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1. ÚVOD  
 

„Od primitivní tvorby prehistorických nástrojů přes vynález kola či prvních 

astronomických a geometrických přístrojů přes vynález tiskařského lisu či vynález 

elektrického proudu nebo spalovacího motoru až po objev penicilinu či počítačové 

technologie to byla právě duševní schopnost člověka, která umožnila vykonat cestu 

od jeskynních počátků k současné technické a technologické úrovni, jakou dnes 

lidstvo disponuje.“
1
 

Výsledky lidské činnosti přispívají k pokroku civilizace, přirozeně tedy 

vznikla potřeba zajistit jejich ochranu. V rámci práv duševního vlastnictví tuto úlohu 

převzala ochrana práv autorských, a co se známkoprávní ochrany týče, práv 

průmyslového vlastnictví. Ruku v ruce s pokrokem jde totiž i potřeba vyjádření 

lidského estetického cítění a ochrana duševní činnosti ve všech různých sférách. 

Stejně jako nutnost sebevyjádření ve společnosti pomocí identifikace s prestižní 

značkou, čímž dává jednotlivec najevo sounáležitost s určitou skupinou lidí či 

názorovou nebo místní příslušností. Technický vývoj pomáhá člověku přežít, kulturní 

vývoj ho posunuje obsahově o kus dál. Obě tato hlediska mají v rámci historie 

civilizace zásadní postavení. Za ochranou duševního vlastnictví se skrývá daleko více, 

než si člověk zpočátku připouští. Jen díky této ochraně jsou například autorovi uznána 

práva k výsledkům jeho práce či výkonným umělcům, jako jsou například herci nebo 

zpěváci, k jejich uměleckému vystoupení nebo jsou uznána majetková práva 

k ochranné známce, kterou podnikatel denně používá jako stvrzení kvality svého 

výrobku. 

Ochrana práv tedy nefiguruje jen v rámci výsledků tvůrčí činnosti, jako je 

tomu v případě práva autorského, ale i ve sféře průmyslového vlastnictví. A to 

především v  době, kdy značka a dobré jméno produktu znamená odlišení v moři 

konkurence a představuje jeden z nejcennějších atributů v podnikatelské činnosti.  

Tím spíše i díky globalizaci a nepřeberné možnosti komunikace v moderní 

společnosti prostřednictvím médií. Utilitární hodnota produktu už není sama o sobě 

                                                           

1
 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné 3. 

Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-465-9, str. 157. 
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tak rozhodující jako i její estetické provedení a vnímání ve společnosti. Potřeba 

odlišení se a vyjádření vlastní originality skrze produkty stále roste a společnost se 

musí poptávce přizpůsobit. Podnikatelé si význam tohoto fenoménu uvědomují, a tak 

získává umělecké vyjádření mnohem důležitější postavení než kdy dříve – stává se 

žádanějším a v každodenním životě má nezanedbatelné místo.  

Čím se bude zabývat tato práce?  

Cílem je nastínit, jak tyto ochrany fungují, koexistují vedle sebe, a na základě 

toho dojít k tomu, jaký je jejich vztah, popřípadě jakým způsobem a kdy dochází v 

rámci tohoto vztahu k vzájemnému prolínání. Dále pak zanalyzovat, zda je jejich 

současné pojetí dostačující a v čem by bylo možné hledat prostor pro změny.  

Za cíl práce si beru vymezení vztahu známkoprávní a autorskoprávní ochrany. 

Dále se budu zabývat otázkou, zda se tento vztah dá hodnotit, při jakých situacích 

dochází k souběhu těchto práv a zda je to spíše výhodou, či nevýhodou. Východiskem 

by tedy mělo být i hodnocení stávajícího systému a zamyšlení se nad případnými 

změnami de lege ferenda. 

Při procesu dosažení výše zmíněného cíle jsem postupovala metodou 

deskriptivně-popisnou a metodou komparativní. 

 

1.2. STRUKTURA PRÁCE 

 

Tato práce je rozdělena do osmi kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol.

 V kapitole první je úvod, struktura práce a je v ní vymezen i cíl této práce. Kapitola 

druhá obsahuje vysvětlení základní pojmů a zařazení práva ochranných známek a 

autorskoprávní ochrany do širších teoreticko-právních souvislostí. 

Dále následuje kapitola třetí, která pojednává o právu duševního vlastnictví, 

jeho dělení a přibližuje nám vzájemný vztah práva autorského a práv průmyslových, 

což je stěžejní pro pochopení dalšího výkladu. 

Kapitola čtvrtá je komplexně věnována právu ochranných známek. V několika 

podkapitolách nalezneme vysvětlení institutu ochranné známky, zakotvení v české a 

mezinárodní právní úpravě nebo způsob vzniku a zániku ochrany. Kapitola pátá se 

pak blíže věnuje ochranné známce jako předmětu ochrany. 

Kapitola šestá pojednává o autorském právu a má obdobné členění jako 

kapitola čtvrtá. Uspořádání těchto kapitol si vzájemně odpovídá a má za úkol přiblížit 
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jaké jsou podobnosti, ale i odlišnosti obou ochran. V kapitole sedmé je pak detailněji 

rozebráno autorské dílo jako předmět ochrany. 

Kapitolu osmou považuji za jádro této práce, neboť je v ní pojednáno o vztahu 

známkoprávní a autorskoprávní ochrany, jakožto hlavnímu tématu této práce. Na 

základě poznatků z předchozích kapitol je umožněno porovnání obou ochran, 

vysvětlení kdy může dojít k jejich prolínání a jaké důsledky to způsobuje. Jsou zde 

popsány různé druhy souběhu a uvedeny konkrétní příklady kolize ochran z praxe. 

Závěr je pak věnován shrnutí poznatků této práce a zamyšlení nad případnými 

změnamy de lege ferenda.  

 

2. AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVO OCHRANNÝCH ZNÁMEK – 

PRÁVNÍ ZAŘAZENÍ A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH 

ASPEKTŮ 
 

Pokud se chceme blíže podívat na problematiku vztahu těchto konkrétních 

práv, musíme začít u samotných pramenů ochrany těchto institutů, přičemž se jako 

nejzásadnější a nejvhodnější z hlediska právních zdrojů jeví vymezení na ústavní 

úrovni. 

Co se vlastnictví a svobody vyjádření duševní činnosti týče, jejich ukotvení 

najdeme v Ústavním zákoně č. 2/1993 Sb. Listině základních práv a svobod
2
 (dále jen 

„LZPS“)  

čl. 11 odstav. 1 (1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků 

má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. 

A dále čl. 15 odstav. 2 (2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. 

Tím máme tyto pojmy ústavně zasazeny a můžeme přejít k dalšímu 

důležitému bodu, jímž je ochrana. Ochraně práv se ústavodárce věnuje v čl. 36 

odstav. 1 Listiny:  

"Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 

                                                           

2
 Usnesení č. 2/1993 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 

ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky. 
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nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu."  

Tento článek je stěžejním principem právního demokratického státu, celkově 

má i pojem ochrany nezastupitelné místo, neboť jak již bylo nastíněno v úvodu, díky 

ochraně může autor či vlastník ochranné známky nárokovat svá práva a zamezit 

rušení tohoto práva ostatními. Právo na soudní ochranu je subjektivním právem vůči 

státu, je chráněno celým právním řádem a řadí se k jedněm ze základních lidských 

práv, zakotvených řadou mezinárodních dokumentů (př. čl. 14 Mezinárodního paktu o 

občanských a politických právech).
3
 

Jako další podstatný článek bych zmínila čl. 34 LZPS, kde je ochrana 

duševního vlastnictví explicitně vyjadřena. “Práva k výsledkům tvůrčí duševní 

činnosti jsou chráněna zákonem.” 

 

2.1. PŘEDMĚT OCHRANY PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
 

Předmět ochrany se bude lišit především s ohledem na to, na které právo se 

zaměříme, což vyplývá z rozdílné podstaty obou práv. Autorské právo chrání 

originální výtvor autora vyjádřený v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. 

Ochrana vzniká automaticky vytvořením díla a trvá neomezenou dobu i 70 let po 

smrti autora. Známkové právo na druhé straně je právem průmyslovým vzniklým 

netvůrčí činností a chrání označení výrobku nebo služeb a díky němu dochází 

k odlišení od výrobků a služeb ostatních. Jeho ochrana vzniká zápisem v příslušném 

rejstříku a má časově omezenou platnost. Obě práva mají tedy svá specifika, ale i 

podobnosti, kterým se budu blíže věnovat v dalších kapitolách. Vymezení předmětu je 

ale důležité vzhledem k tomu, že každá ochrana působí trochu jiných způsobem – ať 

už proto, že autorské právo vzniká přirozeně hned vznikem, zatímco u ochranné 

známky musí a priori dojít k jeho registraci. 

 

                                                           

3
 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné 1. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-80-7478-326-5, str. 335. 
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2.2. PRÁVNÍ VYMEZENÍ VĚCI A VLASTNICTVÍ 
 

Podle úpravy v zákoně č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) spadá pod pojem věc velmi široce - vše co je rozdílné od člověka a slouží 

jeho potřebě. 

Novinkou relevantní pro práva k duševnímu vlastnictví je v rámci ustanovení 

nového občanského zákoníku §496 - rozdělení na věci hmotné a nehmotné, a to tím 

způsobem že: 

 § 496 (1) Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu 

samostatného předmětu. 

(2) Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez 

hmotné podstaty.
4
 

 

Z tohoto vyplývá, že průmyslová práva považujeme za věci nehmotné povahy. 

Nebylo tomu tak vždy, a když se podíváme zpět do historie, kupříkladu 

v římskoprávní teorii je za předmět vlastnictví brána jen věc hmotná. Pokud někomu 

náležela práva k průmyslovému vlastnictví, byl nazýván majitelem, a ne vlastníkem.
5
 

    Tímto aktuálním dělením na věci hmotné a nehmotné se NOZ liší i od původní 

německy inspirované úpravy a vrací se k pojetí, jak tomu bylo v rakouském Obecném 

zákoníku občanském z r. 1811 („OZO“, německy zkratka „ABGB“). 

                                                           

4
 § 496 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

5
 Viz. KRATOCHVÍL, J. Nový občanský zákoník a oblast průmyslového vlastnictví. In 

JAKL, Ladislav. (ed). Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví. Praha: 

Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-01-4, str. 21. 
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Z pohledu vlastnictví však NOZ nedělá v tomto dělení rozdíl, a jak můžeme 

najít v §1011, vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, jsou jeho 

vlastnictvím. Definici nehmotných věcí bohužel nenajdeme, ale můžeme si jejich 

podstatu přiblížit citací z právního textu J. Kratochvíla: 

„I pro nehmotné věci musí platit, že musí být pro člověka užitečné, jím ovladatelné, že 

je člověk může podrobit své vůli. Ovladatelnost je chápána jako vlastnost obecná a 

objektivní, nejen ve vztahu k jednotlivci.“
6
 

Hledisko ovladatelnosti nám v tomto případě značně napomůže. Mluvíme-li 

totiž o nehmotných věcech, nepůjde o jakékoliv právo, nýbrž pouze právo, které je 

možné převést nebo s ním jinak disponovat (ovládat). Pokud uvedu na příkladu-právo 

na svobodu pohybu a pobytu je právem přirozeným a nelze se jej zbavit ani jej zcizit, 

není tedy věcí. Zatímco právo zástavní je volně převoditelné, je tedy považováno za 

věcné právo. Typickým aspektem věcných práv je i jejich veřejnost, tedy že je možné 

si je dohledat pomocí veřejných seznamů. 

Další důležité dělení najdeme v §498 NOZ, ve kterém se věci třídí na 

nemovité a movité. Toto dělení má význam zejména při převodu vlastnického práva. 

Zákon specificky definuje, které věci jsou nemovité (pozemky a podzemní stavby se 

samostatným účelovým určením, dále věcná práva k nim a práva, která za nemovité 

prohlásí zákon), s tím, že veškeré další věci jsou movité, ať je jejich podstata hmotná 

či nehmotná.  

Průmyslová práva jsou tedy i přes svoji nehmotnou podstatu řazena v právním 

režimu mezi věci movité. Přičemž je třeba zdůraznit, jak upozorňuje ve své stati 

profesor Boháček, že pokud mluvíme o vlastnictví v rámci práv duševního vlastnictví, 

mluvíme právě o právech průmyslových – jako jsou majetková práva z patentu, 

z ochranné známky aj. Zatímco práva autorská jsou práva převážně osobnostní 

povahy a ve smyslu majetkových práv je možné pouze právo užít (užít a udělit 

smlouvou licenci k výkonu tohoto práva) a nechat užít (§12 odst. 1 autorského 

zákona, dále jen „AZ“), dále pak jen aplikovat jiná majetková práva, jako např. právo 

na odměnu za rozmnožování díla a s tímto práva související (§24 a následující AZ) 

nebo právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a 

vlastní vnitřní potřebu (§25 AZ). Nevztahuje se ale na převedení práva, jako je tomu 

                                                           

6
 Tamtéž, str. 21. 
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například u ochranných známek, kdy je vlastnické právo k nim považováno za 

absolutní majetkové právo k věci. 

„Podstatný význam to má pro posouzení, zda věcí jsou i majetková práva autorská, 

když podle autorského práva ČR jsou nepřevoditelná. Podle názoru autora této stati 

je to podstatný pojmový prvek věci a vylučuje tak z této kvalifikace i majetková práva 

autorská, a to i když mohou být děděna – ovšem pak práva na dědice, popř. na stát 

(při odúmrti) smrtí zůstavitele přecházejí, nejedná se o převod práva.“
7
 

Podle autora tohoto textu tedy o věci v právním smyslu v případě autorských 

práv nejde a mají speciální režim. Vědecká obec není v tomto názoru zajedno a 

někteří autoři se přiklánějí k diferenciaci v rámci tohoto práva na práva majetková a 

osobnostní jako na dva rozdílné druhy, kdy jedno je pokládáno za věc a druhé nikoliv, 

i když společně tvoří jednotu. V rámci přehlednosti však budu v této práci vycházet 

z názoru tímto autorem uvedeném (a to, že autorská práva jako celek ani částečně za 

věc pokládána nejsou), neboť se mi zdá přehlednější a pro užití v této práci vhodnější. 

Především kvůli vnitřní rozporuplnosti, kdy v opačném případě by jedna část 

autorského práva za věc brána byla, zatímco druhá nikoliv. 

 

2.3.  PROBLEMATIKA VĚCNÝCH PRÁV A PRÁV K NEHMOTNÝM STATKŮM 
 

Pokud dojde k naplnění pojmových znaků věci, jak bylo pojednáno výše, 

nebrání nic tomu, aby se daná věc stala předmětem vlastnictví. Vlastnictví patří mezi 

věcná práva a jedná se o právo absolutní, tedy působící erga omnes. Na rozdíl 

kupříkladu od práv závazkových, která působí inter partes mezi stranami závazku. 

                                                           

7
 Viz. BOHÁČEK, M. Nehmotné věci v duševním vlastnictví podle nového občanského 

zákoníku. In JAKL, Ladislav. (ed). Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví. 

Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-01-4, str. 38 

s odkazem na rozbor tohoto problému viz TŮMA, P. Licenční smlouva v pojetí nového 

občanského zákoníku.  
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Ladislav Jakl definuje vlastnictví ve své publikaci Duševní vlastnictví a jeho 

ochrana tímto způsobem: 

„Z právního hlediska představuje vlastnictví neomezené výlučné právo k věci, tzn. 

právo s touto věcí nakládat jakýmkoliv dovoleným způsobem, zejména držet ji, užívat 

ji, požívat její plody a vyloučit každého, kdo by v tom oprávněného vlastníka rušil„
8
 

Tento pohled na triádu vlastnictví je však již NOZ považován za překonaný. 

Najdeme zde novou definici v §1012 NOZ: „právo vlastníka se svým vlastnictvím 

v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit.“
9
 

 

2.3.1. DEFINICE NEHMOTNÉHO STATKU  
 

Chceme-li se blíže zaměřit na právní odvětví duševního vlastnictví, musíme si 

nejdříve ujasnit centrální pojem, kterým je nehmotný statek. Jedná se totiž o předmět 

duševního vlastnictví, i když statek jako takový je pojmem širším. A to i z toho 

důvodu, že práva k nehmotným statkům v sobě duševní vlastnictví jako jednu 

z kategorií přímo zahrnují. 

Statek obecně je totiž pojmem spíše ekonomickým, tedy zjednodušeně 

cokoliv, co zvyšuje užitek člověka a uspokojuje jeho potřeby. Statky mohou být 

děleny na soukromé, veřejné nebo smíšené; tržní, polotržní či netržní nebo v 

neposlední řadě na vzácné v protikladu k volným
 
.
10

 Typů těchto členění je mnoho. 

Pro nás je relevantní rozdělení statků na hmotné a nehmotné. V běžně používané 

terminologii považujeme za hmotný jakýkoli fyzicky uchopitelný předmět, jehož 

práva jsou právě skrze tuto hmotnou věc ztělesněna a zprostředkována. 

Specifikem nehmotného statku je právě jeho nezávislost na hmotném 

substrátu. Nehmotné statky tedy můžeme chápat jako statky s duševním obsahem, 

                                                           

8
 JAKL, Ladislav. Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana. Praha: Metropolitan University 

Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-00-7, str. 32. 

9
 Viz. BOHÁČEK . In JAKL, Ladislav. Nový občanský zákoník a práva k duševnímu 

vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-01-4, str. 

35. 

10
 URBAN, Jan. Teorie národního hospodářství. 3., dopl. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-579-3, str. 16. 
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který může být užíván kdykoliv, kýmkoliv a na neomezeném počtu míst, aniž by 

docházelo k úbytku na jeho kvalitě. Tato nezávislost na prostoru a opotřebování v 

čase bývá označována jako potenciální ubikvita.
11

 

„Nehmotný statek může být užíván kdykoli a kdekoli na celém světě, a to neomezeným 

počtem subjektů, bez újmy na své podstatě." 
12

 

Podle M. Boháčka se za nehmotné statky, které svou podstatou tvoří nehmotné 

předměty v rámci práv duševního vlastnictví, zpravidla chápou zvláštní předměty 

vztahů, které jsou nehmotné povahy. Tím má na mysli především myšlenky a jejich 

vyjádření, které jsou výtvorem duševní činnosti, a také ochranná označení.
13

 

Důležité pro pochopení struktury práv duševního vlastnictví je především fakt, 

že nehmotné statky mohou mít povahu: 1) ryze osobní, jakou je kupříkladu osobnost 

člověka; 2) ryze majetkové, kupříkladu zvukový záznam; nebo 3) smíšenou, jako je 

kupříkladu obraz naplňující znaky autorského díla.  

Oba druhy práv, tedy jak práva autorská, tak práva z ochranných známek jsou 

s institutem nehmotných statků tak úzce spojena, že je obecně považujeme za práva k 

nehmotným statkům. Specifickým znakem v rámci ochrany těchto nehmotných statků 

je institut zásady teritoriality, který tuto ochranu zajišťuje na ohraničeném státním 

území.
14

 

3. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
 

Podle L. Jakla jsou předmětem duševního vlastnictví nehmotné statky 

vytvořené duševní činností člověka. Příkladem může být řešení technických 

                                                           

11
 Tamtéž, str. 161. 

12
 TÝČ, V. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. Praha: Linde, 1997, str. 

10. 

13
 Viz. BOHÁČEK . In JAKL, Ladislav. Nový občanský zákoník a práva k duševnímu 

vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-01-4, str. 

53. 

14
 ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ a Jan DĚDIČ. Obchodní 

právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 

ISBN 978-80-7552-333-4, str. 201 an. 
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problémů, vytvoření děl literárních, architektonických, grafických, sochařských nebo 

hudebních, stejně jako způsob jejich provedení, např. přednes, zpěv, recitace, 

překlady, hudební produkce a podobně.
15

 

Nejčastěji citovanou definici pojmu duševního vlastnictví najdeme v článku 2. 

Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví - World Intellectual 

Property Organization (dále ve zkratce „WIPO”) z roku 1967. WIPO je mezinárodní 

mezivládní organizací, která dohlíží na dodržování ochrany práv autorských a dalších 

práv duševního vlastnictví.
16

 Ve znění této zakládací úmluvy pod pojmem duševního 

vlastnictví rozumíme práva k: 

 

 

Článek I.   k literárním, uměleckým a vědeckým dílům 

Článek II.   k výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům  

    a rozhlasovému vysílání 

Článek III.   k vědeckým objevům. 

Článek IV.   Všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v 

    oblasti průmyslové, 

Článek V.   vědecké, literární a umělecké.
17

 

 

Obecně je právo duševního vlastnictví vykládáno jako souhrn práv 

k předmětům průmyslového vlastnictví spolu s právy k ostatním předmětům 

                                                           

15
 JAKL, Ladislav. Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana. Praha: Metropolitan University 

Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-00-7, str. 32. 

16
 [online]. [cit. 2018-07-15]. http://www.wipo.int/about-wipo/en/. 

17
 Čl. 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví. 



 16 

duševního vlastnictví. Práva autorská a související, jinak řečeno autorskoprávní 

ochrana, jsou často pod tento pojem „práv ostatních“ subsumována
 18

 

 

3.1. DĚLENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
 

Pro přehlednost se jeví nasnadě uvést tradiční dělení duševního vlastnictví, 

tedy nehmotné statky a práva je tvořící, které rozlišujeme na: 

 

A. 

a) Autorská práva - jejichž objektem jsou autorská díla, včetně práv 

k počítačovým programům a strukturám databází. 

 

b) Práva s nimi související – práva k uměleckým výkonům výkonných 

umělců – tedy výsledkům jejich tvůrčí činnosti nebo práva k výsledkům 

netvůrčí práce – jako například ke zvukovým záznamům (což jsou např. 

výsledky aktivity organizačně technické a produkční nebo právo nakladatele 

na odměnu za užití díla). 

 

c) Práva k databázím (práva sui generis) – práva k obsahu databází. 

 

B. Průmyslové vlastnictví (průmyslová práva): 

a) Výsledky tvůrčí činnosti průmyslově využitelné  

– vynález (který je chráněn patentem), užitné vzory, průmyslové vzory, 

topografie polovodičových výrobků, odrůdy rostlin. 

                                                           

18
 JAKL, Ladislav a Václav JANSA. Úvod do systému právní ochrany průmyslového 

vlastnictví. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. ISBN 978-80-

86855-65-3, str. 11. 
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 b) Ochranná označení (nemusí být výsledkem tvůrčí činnosti) 

 - ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení a obchodní firma. 

c) Další nehmotné statky se zvláštní úpravou (i když neupravené samostatným 

zákonem) - obchodní tajemství, zlepšovací návrhy. 

 

C. Nehmotné statky označované jako „nechráněné“ (tzn. nejsou chráněné 

zvláštními zákony, ale je u nich postih jako u nekalé soutěže) – př. know-how, 

obchodní jméno, doménové jméno, goodwill aj.
19

 

  

Pro účely této práce se budu zabývat primárně právy ze skupiny A.a. a z 

kategorie  B.b. pouze ochrannými známkami, jak napovídá již název mé diplomové 

práce.   

 

3.2. POJMY AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANY A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ  
 

Základy obou těchto práv v moderním pojetí najdeme až koncem 19. století 

v podobě dvou nejvýznamnějších mezinárodních smluv, kterými jsou Pařížská 

úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) a Bernská 

úmluva o ochraně děl literárních a uměleckých (Revidovaná úmluva bernská). 

Východiskem těchto mezinárodních smluv je mimo jiné zjištění podobných i 

odlišných znaků obou práv. To se týká především otázek práva na ochranu, podmínek 

a délky trvání ochran, užití předmětu ochrany a prosazování práv z těchto ochran 

vzniklých.
20

 

 

                                                           

19
 Převzato z publikace BOHÁČEK, M., SEDLÁČEK, V., PATOČKA, R, FISCHEROVÁ, 

A. Duševní vlastnictví a vymáhání práv k němu – jiné úhly pohledu. Praha, TROAS, 2011. 

20
 JAKL, Ladislav a Václav JANSA. Úvod do systému právní ochrany průmyslového 

vlastnictví. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. ISBN 978-80-

86855-65-3, str. 12. 
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4. PRÁVO OCHRANNÝCH ZNÁMEK  
 

Právo ochranných známek řadíme stejně jako autorské právo mezi právo 

chránící nehmotné statky vytvořené duševní činností, spadající pod subsystém práva 

občanského. Nicméně na rozdíl od autorského práva spadají ochranné známky do 

skupiny průmyslových práv, která je v mnoha ohledech velmi rozdílná. Specifiky 

práv průmyslového vlastnictví je jejich průmyslová (hospodářská) využitelnost, 

nutnost formálního zápisu do rejstříku ochranných známek za účelem ochrany, 

absolutní charakter těchto práv a v neposlední řadě časově omezená platnost těchto 

práv, kdy je potřeba po určité době obnovit jejich zápis. Jedná se o právo soukromé, 

nicméně potřeba zápisu na příslušném úřadě naznačuje i prvky práva veřejného.           

Právo ochranných známek řadíme v rámci průmyslových práv do kategorie předmětů 

vzniklých netvůrčí činností, i když se často můžeme setkat se situací, kdy může 

kolidovat s právem autorským. Do této skupiny
21

 řadíme ještě označení původu a 

zeměpisná označení a contrario ke skupině vzniklé činností tvůrčí, do níž spadají 

průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, užitné vzory a vynálezy.  

 

4.1. ZAKOTVENÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM A MEZINÁRODNÍM KONTEXTU 
 

Zvláštními zákony zabývajícími se ochrannými označeními je zákon o 

ochranných známkách a zákon o vymáhání práv průmyslového vlastnictví.
22

 Dalším 

relevantním zákonem je zákon č. 500/2004 Sb. Správního řádu, který je používán pro 

zápisné řízení, dále určitá ustanovení v NOZ týkající se oblasti licencí, úprava nekalé 

soutěže v ZOK a v neposlední řadě i předpisy upravující dovoz a vývoz zboží a 

příslušné normy práva trestního. Vzhledem k tomu, že Česká republika je vázna 

z mezinárodních smluv a je součástí EU, patří mezi tento výčet i mezinárodní 

                                                           

21
 P. Koukal do této skupiny řadí i obchodní firmu. KOUKAL, P. Nehmotné statky a 

nehmotné věci v novém občanském zákoníku. Referát na konferenci Aktuální problémy práva 

v podnikatelském prostředí ČR a EU ve dnech 21. a 22. listopadu 2013 v Praze 

v kongresovém sálu Hotelu Olympik – sborník v tisku. 

22
 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). 
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smlouvy zabývající se ochranou průmyslového vlastnictví, jakými jsou Pařížská 

úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, dohoda TRIPS (dohoda generální) nebo 

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu známek a Protokol k ní náležící. 

Nezapomeňme zmínit také oblast komunitárního práva upravující předpisy ochranné 

známky Společenství (nově ochranná známka EU).  
 

4.1.1. MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

 

Pro průmyslové právo obecně je příznačná jeho teritoriální omezenost. 

Přihlašovatel má možnost rozhodnout se, zda registruje svoji známku národním 

způsobem, nebo zda rozšíří jeho ochranu pro oblast nejenom v tuzemsku, ale i v 

zahraničí. Pokud se tak rozhodne, musí požádat o přihlášení u konkrétních úřadů 

v požadovaných státech. Pokud tak neučiní, ztrácí známka za hranicemi 

registrovaného státu ochranu, protože právo k ochranné známce platí pouze na území 

tohoto státu. Takovou situaci, kdy je absolutní právo majitele ochranné známky 

chráněno právním řádem určitého státu, nazýváme – lex loci protectionis. V rámci 

takové ochrany platí právní řád dané země jak do způsobu nabytí práva, tak i jeho 

ochrany.
23

 

Východiskem byla snaha států překonat problémy s teritoriální omezeností 

pomocí mezinárodních smluv. Účelem těchto smluv je zavázat členské státy 

k poskytnutí stejné ochrany v rámci celku signatářům jako svým vlastním 

příslušníkům a dále zaručit minimální ochranu i na základě smlouvy. 

Základním dokumentem v oblasti mezinárodního systému právní ochrany 

průmyslového vlastnictví je Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 

z 20.3.1998 (dále jen „PUÚ“). Aktualizace smlouvy je prováděna revizními akty a 

smluvní státy tvoří tzv. Pařížskou unii, která v dnešní době čítá přes 170 členů. Co je 

pro tento dokument specifické je řešení otázky cizineckého režimu, unijní priority, ale 

i nezbytný administrativní rámec a přímá smluvní pravidla právní ochrany. Cizinecký 

režim najdeme v čl. 2 a 3 úmluvy a věnuje se zajišťování stejné právní ochrany 

                                                           

23
 HÁK, Jan. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-364-3, str. 10. 
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příslušníkům vlastním i z cizích zemí – jedná se o tzv. asimilační režim. Z pohledu 

ochrany známkoprávní je nejpodstatnější článek 6 až 9. Právě článek 6 stanoví, že 

pokud byla známka registrovaná v jedné unijní zemi, nemůže být další unijní zemí 

odmítnuta jen z toho důvodu, že tam nebyla zapsána či obnovena. V čl. 6bis najdeme 

důležité oprávnění z pohledu majitele ochranné známky. Ten má právo, pokud se jeho 

známka stala v zemi původu všeobecně známou, usilovat o zrušení zápisu ochranné 

známky v jiné zemi v rámci unie, pakliže tato známka působí jako napodobenina nebo 

má potenciál vyvolat záměnu se známkou všeobecně známou. Toto oprávnění má 

časové omezení 5 let od zápisu klamavé známky, nicméně to neplatí pro známky 

zapsané ve zlém úmyslu – u takových není stanovena lhůta žádná.
24

 

Dalším důležitým dokumentem je dohoda TRIPS
25

. K jejímu uzavření vedla 

stejně jako k PUÚ situace v oblasti mezinárodního obchodu. S ohledem na rostoucí 

výskyt pirátského a padělaného zboží ve spojení se snahou o liberalizaci světového 

obchodu na straně druhé bylo nutné zajistit větší ochranu duševního vlastnictví 

s důrazem především na vymahatelnost práv poskytnutých v zahraničí. Stálá 

konference Všeobecné dohody o clech a obchodu GATT, nahrazená roku 1994 

Světovou obchodní organizací WTO
26

, proto uzavřela v rámci 8. kola (tzv. 

uruguayského) jednání výše jmenovanou dohodu TRIPS v současnosti 

nejkomplexnější mezinárodní smlouvu v oblasti práv průmyslového vlastnictví. Řeší 

jak podmínky ochrany jednotlivých předmětů, tak uplatnění těchto práv z obchodního 

hlediska.
27

  

Ochranným známkám je věnován 2. oddíl části II Dohody, jmenovitě čl. 15-

21. Zabývá se převážně předmětem ochrany, minimální dobou ochrany, požadavky 

užívání nebo regulacemi pro převod a licencemi týkajícími se ochranných známek.
28

 

                                                           

24
 MICHAELS, Amanda, Andrew NORRIS. A practical guide to trade mark law. Fifth 

edition, NY: Oxford University press, 2014. ISBN: 9780198702030, str. 3. 

25
 Dohoda známá pod zkratkou TRIPS, vychází z anglického názvu Trade related Aspects of 

Intellectual Property Rights - Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

26
 Z překladu World Trade Organization. 

27
 HÁK, Jan. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-364-3, str. 28. 

28
 Https://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/dohoda-trips.html. 
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Jako poslední bych ráda zmínila ještě Madridskou dohodu o mezinárodním 

zápisu továrních nebo obchodních známek (dále jen „Madridská dohoda“) včetně 

Protokolu k ní. Tyto dokumenty zaručují příslušníkům smluvních stran právo na 

ochranu jejich ochranných známek ve všech signatářských státech Madridské dohody 

a/či Protokolu na základě jediné přihlášky tzv. mezinárodní ochranné známky. Tato 

přihláška musí být podána u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního 

vlastnictví v Ženevě skrze příslušný zápisný úřad původu přihlašovatele.
29

  

 

4.1.2. SYSTÉM ZNÁMKOVÉ OCHRANY V RÁMCI EU – OCHRANNÉ ZNÁMKY 

EU 

 

Sbližováním v rámci komunitárního práva EU došlo i k ucelení práva 

ochranných známek. Jedinou přihláškou a zápisem ochranné známky EU je tak 

možné zajistit výlučnou ochranu těchto práv ve všech současných i budoucích 

členských státech Unie. Přihlášku je nutno podat u Úřadu pro duševní vlastnictví 

Evropské unie, která sídlí ve španělském Alicante. V minulosti bylo možné podat tuto 

přihlášku i skrze kterýkoliv národní úřad členského státu Evropské unie, včetně Úřadu 

průmyslového vlastnictví, následkem požadavku rovných podmínek zápisu už je 

ovšem možné podat ji pouze u Úřadu duševního vlastnictví EU. Výhodou ochranné 

známky EU je její jednotná povaha a platnost ve všech 28 státech EU. Pro úspěšnost 

přihlášky je podstatné, aby obsahovala žádost o zápis ochranné známky EU do 

rejstříku, identifikační údaje přihlašovatele, seznam daných výrobků nebo služeb a 

vyobrazení ochranné známky.
30

  

Důležitým bodem je zmínění platnosti nového nařízení EU - Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení Rady (ES) 

č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. Nařízení vešlo v platnost 23. 3. 2016 a 

obsahuje mnoho změn týkajících se práva ochranných známek směřujícím především 

k zjednodušení orientace a zefektivnění ochrany. Na základě tohoto nařízení došlo k 

                                                           

29
[online]. [cit. 2018-08-05]. http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/Madridska-

dohoda-o-zapisu-znamek.pdf. 

30
 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., 

doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). 

ISBN 978-80-7400-655-5, str. 22. 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/Madridska-dohoda-o-zapisu-znamek.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/Madridska-dohoda-o-zapisu-znamek.pdf
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přejmenování Ochranné známky Společenství na Ochranné známky Evropské unie a 

poté ke změně názvu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) na Úřad 

Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Další novinkou je možnost registrace 

tzv. certifikační ochranné známky a možnost EUIPO přezkoumat přihlášku, která byla 

zamítnuta z tzv. absolutních důvodů.
31

  

Se známkoprávní ochranou se vždy pojí poplatková povinnost. Ke změně 

došlo i v tomto případě, a to ke snížení poplatků za ochrannou známku EU zahrnující 

území všech 28 států EU. Podle textu nařízení činí základní poplatek za 

přihlášku individuální ochranné známky EU 1000 EUR, za podání elektronicky 850 

EUR a za podání námitek 350 EUR. Doba trvání ochrany je stejně jako u národní 

ochranné známky 10 let.
32

 Podle tiskové zprávy povedou dohodnuté změny až k 37% 

úsporám a to především pro firmy, které mají zájem o ochranu svých známek nad 

10leté období. 

Změny v oblasti ochranných známek nejsou příliš radikální a neměly by 

významnou měrou zasáhnout do dosavadní praxe, nicméně i přesto vyžadují potřebu 

úpravy tuzemského zákona o ochranných známkách.  

 

4.2. VYMEZENÍ INSTITUTU OCHRANNÉ ZNÁMKY 
 

Pro institut ochranné známky nepanuje v mezinárodním měřítku 

terminologicky úplná shoda. Český překlad znění Pařížské úmluvy na ochranu 

průmyslového vlastnictví jako zakládacího dokumentu v oblasti průmyslové ochrany 

zní „tovární a obchodní známka“. V předpisech Evropské unie zase najdeme termín 

„obchodní známka“, tedy v přesném označení „Trade Mark“. Ve Spojených státech 

amerických se ale setkáme s dvěma termíny - „TradeMark“ a „Service Mark“, které 

jsou od sebe odlišné. První se vztahuje k obchodní známce týkající se výlučně zboží a 

druhý odkazuje pouze na sektor služeb. Americký známkový zákon operuje nicméně 

ještě s jedním pojmem, a to „Certification Mark“ (certifikační známka) a „Collective 

                                                           

31
 [online]. [cit. 2018-08-05]. https://pravopropodnikatele.cz/ochranne-znamky-eu-zmeny-dle-

narizeni-2015-2424/. 

32
 [online]. [cit. 2018-08-05]. https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs. 

 

https://pravopropodnikatele.cz/ochranne-znamky-eu-zmeny-dle-narizeni-2015-2424/
https://pravopropodnikatele.cz/ochranne-znamky-eu-zmeny-dle-narizeni-2015-2424/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs
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Mark“ (kolektivní známka). Po vyjmenovaném výčtu názvů se dostáváme 

k nejpodstatnějšímu, a tím je termín „ochranné známky“ podle právního řádu ČR, 

který byl poprvé použit v zákoně č. 8/1952 v československém právu.
33

 

 

Ochranné známky jako takové slouží k identifikaci firmy, která se skrze 

značku svých výrobků či služeb odlišuje od konkurence. Známka a značka pomáhá 

spotřebiteli při rozhodování během nákupu a nesčetněkrát dopomohla k úspěchu 

podnikatele. Spotřebitel si raději vybere výrobek, u něhož ví, co od něj může 

očekávat, a zná jeho kvalitu, oproti výrobku jemu neznámému, o kterém v životě 

neslyšel.
34

  

Ochrannou známkou rozumíme označení, které se skládá zejména ze slov, 

písmen, barev, kreseb nebo může být tvořeno tvarem výrobku a jeho obalu. To vše 

slouží k diferenciaci výrobků nebo služeb.
35

  

Platný zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách (dále jen „ZoOZ“) nám 

předkládá demonstrativní výčet toho, co může být za ochrannou známku považováno: 

„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.“
36

 

Následkem platnosti směrnic a nařízení (práva EU) došlo k vypuštění 

podmínky grafického znázornění, jak bude vysvětleno později .V komentáři k ZoOZ a 

na základě judikatury se však jevilo za podstatné, aby grafické znázornění bylo 

                                                           

33
 ZDVIHALOVÁ, Martina. Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, 

kolektivní a certifikační ochranné známky. Praha: Metropolitan University Prague Press, 

2016. ISBN 978-80-87956-36-6, str. 20. 

34
 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., 

doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). 

ISBN 978-80-7400-655-5, str.1. 

35
 [online]. [cit. 2018-07-15]. https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-

znamky.html. 

36
 §1 zákona č. 441/2003 Sb. 

https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html
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provedeno vizuálně, především prostřednictvím čar, zobrazení nebo znaků, a toto 

ztvárnění musí být dostatečně jasné a samo o sobě úplné, srozumitelné a objektivní 

(k tomu rozsudky SD EU C-273/00, Sieckmann, C-104/01, Libertel). Všechna 

označení vyjádřená nebo vnímatelná jiným způsobem nebyla schopna zápisu do 

rejstříku ochranných známek. Tím byly a priori zvukové záznamy (signály a znělky), 

čichové známky (speciální vůně), světelné známky (př. projekce nebo televizní 

přenos) a dále pohybové záznamy (obrazové či kombinované známky 

v charakteristickém pohybovém vyobrazení).  

 

Díky technologickému a vývojovému pokroku je třeba přizpůsobení i v oblasti 

ochranných známek. Odpovědí na tento trend je, především praxí EUIPO, rozšíření 

legálního rozsahu znaků, kterými může být ochranná známka tvořena. Tento odvolací 

orgán připustil ve svém rozhodnutí právě ochranu známky čichové (týkající se vůně 

čerstvě posečené trávy
37

 – srov. rozsudek věc T-305/04, Odeur de fraise mûre, 

rozsudek ESD věc C-273/00, Sieckemann)
 38

. Nyní již je tato ochranná známka 

zaniklá a v praxi EUIPO byly obecně takovéto čichové známky vyloučeny ze zápisu 

kvůli nesplnění zmíněné podmínky grafického vyobrazení. Argumentováno bylo 

především, že vůně není možné zapsat v grafické podobě, a to ze dvou důvodů. 

Prvním důvodem bylo velmi obtížné rozpoznání zapsané vůně pomocí chemického 

vzorce a druhým důvodem byl fakt, že díky nedostatečné stálosti a trvanlivosti vzorku 

nebylo možné jeho dlouhodobé neměnné uložení. V případě zvukového záznamu se 

jevila jako problematická další interpretace zvuku, která je závislá na interpretu a 

může se tak velmi lišit. 
39

 V době psaní této diplomové práce, byl schválen ve třetím 

čtení Poslaneckou sněmovnou návrh novely, kterou se mění ZoOZ. Jako další bude 

následovat jeho projednání v Senátu. Atribut grafického znázornění by na základě 

                                                           

37
 V databázi WIPO najdeme pod č. registrace 000428870 jako „the smell of fresh cut grass“. 

38
 [online]. [cit. 2018-07-19]. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/cs/. 

39
 HORÁČEK, Roman. 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. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5, str. 1-10. 
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tohoto návrhu měl být ze zákona vypuštěn
40

. Za conditio sine qua non je tedy 

pokládána pouze rozlišovací schopnost daného označení. 

Velmi podstatné totiž je, že dne 24. 12. 2015 došlo v Úředním věstníku EU ke 

zveřejnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. 12. 

2015. Toto nové nařízení, které je přímo závazné pro členy EU, reformuje systém 

ochranných známek EU. Reforma má přinést lepší podmínky pro podnikání díky 

efektivnější ochraně ochranných známek vůči padělkům.
41

  

Za účelem harmonizace došlo dne 16. 12. 2015 ve Štrasburku také k 

podpisu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 
42

, s účinkem od 

15. 12. 2019. Tato nová směrnice, kterou se zrušuje původní směrnice o ochranných 

známkách 2008/95, zásadním způsobem mění podobu ochranné známky Společenství 

(včetně změny na název ochranná známka EU) a má sloužit především ke sblížení 

právních předpisů členských států o ochranných známkách. Nově vzniklá situace je 

označována jako přechodné (tzv. implementační) období ve kterém mají všechny 

členské státy povinně implementovat tuto směrnici do svých právních řádů. Novou 

definicí dochází k značnému rozšíření pojmu ochranné známky, a to tím způsobem, 

že se upouští od podmínky grafického znázornění a postačí pouze dostatečná 

rozlišovací způsobilost označení.
43

  

Nová definice zní takto: 

„Ochrannou známkou EU může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních 

jmen, kresby, písmena, číslice, barvy jako takové, tvar výrobků nebo jejich obalů nebo 

zvuky, pokud je toto označení způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku 

od výrobků nebo služeb jiných podniků a být vyjádřeno v rejstříku ochranných 

                                                           

40
 [online]. [cit. 2018-09-19]. https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-ochrannych-

znamkach-108214.html. 

41
 KOPECKÁ, Světlana. Časopis Úřadu průmyslového vlastnictví – Průmyslové vlastnictví. 

Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, Ročník 26, 1/2016, ISSN 0862-8726 (print), str. 16-
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 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) ze dne 16.12.2015, kterou se sbližují právní 

předpisy členských států ve věci ochranných známek. 
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 ZDVIHALOVÁ, Martina. Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, 

kolektivní a certifikační ochranné známky. Praha: Metropolitan University Prague Press, 
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známek Evropské unie (dále jen ‚rejstřík‘) způsobem, který příslušným orgánům a 

veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována 

majiteli ochranné známky.“
44

 

Nově tedy už nebude problém zapsat známky zvukové, které se budou 

zaznamenávat pomocí notového zápisu nebo zvukové stopy, dále ochranné známky 

vyobrazené v barevné podobě podle barevné škály, čísla a v neposlední řadě známky 

čichové, u kterých je způsob zápisu stále velmi diskutabilní, neboť čich je smysl, 

jehož vnímání je veskrze spíše subjektivní. U těchto nových typů známek bude kladen 

důraz na prvek rozeznatelnosti a vnímání z pohledu průměrného spotřebitele. 

K implementaci Českou republikou má dojít ve lhůtě stanovené do 14. 1. 2019. Jak 

budou tyto druhy zápisu fungovat, ukáže, zdá se, až samotná praxe a čas. 
45

  

 

Známky, které požívají na území ČR ochrany, jsou taxativně vymezeny podle 

§ 2 ZoOZ jako za: 

a) národní ochranné známky, tj. zapsané v rejstříku ochranných známek Úřadem 

průmyslového vlastnictví, 

b) mezinárodní ochranné známky, tj. zapsané v rejstříku vedeném Mezinárodním 

úřadem duševního vlastnictví (na základě Madridské dohody
46

 a Protokolu k ní),  

c) ochranné známky Společenství (nově ochranné známky Evproské unie), tj. 

zapsané v rejstříku Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu
47

, 

                                                           

44
 Čl. 4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, 

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

45
 [online]. [cit. 2018-07-19] https://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-v-uprave-ochranne-
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46
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dubna 1891, ve znění vyhlášky č.78/1985., a Protokol k Madridská dohodě o mezinárodním 
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2015. 
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d) všeobecně známé známky, tj. na území ČR ve smyslu čl. 6bis Pařížské úmluvy na 

ochranu průmyslového vlastnictví
48

 a čl. 16 Dohody o obchodních aspektech práv 

duševního vlastnictví
49

. 

 

4.3. PŘIHLÁŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY – ZÁSADA REGISTRACE  
 

4.3.1. PŘIHLÁŠENÍ NÁRODNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 

 

Ochrannou známku má možnost přihlásit jakákoliv fyzická nebo právnická 

osoba způsobilá k právním úkonům. Po úspěšném procesu zápisu se stává 

přihlašovatel vlastníkem ochranné známky. Přihlašovatelem mohou být i subjekty 

veřejného práva, jako je stát, organizační jednotky státu nebo územně samosprávné 

celky, nadace, politické strany atd. Okruh přihlašovatelů není zákonně omezen,
50

 na 

rozdíl od starší úpravy zákona o ochranných známkách, kde mohl známku přihlásit 

jen podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti. Z judikatury však vyplývá, že 

ochranná známka slouží převážně subjektům při vstupu na trh s jejich výrobky a 

službami, tedy v rámci soutěžních vztahů s konkurenty, nejčastěji se tudíž jedná o 

osoby práva soukromého.
51

 

Přihlášku lze podat osobně, faxem, skrze poštovní úřad, ale i elektronickou 

cestou u Úřadu průmyslového vlastnictví sídlícího v Praze. Dnem doručení Úřadu a 

vyznačením data a času podání, vzniká přihlašovateli právo přednosti před kýmkoliv, 

kdo by si posléze přihlásil stejné nebo velmi podobné označení výrobků nebo služeb. 

To vyplývá jak ze zákona, tak z textu Pařížské unijní úmluvy. Na základě podání 

přihlášky provede Úřad nejprve formální průzkum, zda přihláška obsahuje všechny 

                                                           

48
 Pařížská úmluva na obranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 revidovaná v 

Bruselu ... a v Lisabonu dne 31. října 1958. Ve znění vyhlášky č. 81/1985. 

49
 Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněné pod č.. 

191/1995 Sb. 

50
 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., 

doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). 

ISBN 978-80-7400-655-5, str. 21. 

51
  Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 6A 39/2001 – 64 ze dne 29. 10. 2003. 
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zákonem předepsané náležitosti
52

. Po této fázi nastupuje věcný průzkum, kdy se 

prošetřuje, zda není předmětem přihlášky k zápisu nezpůsobilé označení. Tato 

nezpůsobilost spočívá např. v totožnosti s již dříve zapsanou ochrannou známkou, v 

popisném nebo druhovém označení, nepravdivém či klamavém označení atp. Úřad 

průmyslového vlastnictví disponuje systémem řízení o ochranných známkách a také 

systémem provádění rešerší podle vybraných měřítek – podle znění známky, druhu, 

obrazového třídění nebo podle tříd výrobků či služeb
53

. V celém systému jsou uložena 

data týkající se všech zapsaných ochranných známek, přihlášených jak národním, tak 

i mezinárodním způsobem. Výlučné právo k ochranné známce a jejímu užívání 

nabývá vlastník zápisem do rejstříku – tedy na základě tzv. intabulačního principu 

zápisu.
54

 

Od zveřejnění podání přihlášky mají osoby, které se domnívají, že by do jejich 

dříve získaných práv mohlo dané přihlášení zasáhnout tříměsíční lhůtu k podání 

námitek. Toto námitkové řízení má vést především k zabránění zápisu ochranných 

známek, které se dotýkají práv třetích osob, o kterých Úřad neví, a tím se preventivně 

zamezí jejich budoucímu návrhu na výmaz. Námitky musí být řádně odůvodněny, 

podány písemně s doloženými důkazy a zároveň je nutností i dodržení zákonem 

vymezeného okruhu osob, které jsou k takovému úkonu oprávněné
 55

. K doplňování 

                                                           

52
 Podle §19 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách jsou jimi obchodní firma nebo 

jméno a příjmení přihlašovatele, sídlo či bydliště přihlašovatele, znění nebo vyobrazení 

daného označení, uvedení tříd výrobků či služeb a jejich seznam.  

53
 Třídy Mezinárodního třídění, tzv. Niceské třídění s odpovídajícím číslem třídy podle 

mezinárodní smlouvy najdeme na http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/, stav 

k 13. 11. 2018. 

54
 [online]. [cit. 2018-07-15]. https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-

znamky.html. 

55Výčet oprávněných osob podle §7 ZoOZ tvoří: vlastník starší ochranné známky, vlastník 

starší ochranné známky spojené s dobrým jménem; vlastník starší všeobecně známé ochranné 

známky; vlastník starší všeobecně známé ochranné známky s dobrým jménem na území ČR; 

vlastník starší ochranné známky EU s dobrým jménem; vlastník ochranné známky zapsané v 

jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem WTO; uživatel nezapsaného 

označení nebo označení užívaného v obchodním styku; fyzická osoba, jejíž práva na jméno a 

na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením; osoba ktéré 

náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného 

označení dotčeno; vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví a ten, kdo je 

http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/
https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html
https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html
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námitek a důkazů posléze Úřad nepřihlédne z důvodu koncentrace řízení. Namítající 

je dále povinen zaplatit správní poplatek, jinak je námitka považována za nepodanou 

se sankcí zastavení řízení.
56

  

Pokud Úřad během řízení zjistí, že přihlašovaná ochranná známka opravdu 

nesplňuje podmínky a zasahuje tak do zákonem chráněných starších práv, pak bude 

přihláška zamítnuta. Proti takovému rozhodnutí je možné přímo u Úřadu podat 

rozklad, ale to pouze do jednoho měsíce od doručení. Je zde také vytvořen prostor pro 

to, aby ten, kdo podal námitky, a přihlašovatel mezi sebou uzavřeli dohodu. 

Podmínkou však je, aby podaly žádost obě strany námitkového řízení.
57

 

 

4.3.2. DOBA PLATNOSTI A ROZSAH OCHRANY 

 

Pokud nedojde ve stanovené lhůtě tří měsíců od podání přihlášky k podání 

námitek, popřípadě pokud byly tyto námitky zamítnuty jako nedůvodné, zapíše Úřad 

přihlášenou známku do rejstříku ochranných známek pod samostatným číslem. Tento 

zápis do rejstříku je považován za zápis konstitutivní, tzn. že až dnem provedení 

zápisu do rejstříku nastávají jeho účinky. Úřad zápis ochranné známky písemně 

avizuje majiteli a ten si od něj může vyžádat Osvědčení o zápisu ochranné známky ve 

formě veřejné listiny. Okamžikem zápisu do rejstříku ochranných známek vzniká 

vlastníku výlučné právo k užívání chráněného označení pro jeho výrobky a služby. 

Doba platnosti je 10 let od data podání přihlášky a platnost lze prodloužit o dalších 10 

let po podání žádosti o obnovu ochranné známky v zákonem předepsané lhůtě. 

Stejnou dobu trvání ochrany mají také ochranné známky EU a mezinárodní ochranné 

známky, včetně možnosti opětovného zapsání po 10 let. Omezení rozsahu ochrany je 

dispozičním oprávněním přihlašovatele, je tedy čistě na jeho úvaze, jestli se uchýlí 

k takové možnosti, či nikoliv. Takové rozhodnutí však nelze později vzít zpět. 

                                                                                                                                                                      

dotčen na svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.  

56
 NETUŠIL, Jan a Radim BEDNÁŘ. Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. 

2. aktualiz. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2000. ISBN 80-85100-93-2, str. 27. 

57
 Časopis Úřadu průmyslového vlastnictví – Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad 

průmyslového vlastnictví, Ročník 26, 1/2016, ISSN 0862-8726 (print), str. 28. 
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Přihlášky jsou pravidelně zveřejňovány ve Věstníku Úřadu v elektronické podobě, 

dostupné na internetových stránkách Úřadu. 

 

4.3.3. DŮVODY ZÁNIKU OCHRANNÉ ZNÁMKY 

 

Mezi důvody zániku ochranné známky řadíme dle ZoOZ uplynutí doby 

ochrany bez opětovného zažádání o obnovu, zrušení ochranné známky, vzdání se práv 

k ochranné známce nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky. Uplynutí nastává 

bez dalšího ex nunc, pokud již přihlašovatel nepřihlásí znovu ochrannou známku, a to 

ani v dodatečné šestiměsíční lhůtě.  

Zrušení ochranné známky je řízení zahajované výlučně na návrh. Může ho 

však iniciovat kdokoliv, není potřeba prokazovat právní zájem. Tento návrh však 

musí být odůvodněn, s doloženými doklady a podmínkou je i zaplacení správního 

poplatku podle zákona o správních poplatcích. Až okamžikem zaplacení tohoto 

poplatku se návrh považuje za podaný a třetí strana se stává účastníkem řízení. 

Účinky zrušení ochranné známky nastávají ex nunc ke dni právní moci rozhodnutí.  

Vzdání se práv k ochranné známce je naopak oprávněním pouze vlastníka, 

který tak může učinit jak v celém rozsahu, tak i částečně písemným prohlášením u 

Úřadu. Kompletním rozsahem je myšleno zahrnutí všech výrobků a služeb, pro které 

byla známka zapsána. V druhém případě dojde ke vzdání se práv jen u výrobků a 

služeb některých. Závisí tedy ryze na vůli vlastníka a účinky takového prohlášení 

nastávají ex nunc ode dne doručení Úřadu. 

Posledním případem je prohlášení ochranné známky za neplatnou, a to 

především k účelům prohlášení neplatnosti označení, které nesplňuje předepsané 

podmínky, a to jako na od počátku neplatné, tzv. ex tunc. Na takovéto označení se 

nahlíží, jako by do rejstříku nikdy zapsané nebylo.
58

 Důvody k takovému kroku 

najdeme v §4 a 6 ZoZ
59

. Tyto podmínky je však nutné posuzovat podle právního 

stavu, který platil v době zápisu napadeného označení. Osoba, která podala návrh na 

                                                           

58
 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., 

doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). 

ISBN 978-80-7400-655-5, str. 49. 

59
 Za tyto důvody lze považovat důvody, které řadíme mezi důvody absolutní počítaje důvod 

shodnosti ochranné známky. Kompletní výčet v §4 a 6 ZoOZ.  
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prohlášení, se stejně jako u zrušení stává účastníkem řízení a i zde musí být návrh 

doložen doklady a řádným odůvodněním. Návrh ale může být podán i samotným 

Úřadem z vlastního podnětu (ex offo), byla-li zapsána přes absolutní překážku 

způsobilosti zápisu včetně důvodu shodnosti. 

 

4.4. ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST    
 

Termín rozlišovací způsobilost je přítomen ve všech právních řádech 

zabývajících se ochrannými známkami. Jeho interpretace je však zdrojem sporů, a to 

nejen v doktríně, ale především v rozhodovací praxi. Příčinou těchto sporů je obtížné 

určení, zda je v tom kterém případě přítomen dostatečný stupeň rozlišovací 

způsobilosti – a to do té míry, aby mohlo dojít k dostatečné ochraně v rámci ochranné 

známky.
60

 

Nicméně i ochranná známka, u které se během věcného průzkumu prokáže, že 

v sobě tuto primární distinktivnost nemá, může být zapsána, což najdeme i v §5 ZOZ. 

V tom případě je ale nutné prokázat, že se takové označení před zápisem do rejstříku 

stalo užíváním v obchodním styku ve vztahu k daným výrobkům/službám příznačné. 

Tento druh rozlišovací způsobilosti je označován za rozlišovací způsobilost získanou 

užíváním při obchodním styku. Za toto označení vděčí faktu, že i když ab initio 

postrádá vnitřní rozlišovací způsobilost, díky dlouhodobému a rozšířenému užívání na 

konkrétním trhu ji může získat.
61

 

Institut rozlišovací způsobilosti v ZOZ explicitně nenajdeme, dostane se nám 

pouze negativní definice ochranné známky v podobě důvodu k nezapsání označení 

pro nedostatek rozlišovací způsobilosti v §4 písm. b.  
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 ČERMÁK, Karel. Rozlišovací způsobilost ochranné známky. Průmyslové vlastnictví, 2000, 
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5. OCHRANNÁ ZNÁMKA JAKO PŘEDMĚT OCHRANY 
 

5.1. TVORBA OCHRANNÉ ZNÁMKY 
 

Aby ochranná známka plnila své poslání, musí splňovat tato základní kritéria: 

Obsahovou provázanost se subjektem, pro který má být vytvořena, jedinečnost, 

uspokojivou rozlišovací schopnost od jiných již zapsaných ochranných známek, 

stálost v rámci svého vzhledu a neměnnost v čase a v neposlední řadě držet krok 

s neustále se měnící vlnou módních trendů. Pro snadnou zapamatovatelnost známky 

platí za účinné jednoduchost a výraznost, dále všestranná použitelnost a v neposlední 

řadě možnost zvětšování a zmenšování, při zachování identifikovatelnosti značky. 

Toto jsou atributy, které by úspěšně vytvořená značka měla mít. Součástí 

úspěchu totiž není jen dobrý tvůrčí nápad a vize, ale je třeba vycházet i ze znalostí 

v oblasti marketingu a psychologie. Platí zde zásada simple is the best – jak pro 

zapamatování, tak i odlišení. Příliš vyobrazených informací spolu s neoriginálním 

prvkem nedosáhne stupně distinktivnosti, o který usilujeme. Tímto způsobem vznikne 

pouze ne příliš kvalitní, zápisu neschopné označení, které nepřinese kýženou 

známkovou ochranu.
62

 

 

5.2. ZÁKLADNÍ DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMEK: 
 

Mezi nejpodstatnější druhy ochranných známek řadíme:  

1) Slovní označení tvořené jménem či slovem. 

Alfa a omega úspěchu je fantazijní či výrazně esteticky působící prvek, který zajistí 

dostatečnou rozlišovací způsobilost. Nebude pouze popisným údajem, ale bude mít 

spojitost s výrobkem nebo podnikem, popř. k náplni jeho činnosti. Za příklad může 

posloužit jednoslovné označení ČEDOK – Česká dopravní kancelář. Zapsané mohou 
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být i slogany obsahující celý souhrn slov, např. „JUST DO IT“ sportovně zaměřené 

společnosti NIKE.  

2) Slovní označení v grafické podobě – tvořeno slovem, jménem či názvem a 

graficky ztvárněno.  

3) Obrazové označení - tvořeno kresbou/grafickou zkratkou.  

U tohoto druhu známek je kladen důraz na jednoznačnost, snadnou 

zapamatovatelnost, a i když se provedení může v průběhu času měnit, je nutné 

v takovém případě její ochranu aktualizovat. Při její tvorbě je třeba počítat s variantou 

zvětšování a zmenšování velikosti a tím pádem i k nutnosti zachování čitelnosti a 

jasnosti známky v případě přenesení na výrobek. Obrazová známka je tvořena 

grafickým znázorněním, a to buď obrázkem, kresbou či geometrickým tvarem. 

Podstatné ale je, že neobsahuje slova nebo celý text. 

 

Příklady obrazových ochranných známek: 

63 64
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 Mezinárodní ochranná obrazová známka s číslem 5271598, Adidas AG, zdroj databáze 

EUIPO. 

64
 Mezinárodní ochranná obrazová známka s číslem 456, Reebok, zdroj databáze EUIPO. 
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4) Kombinované označení – jinými slovy spojení slovního a obrazového označení. 

Výhoda je, že může obsahovat i prvek jinak zápisu neschopný (tj. nedistinktivní), 

pokud budou další z údajů schopné zajistit rozlišovací způsobilost. Dalším 

významným plusem je i atraktivita z hlediska působivosti. Oba prvky společně totiž 

působí výrazněji a jsou snadněji zapamatovatelné. 

5) Prostorové – 3D vyobrazení známky. Příkladem je tvar lahve, léku, dózy, design 

výrobku.  

V ZOZ je uvedeno jako jedna z absolutních podmínek pro zápis, že nesmí jít 

pouze o známku tvořenou tvarem – je tedy důležité, aby byl zakomponován i další 

prvek za účelem dodržení požadavku rozlišovací způsobilosti dané známky. 

 

 

 

Příklad prostorové ochranné známky se slovními prvky: 

 

65
 

 

6) Čichové – předmětem je sama typická vůně.  

Čichové známky vytváří problémy jak při průzkumu, tak při zavedení do rejstříku. 
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 Mezinárodní ochranná prostorová známka s číslem 31203, Toblerone, zdroj databáze 

EUIPO. 
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Příkladem může být rozhodnutí ESD sp. zn. C-273/00 ze dne 12.12.2002. 

Rozsudkem v tomto rozhodnutí bylo konstatováno, že kvůli charakteru čichového 

označení nelze požadované označení zapsat.  

7) Tvořené výlučně barvou – toto označení bývá pro potřeby identifikace doplněno 

číslem barevného odstínu.  

První takto registrovanou ochrannou známkou tvořenou pouze barvou byla 

barva lila spol. Suchard (Kraft-Foods), všeobecně známého produktu čokolády Milka. 

Tento odstín fialové (původně registrovaný jako Milka lila) se natolik spojil s 

proslulou čokoládou, že veškeré produkty společnosti označené touto barvou byly 

spotřebitelsky vnímány jako výrobky spol. Suchard (Kraft-Foods)
66

. Je tedy zářným 

příkladem rozlišovací způsobilosti výlučně barvou v praxi. Pokud se přihlašovatel 

rozhodne k zápisu jedině barvou, musí detailně vymezit daný barevný odstín a uvést 

důkazy, aby prokázal, že je jím zvolená barva pro produkt/značku příznačná a veřejně 

s ním spojovaná. K tomuto vymezeni slouží vzorník PANTONE nebo CMYK, 

popřípadě barevná stupnice RAL. 
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8) Holografické označení – simuluje dojem hloubky obrazu. Holografické známky 

jsou analogické k prostorovým ochranným známkám, najdeme v nich prvek 

trojrozměrnosti. Příkladem užití je ochranný prvek eurových bankovek. 

                                                           

66
 Související rozsudek SDEU z 6. 5. 2003 ve věci LIBERTEL (C-104/01). 

67
  Mezinárodní barevná ochranná známka s číslem 31419, Lila, zdroj databáze EUIPO. 
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9) Zvukové označení – obsahuje množinu tónů, tím rozumíme melodii nebo znělku. 

Zvukové označení bylo dlouho považováno za sporné, nicméně následkem zrušení 

požadavku na grafické vyobrazení se situace změnila a od 1. října 2017
68

 je přihlášení 

zvukové známky reálně možné – ovšem výhradně v podobě audionahrávky, která 

reprodukuje zvuk (zvukový soubor), popř. pomocí notového zápisu.
69

 

 

5.3. OZNAČENÍ NEZPŮSOBILÁ ZÁPISU DO REJSTŘÍKU OCHRANNÝCH 

ZNÁMEK 
 

Ne všechna označení jsou způsobilá zápisu. Důvody pro odmítnutí ochrany 

k přihlašovanému označení dělíme na absolutní a relativní. Pod prvním pojmem 

rozumíme důvody, které není možné překonat a jejichž aplikace přísluší pouze Úřadu 

průmyslového vlastnictví. Relativní důvody jsou na druhé straně uplatňované třetí 

osobou, převážně v konkrétních řízeních typu řízení o námitkách. Označení 

vyloučená ze zápisu do rejstříku ochranných známek najdeme v §4 jako a) označení, 

která nejsou schopná tvořit ochrannou známku podle §1 ZoOZ a za b) označení, která 

postrádají rozlišovací způsobilost.  

Označení, které nenaplňuje znaky ochranné známky podle definice v §1 

ZoOZ, spadá pod kategorii absolutních důvodů odmítnutí. Legální vymezení v zákoně 

je považováno za hlavní kritérium pro posuzování způsobilosti k registraci 

ochranných známek a jeho dodržení je bráno jako stěžejní.  

O rozlišovací způsobilosti je pojednáno výše, o její důležitosti v rámci 

způsobilosti k zápisu tedy není pochyb, poněvadž charakteristickým rysem ochranné 

známky je právě její odlišovací funkce. Posuzování absence rozlišovací způsobilosti 

je ovšem značně náročné, a proto je potřeba posuzovat jak objektivní, tak i subjektivní 

prvky, a především vnímání označení jako celku. Dalšími několika důvody pro 

odmítnutí ochrany podle §4 jsou, pokud je označení tvořeno pouze údaji k určení 

                                                           

68
 [online]. [cit. 2018-08-05]. https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs. 

69
 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., 

doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). 

ISBN 978-80-7400-655-5, str. 2-6. 
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druhu, jakosti, hodnoty nebo zeměpisného původu, rozpor s veřejným pořádkem nebo 

dobrými mravy, nebo pokud by mohlo být klamavé. 

 

5.4. ZPŮSOBY VYMÁHÁNÍ PRÁV Z PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. 
 

Jak již bylo zmíněno výše, ve čl. 34 Listiny najdeme stricto sensu zakotvení 

ochrany duševního vlastnictví. Způsoby ochrany práv z ochranných známek lze najít 

ve dvou rovinách – jak v soukromoprávní, tak ve veřejnoprávní. Soukromoprávní 

prostředky ochrany vychází obecně ze zásady prevence a právní jistoty. Zásada 

prevence se projevuje skrze požadavek předcházení porušování práv a tím i 

následnému nežádoucímu vzniku škody a jiné újmy. Právní jistotu můžeme nalézt 

například v požadavku ochrany nabytých práv nebo v principu rozhodování o 

stejných záležitostech obdobným způsobem. Pro soukromoprávní prostředky 

prevence je příznačná aktivita vlastníka práv. Je tedy čistě na něm, zda taková práva 

bude v případě porušení vymáhat.
70

 A priori nicméně není nutné jejich porušení, 

postačovat bude i možné ohrožení zmíněných práv. Oprávněn v takovém případě je 

majitel práva nebo vlastník, uživatel, dokonce i profesní organizace zabývající se 

ochranou těchto práv.
71

  

Pokud došlo k nedůvodnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba 

domáhat soudní ochrany proti porušovateli. Způsobů je několik – od zdržení se 

nežádoucího jednání, kterým dotyčný porušuje nebo ohrožuje chráněné právo, až po 

odstranění následku tohoto narušení. Mezi časté případy patří stažení výrobku z trhu, 

likvidace materiálů nebo výrobků, nástrojů atp., které byly využívány k aktivitám 

porušujícím nebo ohrožujícím právo. Právní úpravu vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví vymezil zákonodárce obecně v zákoně č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z 

průmyslového vlastnictví. 

 

                                                           

70
 HORÁČEK, Roman. 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. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5, str. 120-122. 
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 §2 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 
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5.4.1.   SOUKROMOPRÁVNÍ PROSTR ̌EDKY OCHRANY 

 

V rámci obchodního styku není přijatelné, aby jiná osoba bez souhlasu 

vlastníka ochranné známky užívala shodné označení se zapsanou ochrannou známkou 

pro své vlastní výrobky nebo služby. Pod pojmem obchodního styku je potřeba 

rozumět umisťování označení přímo na výrobky nebo obaly a jejich nabízení, uvádění 

na trh či skladování těchto výrobků, popřípadě poskytování služeb pod daným 

označením. Mluvíme-li o soukromoprávních prostředcích ochrany práv z 

průmyslového vlastnictví a v návaznosti na to o ochraně práv z ochranných známek, 

jeví se jako nejpodstatnější uvedení několika typů civilních žalob jako způsobů 

obrany. Před tím bych ještě zmínila institut předběžného opatření, sloužící k řešení 

problémů předcházejících konečnému rozhodnutí. 

V rámci obrany může každý vlasník podat určovací žalobu, jejímž cílem je 

stanovit právoplatného vlastníka práv nebo žalobu negatorní. Žaloba má směřovat ke 

zdržení se neoprávněného zásahu do chráněných práv. Dalším typem žaloby je žaloba 

odstraňovací, která slouží především k odstranění nepříznivých následků zásahu do 

průmyslových práv. Vlastník se může také domáhat náhrady škody, přiměřeného 

zadostiučinění i v penězích, vydání bezdůvodného obohacení, náhrady nákladů řízení, 

dokonce i uveřejnění rozsudku na náklady protistrany. 

Vedle těchto právních kroků může také využít institutu přímého smírného 

jednání s porušovatelem.
72

 

Ze speciální úpravy v §8 odst. 5 VymPrVl vyčteme, že vlastník ochranné 

známky má též oprávnění domáhat se náhrady škody, ke které došlo jednáním 

způsobeným ještě v době po zveřejnění přihlášky, což se týká i klauzule přiměřeného 

zadostiučinění. Soud učiní rozhodnutí následně po zápisu ochranné známky do 

rejstříku.  

Podle §3 VymPrVl se lze v souvislosti s již podanou žalobou na porušení práv 

domáhat práva na poskytnutí informací o původu a distribučních sítí zboží. V tomto 

ustanovení zákona nalezneme i okruh subjektů k tomu oprávněných. Dle názoru 

autorů publikace Práva k průmyslovému vlastnictví 3 je ale podstatné, aby okruh 

vyžadovaných informací směřoval stejným směrem jako petit žaloby. 

                                                           

72
 §14 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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Vlastník ochranné známky také disponuje právem požadovat po soudu, aby 

nařídil tomu, kdo ohrožuje nebo narušuje práva z ochranné známky, povinnost 

stáhnout z trhu a zničit výrobky popřípadě materiál či nástoje používané k ohrožování 

či porušování jeho práv.
73

 

Výše nároků náhrady škody nebo bezdůvodného obohacení je upravena v §5 

VymPrVl a je možné ji stanovit až do výše odpovídající licenčnímu poplatku. 

Jednonásobek takové sumy lze stanovit v případě neúmyslného porušování, v 

opačném případě u porušování úmyslného činí tato částka až dvojnásobek. Určení 

výše takového poplatku je diskrecí soudu, který rozhodne na základě vypracovaného 

znaleckého posudku. 

Rostoucí tendencí je využívání ochrany v rámci ustanovení o nekalé soutěži 

§2988 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Reálně může totiž nastat situace, 

kdy dojde k naplnění generální klauzule nekalé soutěže, potažmo některých v zákoně 

demonstrativně vyjmenovaných skutkových podstat. Podle dané právní normy mohou 

osoby, které se domnívají, že jejich práva byla nekalou soutěží ohrožena nebo 

porušena, po rušiteli požadovat zdržení se takového chování, odstranění závadného 

stavu, náhradu škody, přiměřené zadostiučinění nebo vydání bezdůvodného 

obohacení. U ochranných známek je ale požadavek spojený s důkazním břemenem 

značně ulehčen prokázáním zápisu ochranné známky nebo podání přihlášky. Příklad 

judikátu zabývajícího se nekalou soutěží v rámci řízení před ÚPV je rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 23.09.2016 pod č. 10 As 271/2016 - 59 Sb. NSS 

zde poukázal na problematiku rozlišovací způsobilosti v kontextu nekalé soutěže a 

ujasnil, že aby se jednalo o konkurenční boj v rámci nekalé soutěže, musí vždy dojít k 

naplnění generální klauzule. 
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5.4.2.  VER ̌EJNOPRÁVNÍ PROSTR ̌EDKY OCHRANY 

 

Porušení práv z průmyslového vlastnictví způsobuje vedle narušení soukromé 

sféry i zásah do zájmu veřejného, který je nutné zastavit a potrestat. Ochranu 

veřejnoprávního charakteru najdeme v Trestním zákoníku §268 odst. 1 zákona č. 

40/2009 Sb., a to konkrétně ve zvláštní části u Trestných činů proti průmyslovým 

právům a autorským právům v následujícím znění: 

“Kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené 

ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní 

zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, 

zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, anebo 

takovou službu nabídne nebo zprostředkuje, bude potrestán odnětím svobody až na 

dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.” 

V §51 ZoOZ najdeme ustanovení týkající se odpovědnosti za přestupky, podle 

kterého je za neoprávněné užití ochranné známky možné uložit pokutu až do výše 

250.000,- Kč či zákaz činnosti. K těmto srov. např. zákon č.64/1986 Sb., o České 

obchodní inspekci nebo zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské 

inspekci.  

 

6. AUTORSKÉ PRÁVO 
 

Právní úpravu autorského práva najdeme v Autorském zákoně č. 121/2000 

Sb., který působí jako lex specialis k NOZ. V systematice práv řadíme práva autorská 

mezi práva soukromoprávní s dílčí úpravou veřejnoprávní týkající se především 

přestupků a správních deliktů. Dále se jedná o práva osobnostní podle §11 AZ a jako 

taková mají rovněž povahu absolutní, tzn. působí erga omnes – vůči všem. Z podstaty 

osobnostních práv také vyplývá, že se jedná o práva nepromlčitelná. Současná právní 

úprava autorských práv a práv souvisejících se shoduje s evropskou právní úpravou 

pramenící ze směrnic Rady EU, smluv WIPO a Informační směrnice.
74

 

                                                           

74
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Jak jsme si uvedli již na začátku práce, autorská práva neřadíme mezi práva 

majetková (viz komparace v úvodu), jako je tomu například u práv k ochranným 

známkám.  

Autor má sice velmi podobné právní postavení jako vlastník, nicméně 

vzhledem k přirozené povaze díla nemůže být vlastníkem takto ideálního předmětu. 

Literární dílo jako takové má hodnotu nemajetkovou a neplatí pro něj tedy stejný 

právní režim jako v případě věcných práv nebo pro majetkové právo či jinou 

majetkovou hodnotu (jakou je např. ochranná známka, obchodní tajemství aj.). 

Podobnost s právem vlastnickým je možné spatřovat v právní rovině tak, že stejně 

jako má vlastník věci anebo majitel jiné majetkové hodnoty výlučná oprávnění ke 

svému předmětu, tak má i autor podle §12 AZ výlučná oprávnění ke svému dílu. Je 

ovšem třeba dbát na to, že obsah autorského práva není shodný s obsahem práva 

vlastnického ani jiného věcného práva, nýbrž je svébytný, i když zde můžeme najít 

jisté podobnosti.
75

 

Šebelová ve své publikaci pojem autorského práva interpretuje ze dvou 

hledisek, a to jak subjektivního, tak objektivního. V objektivním smyslu je pojímán 

jako soubor právních norem, které se zabývají vytvořením a užitím uměleckých děl. 

V subjektivním pak jako souhrn oprávnění, která autorovi vzniknou a jsou mu 

k dispozici ve vztahu k vytvořenému dílu.
76

 

Předmětem autorského práva jsou podle AZ díla literární, díla vědecká a jiná 

díla umělecká. Za dílo autorské hodnoty považujeme jedinečný výsledek tvůrčí 

činnosti autora, který je zaznamenán v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. 

Zákon však nechrání hmotný předmět, ale právě nehmotné individuální sdělení v něm 

obsažené. Tento fakt jasně autorské právo zařazuje mezi práva k „nehmotným 

statkům“.
 77
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V AZ najdeme nejen práva autorská, ale i práva s právem autorským 

související
78

 a práva pořizovatele databáze. Tato kapitola bude primárně zaměřena 

pouze na právo autorské. Významným zdrojem právních norem bude mimo autorský 

zákon i NOZ, kde nalezneme například úpravu týkající se licenčních smluv.  

 

6.1. AUTORSKÉ PRÁVO V ČESKÉM A MEZINÁRODNÍM MĚŘÍTKU 

 

První zmínky o autorském právu na českém území najdeme již v rakouském 

císařském patentu z roku 1846 a následně v zákoně o právu původcovském z roku 

1895. Od té doby prošel velkou řadou proměn a novelizací až do současné 

podobyzákona č. 121/2000 Sb., který přinesl ucelenou komplexní úpravu prv 

autorských a práv souvisejících a tím plně nahradil původní autorský zákon č. 

35/1965 Sb.
79

  

Při aplikaci práva má právo autorské ve vztahu k obecné úpravě přednost. 

Vzhledem k povinnosti implementace směrnic EU dochází k pravidelným 

zapracováním do AZ formou novel tohoto zákona.  

Smyslem a účelem novelizací je harmonizace mezi členskými státy EU 

v ekonomicky významných oblastech autorského práva.  

Stejně jako u práva ochranných známek, všeobecně u práv duševního 

vlastnictví, je i u autorského práva stěžejní zásadou teritoriální zásada. Díky této 

zásadě se právo na ochranu řídí právem státu, ve kterém došlo k jeho vzniku. 

Mezinárodní smlouvy působí jako alfa a omega při sjednocování interpretace v rámci 

pochopení práv autorských a práv s nimi souvisejících a v případě konfliktu s národní 

úpravou se jich použije přednostně, což je zakotveno v čl. 10 Ústavy České republiky. 
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Z mezinárodního hlediska považuji za nejdůležitější zmínit tyto mezinárodní právní 

předpisy zavazující i ČR. 

Jako první bych zmínila Bernskou úmluvu o ochraně literárních a uměleckých 

děl z roku 1886, nyní známou jako Revidovanou úmluvu Bernskou (dále jen „RÚB“), 

která je základním kamenem celého mezinárodního autorského práva na kterou 

navazují mnohé pozdější mezinárodní smlouvy jako tzv. zvláštní dohody RÚB, 

včetně dohod, jako je TRIPS nebo WCT, které ji inkorporují. Celkově čítá počet 

jejich členů 172 států, včetně všech členů EU. 

V návaznosti na RÚB bych uvedla Všeobecnou úmluvu o právu autorském 

(dále jen „VÚAP“) z roku 1952 (vyhláška č. 134/1980 Sb.). Tato úmluva totiž pro 

signatáře RÚB postrádá významu, neboť je její rozsah výrazně užší a RÚB má vedle 

ní aplikační přednost. Svou roli hrála především díky zavedení copyrightové doložky 

© (tzv. copyrightové výhradě – čl. III. VÚAP). Tento symbol se v minulosti užíval 

jako stvrzení souhlasu autora, popř. jiného nositele práva s uveřejněním výtisků díla, a 

i když jeho vyobrazení už není podmínkou ke vzniku autorsko-právní ochrany, stále 

se v praxi hojně používá jako jeho synonymum.
80

 

Jako další bych uvedla Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu 

vlastnictví z roku 1994 (dále jen „TRIPS“), která byla již zmíněna u práva 

ochranných známek. Její význam je kladen především na obchodní aspekty duševního 

vlastnictví, což je zřejmé i vzhledem k její sounáležitosti s Dohodou o zřízení Světové 

obchodní organizace (WTO) a v rámci toho i se smluvnímu systémem WTO.
81

 

Pro oblast úpravy související s právem autorským je důležité zmínit i 

Mezinárodní úmluvu o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a 

rozhlasových organizací z roku 1961 – Římskou úmluvu. K překonání této úmluvy 

došlo modernějšími smlouvami, jako např. Smlouvou o výkonech výkonných umělců 

a o zvukových záznamech (dále jen „WPPT“). Ta je spolu se Smlouvou o právu 

autorském z roku 1996 (dále jen „WCT“) součástí Internetových úmluv (dále jen 

„WIPO“), které měly zásadní význam z hlediska digitalizace médií a na ni 
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navazujícího přizpůsobení ochrany autorského práva a práv souvisejících. Smlouvy 

WIPO představují jakousi nadstavbu nad předešlými smlouvami, inkorporují je a 

kromě ustanovení ohledně vynucování práv, ve kterém vede prvenství dohoda TRIPS, 

jsou dosud na mezinárodní úrovni ochrany zdaleka nejpokročilejšími smlouvami ve 

sféře autorských práv, práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů.
82

 

 

6.2. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE V RÁMCI PRÁVA AUTORSKÉHO 

 

Právo duševního vlastnictví, do kterého spadá i právo autorské, je jedním 

z velmi důležitých odvětví v rámci ekonomik států EU. Pro účely evropského trhu je 

zásadní, aby tento sektor byl součástí volného pohybu zboží a služeb. Jak uvádí i 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001: 

„Prohlubování a rozšiřování ochrany práv autorských a práv souvisejících je nutným 

předpokladem růstu a vyšší konkurenceschopnosti evropského průmyslu.“ 

EU se tohoto snaží docílit pomocí primárního a v prvé řadě sekundárního 

práva EU. Primární právo sestává převážně ze zakládacích smluv, zejména Smlouvy o 

EU (dále jen „SEU“) a Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). Tyto 

smlouvy určují rozdělení pravomocí mezi EU a jejími členskými státy, stejně jako 

stanovují pravomoci evropských institucí. Dlouhodobě panují snahy o zavedení 

jednotného autorského práva, tzv. „European Copyright Code“. Rozdělujícím prvkem 

je právě tolikrát zmiňovaná zásada teritoriality, která je pro autorské právo příznačná 

a způsobuje jeho územní omezenost. Pokusy o unifikaci všech státních právních řádů 

do jednoho dokumentu jsou však poměrně nereálné, a tak stále největší sbližování 

národních legislativ probíhá na poli nařízení, směrnic, sdělení a doporučení, popř. 

interpretací legislativy prostřednictvím SDEU.
83
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Mám-li zmínit nejdůležitější z nich, uvedla bych podrobněji některá nařízení a 

směrnice, jelikož působí na národní právní úpravy nejintenzivněji.     

Nařízení jsou právní akty, které nevyžadují transpozici do vnitrostátních 

předpisů, jelikož jsou v členských státech účinné a závazné od okamžiku přijetí, resp. 

v předpisem stanovené lhůtě.
84

 

Z nařízení se autorských právem částečně zabývá Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června o vymáhání práv duševního 

vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003. K tomu bych 

doplnila ještě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1128 ze dne 14. 

června o přeshraniční přenositelnosti online služeb nebo nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1563 ze dne 13. září pojednávající o přeshraniční 

výměně formátově přípustných rozmnoženin některých děl autorské povahy ve 

prospěch nevidomých osob, osob zrakově postižených či osob s jinými poruchami 

čtení.  

Směrnice naopak vyžadují transpozici do národní úpravy, neboť jde o 

legislativní akty EU, které jsou pro členské státy závazné pouze co do výsledku, 

kterého má být dosaženo. Způsob provedení je tedy ponechán na volbě konkrétního 

státu, který tak učiní pomocí opatření v předem stanovené lhůtě.
85

 

K procesu implementace do vnitrostátních řádů došlo v relevanci 

k autorskému právu a práv souvisejících celkem dvanáctkrát. Jako příklad uvedu 

směrnici Rady č. 93/83/ EHS ze dne 27. září 1993 pojednávající o koordinaci určitých 

předpisů týkajících se autorského práva a práv s tím souvisejících při družicovém 

vysílání a kabelovém přenosu a směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 96/9/ES 

ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází nebo směrnici Evropského 
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parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004
86

 o dodržování práv 

duševního vlastnictví.
87

 

7. AUTORSKÉ DÍLO JAKO PŘEDMĚT OCHRANY 

  

Autorské dílo je předmětem ochrany autorského práva, nicméně ne každé dílo 

je automaticky dílem autorským. V §2 odst. 1 AZ nalezneme výčet toho, co je potřeba 

splnit, aby se dalo za autorské dílo (dále jen „dílo“) považovat.  

Zákonodárce zde předkládá všeobecné pojmové vymezení díla ve formě 

generální klauzule, která nám stanoví vlastnosti, které má dílo splňovat. Obecně se 

tedy musí jednat o 1) jedinečný výsledek, 2) který vznikl tvůrčí činností autora, 3) 

jeho vyjádření v objektivně vnímatelné formě a 4) nesmí být vyloučeno z ochrany. Je 

podstatné zdůraznit, že dílem se stane pouze při kumulativním splnění těchto 

podmínek.
88

 

Vedle tohoto pozitivního vymezení zákon stanoví výslovně dvě kategorie 

děl – dílo vědecké a umělecké, přičemž pod dílo umělecké podřazuje ještě dílo 

literární (literární a jiné umělecké dílo).  

Dle publikace Petra Vojčíka věnující se autorskému právu se nejedná ani tak o 

striktní dělení oblastí, ale spíše způsob ztvárnění či vlastnosti díla, na základě kterých 

je pak vnímáno dílo jako vědecké, literární či jiné umělecké.
89

 

Má tedy v rámci posuzování udělení ochrany díla vliv i jeho kvalita?
 
 

Z pohledu autorského práva nikoliv. Z hlediska posuzování nezáleží na 

odborném nebo jiném významu ani jeho literární hodnotě či jiných kritérií, jako jsou 
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vkus či ekonomický úspěch díla. Důležitá je tedy spíše jeho vnější forma vyjádření 

nežli obsah chápaný jako tvořivá myšlenka díla.  

Pod ochranu autorského práva nezařazujeme úřední díla ani výtvory tradiční 

lidové tvorby, u kterých není jméno autora obecně známo. Nicméně i v těchto 

případech, pokud se rozhodneme dílo užít, je třeba zvolit takový způsob, aby tím 

nedocházelo ke snižování jeho hodnoty.
90

 

Originalitu díla je nutné chápat i jako nemožnost vzniku dvou totožných děl, 

tedy jinak řečeno v jeho statistickém smyslu. Z hlediska objektivní vnímatelnosti je 

pak podstatné, aby bylo smysly vnímatelné, včetně podoby elektronické, která připadá 

v úvahu zejména u počítačových programů. Dílo nemusí být nutně vnímatelné všemi, 

pokud tuto podmínku splňuje alespoň u omezené skupiny lidí, je to pokládáno za 

dostačující. Jako příklad může posloužit vyjádření díla v národním jazyce.  

V případě zaznamenání díla na hmotném substrátu není kladen důraz na jeho 

trvalost. Například v případě odrecitování básně, která není nikde zachycena, postačí, 

že byla přednesena v objektivně vnímatelné formě. Je tedy možné, aby dílo bylo 

vyjádřeno v dočasné či pomíjivé formě, a i tak získalo náležitou ochranu.
91

 

V AZ jsou demonstrativně vyjmenovány některé podoby děl
92

, přičemž 

všechny požívají stejného stupně ochrany a žádné není v tomto dělení z pohledu 

ochrany nadřazené. Rozpětí toho, co může být autorským dílem, je i vzhledem 

k otevřenosti výčtu poměrně široké a obsah ochrany se tedy bude odvíjet od obsahu 

autorského práva a ten od povahy konkrétního díla. V §2 odstavci 6 pak najdeme 

negativní vymezení autorských děl, které doplňuje, co autorským dílem není. 

Samozřejmě může logicky dojít k situaci, kdy dojde ke sporu ohledně toho, zda se 
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opravdu jedná o autorské dílo, či nikoliv. V takové situaci je rozhodcem soud, který 

tak určí podle objektivních hledisek v rámci určovací žaloby.  

Nejvyšší soud poměrně podrobně autorské dílo definoval v judikátu 30 Cdo 

739/2007. Podle něj je předmětem autorského práva: 

„... jednotlivě určený ideální statek (dílo), který je nehmotný, nicméně musí být vždy 

hmotně vyjádřen (materializován) v jakékoli lidskými (nikoli zvířecími) smysly 

vnímatelné (seznatelné), tj. jinému člověku sdělitelné, podobě (formě). Povahově 

nemůže jít o pouhé druhové určení díla, protože tento ideální předmět je vždy 

individualizovaným výsledkem osobní tvůrčí činnosti konkrétní fyzické osoby (autora), 

směřující různými tvůrčími cestami (literárními a jinými uměleckými styly a 

vědeckými metodami apod.) k jedinečně osobitému nehmotnému projevu (výtvoru a 

jeho ztvárnění), v němž se, ontologicky vzato, zračí i sama osobnost původce 

(autora).“  

Nejvyšší soud dále v rozsudku zdůrazňuje, že právní řád uznává právně 

významnou nemajetkovou hodnotu díla a uděluje jí ochranu svými zákonnými 

prostředky, neboť duchovní mimoprávní povaha se nachází mimo sféru působení 

právního řádu. I proto je pro úzkou fixaci s osobností tvůrce dílo považováno za 

nezcizitelné a je vyloučena jeho majetková hodnota.  

Dílo jako takové tedy věcí být nemůže a není možné ho v tom případě ani 

vlastnit. Je ale důležité rozlišovat mezi dílem jako nehmotným dílem a hmotným 

substrátem, který je využíván jako jeho nosič. Ten již za hmotnou věc z pohledu 

občanského zákoníku považován je.
93

 

Toto rozdělení potvrzuje, že autorské dílo je možné opakovaně rozmnožovat, 

aniž by došlo k újmě na jeho podstatě, a ke každé vzniklé kopii náleží autorovi práva, 

která již vlastnickým právům obdobná jsou.  
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7.1. VZNIK A OBSAH PRÁVA AUTORSKÉHO 

 

Zajímavý pohled na členění podle způsobu vzniku ochrany autorského práva 

ve své publikaci Autorské právo předestírá Šebelová Marie, kdy rozděluje systémy 

z hlediska formálnosti či neformálnosti zápisu. Rozdíl spatřuje v tom, zda dílo vzniká 

automaticky již při svém vzniku, nebo teprve až po udělení formálního označení, 

popř. zápisem do úředního rejstříku.  

Dle jejího názoru lze systém autorského práva dělit na dvě větve: 

a) evropský kontinentální systém,  

b) angloamerický (copyrightový) systém. 

a) evropský kontinentální systém - platný i pro ČR stanovuje jako prioritu osobnost 

autora a jeho tvůrčí vklad. Autorské právo včetně ochrany k dílu vzniká bezprostředně 

okamžikem jeho vytvoření, aniž by bylo potřeba splnění jakýchkoliv formálních 

podmínek. V rámci procesu tvorby díla se udělení autorskoprávní ochrany vztahuje 

nejen na dílo finální, ale i jeho části, příp. název či jména postav, splňují-li samostatně 

pojmové znaky díla.
94

 

b) Na druhé straně u systému angloamerického je předpokladem udělení ochrany 

autorského práva skrze registraci v rejstříku autorských děl. Tímto se přibližuje ve 

značném měřítku k ochraně známkoprávní, u které je také nutný zápis v rejstříku.  

 

7.1.1. AUTOR DÍLA – SUBJEKT OCHRANY 

 

Jak se dočteme v §5 AZ, autorem díla a díla souborného může být pouze 

fyzická osoba. Pokud je pod dílem uvedena jako autor osoba právnická, je více než 

pravděpodobné, že se jedná o dílo zaměstnanecké, kolektivní či o počítačový 
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program.
95

 Proč tomu tak je? V českém právním řádu se nesetkáme s případem, kdy 

by autorství bylo přiřčeno právnické osobě, neboť ta není nadána tvořivostí. 

Právnická osoba ze své podstaty může být pouze subjektem odvozeným, kdy 

k výkonu některých práv dostala oprávnění na základě smlouvy nebo zákona. To je 

rozdíl oproti angloamerickému konceptu copyright, kde může být za originárního 

nabyvatele autorského práva považována i osoba právnická, např. jako výrobce filmu. 

Zákon osobám odlišným od autora ovšem svěřuje pouze výkon autorského práva.  

Autorovo jméno se zpravidla uvádí na titulní stranu díla, přičemž má autor 

možnost se rozhodnout, zda ho vůbec zveřejní, popř. zda dílo vydá pod přezdívkou. 

V prvním případě mluvíme o díle anonymním a v druhém o díle pseudonymním. 

Nastane-li situace, kdy se na vytvoření díla společnou tvůrčí činností podílelo 

více osob, jedná se o dílo spoluautorské. Takové dílo přísluší všem autorům společně 

a nerozdílně, tzn. že všem autorům náležejí stejná jak osobnostní tak i majetková 

práva. Za spoluautory je dle §26 AZ odst. 2. potřeba považovat i dědice autora, kteří 

pak nakládají s dílem tak, jak by to činili dle úpravy spoluautoři.
96

 

Jelikož se v případě vytvoření díla nejedná o právní jednání, může být autorem 

i osoba nemající způsobilost k právním úkonům. Tento nedostatek je nejvýznamnější 

z pohledu následného nakládání s dílem a tedy při výkonu majetkových a 

osobnostních práv.
97

 

 

7.1.2. OSOBNOSTNÍ PRÁVA AUTORA 
 

Právě díky výše zmíněnému propojení autora a jeho díla mluvíme v případě 

autorských práv o subjektivních právech nemajetkové povahy. Osobnostní složku 

můžeme najít i v celkové ochraně autorského práva, díky které dochází k zamezení 
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zcizování práv k dílu, a skrze to i k ochraně autora samotného. Jinak řečeno, pokud by 

nebylo těchto osobnostních práv, dalo by se dílo považovat za věc a v takovém 

případě by nikomu nebránilo ho prodat či dokonce přepsat autora díla za někoho 

jiného. Z toho nám vyplývá esenciální vlastnost autorských práv, tedy jejich 

nepřevoditelnost, neocenitelnost a vyjma dvou práv i jejich zánik po smrti autora. Co 

bych ještě chtěla zmínit, je nepřehlédnutelná souvztažnost s právy majetkovými. 

V českém právním prostředí se setkáme s dualistickým konceptem práv majetkových 

a osobnostních jako dvou navzájem se doplňujících práv obsažených v autorském 

právu. V praxi, pokud autor uděluje souhlas ke zveřejnění díla, pramení jeho 

rozhodnutí z osobnostních práv. Nabídne-li následně autor oprávnění (licenci) 

k reprodukování, činí tak rozhodnutí plynoucí z práv majetkových.
98

 

Mezi výlučná osobnostní práva řadíme a) právo rozhodnout o zveřejnění 

svého díla, b) právo osobovat si autorství a c) právo na nedotknutelnost díla.  

Ad a) Pokud tak autor zvolí: „Prvním oprávněným veřejným přednesením, 

provedením, předvedením, vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti je 

dílo zveřejněno.“
99

 Tím dojde ke konzumaci (vyčerpání) tohoto práva a následně již 

autor může nabídnout jen oprávnění k užití díla souhlasem (licenční smlouvou). 

Ad b) Pod tímto právem rozumíme hlavně právo autora vynutit si uvedení svého 

jména ve spojení s užitím díla. V návaznosti na to pak může autor rozhodnout, jakým 

způsobem a jestli vůbec k tomu má dojít, a bránit dalším osobám osobovat si autorství 

jeho díla. 

Ad c) Představuje právo udělit souhlas k jakékoliv tvůrčí nebo netvůrčí změně či 

jinému zásahu do díla. Součástí toho je i právo dožadovat se, aby dílo nebylo 

doplňováno, či požadavek, aby bylo užíváno celistvě. Typickým příkladem je 

synchronizace hudebních děl, při které dochází ke sloučení s dalšími díly, a vzniká tak 

dojem, že se jedná o dílo jediné. V takovém případě je nutný souhlas autora, neboť je 

                                                           

98
 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva 

související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-240-0, str. 85 an. 

99
 §4 odst. 1 zákona č. 121/2000 sb. autorského zákona. 
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narušena právě výše zmíněná nedotknutelnost díla.
100

 Důležité je tedy právo na 

užívání díla pouze způsobem, který nesnižuje jeho hodnotu, a právo na autorský 

dohled. 

U práv zmíněných pod písmeny a) a b) se jedná o výčet taxativní, u písmene c) 

dovodíme užitím slova „zejména“ výčet demonstrativní.
101

 

 

7.1.3. MAJETKOVÁ PRÁVA AUTORA 
 

Jak jsme si vysvětlili již výše, výchozím ustanovením autorského zákona 

reflektujícím jeho dualistické pojetí je §10 AZ. Pomocí majetkových práv má autor 

prostor pro realizaci svých ekonomických zájmů. Toho lze dosáhnout prostřednictvím 

svolení k užití jeho děl úplatnou či bezúplatnou licenční smlouvou. Majetkové právo 

lze především chápat jako způsob užití díla v původní či pozměněné podobě, a to po 

dobu trvání života autora, ale i 70 let po jeho smrti. Majetková autorská práva jsou 

předmětem dědického řízení, tudíž se subjekty majetkových autorských práv mohou 

stát i osoby, které dílo nevytvořily. Stane-li se tak, vstupují ovšem pouze do pozice 

uživatele práva autorského.
102

 Oproti tomu osobnostní práva převoditelná nejsou a 

smrtí autora zanikají.
103

  

Za zveřejnění díla považujeme podle §18 AZ „zpřístupňování díla v nehmotné 

podobě, živě, nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově,” včetně podle odst. 2 

                                                           

100
 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva 

související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-240-0, str. 89 an. 

101
 Tamtéž, str. 87. 

102
 Tamtéž, str. 94. 

103
 Výjimkou je právo osobovat si autorství k dílu a právo zabraňovat užití díla způsobem 

snižujícím jeho hodnotu, a to ve stejném rozsahu jako za života autora. V §11 odst. 5 zákona 

č. 121/2000 Sb. autorského zákona najdeme výčet osob, které se mohou ochrany domáhat i 

po zániku majetkových práv; jsou jimi: osoba autorovi blízká (zejména všichni potomci 

v přímé řadě) , právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce.  
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„zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na 

místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.“ 

Mezi výlučná majetková práva řadíme dle AZ právo dílo užít a jiná majetková práva.  

Právo dílo užít patří mezi základní majetková práva autora a rozumíme tím 

jakékoliv nakládání s dílem mimo vlastní potřebu. AZ nám předkládá demonstrativní 

výčet, přičemž úpravu najdeme v §12-23 AZ. Z vyjmenovaných možností jasně 

vyplývá, že pod užitím díla se skrývá zejména nakládání s dílem ve smyslu poskytnutí 

jiným osobám či změny samotného díla. Jiná majetková práva pak najdeme 

v ustanoveních AZ §24-25a.  

„Právem dílo užít je zejména: 

  

 právo na rozmnožování díla (§ 13), 

 právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), 

 právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15), 

 právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16), 

 právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17), 

 právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména 

 právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos 

provozování díla (§ 19 a 20), 

 právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21), 

 právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22), 

 právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23).“ 

 

Jak již bylo zmíněno, ke každému užití díla je vyžadován souhlas autora. 

Výjimkou tohoto pravidla jsou tzv. public domain, tedy jinými slovy volná díla. Po 

vypršení doby majetkových práv již souhlas autora není nutný, nicméně stále 

přetrvávají morální práva autora.
104

 Stane-li se dílo volným a dosud nebylo 

zveřejněno, vzniknou prvnímu zveřejniteli výlučná majetková práva v rozsahu, v 

jakém by je měl autor díla. Tato doba je však zkrácena pouze na 25 let.  

                                                           

104
 Podle §11 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona smí dílo být užito jen 

způsobem nesnižujícím hodnotu díla. Je-li to obvyklé a nejde-li o dílo anonymní, musí být při 

jeho užití vždy uveden autor. 
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7.2. SMLUVNÍ LICENCE V AUTORSKÉM PRÁVU  
 

Licenční vztah je závazkovým právním vztahem, pomocí kterého se zakládá 

odvozené (konstituované) oprávnění, při kterém nedochází ke zcizení výlučného 

práva autora. Poskytnutím licenčního oprávnění vzniká pouze autorovi povinnost 

zdržet se takového jednání, které je v licenční smlouvě obsaženo. Autor jinými slovy 

dobrovolně omezí výkon svého zápovědního práva, které vyplývá z výlučného 

majetkového práva dílo užít podle §46 odst. 1 AZ. Toto výlučné právo ovšem 

autorovi zůstává zachováno, neboť dochází jen k jeho stavení (sistování) ve prospěch 

nabyvatele licence, a v případě zániku licence nastupuje konsolidace v osobě 

autora.
105

 

Od roku 2014, kdy byla právní úprava vyňata z AZ, nalezneme ustanovení 

licence v NOZ v §2358 - §2370, kde je celkově upravena obecná problematika licencí 

ke všem právům duševního vlastnictví. V §2371 - §2386 NOZ je pak blíže upravena 

autorskoprávní licence.  

Licence dělíme na výhradní a nevýhradní, a to s ohledem na to, zda je licence 

poskytována v určitém časovém období jen jednomu konkrétnímu subjektu, nebo zda 

může autor poskytovat licenci více osobám najednou. Není-li to výslovně ujednáno, 

jedná se o licenci nevýhradní. Porovnáme-li autorskoprávní licenci s licencí k 

předmětům průmyslového vlastnictví, první nastává ihned dnem uzavření a není 

potřeba žádné registrace.  

Výjimkou z bezformálnosti licenčních smluv je právě výše zmíněná výhradní 

licence a dále v případě má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu. 

Tyto dva typy vyžadují písemnou formu.
106

 

 

                                                           

105
 TŮMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice 

právní instituty. ISBN 978-80-7179-573-5, str. 19 an. 

106
 NOVOTNÝ, Petr. Prezentace na téma: NOZ a průmyslová práva - ČSVZ, ÚPV, 25. 3. 

2015. 
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7.3. PROSTŘEDKY OCHRANY AUTORSKÉHO PRÁVA 
 

Prostředky ochrany autorských práv lze stejně jako u známkoprávní ochrany 

dělit na prostředky soukromoprávní povahy a prostředky veřejnoprávní povahy. 

Chráněna jsou osobnostní práva, ale i práva majetková a ochrany se lze domáhat před 

jejich ohrožením i po následném porušení.  

 

7.3.1. SOUKROMOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY 

 

Mezi prostředky soukromoprávní ochrany spadají občanskoprávní nároky 

nositele práv z titulu porušení či ohrožení práv. Do výčtu těchto nároků řadíme 

zejména: 

Nárok určovací, zdržovací, informační, odstraňovací, satisfakční, na náhradu 

škody, na vydání bezdůvodného obohacení a v neposlední řadě nárok na uveřejnění 

rozsudku. Užitím slova „zejména“ dal nicméně zákonodárce jasně najevo, že se 

nejedná o výčet definitivní. Osobou, které svědčí aktivní legitimace je zásadně 

originární nositel práv, což je v drtivé většině autor, popř. v některých případech 

majitel (vlastník) či u práv k uměleckému výkonu umělec. Zánikem (smrtí) nositele 

práv pak přechází právo na jeho právní nástupce. V rámci postmortální ochrany 

osobnostních práv je předem v zákoně stanovený okruh takových osob. Mimo 

originárního nositele práv může nárokovat určitá práva i vykonavatel majetkových 

práv. Tak se děje především u zaměstnaneckých nebo objednatelských smluv. 

V případech výhradních licencí se může domáhat pouze nabyvatel výhradní 

licence.
107

 

Koho je ale podstatné zmínit, je kolektivní správce.  

„Účelem kolektivní správy je kolektivní uplatňování a kolektivní ochrana majetkových 

práv autorských a majetkových práv souvisejících s právem autorským a umožnění 

zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti“
108

 

                                                           

107
 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva 

související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-240-0, str. 242 an. 

108
  §30 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona. 
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Krom nositele práv nebo majitele výhradní licence existuje varianta, kdy se 

nároků na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení nebo zdržení může 

domáhat příslušný kolektivní správce. Vzhledem k tomu, že je individuální výkon a 

ochrana autorských práv někdy velmi komplikovaná, je možné správou pověřit 

kolektivního správce. Ten pak spravuje práva nositelů vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost a na účet zastupovaných nositelů práv.
109

 

Je také důležité zmínit, že výše požadovaných nároků není přímo úměrná ceně 

prodávaného zboží, ale je závislá na ceně neoprávněně realizovaného užití. Rudolf 

Leška ve své pasáži z učebnice autorského práva zdůrazňuje, že je nutné na věc 

pohlížet optikou obohacení neoprávněného uživatele, neboť kalkulace ušlého zisku je 

velmi obtížně prokazatelná.
110

 

 

7.3.2.  VEŘEJNOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY  

 

V §105a a násl. AZ najdeme ustanovení zabývající se přestupky v autorském 

právu. Naplnění skutkové podstaty přestupků se mohou dopustit jak osoby fyzické, 

tak právnické, podnikající fyzické osoby a do výčtu je třeba zahrnout i kolektivní 

správce práv včetně nezávislých správců práv. Naplnění skutkové podstaty přestupku 

se dopustí ten, kdo dílo neoprávněně užije nebo naruší ochranu technických 

prostředků ochrany autorských práv nebo ochranu informací o jejich správě. §270 

TZ
111

 pak doplňuje veřejnoprávní ochranu o trestný čin porušení autorského práva, 

práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. S tím souvisí i následující 

§271 TZ věnovaný trestnému činu padělání a napodobení díla výtvarného umění. O 

porušení autorskoprávní ochrany mluvíme i v případě předběžných opatření a 

zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního 

                                                           

109
 MATĚJIČNÝ, Tomáš. Kolektivní správa autorských práv. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-528-9, str. 30 an. 

110
 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva 

související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-240-0, str. 246. 

111
 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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vlastnictví
112

. Jako další bych zmínila některé správní delikty relevantní k porušování 

práv duševního vlastnictví
113

 či přímo použitelné unijní nařízení o vymáhání práv 

duševního vlastnictví celními orgány.
114

 
115

 

 

8. VZTAH ZNÁMKOPRÁVNÍ A AUTORSKOPRÁVNÍ 

OCHRANY 
 

V předchozích kapitolách jsme si ujasnili nejdůležitější rysy známkoprávní a 

autorskoprávní ochrany a pomocí kontinuálního porovnávání obou institutů i do jisté 

míry popsali jejich vztah. Vymezení pojmů na začátku bylo klíčové za účelem 

snazšího pochopení, jak tyto ochrany samostatně, ale i společně fungují. Každá 

z těchto ochran má svá specifika, ale i mnohé podobnosti. Zrekapitulujeme-li si 

některé z nich, společnými atributy s autorským právem jsou nejen zásada 

teritoriality a potenciální ubikvita, ale např. i absolutní povaha obou ochran.  

Obě tyto ochrany mají jak své pozitivní, tak negativní stránky. Je ale velmi 

obtížné hodnotit, která z nich je považována za „lepší“, neboť každá směřuje primárně 

k jinému předmětu ochrany. U známkoprávní je tím ochranná známka a priori jako 

obchodněprávní artikl, zatímco u autorskoprávní se jedná o dílo jako výsledek tvůrčí 

činnosti autora. Může ovšem dojít k situaci, kdy se budou tyto dvě ochrany prolínat. 

Takový stav je nazýván souběhem autorskoprávní a známkoprávní ochrany. 

Jak k tomu může dojít? Obě ochrany působí samostatně, nicméně v případě 

tzv. částečného souběhu, který se vyskytuje v českém právním prostředí, je možno 

pokládat ochrannou známku za dílo, a je mu tím pádem udělena i autorskoprávní 

ochrana. Okamžik, kdy působí obě ochrany zároveň, není tak ojedinělý, jak by se 

                                                           

112
 §74 a násl. a §78b a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

113
 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

114
 Nařízení č. 608/2013 a na to navazující zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní 

správy České Republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.  

115
 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva 

související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-240-0, str. 248.  
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mohlo na první pohled zdát, a v praxi se s ním lze setkat poměrně často. Tento typ 

souběhu budeme využívat i pro účely této práce.  

Zákonodárce souběh výslovně deklaruje, jak vyplývá z ustanovení §105 AZ: 

„...ochrana děl podle práva autorského nevylučuje ochranu stanovenou zvláštními 

právními předpisy.” 

Vedle tohoto druhu souběhu máme i tzv. plnou souběžnou ochranu. Tento 

pojem si můžeme představit spíše v teoretické rovině, neboť v praktické se v podstatě 

nevyskytuje. K takovému souběhu může dojít, pokud se dvě ochrany existující 

nezávisle na sobě zároveň plně vzájemně překrývají, a to zcela legálně. Na základě 

takového způsobu prolínání by se ochranná známka dala chránit jako dílo autorské a 

paralelně by bylo dílo chráněno známkoprávní ochranou.  

 

8.1. SOUBĚH ZNÁMKOPRÁVNÍ A AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANY 

 

Aby nastala situace vedoucí k souběhu, je nutná existence nehmotného statku, 

na který působí obě ochrany najednou, a musí dojít ke kumulativnímu splnění všech 

předpokladů. V diplomové práci nazvané Souběh autorskoprávní a známkoprávní 

ochrany je shrnul kolega Honza Fišer. Má-li nastat situace souběhu je nutné, aby 

důsledkem tvůrčí činnosti autora došlo k vytvoření jedinečného nehmotného statku 

(označení), který je vyjádřený v objektivně vnímatelné podobě a splňuje zároveň 

kritéria rozlišovací způsobilosti, včetně absence absolutních překážek zápisné 

způsobilosti. Takové označení poté musí být zapsáno do rejstříku ochranných známek 

popř. se stát všeobecně známým.
116

 

Výše uvedený je zjednodušený příklad souběhu, kdy pokládáme oba předměty 

ochran za totožné a kdy vzhledem k neformálnímu způsobu vzniku autorského práva 

a nutnosti zápisu ochranných známek vzniká autorská ochrana jako první. Osoba, 

která má zájem o zapsání autorského díla pod ochrannou známku, musí získat souhlas 

autora k užití autorského díla nebo nositele jeho majetkových práv. Známkoprávní 

ochrana tak přistoupí až následně v případě úspěšného zápisného řízení.  

                                                           

116 Tento výčet je ale upraven, neboť následkem platnosti směrnic a nařízení (práva EU) došlo 

k vypuštění podmínky grafického znázornění. 
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K souběhu může dojít a contrario i způsobem, kdy známkoprávní ochrana 

nastává prvotně. Může se tak stát v situaci, kdy je ochranná známka tvořena tak 

jednoduchým označením, že je možné, aby ho nezávisle na sobě vytvořilo několik 

osob. Takové označení tedy není výsledkem tvůrčí činnosti a postrádá prvek 

jedinečnosti. Rozhodne-li se ale někdo v budoucnu zapracovat takové označení 

tvůrčím způsobem do autorského díla, budou mu svědčit oba druhy ochrany.  

Na základě rozboru ochran v předešlých kapitolách práce, jsme dospěli 

k závěru, že hlavními rozdíly nejsou jen délka ochrany, její podoba či způsob vzniku, 

ale i odlišnosti v rovině obrany práv jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní. Souběh 

může plnit roli ideálního způsobu ochrany, neboť mu v rámci téhož nehmotného 

statku svědčí obě tyto ochrany. V praxi nicméně celkem často dochází k situaci, kdy 

se práva v rámci jednoho předmětu vážou na více osob, a v tu chvíli vzniká kolize. 

K takové situaci může dojít, pokud autorská práva k jednomu statku nárokuje osoba 

odlišná od té, které ke stejnému statku patří práva k ochranné známce.  

 

8.2. PŘÍPADY KOLIZE OCHRAN 
 

O nejfrekventovanější druh souběhu se zpravidla jedná v případě obrazových 

označení v podobě kresby, malby, fotografie a dalších grafických znázornění. 

Zamyslíme-li se, musel logicky, je-li chráněné označení jen obrazového charakteru, 

někdo dílo vytvořit. Pokud má takové dílo atribut produktu umělecké tvůrčí činnosti a 

prvek originality, bude podléhat autorskoprávní ochraně. Nastane-li situace, kdy 

máme registrovanou ochrannou známku a dojde ke kolizi ochran, autorské právo 

nelze uplatnit v námitkovém řízení, pouze v řízení o neplatnosti OZ. Autorským 

právem totiž nelze argumentovat ve smyslu čl. 8 (4) EUTMR. A jak vyplývá z čl. 62 

EUTMR, autorské právo není schopné založit OZ, která je způsobilá být užívána 

v obchodním styku.
117

  

Pro ilustraci nalezneme výše zmíněnou situaci v rozhodnutí Tribunálu EU č. 

T-151/17 ze dne 15. 3. 2018 ve věci Marriott Worldwide Corp. vs. EUIPO, ve kterém 

                                                           

117
[online]. [cit. 2018-08-05]. https://ipright.eu/trademark-regulation/en/Article-8, EUTMR – 

European Union Trade Mark Regulation (EU), v překladu nařízení EU č. 2015/2424. 

https://ipright.eu/trademark-regulation/en/Article-8
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byla napadena OZ za účelem uplatnit jako dřívější právo autorské dílo. Dle 

rozhodnutí Tribunálu se však nejednalo o přesnou reprodukci.
118

  

Dne 18. 4. 2012 došlo k úspěšnému zápisu ochranné známky EU, svědčící 

Johannu Grafovi, pod číslem 010511723 v tomto vyobrazení:  

Následně dne 6. 6. 2014 podal žadatel, společnost Marriott Worldwide Corp., 

návrh na prohlášení neplatnosti, který byl založen na starším autorském právu, 

označení griffina, zapsaného u Úřadu pro autorská práva v USA dne 19. března 2010. 

K němu žadatel získal uživatelskou licenci a požadoval tedy ochranu dle právních 

předpisů Spojeného království. Žalobce tvrdil, že vzhledem k podobnosti dotčených 

označení a totožnosti služeb, na které se toto označení vztahuje, by měl odvolací senát 

konstatovat existenci nebezpečí záměny.  

 

 

                                                           

118
 [online]. [cit. 2018-08-05]. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#. 
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Již dříve zmíněný čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, věnovaný 

nebezpečí záměny, předpokládá, že dotčené ochranné známky musí být shodné či 

podobné a tyto podmínky jsou kumulativní
119

. Po prokázání odlišného charakteru 

označení, a tudíž neexistence jedné z podmínek požadovaných pro použití výše 

uvedených ustanovení, tribunál zamítl návrh na prohlášení neplatnosti. Konstatoval, 

že napadená ochranná známka nepředstavuje rozmnoženinu vzoru griffina, a to ani 

jako celek či zčásti.  

 

V souvislosti s tím je důležité podotknout, že souběh se nevztahuje nutně 

pouze na nehmotný statek jako celek, nýbrž se může týkat jenom jeho části. Je reálně 

možné, aby se v části nehmotného statku prolínala jak autorskoprávní, tak 

známkoprávní ochrana, a zbylé části by byly chráněny pouze jednou z nich. V takové 

situaci by jako ochranná známka mohl být chráněn jen jeden z prvků díla, zbytku by 

připadla pouze ochrana autorskoprávní. Další variantou je možnost úpravy díla 

netvůrčím způsobem, kdy se tento způsob úpravy může stát součástí ochranné 

známky, aniž by šlo o stejného autora. Nebylo by tedy již součástí autoskoprávní 

ochrany per se. V kontextu výše zmíněného případu společnosti Marriott Worldwide 

Corp. se jednalo v obou případech o označení zobrazující okřídleného mýtického 

tvora v sedící pozici s ocasem, vyobrazeného z profilu. V tomto případě je nicméně 

nutné posuzovat označení, jak ho vnímá průměrný spotřebitel, tedy celistvě. 

Průměrný spotřebitel totiž běžně vnímá spíše celkový dojem ochranné známky a 

neprovádí analýzu konkrétních detailů
120

. I když mají označení jisté podobnosti, 

v celkovém měřítku se jedná o dvě odlišné postavy, které nedosahují nutných prvků 

zaměnitelnosti.  

 

                                                           

119
 Viz rozsudek ze dne 20. září 2017, Tea Board v EUIPO, C-673/15 P až C-676/15 P, EU: 

C: 2017: 702, bod 47 a ze dne 22. ledna 2009 Commercy v OHIM - easyGroup IP Licensing 

(easyHotel), T-316/07, EU: T: 2009: 14, odst. 42. 

120
 Viz rozsudek ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, EU: C: 2007, s. 333, 

bod 35. 
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Případ, kdy došlo k úspěšnému uplatnění autorského práva a zamítnutí 

přihlášky, je na úrovni rozhodnutí odvolacího senátu (EUIPO) ze dne 30. června 2009 

pod č. R 1757/2007-2. José Alba Fernández je v tomto případě majitelem ochranné 

známky Společenství („CTM“), zapsané dne 6. května 2003, s datem podání 30. srpna 

2001, pro kožené zboží.  

 

Dne 21. prosince 2004 předložil Guccio Gucci S.p.A, žadatel o zrušení, návrh 

na prohlášení neplatnosti proti výše uvedené ochranné známce Společenství. Žádost 

byla založena na následujících neregistrovaných označeních: 

 

 

 

   

Žadatel tvrdí, že: 

i) jsou ve Francii známé ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy pro „řemeny, 

brýle, tašky, peněženky“;  

ii) jsou chráněné „společnými právy“ ve Spojeném království a podle článku 17 

italského zákona o ochranných známkách v Itálii pro „výrobky z kůže, 

zejména: pásy, tašky, peněženky, šátky, boty, sluneční brýle, brýle;  

iii) jsou chráněné autorským právem ve Francii. 
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Žadatel o zrušení požadoval, aby byla napadená značka CTM prohlášena za 

neplatnou v plném rozsahu, a na základě předložených listinných důkazů prokázal, že 

se ochranná známka označení písmene "G" stala všeobecně známou ve Francii již 

před datem podání napadené ochranné známky Společenství, a to v rozsahu nejméně 

mezi zářím 1997 a listopadem 1998. 

Odvolací senát rozhodl, že i když napadená ochranná známka Společenství 

není přesnou kopií dřívější práce, je třeba mít na paměti, že částečná reprodukce a 

úprava bez souhlasu majitele autorských práv je rovněž zakázána. Rozdíl drobných 

detailů písmen představuje minimální změny, které neovlivňují překrytí základních 

charakteristických rysů dřívější práce, jmenovitě samostatného kapitálu "G". 

Napadená značka CTM totiž převzala jak samostatný kapitál "G" v rovných, tlustých 

černých čárkách, tak dokonale čtvercový zploštělý tvar písmene, a splnila tak 

podmínku zaměnitelnosti. 

Vzhledem k tomu, že částečná reprodukce nebo úprava předchozí práce byla 

provedena bez souhlasu vlastníka, je takové jednání považováno za protiprávní. 

Odvolací senát tedy na základě čl. 52 odst. 2 písm. C) CTMR (nyní čl. 53 odst. 2 

písm) vyhověl návrhu na prohlášení neplatnosti.
121

 

  

                                                           

121 [online]. [cit. 2018-08-05]. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#  

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/
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ZÁVĚR 
 

Jak jsem stanovila již v úvodu, cílem mé práce má být především vymezení 

vztahu známkoprávní a autorskoprávní ochrany. To by ovšem nebylo možné bez 

uvedení základního přehledu a komparace obou ochran. Díky objasnění specifických 

znaků v prvních kapitolách práce jsem následně mohla poukázat na jejich podobnosti 

ale i odlišnosti, a na základě toho popsat jejich vztah. V následujících kapitolách jsem 

pak v souladu s úvodem předestřela možnosti prolínání obou ochran a k tomu 

připojila relevantní příklady. 

Na výše rozebraných případech je jasně vidět, že v praxi dochází k prolínaní 

obou ochran celkem často. V návaznosti na to jsou pak vztahy z neoprávněného užití 

nehmotného statku předmětem vleklých soudních sporů. Vysoký počet těchto případů 

však nekoliduje s rozsahem, který této problematice věnuje sám zákonodárce. Při 

pohledu na zákonnou úpravu může pozorovatel velmi snadno dojít k názoru, že zde 

není větších otázek, i když je tomu přesně naopak
122

. Právní úprava souběh dokonce i 

předpokládá, neřeší už ale problematiku kolizí těchto ochran.  

Důsledkem modernizace a digitalizace společnosti dochází k neustálému 

pokroku, na který musí být známkoprávní a autorskoprávní ochrana schopna 

reagovat, aby mohla plnit svou ochrannou funkci. Již v současné době je díky 

pokročilé technice tvorby děl do značné míry možné predurčit podobu díla. Pokud je 

stále možná varianta, že by jiný autor došel k alespoň v něčem se lišícímu výsledku, 

je vysoce pravděpodobné, že výtvor je dílem ve smyslu autorského zákona. To otevírá 

možnosti v zápisu některých druhů fontů či jednoduchých log.  

Vzestupnou tendenci lze očekávat především v počtu přihlášených ochranných 

známek, neboť díky nadnárodním systémům ochrany je možné domoci se ochrany 

                                                           

122
 V době psaní této diplomové práce, proběhlo 14. 11. 2018 na 20. schůzi parlamentu třetí 

čtení návrhu novely zákona, a tento návrh byl schválen (usnesení č. 392). Sněmovní tisk 

č. 175, Novela z. - autorský zákon – EU. Aktuality dostupné na http://www.psp.cz/. 

Stav projednávání ke dni: 20. listopadu 2018 

 

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/020schuz/20-10.html#q1347
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&v=US&ct=392
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=8&T=175
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v několika státech najednou. Vzhledem k poskytovanému rozsahu ochrany nejsou 

poplatky za registraci v porovnání s poplatky vyžadovanými u jiných předmětů 

průmyslových práv tak vysoké. Nespornou výhodou známkoprávní ochrany je i její 

možná časová neomezenost. Autorská majetková práva trvají po dobu života autora a 

dalších 70 let po jeho smrti. Uplynutím této ochranné doby se dílo stává volným a 

každý ho může bez dalšího volně užívat. Doba ochrany u ochranných známek činí 

deset let a lze ji neomezeně vždy o dalších 10 let prodlužovat. V obchodním styku je 

pak nespornou výhodou možnost cese ochranné známky spojené se zápisem do 

veřejného rejstříku.  

Vzhledem k postupnému trendu rozšiřování možného předmětu duševního 

vlastnictví, který můžeme pozorovat například v upuštění od podmínky grafického 

znázornění, je vhodné předpokládat, že jak bude tento trend dále postupovat, bude 

stále snazší a snazší zapsat označení, které by v minulosti nebylo zápisu způsobilé. 

Jak se bude rozsah zapsatelných označení zvětšovat, ruku v ruce s tím můžeme čekat i 

nové varianty možných sporů, se kterými se budou muset úřady vypořádat.  
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zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník  

zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 o 

soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 

zákonů  

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
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ABSTRAKT 
 

 Název práce: Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany 

 

Tato diplomová práce se komplexně zabývá vztahem známkoprávní a 

autorskoprávní ochrany v českém právním prostředí. Diplomová práce vychází 

především ze dvou zákonů -  zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a zákona č. 

441/2003 Sb., zákon o ochranných známkách. Reflektuje ale i právo EU, včetně 

aktuální judikatury. Cílem je ukázat jak obě ochrany působí, jaký je jejich vztah, popř. 

jak a kdy dochází k jejich prolínání a jaké následky to z pohledu ochrany nese. V 

první kapitole práce najdeme úvod, který čtenáře seznámí s problematikou tématu a 

vymezením cíle práce, za ním následuje sedm hlavních kapitol a závěr.  

Nejdříve jsou ve druhé a třetí kapitole vysvětleny základní pojmy týkající se 

duševního vlastnictví a práv k nehmotným statkům. Poté následuje popis fungování 

obou ochran, na kterém jsou ilustrovány jak jejich podobnosti, tak odlišnosti. 

Pozornost je věnována rozboru obou ochran, předmětu ochran, jejich subjektům, 

způsobu vzniku a zániku, délce trvání, prostředkům ochrany i mezinárodním 

souvislostem.  

V kapitole osmé je obsaženo shrnutí předchozích poznatků a porovnání obou 

ochran, včetně vysvětlení možností souběhu, ilustrovaných na konkrétních příkladech 

z praxe. Závěr se pak zaměřuje na hodnocení platné právní úpravy a poukazuje na 

možné směřování obou ochran, popř. jejich budoucích sporů.  

  

Klíčová slova:  

Duševní vlastnictví, známkoprávní, autorskoprávní, ochrana, vztah, kolize ochran 
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RESUMÉ  
 

The name of the thesis: The relationship between trademark protection and 

copyright protection 

 

This diploma thesis deals in a complex way with the system of relationship 

between trademark protection and copyright protection within Czech law. The 

diploma thesis is based mainly on two acts - Act No. 121/2000 Coll., On copyright 

protection, and Act No. 441/2003 Coll., On trademark protection. It also reflects 

European law including actual case-law. The main goal of the thesis is to show how 

both protections work, their mutual relation, eventually how and in which situations 

their convergence happens and what can be the consequences of it from the protection 

point of view. In the first chapter of my thesis we find introduction that brings the 

subject to the topic, including aim of the thesis. After that comes seven main chapters 

and a final conclusion.  

Initially in chapter two and three of my thesis, I define the basic concepts 

dealing with Intellectual property and law related to intangible property. Subsequently 

description of the simultaneous operation of both protections is discussed and based 

on that their similarities and differences are highlighted. The focus is on analysis of 

both protections, subjects of both protections, their beneficiaries, formation, duration, 

means and international context.  

Chapter eight consists of the summary of previous findings and comparison of 

both protections, including explanation of possible convergence, illustrated on real 

life cases. The conclusion of the thesis deals with evaluation of valid legislation and 

points out possible routing of both protections and their eventual future disputes. 

 

Keywords: Intellectual property, copyright, trademark, protection, relationship, 

conflict of protections 

 


