci) 

v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje (byť může 

být ujednáno i jinak) dát za to poskytovateli odměnu. Licence může být koncipována 

jako výhradní nebo nevýhradní, v rámci výhradní licence není poskytovatel oprávněn 

tutéž licenci poskytnout třetí osobě, ani využívat právo z průmyslového vlastnictví sám. 

Naopak u nevýhradní licence sám právo využívat může, stejně jako poskytnout licence 

další osobě.  

Ustanovení § 18 ZOZ k této obecné úpravě dodává úpravu speciální pro ochranné 

známky. Toto ustanovení stanoví, že licence může být poskytnuta pro všechny výrobky 

či služby, pro které byla ochranná známka zapsána v rejstříku, nebo i jen pro některé 

z tohoto seznamu. Předmětná licenční smlouva se zapisuje do rejstříku ochranných 

známek a je vůči třetím subjektům účinná až provedením tohoto zápisu, o který může 

požádat jakákoliv ze smluvních stran. Diskutované ustanovení § 18 ZOZ ve svém 

odstavci druhém dále dodává, že poskytovatel licence se může dovolávat svých práv z 

ochranné známky vůči jejímu nabyvateli, pokud tento nabyvatel porušil licenční 

smlouvu co do doby trvání licence, podoby, ve které bylo povoleno užívání ochranné 

známky, rozsahu výrobků či služeb krytých licencí, území, na kterém může docházet 

k užívání ochranné známky, nebo jakosti výrobků či služeb poskytovaných 
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nabyvatelem. Dle názoru autorky této práce se jedná o ospravedlnitelné oprávnění 

vlastníka, který po skončení omezení svých práv licencí tato práva znovu bude 

vykonávat a jejich poškození závadným jednáním ze strany nabyvatele licence by na 

potenciál ochranné známky do budoucna mohlo mít negativní vliv. Jedná se například o 

otázku kvality respektive jakosti ochrannou známkou označovaného zboží, se kterou je 

spojeno určité renomé této známky. 

Poskytnutí licence je dle mého názoru na jednu stranu jednoduchým řešením 

zásahu do vlastníkových práv z průmyslového vlastnictví, jakousi ex post ochranou či 

nápravou vzniklého stavu, nicméně v praxi hrozí její rozmělnění. Vlastník musí vzít 

v úvahu, že zde bude další subjekt legálně užívající ochrannou známku pro své (tj. 

vlastníkovi cizí) výrobky či služby. Jak už bylo naznačeno výše, domnívám se, že se 

jedná o řešení právě tam, kdy vlastník ochrannou známku neupotřebí vůbec nebo nemá 

dostatek kapacit k pokrytí relevantního trhu, či tam, kde si vlastník přeje profitovat 

z licenčních poplatků.
252

 Pokud vlastník ochranné známky hodlá známkou dále 

označovat své výrobky či služby a má dostatek kapacit k pokrytí trhu, nejedná se o 

vhodné řešení. 

Projeví-li jiný subjekt zájem o ochrannou známku, přičemž její vlastník o 

ochrannou známku zájem ztratil či nevykonává práva a povinnosti k ní, může být 

řešením převod práva k ochranné známce. Jedná se vlastně o prodej ochranné 

známky respektive práv k ní coby věci, dochází ke změně vlastníka, a to buď ke 

kompletnímu seznamu zapsaných výrobků či služeb nebo jenom k části tohoto 

seznamu. Ochranná známka je plně oddělena od vlastníka či obchodního závodu, se 

kterým byla doteď spojena; nemusí dojít k simultánnímu převodu obchodního závodu. 

Převod musí být učiněn písemnou smlouvou, což nám stanoví výslovně ustanovení § 15 

odst. 1 ZOZ. Převod je účinný vůči třetím osobám až zápisem do rejstříku ochranných 

známek, vůči Úřadu průmyslového vlastnictví však nabyvatel může činit právní jednání 

z titulu vlastníka už po doručení žádosti o zápis předmětného převodu vlastnického 

práva k ochranné známce. Pokud dojde k zásahu do práv k ochranné známce a vlastník 
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a narušitel se dohodnou, že optimálním řešením je převod ochranné známky, jedná se 

opět dle mého mínění o relativně jednoduché a efektivní řešení, kterým se strany 

vyhnou řešení sporu před soudem. Toto řešení však předpokládá nezájem vlastníka o 

jeho ochrannou známku.  

V této souvislosti lze dle mého názoru zmínit i vzdání se práv k ochranné 

známce ve smyslu ustanovení § 30 ZOZ. Vlastník se může písemným prohlášením 

učiněným vůči Úřadu průmyslového vlastnictví vzdát práv ke své ochranné známce. 

Může tak učinit opět v rozsahu celého seznamu výrobků či služeb, pro který byla 

známka zapsána, nebo jen pro některé výrobky či služby. Účinky vzdání se nastávají už 

dnem doručení předmětného prohlášení Úřadu průmyslového vlastnictví, není tedy 

třeba o tomto vydávat rozhodnutí. Vzdání se nelze vzít zpět. Úřad vyznačí vzdání se v 

rejstříku ochranných známek a následně jej oznámí ve Věstníku. Obdobně může 

vlastník písemným prohlášením vůči Úřadu i jen omezit rozsah ochrany, a to ve vztahu 

k prvku ochranné známky, o kterém prohlásí, že k němu již nechce vykonávat výlučné 

právo. Omezení rozsahu ochrany opět nelze vzít zpět. Tento institut se tedy dle mého 

názoru nabízí k použití tam, kde se vlastník rozhodne narušiteli bez boje ustoupit. 

Neexistuje-li jiná, separátní dohoda mezi stranami sporu, nejedná se oproti výše 

uvedeným o způsob, kterým vlastník získá za toto své právní jednání úplatu. 

Pokud si vlastník nepřeje narušiteli ustupovat nebo svá práva k ochranné známce 

zpřístupňovat, lze mu zabránit v porušujícím jednání mimosoudní cestou skrze mediaci 

či arbitráž. Obě tyto možnosti, na rozdíl od řešení sporu před soudem, vyžadují vůli 

stran k mimosoudnímu řešení, protože jsou vázány na jejich souhlas.  

Co se mediace týče, této možnosti lze využít případně i před soudem, ve smyslu 

ustanovení § 100 odst. 2 OSŘ má soud možnost nařídit stranám sporu setkání 

s mediátorem v rozsahu až tří hodin, je-li to účinné a vhodné. Postup mediace je založen 

na právní úpravě zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů (zákon o 

mediaci), v účinném znění, a spočívá na tom, že mezi stranami figuruje nezávislý třetí 

subjekt (mediátor), jehož úkolem je přivést strany k dohodě. Pokud se taková dohoda 

povede uzavřít, je výstupem z mediačního jednání, uzavírají ji všechny strany konfliktu, 

které se v dohodě sjednanými podmínkami zavazují řídit.  

Arbitráž je pak v České republice řízena rozhodčími řády arbitrážních institucí a 
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zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v účinném 

znění. V České republice jsou zřízeny tři stálé arbitrážní soudy: Rozhodčí soud při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Rozhodčí 

soud při Burze cenných papírů Praha a Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní 

burze Kladno. To stranám nevylučuje možnost jmenovat si třetí nezávislou osobu jako 

rozhodce bez ohledu na instituci, nicméně institucionalizované rozhodčí soudy mají 

větší autoritu a záruku nezávislosti, proto strany volí většinou je. Základem řízení je 

písemná rozhodčí smlouva, ve formě rozhodčí doložky v jiné smlouvě nebo ve smlouvě 

o rozhodci, ve které si strany sporu volí většinou jednoho rozhodce nebo sbor tří. 

Rozhodci pak řeší spor v souladu s rozhodčím řádem. Nález rozhodčího soudu je 

vykonatelný.  

Mediace a arbitráž jsou dle mého názoru vhodným řešením sporu tam, kde mezi 

stranami existuje obchodní historie, nějaký předchozí smluvní vztah, na jehož podkladě 

strany již souhlasily nebo budou souhlasit s rychlejším a mnohdy efektivnějším 

mimosoudním řešením sporu. Domnívám se, že tam, kde bude rušitelem práva 

k ochranné známce třetí subjekt predátorsky parazitující na známce, nebude arbitráž ani 

mediace často voleným způsobem. I. Tůma a P. Telec dodávají, že v některých 

případech, kdy se vlastník chce domoci rychlého mimosoudního vyřešení případu, může 

přistoupit i k soukromoprávnímu zveřejnění skutkového stavu nebo stavu věci na 

vlastní náklady. Tímto způsobem veřejnosti sám zpřístupní informace o zásahu a jeho 

následcích. Protože tento krok považuji za mimořádný, uvádím ho pouze na okraj.
253

 

4.5 Závěr kapitoly 

Cílem této kapitoly bylo přiblížit možnosti, kterými vlastník může chránit svou 

ochrannou známku a práva z ní vyplývající. Primárně se tato kapitola zaměřila na 

obchodní styk, který představuje jádro uplatnění ochranné známky a také prostor, kde 

známka může čelit porušení ve formě double-identity infringementu, confusion-based 

infringementu, reputation-based infringementu a nekalosoutěžního jednání. Tyto 

kategorie nelze vnímat striktně odděleně, jelikož se často prolínají. Možností, jak takové 
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případy řešit, se naskýtá hned několik. Pro soudní vymáhání můžeme využít právě 

práva proti nekalé soutěži nebo zvláštního zákona upravujícího vymáhání práv 

z průmyslového vlastnictví, naskýtají se však i mimosoudní možnosti řešení porušení. 
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5 Úvahy de lege ferenda 

Stejně tak jako právo obecně, právo duševního potažmo průmyslového vlastnictví 

není statické a neustále se vyvíjí. V návaznosti na sdělení Evropské komise ze dne 16. 

7. 2008 An Industrial Property Rights Strategy for Europe
254

 a zprávu Study on the 

overall functioning of the European Trade Mark System
255

 dochází k známkoprávní 

reformě předpisů na evropské úrovni. Nejvýraznějšími reprezentanty změn jsou 

především Nařízení ETM a Směrnice 2015/2436/EU. Pro účely transpozice uvedené 

reformy bude novelizován i zákon o ochranných známkách. K datu uzavření textu této 

práce je k dispozici návrh novelizačního zákona
256

 (dále jen „Návrh“) obsahující 

úpravy, kterým bych tímto chtěla věnovat krátký prostor. 

Při tvorbě této práce jsem narazila na několik ustanovení zákona o ochranných 

známkách, která v sobě nesla potenciál úpravy de lege ferenda. Proto mě zajímalo, jak 

si navrhovaný zákon se zněním těchto ustanovení poradil, a zda mi vůbec zbude ještě 

nějaký prostor uzavřít tuto práci návrhy budoucích úprav. 

Byť definice ochranné známky není přímým předmětem této práce, dle mého 

názoru nelze nezačít ustanovením § 1 ZOZ definujícím označení, která mohou tvořit 

ochrannou známku. K současným podmínkám možnosti stát se označením schopným 

tvořit ochrannou známku řadíme především grafickou znázornitelnost označení. 

Domnívám se, že tento požadavek je v dnešní době do jisté míry přežitkem. Ochranné 

známky se vyvíjí, přizpůsobují se interaktivnímu světu, a rozlišovací způsobilosti tak 

mohou nabýt i označení, která nejsou graficky či vizuálně vnímatelná. Patří k nim 

označení zvuková, chuťová, čichová (vůně), pohybová či multimediální. Nová právní 

úprava jim dle mého názoru vychází vstříc na půli cesty, když sice odstraňuje 

požadavek grafické znázornitelnosti, ale požaduje, aby označení mohlo být vyjádřeno v 

rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti 
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umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné 

známky. Jedná se o pochopitelnou podmínku, nicméně ne u všech „nových“ typů 

označení snadno proveditelnou. U zvukových známek si umíme poradit skrze zvukové 

záznamy přiložené k přihlášce ochranné známky. Vůně či chutě je zase kupříkladu 

možno ztvárnit chemickými vzorci nebo přísadami, ale ani jeden z těchto přístupů nebyl 

Soudním dvorem Evropské unie posvěcen kvůli obavě z nedostatečného pochopení na 

straně veřejnosti nebo přílišné popisnosti. De lege ferenda lze navrhnout flexibilnější 

pojetí tohoto přístupu tak, aby se všechna označení schopná rozlišovací způsobilosti 

mohla stát ochrannou známkou. Podmínkou může být dostatečná srozumitelnost 

ztvárnění (např. vysvětlení vzorce). Je však možné, že rozmachu netradičních známek 

se dočkáme až v budoucnu spolu s rozvojem interaktivních rozhraní na internetu. 

Pokud se ale zaměříme zpět na témata řešená přímo touto rigorózní prací, 

nemůžeme přehlédnout změny spočívající ve zrušení ustanovení § 6 ZOZ a § 22 odst. 2 

ZOZ, čili relativních překážek zápisné způsobilosti posuzovaných ex offo. Ochranu 

starších práv proti vnějším zásahům tak zákon nově přenechá zcela v kompetenci jejich 

vlastníka a jeho bdělosti nad vlastními právy. Důvodová zpráva k Návrhu uvádí, že 

tímto krokem je právní úprava uvedena do souladu s evropskými předpisy, které 

považují koncept přezkumu relativních překážek z úřední povinnosti za překonaný.
257

 

Do jisté míry krok chápu, jelikož tato kontrola relativních důvodů zápisné 

nezpůsobilosti ze strany Úřadu byla nesystematická a překrývala se současnými důvody 

podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. Nicméně domnívám se, že úplné odstranění 

možnosti Úřadu zasáhnout proti dvojí identitě ochranných známek není vhodným 

krokem. De lege ferenda bych navrhovala navrácení možnosti Úřadu takové přihlášky 

zamítat, alespoň v evidentních případech naprosté shody, aby se v rejstříku nemnožila 

spekulativní či parazitující označení. 

Při zpracovávání textu této rigorózní práce jsem také narazila na jisté zdvojení 

úprav. Podle ustanovení § 3 ZOZ definice starší ochranné známky obsahuje národní, 

mezinárodní ochrannou známku, ochrannou známku Společenství respektive Evropské 

unie i všeobecně známou známku, nicméně v textu ustanovení § 7 ZOZ určujícího 
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důvody podání námitek byly některé tyto známky nesystematicky vydělovány s 

vlastní individuální úpravou. Ani ta pak nebyla jednotná, když například u ochranných 

známek s dobrým jménem mohl přihlašovatel zásahy do staršího označení podle 

ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ odůvodnit řádnými důvody, které v případě podle 

ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ uplatnit nemohl. U všeobecně známých známek 

s dobrým jménem dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) ZOZ zase potenciál tohoto zásahu 

ani vyžadován nebyl. Návrh úpravu sjednocuje. Dle jeho znění již nedochází ke 

zbytečnému vydělování jednotlivých druhů známek z pojmu starší ochranná známka a 

úprava známek s dobrým jménem je jednotná, včetně možnosti ospravedlnit potenciální 

zásah do práv vlastníka řádnými důvody. Byť mám výhrady ke zrušení námitkového 

důvodu v podobě absence dobré víry (nebude-li zachycena Úřadem při věcném 

průzkumu, vlastník bude muset strpět zápis známky a teprve pak ji bude moci 

napadnout návrhem na prohlášení neplatnosti), v zásadě nové znění ustanovení § 7 ZOZ 

kvituji a považuji jej za dlouho očekávaný krok.  

Co se týče výlučných práv a povinností vlastníka ochranné známky, pozitivně 

hodnotím rozšíření práva zakázat konfliktní užití označení v obchodním styku, 

neužívání jako obranu v řízení o porušení práv z ochranné známky a prokazování 

řádného užívání v řízení o námitkách a o prohlášení neplatnosti. Co se však týče 

legislativně technické chyby v ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ, ta, pro mě 

překvapivě, stále zůstává. Vlastník ochranné známky s dobrým jménem má ve smyslu 

tohoto ustanovení právo v obchodním styku zakázat užití shodného nebo podobného 

označení (bez ohledu na to, zda výrobky a služby jsou shodné, podobné nebo 

nepodobné), pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu nepoctivě těžilo 

z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména známky či jim bylo na újmu. V textu 

ustanovení zůstává podmiňovací způsob, který nevyžaduje, aby k zásahu skutečně 

došlo. Což je pochopitelné u obdobné úpravy v námitkovém řízení, kde je řešen 

potenciál zapisovaného označení. Pro uplatnění práva zakázat konfliktní užití 

v obchodním styku však dle mého názoru musí být toto konfliktní užívání nejprve 

provedeno a k zásahu do práv tak dojít musí. Tento názor podkládám i interpretací 
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anglického znění Směrnice 2015/2436/EU.
258

 De lege ferenda navrhuji uvedení 

předmětného ustanovení do souladu s jeho původním záměrem a originálním textem 

Směrnice 2015/2436/EU, alespoň skrze odstranění podmiňovací textace.  

Dodejme, že vítám i zavedení podrobnějších procesních pravidel pro řízení o 

zrušení ochranné známky a o jejím prohlášení za neplatnou. De lege ferenda bych však 

doporučila jednoznačně určit, kdo je osobou aktivně legitimovanou podat návrh na 

zrušení ochranné známky ve smyslu ustanovení § 31 odst. 2 ZOZ, jelikož ani Návrh 

toto zpřesnění nepřináší. 

I přesto lze závěrem obecně vyzdvihnout, že Návrh obsahuje spoustu 

interpretačních upřesnění. Až praxe ukáže, jestli se nové znění zákona potažmo 

evropských předpisů, které implementuje, osvědčí nebo bude potřebovat další úpravy. 

Je možné, že se některý z mých výše uvedených de lege ferenda návrhů uplatní, ale 

stejně tak je možné, že již za několik let budeme považovat současná pojetí za 

překonaná. Osobně budu dění na poli ochranných známek se zájmem sledovat, zejména 

co se týče vývoje pohledu na čichové a chuťové ochranné známky. 

5.1  Závěr kapitoly 

Kapitola krátce přiblížila navrhovanou právní úpravu přinášející do známkového 

práva výrazné novinky. Zaměřila se především na změny, které se dotknou 

soukromoprávních aspektů ochrany ochranných známek. Autorka si dovoluje upozornit, 

že Návrh je k datu uzavření textu této práce stále ve fázi legislativního procesu a jeho 

finální znění tak může podléhat změnám oproti zde uvedené úpravě. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo podat komplexní přehled soukromoprávní ochrany 

ochranných známek se zaměřením na její odraz v rozhodovací praxi Úřadu 

průmyslového vlastnictví a související judikatuře. 

Po analýze dostupné literatury a judikatury jsem dospěla k závěru, že 

soukromoprávní aspekt ochrany ochranných známek lze spatřit tam, kde ustanovení 

zákona dávají okruhu osob možnost uplatnit obranu svých práv plynoucích z ochranné 

známky, jež by mohla být poškozena jednáním, proti kterému je obrana směřována. 

Nahlédnutím na známkové právo touto optikou jsem identifikovala následující oblasti, 

ve kterých spatřuji uplatnění soukromoprávního aspektu – relativní překážky zápisné 

způsobilosti, řízení o zrušení ochranné známky, řízení o prohlášení ochranné známky za 

neplatnou a práva a povinnosti související s uplatněním ochranné známky v obchodním 

styku. 

 Co se týče první zmíněné kategorie, relativních překážek zápisné způsobilosti, 

těmto se věnuje kapitola druhá rigorózní práce. Jedná se o případy podle ustanovení § 7 

zákona o ochranných známkách, kdy vlastník staršího práva může v rámci námitkového 

řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví podat námitku proti zápisu pozdějšího 

označení do rejstříku ochranných známek z důvodu potenciální kolize. Jako první krok 

jsem vytvořila dvě skupiny osob oprávněných podat námitku, tedy vlastníky starší 

ochranné známky respektive starších nezapsaných označení (pod která spadají i 

nezapsané známky), a osoby, které mohou námitkou bránit své jiné starší právo. 

Vzhledem k tomu, že předmětem této práce je ochrana ochranných známek, zaměřila 

jsem kapitolu druhou na první výše uvedenou skupinu. V mé analýze mě zajímalo, 

z jakých důvodů je vlastník oprávněn podat námitku za účelem ochrany svých práv, co 

k tomu musí tvrdit a doložit. U každého konkrétního případu jsem nalezla příklad 

z rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví, aby byla teorie doplněna o 

praktický odraz. V této kapitole jsem zároveň narazila na první pomezí 

soukromoprávního a veřejnoprávního aspektu ochrany. Do mnou zvolené systematiky 

nezapadalo hledisko věcného průzkumu v podobě posuzování shody respektive 

přítomnosti prvků starší ochranné známky ve smyslu ustanovení § 6 ZOZ ve spojení 
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s ustanovením § 22 odst. 2 ZOZ. Jejich předmětem je totiž ochrana staršího práva, 

nicméně uplatňovaná nikoliv ze strany jeho vlastníka, ale Úřadem z úřední povinnosti. 

Jelikož si však interpretuji veřejnoprávní aspekt ochrany jako takový, který v tomto 

případě hledá problém spíš v samotném označení (např. v nedostatku rozlišovací 

způsobilosti) než v kolizi se staršími právy, dospěla jsem k názoru, že i tato část 

věcného průzkumu bude relativní překážkou zápisné způsobilosti se soukromoprávním 

aspektem ochrany spočívajícím právě v ochraně práv vlastníka starší ochranné známky. 

K posílení mého přesvědčení přispěla i vědomost, že de lege ferenda se chystá zrušení 

tohoto postupu z úřední povinnosti a přenechání kontroly zcela v rukou vlastníka 

staršího označení. 

V rukou vlastníka jsou i postupy, které přiblížila kapitola třetí této rigorózní práce. 

Předmětná kapitola se věnovala řízení o zrušení ochranné známky a řízení o jejím 

prohlášení za neplatnou. Zde se jedná opět o řízení před Úřadem průmyslového 

vlastnictví, napravuje se však stav v době po zápisu ochranné známky do rejstříku. 

V případě řízení o prohlášení neplatnosti byl můj závěr ohledně soukromoprávního 

aspektu ochrany jasný. Uplatňují se zde totiž důvody totožné s relativními překážkami 

zápisné způsobilosti, na jejichž podkladě se vlastník starší ochranné známky může 

domáhat prohlášení neplatnosti kolidující známky s účinky ex tunc. Z hlediska pomezí 

veřejnoprávního a soukromoprávního aspektu ochrany jsem však zvažovala zařazení 

řízení o zrušení ochranné známky do této práce. Jedná se sice o sporné řízení před 

Úřadem průmyslového vlastnictví, zahajované výlučně na návrh třetí osoby, nicméně 

některé důvody jeho zahájení, ke kterým patří klamavost napadeného označení nebo 

jeho zdruhovění, jsem posuzovala spíše jako veřejnoprávní. Východiskem se pro mě 

stal opět pohled vlastníka ochranné známky. Ten totiž může stát na obou stranách sporu, 

tj. může například chránit své starší právo před nařknutím, že jej neužívá, že je klamavé 

či v obchodě obvyklé. Na druhou stranu se zase může vlastník práva dovolávat 

zrušovacích důvodů, aby byla uvolněna cesta používání jeho označení nebo odstraněn 

nekalosoutěžní zásah. Proto jsem i řízení o zrušení ochranné známky zařadila pod 

úpravu se soukromoprávním aspektem ochrany. Teorie je v kapitole opět doplněna o 

praktický pohled skrze jednotlivá rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Konečně, inherentní soukromoprávní aspekt ochrany jsem nalezla i v úpravě 
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výkonu známkového práva v obchodních vztazích. Již jsem v této práci uvedla, že 

obchodní styk považuji za jádro uplatnění ochranné známky, v rámci kterého je známka 

užívána a umísťována tam, kde se s ní setká relevantní veřejnost, které pak pomůže 

odlišit produkty jednoho poskytovatele či výrobce od druhého. Těmto podnikatelům pak 

pomáhá v propagaci a stimuluje je k udržení určitých vlastností a standardů, které si 

spotřebitel s produktem a známkou spojuje. Zároveň podnikatele chrání před záměnou 

obchodního původu zboží, tento původ pak naopak vůči spotřebiteli garantuje. Proto je 

na místě, aby vlastník měl svá výlučná práva v obchodním styku, zejména právo 

ochrannou známku užívat a zakázat užívání kolidujícího označení. Ochranu těmto 

právům poskytujeme hned několika způsoby, soudně i mimosoudně. Nelze rovněž 

vyloučit, že porušení práva k ochranné známce nenaplní i podmínky nekalosoutěžního 

jednání. Uplatnění ochrany v rámci obchodního styku jsem proto věnovala kapitolu 

čtvrtou, která přiblížila samozřejmě i náhled praxe skrze relevantní judikaturu.  

 Závěrem jsem se na téma své práce v kapitole páté krátce podívala i optikou 

budoucnosti, skrze návrh zákona novelizujícího na podkladě evropských právních 

předpisů zákon o ochranných známkách. I přes to, že novela přináší řadu změn a 

interpretačních zpřesnění, jsem doplnila několik de lege ferenda návrhů vycházejících 

z mého bádání. 

Shrňme, že tato práce si dala za cíl nelehký úkol vytvořit komplexní přehled 

soukromoprávních aspektů ochrany ochranných známek. Pro účely vytvoření tohoto 

přehledu jsem vycházela z pohledu vlastníka ochranné známky. Po provedené analýze 

nelze tomuto vlastníku než doporučit, aby byl bdělý svých práv, tyto aktivně prosazoval 

a využil potenciál, který mu ochranná známka přináší. Trendem změn na poli 

známkového práva je úplný přenos ochrany a obrany práv pouze do dispozic jejich 

vlastníka. Nebude tak ani možno spoléhat, že Úřad v rámci věcného průzkumu odhalí 

alespoň evidentní záměry založení dvojích identit ochranných známek. 

Pravděpodobnost zápisu parazitujícího nebo spekulativního označení bude tedy 

zvýšena.  

Takže vlastníku, vigilantibus iura scripta sunt! 
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organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967, 

v účinném znění  
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Název rigorózní práce v českém jazyce, abstrakt v českém 

jazyce a 3 klíčová slova v českém jazyce 

Soukromoprávní aspekty ochrany ochranných známek 

Abstrakt  

Tato rigorózní práce se věnuje právu na označení ve formě ochranných známek. 

Historicky se známkové právo vždy řadilo spíše na stranu práva veřejného, nicméně 

novodobé vnímání v něm spatřuje stále se rozvíjející soukromoprávní prvek. Právě 

soukromoprávním aspektům známkového práva, konkrétně soukromoprávním aspektům 

ochrany ochranných známek se tato rigorózní práce blíže věnuje. Jejím cílem je podání 

komplexního přehledu způsobů ochrany ochranných známek ze soukromoprávního 

pohledu. Relevantní úprava je spatřována především ve výlučných soukromých právech 

vlastníka ochranné známky a jejich obraně. Vlastník ochranné známky svá práva může 

bránit hned v několika směrech. Tím prvotním uvedeným v kapitole druhé je způsob 

ochrany proti zápisu konfliktního označení do rejstříku ochranných známek, a to skrze 

podání námitky v rámci námitkového řízení probíhajícího před Úřadem průmyslového 

vlastnictví. Skrze tyto důvody vlastník starší ochranné známky chrání svoji známku 

především před zápisem pozdějšího označení, které by bylo na újmu rozlišovací 

způsobilosti jeho známky nebo které by z ní nepoctivě těžilo, do rejstříku ochranných 

známek. Pokud již došlo k zápisu konfliktního označení do rejstříku ochranných 

známek, je vlastník ochranné známky rovněž oprávněn iniciovat řízení o zrušení 

napadené ochranné známky nebo o prohlášení její neplatnosti. Těmto řízením se věnuje 

kapitola třetí této rigorózní práce. Čtvrtá kapitola rigorózní práce bere v potaz i základní 

funkce a uplatnění ochranné známky, které nalézá v obchodním styku, kde svému 

vlastníku pomáhá zejména v odlišení se od konkurence, získání spotřebitelské veřejnosti 

a v propagaci. Je tedy na místě věnovat pozornost i úpravě ochrany ochranné známky 

při jejím esenciálním uplatnění. Závěrem práce je věnován prostor návrhům právní 

úpravy de lege ferenda. 
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Název rigorózní práce v anglickém jazyce, abstrakt 

v anglickém jazyce a 3 klíčová slova v anglickém jazyce 

Private law aspects of trademark protection 

Abstract 

This thesis focuses on law of designations in a form of trademarks. Historically, 

trademark law could be classified as public law rather than private law, however 

recently the perception has changed as legal doctrine observes developing private law 

aspects. This thesis centres on private law aspects of trademark law, in particular private 

law aspects of trademark protection. Its aim is to provide complex overview of means of 

trademark protection from private law point of view. Relevant provisions include 

exclusive private rights of trademark’s owner and their protection. The owner can 

protect their rights in various means. First of all, as detailed in the second chapter, the 

owner of a trademark can prevent future trademark from registration with the trademark 

registry through filing an objection to opposition proceedings held before Industrial 

Property Office, provided the future trademark contradicts the older one. Through such 

objection the owner usually protects their older trademark before registration of new 

trademark (which would harm their trademark’s distinctive character or which would 

unfairly exploit it) with the trademark registry. Provided the conflicting trademark has 

already been registered with the trademark registry, the owner is also entitled to initiate 

repeal proceedings or annulment proceedings regarding this trademark. These 

proceedings are being analysed in the third chapter. The fourth chapter takes basic 

functions and use of the trademark into account by focusing on trade relations within 

which the trademark helps its owner to distinguish themselves from the competition, to 

gain attention of customers and to promote their brand. The focus therefore follows 

trademark protection at its essential use. Finally, based on the whole analysis as 

described above, the ending of this thesis suggests de lege ferenda changes. 
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