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Úvod 

Právo duševního vlastnictví je v dnešním digitálním a globalizovaném světě všude kolem nás. Ať 

už online či v reálném prostředí, každý den přijdeme do styku s tisíci autorskými díly, ochrannými 

známkami nebo s jinými druhy průmyslového vlastnictví, aniž bychom tomu často věnovali 

pozornost. Ať už pracujeme na počítači, letíme v letadle na dovolenou, vybíráme nové oblečení 

v obchodě, jedeme na výlet na kole, nebo třeba jen pijeme víno s přáteli, nic z toho by nebylo 

možné bez lidské tvořivosti, myšlení a zkoumání. Právě ty jsou totiž zdrojem veškerého našeho 

pokroku a determinantem životní úrovně lidstva. Je tudíž extrémně důležité výsledky lidského 

ducha chránit a podporovat jejich vznik.  

Právo duševního vlastnictví mě začalo zajímat během mého studia na právnické fakultě. Význam 

ochranných známek jsem naplno začal vnímat ve třetím ročníku studia, když jsem spoluzakládal 

společnost, jenž se zabývá výrobou doplňků stravy a jejich prodejem online. Bohužel jsem k této 

problematice dostal až jako uživatel nezapsaného označení, které si po roce mého podnikání 

zaregistrovala konkurenční společnost s cílem zisku ze známkoprávní transakce. Díky tomu jsem 

pochopil nezbytnost ochranné známky pro zabezpečení a rozvoj značky, která je základním 

pilířem vyniknutí na trhu a vybudování emocionálního pouta zákazníků. Zejména pro začínající 

podnikatele vstupující na relativně saturovaný trh, kde může vedle velkých společností zaujmout 

jedině příběhem a kvalitou, nikoliv však cenou, je budování značky klíčové. Zájem o autorské 

právo se ve mně probudil již na přednáškách o duševním vlastnictví v druhém ročníku studia. Do 

většího kontaktu jsem s ním však přišel také až v souvislosti s podnikáním, když jsem na základě 

smlouvy o dílo poptával například tvorbu loga, webových stránek, designu etikety či produktových 

fotek pro naše marketingové aktivity. Když jsem se zamýšlel nad tématem své diplomové práce, 

bylo právě spojení ochranných známek a autorského práva jasnou volbou.  

Cílem mé práce je přiblížit a popsat jednotlivé klíčové oblasti ochranných známek a autorských 

děl a následně rozebrat rozdíly a vztah jednotlivých ochran. Ve své práci se záměrně více zaměřuji 

na ochranné známky, které jsou mi bližší. V každé kapitole proto začínám právě jimi a následně 

se přidávám srovnání s autorským právem. V prvních čtyřech kapitolách se obecně věnuji 

jednotlivým oblastem, které pokládám za stěžejní pro obě ochrany. V poslední páté kapitole se 

zaměřuji na srovnání konkrétních aspektů jednotlivých ochran a zaobírám se jejich vzájemným 

vztahem. Výstupem mé práce by měl být přehled známkoprávní a autorskoprávní úpravy, 
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přiblížení jejich společných znaků, odlišností, využitelnosti v praxi a rozebrání možného vztahu 

při jejich vzájemném působení.  
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1. Pojem ochranné známky a autorského díla 

1.1. Pojem ochranná známka 

Termín „ochranná známka“ není ve známkovém právu zcela jednotný. Například ve Velké Británii 

nebo v USA se používá označení „obchodní známka“ – „trademark“. Pařížská unijní úmluva, jenž 

je univerzální mezinárodní smlouvou v této oblasti, zase hovoří o „tovární a obchodní známce“. 

Pojem „ochranná známka“ byl v naší legislativní praxi poprvé zaveden zákonem č.8/1952 Sb., o 

ochranných známkách a chráněných vzorech. Současný ZoOZ s tímto termínem nadále pracuje. 1 

Vysvětlení pojmu ochranná známka nám přináší § 1a ZoOZ. Ten přímo stanoví, že ochranou 

známku může tvořit jakékoliv označení, zejména označení složené ze slov, osobních jmen, barev, 

kreseb, písmen, číslic, tvaru výrobku, jeho obalu anebo i zvuků. Je však nutné, aby toto označení 

bylo způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby druhé. 

Současně musí být dané označení způsobilé k vyjádření v Rejstříku tak, aby veřejnost a úřady 

mohli jasně rozeznat předmět jeho ochrany.2 Dřívější právní úprava, jenž platila až do konce roku 

2018 vyžadovala, aby označení, jež má být způsobilé stát se ochranou známkou mělo vedle 

rozlišovací způsobilosti i způsobilost grafického znázornění. Výkladem a contrario starší úpravy 

šlo tudíž dovodit, že veškerá označení vnímatelná, nebo vyjádřená v jiné, než v grafické podobě 

nebyla podle zákona způsobilá k zápisu do rejstříku ochranných známek. To by však v konečném 

důsledku znamenalo, že například znělky, speciální vůně či světelné projekce, byť mezi 

spotřebiteli široce známé a spojené s konkrétním výrobkem či službou, nemohou požívat zákonné 

známkoprávní ochrany. Tento výklad je však již překonán názorem, jenž ve své soudní praxi 

 

1 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 6 

2 § 1a zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 



4 

 

podpořil i SDEU, když judikoval, že označení nevyjádřená či nevnímatelná v grafické podobě 

nelze automaticky vyloučit ze zápisu a je nutné zkoumat především jejich rozlišovací způsobilost.3 

Tento trend v rozhodovací praxi SDEU můžeme spatřovat například v klíčovém rozhodnutí 

Sieckmann,4 kdy bylo zažádáno o registraci čichové ochranné známky a německý Spolkový 

patentový soud podal předběžnou otázku k SDEU, aby zjistil, jak široce vykládat pojmy označení 

a grafické znázornění. V praxi bylo tedy možné přihlásit za ochranou známku převod označení do 

grafické podoby, například přepis znělku do notového písma. Předmětem známkoprávní ochrany 

je pak tento záznam, a nikoliv jeho provedení. Klíčové však zůstávalo, aby bylo označení jasné, 

přesné, čitelné, snadno dostupné, trvalé a objektivní.5 Legislativní úpravy se rozšířené pojetí 

ochranných známek dočkalo v roce 2015, kdy byla na úrovni EU vydána Směrnice 2015/2436, 

která dále harmonizuje právní řády členských států. Směrnice byla do našeho právního řádu 

transponována novelou ZoOZ, která mimo jiné oficiálně posvěcuje možnost registrace i 

netradičních ochranných známek, a která nabyla účinnosti 1.1.2019.  

Je třeba mít na paměti, že označení, jež je způsobilé být ochrannou známku, nemusí být výsledkem 

činnosti tvůrčí, technické, administrativní, organizační ani jiné. Nemusí se dokonce jednat ani o 

výsledek lidské činnosti. Tento aspekt odlišuje ochranné známky od nehmotných statků, například 

vynálezů či autorských děl, jež jsou výsledkem lidské tvořivosti. Účelem označení je totiž 

primárně identifikace výrobku či služby. Neplní tedy na rozdíl od nehmotných statků funkci 

technickou či estetickou. 6 

 

3 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 6 

4 Rozsudek Soudního dvoru Evropské unie ve věci C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt 
ze dne 12.12.2002 

5 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 6 

6 KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 2 
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1.2. Ochranné známky chráněné v ČR 

Ustanovení §2 ZoOZ deklaruje ochranu ochranným známkám na území ČR a stanoví, které 

ochranné známky u nás ochrany požívají. Jedná se jednak o národní ochranné známky, zapsané 

v Rejstříku vedeném Úřadem. Dále o mezinárodní ochranné známky s účinkem pro Českou 

republiku, jenž ve svém rejstříku eviduje Mezinárodní úřad duševního vlastnictví na základě 

mezinárodní přihlášky podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo 

obchodních ochranných známek a protokolu k této dohodě. Citované ustanovení zahrnuje i 

ochranné známky EU evidované Úřadem EU pro duševní vlastnictví, jež jsou chráněné na území 

všech členských států.  V neposlední řadě je třeba zmínit na území ČR všeobecně známé ochranné 

známky ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy a článku 16 TRIPS. 7 

 

1.3. Funkce ochranné známky  

Ochranná známka neexistuje sama o sobě, ale vždy jen ve spojení s konkrétními výrobky či 

službami, pro které je zapsána. Výjimkou z tohoto pravidla jsou známky všeobecně známé, kterým 

se věnuji v další kapitole. Jak již bylo nastíněno dříve, primární funkcí ochranné známky je 

identifikace výrobků či služeb, která zajišťuje, že spotřebiteli bude pod stejným označením 

nabízeno zboží stejného podnikatele.8 Pojmovým znakem ochranné známky je tedy rozlišovací 

způsobilost, bez které by známka nesplňovala svůj cíl. Aby ochranná známka mohla plnit svou 

roli v hospodářské soutěži, musí představovat záruku, že všechny výrobky a služby, které 

označuje, byly vyrobeny nebo poskytnuty pod kontrolou jediného subjektu, kterému může být 

přisouzena odpovědnost za jejich kvalitu.9 Rozlišovací funkci, kterou nazývá funkcí původu, 

 

7 § 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

8 Např. rozsudky Nejvyššího správního soudu č.j.: 6 A 39/2001-64 ze dne 29.10.2003 a 6 A 61/2002-52 ze dne 
14.7.2005 

9  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. XXXV 
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označuje SDEU ve své rozhodovací praxi za vůbec nejdůležitější. Dále také uznává funkci kvality, 

záruky a funkci reklamní.  

Ochranná známka plní také funkci soutěžní, neboť může pomoci výrobcům a poskytovatelům 

služeb upevnit svou pozici v konkurenčním prostředí na trhu.10 11 Se soutěžní funkcí úzce souvisí 

i funkce propagační a reklamní, neboť prostřednictvím známky podnikatel oslovuje potenciální 

zákazníky a spotřebitele. Na straně spotřebitelů je zásadní funkce ochranná a garanční, která 

zajišťuje, že danou ochrannou známkou je označen právě jen ten výrobek, který byl vyroben 

příslušným výrobcem, a nikoliv výrobek jiný. Jelikož danou ochrannou známku nesmí nikdo bez 

souhlasu jejího majitele použít, poskytuje tudíž jistou záruku kvality.  

Každá ochranná známka, jenž má plnit svou funkci, musí splňovat několik základních požadavků. 

Jsou jimi zejména dostatečná rozlišovací schopnost od známek a dalších označení již používaných, 

originalita, nevšednost, časová stabilita a neměnnost vzhledu, jednoduchost a snadná 

zapamatovatelnost, výraznost, možnost všestranného užití na různých materiálech v jakékoliv 

barvě a možnost změny velikosti dle potřeby.12 

Mezi žádoucí funkce ochranných známek naopak nepatří funkce blokační. V praxi bývá časté, že 

někteří vlastníci ochranných známek, zejména větší korporace, registrují další ochranné známky. 

Často se tak stávají vlastníky celých řad ochranných známek, které ale nemají v úmyslu užívat. 

Důvod bývá dvojí. Blokační ochranné známky mohou jednak posilovat ochranu původní ochranné 

známky v tom smyslu, že chrání nebo zlepšují právní postavení jejího majitele proti případnému 

narušiteli, jenž by používal označení podobné. Dále mohou být označení registrovány ve zlé víře 

s cílem předejít jejich registraci ze strany konkurence, i když se nejedná o označení podobná, či se 

spekulačním cílem zisku z budoucí známkoprávní transakce. Blokační funkce ochranných známek 

však naráží na zákonnou povinnost užívání, jenž pramení z § 13 ZoOZ. Není-li ochranná známka 

 

10 KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 3 

11 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j.: 4 As 1/2008-220 ze dne 30.3.2009 

12 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 6 
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používána po dobu pěti let, bude Úřadem na návrh jakékoliv osoby zrušena.13 Je však třeba doplnit, 

že zmiňovaná Novela ZoOZ na rozdíl od předchozí úpravy do jisté míry registraci spekulativních 

ochranných známek. Nově totiž není absence dobré víry při registraci ochranné známky důvodem 

pro absolutní ani relativní zamítnutí zápisu. Osobě, která z důvodu přihlašovatelově nedobré víry 

mohla dle starší právní úpravy podat námitky a registraci označení zabránit, nezbude nyní než 

zvolit jiný důvod pro zamítnutí zápisu, nebo registrovanou ochrannou známku od přihlašovatele 

následně odkoupit.14 

 

1.4. Systematizace ochranných známek  

Ochranné známky můžeme pro lepší přehlednost systematizovat a rozdělit do zvláštních skupin 

dle různých kritérií. Kromě rozdělení na národní, mezinárodní, ochranné známky Evropské unie a 

všeobecně známé, které již byly zmíněny výše, se nabízí zejména tyto způsoby třídění.  

 

1.4.1. Rozdělení dle způsobu vyjádření  

Rozdělení ochranných známek dle způsobu vyjádření je základním dělením označení. Vyplývá 

přímo ze zákona, konkrétně z Přílohy č.1 ZoOZ. 

1.  Slovní ochranné známky 

Slovní ochranné známky jsou tvořené pouhým jménem či slovem, a to jak přirozeným z obecné 

slovní zásoby, tak i uměle vytvořeným. Zvolené slovo či kombinace slov by měla mít rozlišovací 

způsobilost a vzhledem k označovaným výrobkům a službám by se nemělo jednat o údaj popisný. 

 

13 §13 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

14 [online]. [cit. 2019-08-07]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-ochrannych-
znamkach-108214.html  
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Taková známka může následně splnit svou rozlišovací a ochranou funkci. Zpravidla platí, že čím 

originálnější známka je, tím spolehlivější ochranu poskytuje.15 Kromě slov či jmen může být 

slovní ochranná známka tvořena i písmeny v latince, arabskými nebo římskými číslicemi, či 

dalšími obvyklými typografickými znaky a kombinací těchto znaků. Návrh slovní ochranné 

známky je třeba předložit Úřadu v podobě reprodukce s obvyklým písmem a rozvržením, které 

nebude obsahovat žádné grafické prvky nebo barvy.16 Slova a slovní spojení jež tvoří ochranou 

známku nesmí označovat vlastnosti zboží nebo jejich funkce. Na druhou stranu, například zápis 

sloganu, jenž může obsahovat souhrn více slov např. „THINK DIFFERENT“17, jenž používá 

společnost Apple možný je.18 Ideální slovní ochranná známka by měla mít vztah k výrobnímu 

podniku anebo náplni jeho činnosti, např. „ČEDOK“ označující českou dopravní kancelář. Měla 

by být původní a originální, proto jsou nevhodné např. označení „IDEAL“ nebo „TOP“. Žádoucí 

také je, aby byla relativně krátká, snadno zapamatovatelná a lehce vyslovitelná, což platí zejména 

s ohledem na jazyky zemí, kde bude zboží nebo služby pod tímto označením nabízeny.19  

2.   Obrazové ochranné známky  

„Obrazová ochranná známka, která je tvořena neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, 

grafickým prvkem nebo barvou, včetně ochranných známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými 

prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků, se vyjádří předložením reprodukce označení, 

o jehož zápis se žádá, znázorňující veškeré její prvky a případně také barvy.“ 20  

 

15  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 2 

16  Bod 1 Přílohy č.1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

17  Evropská slovní ochranná známka č.z. 671321, znění „THINK DIFFERENT“, zdroj databáze ÚPV 

18  Rozsudek Soudního dvora Evropské unie č.j.: C-398/08 P, Audi AG vs. EUIPO 

19  Bod 2 Přílohy č.1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

20  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 2-3 
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Novela ZoOZ zrušila kategorii slovních označení grafických, jenž v minulosti zahrnovala 

označení tvořená slovem, jménem anebo názvem, jehož písmo se vyznačovalo specifickou 

grafickou podobou, která měla rozlišovací způsobilost. V praxi šlo například o rukopis, speciální 

typ písma, velikost a sklon písma, stínování, šrafování písma apod.21 Příkladem by mohlo být třeba 

označení „Coca-Cola“ vedené v Rejstříku pod číslem zápisu 98990. Zrušena byla také byla 

kombinovaná ochranná známka, jenž spojovala prvek grafický i slovní. Obě zrušené kategorie 

byly nově zařazeny do skupiny obrazových ochranných známek. Ty dříve obsahovaly pouze 

grafické znázornění, a to buď obrázky, kresby či geometrické tvary. Podstatné však bylo, že 

neobsahovaly slova nebo celý text, čímž se odlišovaly od kombinovaných ochranných známek.  

Klíčovou vlastností obrazové ochranné známky je její snadná zapomatovatelnost a jednoznačnost. 

Samotná podoba známky se v průběhu užívání může změnit, vždy je však nutné chránit i novou 

podobu, neboť ochranná známka požívá ochrany jen v podobě, ve které je zapsaná v Rejstříku. 

Obrazová ochranná známka by také měla splňovat kritérium možné změny velikosti. Při jejím 

zmenšení či zvětšení by si tak měla udržet svou grafickou podobu. Známku musí být také možno 

přenést na výrobek, a to bez ohledu na provedení výrobku a náklady s tím spojené.22 Obrazovým 

označením je např. obrázek slona zapsaný společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH pod číslech 

zápisu 112859. Obrazová ochranná známka nově také získává hlavní výhodu dřívější 

kombinované ochranné známky. Tou je skutečnost, že může být tvořena více prvky, z nichž 

některé nemusí být samostatně vhodné k zápisu, např. proto že nemají dostatečnou rozlišovací 

způsobilost, nebo se jedná o prvky ryze popisné. V tomto případě postačí, že podmínky pro zápis 

splňuje další prvek, jenž je v označení přítomen, pokud bude ve výsledném označení dostatečně 

dominantní.23 Typickým příkladem takového označení může být například logo společnosti. Díky 

 

21  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. 4 

22  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 3 

23  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 4 
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možné kombinaci více prvků může navíc známka působit výrazněji a bude tedy snadněji 

zapamatovatelná.  

 

24 

 

3.  Prostorové označení 

Prostorové ochranné známky, jenž se od ostatních odlišují svým trojrozměrným provedením, patří 

v praxi k nejméně užívaným. Může jí být například unikátní tvar lahve nápoje nebo neobvyklé 

zabalení čokolády. Tento druh ochranné známky může někdy nahrazovat jiná průmyslová práva 

anebo je dokonce možný jejich průnik. Například balení výrobku může požívat známkoprávní 

ochrany a současně být navíc chráněno i jako průmyslový vzor. Možnost vzájemného nahrazení 

či souběhu může dávat smysl především kvůli omezené časové ochraně jiných typů práv, než je 

ochranná známka. Prostorové ochranné známky jsou vzhledem ke svému provedení omezeny 

v rozsahu užívání a změně rozměrů, například unikátně tvarovaný bonbón lze zvětšovat jen do 

určité míry, aby se stále zachovala jeho poživatelnost.25 

Specifikem prostorových ochranných známek je absolutní zákonná podmínka, nepřipouštějící 

známku tvořenou pouze tvarem. Z důvodu zachování rozlišovací způsobilosti je třeba, aby byl 

přítomen nejméně ještě jeden prvek.26   

 

24  Obrazová ochranná známka č.z. 192889, znění „GOOD YEAR“, zdroj databáze ÚPV 

25  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 5 

26  §4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
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27 

 

4.  Poziční ochranná známka  

Poziční ochranná známka, která je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na 

výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna, se vyjádří předložením reprodukce, jež 

náležitě určuje pozici ochranné známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků. 

Prvky, které netvoří součást předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo 

tečkovanými čarami. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým 

způsobem je ochranná známka k výrobku připevněna.28  

 

 

 

 

          29 

 

27  Prostorová ochranná známka č.z. 164730, znění „CARLSBAD BITTER“, zdroj databáze ÚPV  

28  Bod 4 Přílohy č. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

29  Evropská poziční ochranná známka č. z. 001027747, 
zdroj:https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001027747 
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5.  Ochranná známka se vzorem  

Ochranná známka se vzorem se skládá z více pravidelně se opakujících částí. Její vyjádření je 

možné předložením reprodukce, jenž znázorňuje opakující se vzor. Je-li to třeba, může být 

vyjádření ochranné známky doplněno o popis, jak přesně se prvky opakují a co je tedy vzorem.30 

Příkladem je ochranná známka EU č. 000377580, zachycující vzor typický pro módní značku 

Burberry.  

   31 

 

6.  Barevná ochranná známka  

Ochranné známky tvořené výlučně barvou či kombinací barev jsou označeními, jejichž podstatou 

je ochrana konkrétního grafického provedení v konkrétní barvě, jež sama o sobě požívá ochrany.32  

Ze samotného znění §1a ZoOZ vyplývá, že ochranná známka může být tvořena i barvou. Při 

přihlášení ochranné známky jejíž předmětem je barva nebo kombinace barev se jako 

problematické může jevit zejména omezení počtu zbylých barev pro ostatní soutěžitele. Samotná 

barva může mít výjimečně rozlišovací způsobilost, aniž by ji přihlašovatel musel dokazovat. Je 

 

30  Bod 5 Přílohy č. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

31  Evropská ochranná známka se vzorem č. z. 000377580, 
zdroj:https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000377580 

32  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 6 
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tomu tak ale pouze tehdy, když je množství zboží nebo služeb, pro které je ochranná známka 

požadována velmi omezeno a relevantní trh vykazuje značná specifika.33 

První takovou ochrannou známkou byla barva lila všeobecně známého výrobku, čokolády Milka. 

Tento odstín fialové byl natolik spojen s proslulou čokoládou, že veškeré produkty společnosti 

označené touto barvou byly spotřebiteli vnímány jako výrobky společnosti Suchard (Kraft-

Foods).34 

35 

 

7.  Holografická ochranná známka  

Mezi další netradiční označení, jež nejsou tak často používané patří holografické ochranné 

známky. Ty jsou obdobou označení prostorového, jelikož v sobě obsahují prvek trojrozměrnosti. 

Jedná se například o podobu ochranného prvku na bankovkách.36 Holografické ochranné známky 

 

33  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 

Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 33 

34  Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-104/01 ze dne 6. 5. 2003, LIBERTEL  

35  Evropská poziční ochranná známka č. z. 000031336, 
zdroj:https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000031336 

36  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 7 
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mohou být vyjádřeny předložením grafické či fotografické reprodukce nebo videonahrávky, 

obsahující náhledy, jež jsou nutné pro plnou identifikaci holografického efektu.37   

 38   

8.  Zvukové označení   

Zvuková ochranná známka představuje shluk tónů, tvořící melodii či znělku. Platí však, že tento 

shluk tónů musí být opakovatelný a reprodukovatelný.  Zvukové označení bylo jako netradiční typ 

ochranné známky dlouho dobu vnímáno jako sporné. Až od 1.10.2017, kdy došlo k odstoupení od 

restriktivního výkladu a zrušení požadavku grafického vyobrazení, byl zápis této známky možný. 

Zápis této ochranné známky je však možná výhradně prostřednictvím předložení zvukového 

souboru v podobě audionahrávky, reprodukující zvuk samotný, případně prostřednictvím 

notového zápisu.39 V praxi se můžeme setkat i se zvukově obrazovým označením, jenž by mohl 

být příkladem jakési kombinované ochranné známky. De lege lata není toto označení v českém 

právu možné. De lege ferenda by jím být nejspíš mohl, ale pouze za předpokladu získání 

dostatečné rozlišovací způsobilosti. V rejstříku ochranných známek EU se s nimi můžeme setkat 

pod označením „motion trademarks“.40 

 

37  Bod 10 Přílohy č. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

38  Mezinárodní holografická ochranná známka, č.z. 1156391 ve znění „American Express“ 

39  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 2-7 

40 KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 10 
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41 

 

9.  Pohybová ochranná známka  

Tento druh ochranné známky je tvořen či doplněn pohybem nebo i změnou pozice jednotlivých 

prvků. Může být vyjádřen předložením videonahrávky nebo sérií statických fotografií či obrázků, 

jenž v daném pořadí zachycují pohyb nebo změnu určitého stavu.  

 42 

 

10.  Multimediální ochranná známka  

„Multimediální ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku, se 

vyjádří předložením audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku“43 První 

multimediální ochranou známkou bylo logo společnosti Novagraaf ve formě animace. 

 

 

41 Evropská zvuková ochranná známka, č.z. 1772086, znění „YAHOO“ 

42  Evropská pohybová ochranná známka, č.z. 17891056, znění „Telia“ 

43  Bod 9 Přílohy č. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
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 44 

 

11.  Jiné druhy ochranných známek  

Výše uvedený výčet ochranných známek není konečný. Mohou existovat i další druhy, které je 

možné, zpravidla díky moderní technologii, vyjádřit v jakékoliv vhodné podobě tak, aby bylo 

možné je jasně, přesně, trvanlivě a objektivně zachytit v Rejstříku a tím umožnit veřejnosti i 

orgánům veřejné moci spolehlivě rozpoznat předmět ochrany.45 Mezi tento zbytkový typ 

ochranných známek patří například čichová ochranná známka, jenž je označením, u kterého je 

předmětem ochrany sama typická vůně. Registrace těchto označení však v praxi bývá 

problematická jak při samotném průzkumu, tak při vedení rejstříku.46 

V oblasti čichových a dalších netypických ochranných známek bylo klíčové již zmiňované 

rozhodnutí SDEU věci Ralfa Sieckmanna47, kdy bylo poprvé zažádáno o registraci čichové 

ochranné známky a německý Spolkový patentový soud podal předběžnou otázku k SDEU, aby 

zjistil, jak široce vykládat pojmy označení a grafické znázornění. SDEU sice konstatoval, že 

podmínka grafické znázornitelnosti nebyla v tomto případě navrhovatelem splněna, ale současně 

zápis známky nevyloučil. Z judikatury tak vyplynulo, že označení nevyjádřená či nevnímatelná 

 

44  Evropská multimediální ochranná známka, č.z. 17961560, znění „LET’S WIN UP!“ 

45  Bod 11 Přílohy č. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

46  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 5 

47  Rozsudek Soudního dvoru Evropské unie ve věci C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt 
ze dne 12.12.2002 
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v grafické podobě nelze automaticky vyloučit ze zápisu a je nutné zkoumat především jejich 

rozlišovací způsobilost. V praxi by tedy mohlo být možné přihlásit za ochranou známku převod 

označení do grafické podoby, například textový popis konkrétní vůně a její chemický vzorec. 48 

Ještě skeptičtější postoj můžeme vidět například v případě chuťových ochranných známek, na 

jejichž adresu se Evropský Úřad průmyslového vlastnictví vyjádřil ve věci farmaceutických 

produktů: „Není pravděpodobné, aby chuť byla spotřebiteli vnímána jako ochranná známka. 

Každý výrobce produktů jako jsou farmaceutické výrobky je oprávněn přidat chuť umělých jahod 

na tyto výrobky za účelem zamaskování jakékoliv nepříjemné chuti, kterou by jinak přípravek měl 

nebo čistě proto, aby přípravek měl příjemnou chuť. Pokud by se přihlašovateli přiznalo výhradní 

právo používat takové „označení“ bylo by to v rozporné s hospodářskou volností konkurentů 

přihlašovatele. I pokud se oprostíme od soutěžních dopadů zápisu „chuti umělých jahod“ jako 

ochranné známky v každém případě je jasné, že taková chuť není způsobilá rozlišit farmaceutické 

přípravky jednoho podniku od výrobku jiného.“ 49 

 

1.4.2. Rozdělení dle přihlašovatele ochranné známky  

1.  Individuální ochranná známka  

Individuální ochranná známka je označení, jejímž vlastníkem může být právnická nebo i fyzická 

osoba. Tímto se zásadně liší od kolektivní ochranné známky, jejímž vlastníkem může být jen osoba 

právnická nebo sdružení. Účelem individuální ochranné známky je označovat výrobky a služby 

přímo svého vlastníka, v čemž je spatřován druhý rozdíl oproti kolektivní ochranné známce, která 

označuje výrobky a služby jednotlivých členů či společníků vlastníka ochranné známky.50  

 

48  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 6 

49 Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO R 120/2001-2 ze dne 4. srpna 2003 

50  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 473 
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2.  Kolektivní ochranná známka  

Jak už bylo nastíněno dříve, kolektivní ochranná známka může být vlastněna pouze právnickou 

osobou nebo sdružením. Kolektivní ochranná známka plní zpravidla tytéž funkce jako ochranná 

známka individuální. Jejím účelem však není individualizovat výrobky či služby konkrétní osoby, 

ale deklarovat účast konkrétní osoby jako člena či společníka v určité právnické osobě či 

sdružení.51 Kolektivní ochranná známka plní navíc i funkci kontrolní. To je dáno tím, že účelem 

vytvořeného sdružení je i kontrola užívání ochranné známky jejími členy, tj. zda dodržují standarty 

označených výrobků, používají stejné výchozí suroviny apod. 

 

3.  Certifikační ochranné známky   

Starší úprava ZoOZ upravovala ve smyslu Pařížské úmluvy pouze kolektivní ochranné známky a 

všechny ostatní považovala za individuální, v legislativě jiných smluvních států jsme se však již 

v minulosti mohli setkat i s certifikačními ochrannými známkami, které na úrovni EU zavádí již 

zmiňované nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2015/2424. V České republice byly tyto 

známky uzákoněny s dvouletým zpožděním Novelou ZoOZ.  

Certifikační ochranné známky slouží k označení výrobků, jež splňují určitá stanovená kritéria. 

Užití tohoto označení informuje spotřebitele, že výrobek nebo služba má určité vlastnosti nebo 

jakost. Na rozdíl od kolektivních ochranných známek nejsou certifikační ochranné známky 

vyhrazeny pouze pro členy nějakého sdružení výrobců, ale může je využívat každý výrobce, jehož 

výrobky či služby splňují známkou požadovaná kritéria. Tyto ochranné známky tak plní i 

specifickou rozlišovací funkci, spočívající v tom, že slouží k rozlišení výrobků s určitými 

 

51  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 473 
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vlastnostmi od výrobků, jež tyto vlastnosti postrádají. Typickým příkladem certifikační ochranné 

známky může být například tzv. vlněná pečeť.52 

 

1.4.3. Další druhy ochranných známek  

1.  Všeobecně známé ochranné známky 

V § 2 ZoOZ písm. d), který nám poskytuje výčet všech ochranných známek chráněných v ČR, 

najdeme zmínku o všeobecně známých ochranných známkách, které upravuje jak Pařížská 

úmluva, tak TRIPS pod pojmem „well-known trademark“.  

Jedná o známky, které jsou vzhledem k své všeobecné známosti chráněny, ačkoliv nemusí být 

formálně jako ochranné známky zapsány v Rejstříku. Všeobecná známost nemusí být nutně 

důsledkem jejich rozšířeného užívání v České republice. Může se jednat i o zahraniční výrobky či 

služby, které v tuzemsku zatím nabízeny nejsou, veřejnost je však již dobře zná. Pokud bude 

všeobecně známá ochranná známka zapsána, dojde ke splynutí se známkou s dobrým jménem, 

které se věnuji v následující podkapitole. 

Při posuzování, zda se určité označení stalo všeobecně známé je třeba vycházet ze správného 

výkladu pojmu veřejnosti, ke kterému ve svém rozhodnutí 11 Ca 407/2006 došel Městský soud 

v Praze: „Všeobecně známá známka získává ochranu nikoliv zápisem do rejstříku, ale získáním 

všeobecné známosti. Ochrana je poskytována pro takové výrobky a služby, pro které se stala v 

příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou. Za veřejnost je nutno považovat relevantní 

spotřebitele, tj. spotřebitele, kterým jsou určeny výrobky a služby označované namítaným 

 

52  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 7-8 
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označením. Příslušný okruh veřejnosti, kterému jsou výrobky či služby namítatele je tedy tvořen 

jednak spotřebiteli těchto výrobků či služeb a jednak osobami pohybujícími se v této oblasti.53 

2.  Ochranná známka s dobrým jménem   

Dobrým jménem se rozumí zejména dobrá pověst, jenž u spotřebitelů vyvolává důvěru v produkty 

a služby, které jsou pod tímto označením prodávány. Klíčovým aspektem této známky bývá 

obchodní hodnota známky a proslulost, získaná v důsledku dlouhodobé, soustavné a intenzivní 

propagace. Důležitým kritériem je ovšem i skutečnost, že je známka využívaná pro výrobky a 

služby dobré pověsti a vysoké kvality.54 Lze tedy shrnout, že známka s dobrým jménem je 

standartní zapsaná ochranná známka či všeobecně známá známka, která je užívána pro výrobky, 

vyznačující se dobrou pověsí a mimořádnou kvalitou. Spojitost mezi produkty a známkou, jenž je 

označuje, musí však být vnímána minimálně většinou relevantního okruhu spotřebitelů. 

Vlastník ochranné známky s dobrým jménem je podle zákona55 jeden ze subjektů oprávněných 

k podání námitek proti přihlášce nové ochranné známk. Vlastník starší ochranné známky s dobrým 

jménem se rovněž může domáhat prohlášení ochranné známky za neplatnou, pokud již k zápisu 

došlo.56 

 

 

 

 

53  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 18-19 

54  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 40-41 

55  § 7 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

56  § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
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1.5. Pojem autora a autorského díla  

1. Autorské dílo 

Předmětem autorského práva je právě autorské dílo. Abychom mohli nějaké dílo označit za 

autorské, musí splňovat zejména dva kumulativní zákonné požadavky. Jednak je třeba, aby bylo 

výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti svého autora a zároveň, aby bylo vyjádřeno v takové podobě, 

jenž je objektivně vnímatelná. Hovoříme zde o objektivním chápání pojmu autorského díla, který 

značí, že samotnou dohodou stran není možné stanovit, co jím bude a co ne. Jakákoliv taková 

dohoda by byla od počátku neplatná. Jakmile však dílo naplní tyto zákonné požadavky, dopadá na 

něj bez dalšího autorskoprávní ochrana. Zákon rozeznává dvě základní kategorie autorských děl. 

První jsou díla umělecká, mezi která řadíme vedle jiného díla uměleckého i zvláštní podkategorii 

děl literárních. Druhou kategorii tvoří díla vědecká. O autorské dílo půjde tedy tehdy, je-li odrazem 

samotné osobnosti autora a zároveň, může-li být objektivně vnímáno jako dílo umělecké, vědecké 

či literární. Požadavek objektivní vnímatelnosti díla nespatřujeme v tom, že musí existovat ve stálé 

a hmotné podobě. To by ostatně z ochrany vylučovalo například hudební sklady či počítačové 

programy. Postačí, je-li dílo možné vnímat v podobě, jenž může být i velmi pomíjivá. Pro vznik 

ochrany je podstatné, že dílo vzniklo, tedy že například hudební dílo bylo zahráno. Není rozhodné, 

zda bylo zaznamenáno či nahráno na hmotný nosič. To může mít významný vliv na případné 

dokazování vzniku díla, ne však na vznik jako takový. Zákon také nevyžaduje, aby bylo dílo 

vnímatelné pro všechny či pro podstatnou část populace. Některá díla budou vnímatelná jen pro 

velmi úzkou část společnosti a přeci ochrany požívají. Řeč může být například o již zmiňovaném 

počítačovém programu, jehož kódovému zápisu nebude bezpochyby mnoho z nás rozumět. Postačí 

tudíž, je-li dílo vnímatelné smysly alespoň omezenou částí společnosti.57  

Za autorské dílo je podle zákona považováno i tvůrčí zpracování jiného díla, a to včetně překladu 

původního díla. To však nemá vliv na práva autora původního díla.58 Zákon také demonstrativně 

 

57  CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7400-725-5, str. 397-407 

58  §2 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 
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uvádí negativní výčet věcí, které za autorské dílo považovat nelze. Patří mezi ně zejména samotný 

námět, denní zpráva, postup, myšlenka, vědecká teorie či matematický vzorec.59 Kategorie děl, jež 

požívají autorskoprávní ochrany je navíc z důvodu veřejného zájmu zákonem zúžena. Neřadíme 

do ní například díla úřední, jimiž jsou zejména úřední předpisy, opatření obecné povahy, 

rozhodnutí nebo veřejné listiny. Tato díla je tedy možné bezplatně užít, aniž by byl potřeba autorův 

souhlas. Neznamená to však, že může být s takový dílem libovolně nakládáno. Velmi často toto 

nakládání upravuje jiný právní předpis, např. Zákon o státních symbolech. Speciální kategorii tvoří 

díla, která jsou výtvorem tradiční lidové kultury, u kterých není autor obecně znám a současně se 

nejedná o dílo anonymní či pseudonymní. Takové dílo je možné užít, ale pouze způsobem, jež 

nesnižuje jeho hodnotu.60  

Zákon nám poskytuje pouze orientační výčet autorských děl. Orientační proto, že jakékoliv dílo, 

jenž v budoucnu vznikne, například díky užití nové technologie, a splní pojmové znaky, se může 

stát autorským dílem a vytvořit novou kategorii. Tak se tomu ostatně v nedávné minulosti stalo 

v případě počítačového programu, jenž doplnil seznam starších typů autorských děl, mezi která 

řadíme například díla slovesná, hudební, výtvarná, fotografická nebo kartografická.  

„Dílem rozumíme předmět autorského práva, u kterého nezáleží na rozsahu, účelu ani na stupni 

hodnoty. Kvalita díla souvisí s podmínkou tvůrčí činnosti. Pokud má tedy výtvor minimální tvůrčí 

charakter, nezáleží na obsahu ani účelu a jedná se o dílo, naopak pokud tento prvek postrádá, 

není možné o díle mluvit.“ 61 

 

 

 

 

59  §2 odst 6 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 

60  CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7400-725-5, str. 408 

61  Rozsudek Nejvyššího soudu č.j.: 5 Tdo 631/2003 ze dne 18.6.2003 
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2. Autor 

Zákonnou definici autora nalezeme v §5 AZ. Za autora označuje fyzickou osobu, která dílo 

vytvořila. Pojetí autora vychází z tradičního kontinentálně právního principu, který na rozdíl od 

angloamerického neumožňuje právnické osobě býti autorem. Je však třeba odlišit originální 

autorské právo, jehož nabyvatelem u nás může být skutečně jen fyzická osoba a výkon autorských 

práv, který může náležet jiné, často i právnické osobě. Typickým příkladem je dílo zaměstnanecké, 

kdy fyzická osoba v pracovním či obdobném poměru k osobě právnické vytvoří dílo, čímž nabyde 

originální autorské právo, smluvně se však vzdá možnosti výkonu autorských práv ve prospěch 

svého zaměstnavatele. Případné omezení svéprávnosti autora nebude mít vliv na vznik jeho 

autorského práva, pouze však na jeho výkon, tudíž na nakládání s osobními i majetkovými právy, 

jež jsou jeho obsahem.62 

Speciálním příkladem je dílo souborné, které vzniká seskupením samostatných děl či prvků, a 

právě toto seskupení je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti fyzické osoby, která je v tomto 

případě autorem souborného díla, aniž by tím byly dotčeny práva autorů jednotlivých děl, z nichž 

se dílo souborné skládá. Autoři takových děl však musí se zařazením svého díla do díla souborného 

souhlasit, jinak by šlo o neoprávněné užití.63 Za souborné dílo je třeba považovat například 

databázi, která vykazuje známky originality a tvůrčí činnosti. Je také možné, aby autor souborného 

díla a autor celé databáze byla jedna a tatáž osoba.  

 „Autorské právo přísluší pouze individuálně určené osobě, jíž je původně pouze tvůrce (autor, 

původce) jako osoba fyzická, čemuž na druhé straně odpovídá povinnost individuálně neurčených 

civilních osob (kohokoli) zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do oprávnění nositele 

autorského práva. Autorské právo tedy působí erga omnes, tj. i proti autorovi samotnému. Je v tom 

smyslu univerzální povahy.“ 64 

 

62  CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7400-725-5, str. 410-11 

63  §5 odst. 1 a 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 

64  Rozsudek Nejvyššího soudu č.j.: 30 Cdo 739/2007 ze dne 30.4.2007 
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Autorů díla může být i více, poté hovoříme o spoluautorství. K jeho vzniku je třeba, aby dílo 

vzniklo tvůrčí činnosti více fyzických osob. V takovém případě náleží autorská práva fyzickým 

osobám společně a nerozdílně a o jejich výkonu rozhodují jednomyslně. Je-li možné jednotlivé 

části spoluautorů na díle odlišit, ale nejsou způsobilé k samostatnému užití, nemění to nic na 

povaze díla a jejich právech a povinnostech. Jednotlivé části, kterými spoluautoři přispěli jsou 

však rozhodující pro velikosti jejich podílu na výnosech ze společného díla, je-li možno jejich 

velikost určit. V opačném případě jsou podíly na výnosech stejné.65 

Ačkoliv je zákonná definice autora zcela jasná, prokazování jeho osoby však  v praxi nemusí být 

lehké. Proto zákon pracuje s domněnkou autorství a za autora díla považuje osobu, jejíž jméno 

nebo pseudonym je na díle obvyklým způsobem uvedeno, nebo je zaznamenáno v seznamu, který 

vede příslušný kolektivní správce. Pakliže by byly splněny obě podmínky, ale vzájemně by si 

v osobě autora odporovali, neplatí ani jedna a je třeba prokázat autorství standartní cestou. Je 

důležité si uvědomit, že označení jména na díle nebo v seznamu nemá žádný význam pro vznik 

autorského práva, pouze pro jeho dokazování. Není-li autor u díla označen, je též možné, že jde o 

dílo zaměstnanecké, anonymní, či o dílo, na nějž se vztahuje zákonná licence a označuje se pouze 

zdrojovým kódem, díky němuž může být autor následně dohledán.66 

 

1.6. Zvláštní druhy autorských děl  

1. Zaměstnanecké dílo 

Autorský zákon rozeznává dva druhy autorského díla podle toho, zda bylo či nebylo vytvořeno 

v rámci pracovněprávního vztahu a v souladu se sjednaným druhem práce. Důvodem tohoto 

rozlišení je spravedlivá distribuce práv s ohledem na materiální podmínky, při kterých bylo dílo 

vytvářeno. Je-li dílo vyráběno zaměstnancem, má k dispozici vybavení a zázemí zaměstnavatele a 

 

65  § 8 odst. 1-5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 

66  CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7400-725-5, str. 412 
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nemusí tedy zpravidla na tvorbu díla vynaložit náklady, jež jsou pro jiné autory značnou 

překážkou. Navíc dostává za svou práci zaplaceno, bez ohledu na to, zda dílo vytvoří později, 

s většími náklady, nebo dokonce nakonec nevytvoří vůbec. Režim zaměstnaneckého díla je 

specifický v tom, že není-li stanoveno jinak, náleží výkon majetkových práv autorských 

zaměstnavateli, jenž je vykonává svým jménem a na svůj účet. Vykonává-li zaměstnavatel 

majetková práva k dílu, svědčí v jeho prospěch i dispozitivní právní domněnka v podobě souhlasu 

autora s případným zveřejněním, zpracováním, upravením, spojením s dalším dílem, zařazením 

do souborného díla či uváděním díla na veřejnost pod svým vlastním jménem. Zaměstnavatel však 

není v dispozici s majetkovými právy neomezený. Pokud by chtěl svá práva postoupit třetí osobě 

a nejednalo by se o převod obchodního závodu, potřebuje k tomu souhlas autora, tedy svého 

zaměstnance. Zaměstnanci, který dílo vytvořil náleží osobnostní autorská práva ke svému dílu a 

za určitých okolností na něj může přejít i výkon práv majetkových. Stane se tak, pokud 

zaměstnavatel zemře, či zanikne, aniž by měl právního nástupce. Pokud zaměstnavatel výkon 

majetkových práv k dílu zanedbává, může se navíc zaměstnanec domáhat udělení licence, a to za 

obvyklých podmínek. Zaměstnavatel má v takovém případě možnost odmítnout, jen pokud má pro 

své rozhodnutí vážné důvody. Případnou neudělenou licenci může nahradit i rozhodnutí soudu. 

Co se odměny autora týče, zákon pracuje s dispozitivní právní domněnkou, dle které je odměna 

pokryta mzdou, jež byla zaměstnanci vyplacena. Dostala-li by se však výše vyplacené mzdy do 

zjevného nepoměru k zisku zaměstnavatele z vytvořeného díla, bude mít autor nárok na 

dodatečnou odměnu. Není-li však sjednáno něco jiného, nevztahuje se ustanovení o dodatečné 

odměně na vývoj počítačových programů, databází či kartografických děl, jež nejsou kolektivními 

díly. Zákon rozeznává ještě tzv. fiktivní zaměstnanecká díla. Jsou jimi na objednávku vytvořené 

počítačové programy, databáze a kartografická díla, na které se rozšiřuje aplikace režimu 

zaměstnaneckých děl. Tvůrcem díla na objednávku musí však být sám autor, tedy fyzická osoba. 

Není-li tomu tak, jedná se o standartní smlouvu o dílo a ustanovení o zaměstnaneckém díle 

autorském se nepoužijí.67  

 

67 CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7400-725-5, str. 466-470 
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2. Kolektivní dílo 

Druhým typem zvláštního autorského díla je dílo kolektivní, jenž je výsledkem tvůrčí činnosti 

několika autorů.  

„Kolektivním dílem je dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které je vytvářeno z podnětu 

a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž 

příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití.“ 68 

 

Kolektivní dílo je třeba odlišit od díla souborného. Liší se od něj zejména tím, že jednotlivé 

příspěvky autorů kolektivního díla nemohou být díly samostatnými. Kolektivní dílo je třeba také 

odlišit od spoluautorství. Vylučuje ho právě skutečnost, že je vytvářeno z právně relevantního 

podnětu a pod vedením a hlavičkou třetí osoby, která sama nemusí být jedním z autorů. Typickým 

zástupcem kolektivních děl je například software, který je zpravidla vytvářen týmem více autorů. 

Délka trvání majetkových práv má u kolektivních děl zvláštní dvojí režim. Liší se podle toho, zda 

je při zveřejnění na díle uveden jeho autor či kolektiv autorů. Pokud ano, trvají majetková práva 

autorská ještě 70 let od smrti posledního či jediného autora. Pokud ne, omezují se pouze na 70 let 

okamžiku zveřejnění. Nic nebrání tomu, aby kolektivní dílo bylo současně dílem 

zaměstnaneckým. V případě, že bylo kolektivní dílo vytvořeno na objednávku, pohlíží zákon na 

objednatele jako na zaměstnavatele a budou se tudíž i zde aplikovat ustanovení o zaměstnaneckém 

díle. Je třeba ještě zmínit, že zákon explicitně vylučuje díla audiovizuální a díla audiovizuální užitá 

z režimu kolektivních děl, ačkoliv by sem dle definice měla patřit. 69  

 

 

 

68 § 58 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 

69  CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy komentáře. 
ISBN 978-80-7400-671-5, str. 131 
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3. Školní dílo 

Autorskoprávní úprava školního díla, tak jak ji známe v Česku, není ve většině zemí příliš obvyklá. 

Důvodem této právní úpravy je zejména ochrana hospodářských zájmů školy, na jejíž půdě a při 

využití jejíž prostředků k vytvoření díla došlo. Zákon definuje školní dílo jako dílo, které bylo 

vytvořeno žákem či studentem za účelem splnění jeho studijních povinností, které plynou 

z právního vztahu vůči škole či školskému a vzdělávacímu zařízení. Zákon chrání hospodářské 

zájmy školy tím, že žákovi či studentovi, jenž je autorem ukládá kontraktační povinnost na 

uzavření licenční smlouvy se školou, a to za obvyklých podmínek. Pokud by se autor zdráhal 

licenční smlouvu se školou uzavřít, aniž by měl k tomu závažný důvod, může se škola domáhat 

rozhodnutí soudu, který projev vůle autora nahradí. Dále zákon omezuje smluvní svobodu autora 

v zájmu školy tím způsobem, že mu odpírá možnost užít své dílo, či poskytnout licenci, pokud by 

se takové jednání příčilo oprávněným zájmům školy. Posledním specifikem školského díla je 

nárok školy na úhradu nákladů, které v souvislosti s vytvořením díla nesla. Tento nárok se však 

vztahuje pouze na výdělek, který autor z vytvořeného školského díla získal, ať už z jeho užití nebo 

z poskytnutí licence.70    

 

4. Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo  

Dílem na objednávku nazýváme dílo, jenž bylo vytvořeno na základě smlouvy o dílo. U takového 

díla se setkáváme s dispozitivní nevyvratitelnou domněnkou předpokládající, že autor poskytl 

objednateli licenci k účelu, jenž vyplývá ze smlouvy. Jedná se tedy o zákonnou licenci, jenž je 

omezena účelem smlouvy a je proto žádoucí, aby byl tento účel ve smlouvě upraven. Pokud by 

chtěl objednatel užít dílo jiným způsobem, tedy nad rámec účelu ze smlouvy o dílo, bude 

potřebovat uzavřít s autorem licenční smlouvu. Autor je omezen oprávněnými zájmy objednatele 

ve své smluvní svobodě poskytnout licenci další osobě. Je nutné dodat, že dílo na objednávku 

netvoří samostatný smluvní typ, ale spadá stále do režimu obecné smlouvy o dílo dle občanského 

 

70  SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská 
učebnice. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-240-0, str. 183-184 
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zákoníku. Ustanovení upravující smlouvu na objednávku se užijí obdobně i pro dílo soutěžní, tedy 

dílo, které autor vytvořil pro veřejnou objednávku nebo pro objednávku v rámci veřejné soutěže, 

která je určena více konkrétním autorům. Uzavření takové smlouvy se následně řídí dle ustanovení 

občanského zákoníku o veřejné soutěži.71  

    

1.7. Účel autorského práva 

 Autorské právo je už ze své podstaty neoddělitelně spojeno s lidskou tvořivostí, která je součástí 

naší přirozenosti. Výsledkem lidské tvořivosti je projev osobní povahy v podobě autorského díla. 

Autorské právo tedy představuje přirozené veřejné subjektivní právo, jehož ochranu deklaruje na 

ústavní úrovni čl. 34 LZPS. Primárním účelem právní úpravy je podpora svobodného rozvoje 

osobnosti, ke které dochází skrze ustanovení o ochraně a výkonu autorských práv. Další smysl 

právní regulace spatřujeme v ochraně hospodářské investice, která byla v zájmu autorského díla 

vynaložena. Tím je nepřímo sledován i cíl podpory tvůrčí či hospodářské činnosti, která ve svém 

důsledku může blahodárně ovlivnit zejména národní hospodářství, vzdělanost i kulturu. 

Setkáváme se tu tedy s dvěma rovinami. První je rovina osobnostních práv, kterou upravuje čl. 10 

LZPS a která zde dopadá na osobnostní práva autorská. Druhá, majetková rovina, která pramení 

z čl. 11 LZPS, dopadá na práva majetkové povahy, jež jsou také obsahem autorského práva. 

Můžeme říci, že i v situaci, kdy bychom neměli autorský zákon, by se autoři mohli dovolávat 

svých práv s odkazem na ústavní předpisy. Dlouhodobě by to však nebylo příliš vhodné, neboť by 

bylo třeba rozhodovat o každé věci ad hoc a jednotlivě. Stejně jako u jiných subjektivních práv, je 

i zde přítomen cíl chránit práva druhých, kam patří i úcta k výtvorům a nehmotným statkům.72 

 

 

71  CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy komentáře. 
ISBN 978-80-7400-671-5, str. 133 

72  SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská 
učebnice. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-240-0, str. 42-44 
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2. Vznik, trvání a zánik známkoprávní a autorskoprávní ochrany 

2.1. Přihláška ochranné známky  

Ochranná známka může být přihlášena fyzickou i právnickou osobou. Přihláška, která je současně 

žádostí o zápis označení do rejstříku ochranných známek, musí mít písemnou formu a obsahovat 

náležitosti taxativně vyčtené v ZoOZ.73 Zejména musí obsahovat obchodní firmu a sídlo, je-li 

přihlašovatelem právnická osoba, a celé jméno a trvalé bydliště, je-li přihlašovatelem osoba 

fyzická. Dále také znění či vyobrazení přihlašovaného označení a seznam přihlašovaných výrobků 

a služeb včetně uvedení tříd, do nichž patří. Mezi další podstatné náležitosti přihlášky patří také 

podpis přihlašovatele anebo jeho zástupce. Jednou přihláškou lze přitom zažádat o zápis jen jedné 

ochranné známky. Seznam výrobků a služeb, pro které je požadován zápis ochranné známky, se 

v přihlášce uvádí v pořadí tříd Mezinárodního třídění spolu s příslušným číslem třídy podle 

Nicejské úmluvy.74 Dodatečné rozšíření seznamu o další výrobky či služby není přípustné. 

V tomto případě nezbývá než podat novou přihlášku zápisu do rejstříku ochranných známek a 

absolvovat znovu celé řízení. 

 

2.1.1. Právo přednosti a uplatnění práva přednosti  

Přihlašovatel nebo jeho právní nástupce může pro přihlašované označení uplatnit právo přednosti 

z jím již dříve podané přihlášky na tutéž ochranou známku, jež byla v posledních 6 měsících 

podána na území unie dle Pařížské úmluvy75 anebo v členském státě WTO. Přihlášku z ostatních 

států je možné nárokovat pouze na základě principu vzájemnosti. Právo přednosti lze požadovat 

jen pro zboží a služby, jež byly zahrnuty v prioritní přihlášce. Musí být tedy naplněna tzv. 

trojnásobná shoda – v osobě přihlašovatele, v přihlašovaném zboží a službách a v označení. Právo 

 

73  §19 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

74  https://www.wipo.int/classifications/nice/en/ 
75  https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/ 
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přednosti je možné uplatit jen tak, že přihlašovatel uvede na přihlášku datum podání prioritní 

přihlášky a stát, v kterém tak učinil. Pozdější uplatňování by nebylo účinné. Po podání přihlášky 

běží přihlašovateli tří měsíční neprodlužitelná lhůta, v které musí své právo přednosti doložit. 

Zmeškání této lhůty nelze prominout. Účinkem účinného uplatnění práva přednosti je, že podaná 

přihláška požívá přednosti od stejného data jako již dříve podaná prioritní přihláška. Pokud 

přihlašovatel nemá možnost uplatnit právo přednosti z prioritní přihlášky, vzniká mu toto právo 

ode dne, který je Úřadem na přihlášce vyznačen jako den podání. Tento institut chrání 

přihlašovatele před kýmkoliv, kdo by podal přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro 

shodné nebo podobné výrobky a služby později.76 

 

2.1.2. Průzkum přihlášky a změny od 1.1.2019 

Průzkum každé přihlášky se dělí na dvě po sobě jdoucí stádia. Přihláška musí úspěšně projít 

oběma, aby žádosti mohlo být vyhověno a ochranná známka byla zapsána do Rejstříku.  

1.  Formální průzkum přihlášky 

Účelem formálního průzkumu přihlášky je ověřit, zda jsou splněny všechny potřebné náležitosti77. 

Pokud Úřad během formálního průzkumu zjistí, že nějaká náležitost nebyla splněna, vyzve 

přihlašovatele k odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě, kterou mu určí a která by měla čítat 

minimálně 15 dnů. Současně přihlašovatele poučí, že nebudou-li nedostatky ve lhůtě odstraněny, 

bude přihláška odmítnuta. Proti případnému rozhodnutí o odmítnutí může přihlašovatel podat 

 

76  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 333-334 

77  Náležitosti jsou stanovené v  §19 a §19a zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
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rozklad do jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí. Lhůtu k podání rozkladu, jenž má 

odkladný účinek, nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. 78 

   

2. Věcný průzkum přihlášky  

Pokud formální průzkum proběhl a v přihlášce nebyly objeveny žádné vady, nebo byly-li vady 

úspěšně odstraněny, následuje věcný průzkum přihlášky. Cílem tohoto průzkumu je zjistit, zda 

přihlašované označení může být zapsáno do rejstříku ochranných známek. Objeví-li se během 

průzkumu absolutní zápisná překážka, kterou není možné odstranit, Úřad přihlášku svým 

rozhodnutím zamítne. Objeví-li se zápisná překážka, kterou lze odstranit, vyrozumí Úřad o této 

skutečnosti přihlašovatele a vyzve ho, aby tak v příslušné lhůtě učinil. Dojde-li Úřad k názoru, že 

ochranná známka nemůže být zapsána jen pro část navrhovaných výrobků a služeb, zamítne žádost 

jen v této části. Ve Věstníku Úřadu se následně zveřejní přihláška pokrývající jen tu část výrobků 

a služeb, která nebyla zamítnuta. Proti rozhodnutí o zamítnutí může přihlašovatel podat ve lhůtě 1 

měsíce rozklad, jenž má odkladný účinek. Lhůtu k podání není možné prodloužit a její zmeškání 

nelze prominout. Ve Věstníku Úřadu se zveřejní nejenom přihláška, která prošla, byť jen z části 

úspěšně věcný průzkumem, ale i rozhodnutí o zamítnutí. Součástí věcného průzkumu byl v 

minulosti i průzkum na starší práva. Zjistilo-li se tedy, že se přihlašované označení kryje 

s označením, jenž již bylo přihlášeno, nebo zapsáno jiným přihlašovatelem nebo vlastníkem, a 

mohlo by dojít k záměně mezi těmito označeními, byla přihláška zamítnuta. Úřad v rámci věcného 

průzkumu kontroloval úplnou shodu výrobků a služeb. 79 Zápis shodné ochranné známky byl poté 

možný jen na základě písemného souhlasu vlastníka či přihlašovatele starší ochranné známky.80 

To však již po novele ZoOZ neplatí a zákon nově přenáší povinnost preventivní kontroly na 

 

78  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-, str. 25 

79  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. 188-189 

80  Již zrušený § 6 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
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vlastníky již zapsaných označení. Pokud zůstanou pasivní, bude přihlašované označení zapsáno, 

ačkoliv je konfliktní s jejich již dříve zapsanou ochrannou známkou. 

„Překážkou bránicí zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek je existence 

pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou 

zákonem stanovených podmínek, kterými jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného 

označení se starší ochrannou známkou, a jednak shodnost nebo podobnost výrobků a služeb, na 

něž se přihlašované označení a starší ochranná známka vztahují. V souladu s ustálenou 

judikaturou Soudního dvora se shoda či podobnost mezi označeními a shoda či podobnost mezi 

chráněných výrobků či služeb neoznačuje za dvě samostatné podmínky, ale za společné, které se 

též společně posuzují.“ 81 

 

3. Změny od 1.1.2019 

Jak již bylo nastíněno výše, v oblasti přezkumu přihlášky ochranné známky došlo v tomto roce 

k zásadní změně. Dojde-li v současnosti k podání konfliktní přihlášky ochranné známky, jenž 

zasahuje do dřívějšího práva, Úřad ji nově z úřední povinnosti nezamítne. Novela ZoOZ tak 

v souladu se zásadou vigilantibus iura aneb práva patří bdělým, přenáší preventivní povinnost 

kontroly na vlastníky již zapsaných označení, kteří jako jediní mohou iniciovat zamítnutí 

konfliktní přihlášky prostřednictvím podání námitek. Podle důvodové zprávy je účel této novely 

spatřován ve vyrovnání právního postavení vlastníků ochranných známek v lokálním řízení před 

Úřadem v ČR a před Úřadem EU pro duševní vlastnictví.82 

 

 

81  HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech 
průmyslového vlastnictví. 2. díl. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edice Judikatura. ISBN 978-80-7400-375-2, str. 
480 

82  Robert Nešpůrek, Ivan Rámeš, In: beck online [cit 1.7.2019] IP&IT Bulletin 12/2018, str. 1. 
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2.1.3. Zveřejnění přihlášky  

Shledá-li Úřad, že je přihlašované označení způsobilé k zápisu, zveřejní přihlášku ochranné 

známky ve Věstníku, který vydává každý týden na svých internetových stránkách.83 Věstník je 

rozdělen na části A a B. Údaje týkající se přihlašovaných ochranných známek se zveřejňují v části 

B a jsou jimi zejména číslo spisu přihlášky, údaje o totožnosti přihlašovatele a případně zástupce 

je-li přihlašovatel zastoupen, datum podání přihlášky, datum vzniku práva přednosti, znění nebo 

vyobrazení přihlašovaného označení, údaje o barevném provedení označení, kód tříd dle Nicejské 

úmluvy84 do kterých jsou řazeny zboží a služby, pro které je označení přihlašováno a také seznam 

tohoto zboží a služeb. Samotné zveřejnění přihlášky ve Věstníku nevyvolává žádné právní 

důsledky a samo o sobě neznamená, že dojde k zápisu označení do rejstříku. 

 

2.1.4. Připomínky 

 „Každý může do konce lhůty pro podání námitek podle § 25 podat Úřadu  

připomínky založené na důvodech podle § 4; k připomínkám Úřad přihlédne při 

rozhodování o zápisu ochranné známky do rejstříku. Osoba, která podala připomínky, se nestává 

účastníkem řízení o přihlášce před Úřadem.“85 

Připomínky dávají komukoliv šanci napadnout zápisnou způsobilost označení, jenž má být 

zapsáno. Tento institut zajišťuje kontrolu ze strany odborné veřejnosti, jenž může Úřadu dopomoct 

odhalit důvody pro odmítnutí zápisu ex offo. Ač je úřad je základě § 22 ZoOZ povinen zkoumat 

způsobilost k zápisu z úřední povinnosti, nelze vzhledem k neustálému vývoji práva duševního 

vlastnictví, vyloučit, že dojde k zveřejnění přihlášky ochranné známky, jež zápisnou způsobilost 

postrádá. Účelem připomínek však není pouze větší informovanost Úřadu, ale i poskytnutí ochrany 

 

83  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.vestnik.frm 

84  https://www.wipo.int/classifications/nice/en/ 

85  24 odst. 1. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
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zájmům třetích osob. Ty mají možnost připomínky v písemné podobě podat kdykoliv v průběhu 

řízení od zveřejnění přihlášky až do zápisu označení a vymezit v nich, v čem spatřují naplnění 

zákonných důvodů pro odmítnutí ochrany. Připomínky mohou být zdůvodněny zejména 

absolutními důvody zápisné nezpůsobilosti dle § 4 anebo též formálními vadami přihlášky. 

Nemohou se však již, v souladu s novelou ZoOZ, týkat relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti, 

jež byly uvedeny v §6 ZoOZ, který byl novou úpravou zrušen. Zákon také explicitně vylučuje 

možnost podání připomínek z důvodů, jenž podmiňují podání námitek dle § 7 ZoOZ. Jsou-li 

připomínky podány, musí o nich být přihlašovatel Úřadem vyrozuměn. Přihlašovatel má rovněž 

právo se k připomínkám ve stanovené lhůtě vyjádřit. Jakmile Úřad připomínky posoudí, vyrozumí 

o výsledku jak přihlašovatele tak osobu, jenž připomínky vznesla.86 Pokud Úřad neshledá podané 

připomínky důvodnými, nevydává rozhodnutí nýbrž pouhé sdělení, které nemůže být podatelem 

připomínek napadeno opravným prostředkem.87 Shledá-li však Úřad připomínky důvodnými a 

vydá-li po vyjádření přihlašovatele rozhodnutí o zamítnutí přihlášky, je přihlašovatel oprávněn 

napadnout toto rozhodnutí rozkladem, jenž je řádným opravným prostředkem s odkladným 

účinkem.88 

 

2.1.5. Námitky  

Účelem institutu námitek je ochrana již nabytých práv, do kterých by přihlašované označení mohlo 

zasáhnout. Nositelům těchto práv dává proto možnost přihlášku ve lhůtě 3 měsíců od data 

zveřejnění ve Věstníku napadnout. Tuto lhůtu není možné prodloužit ani prominout. Námitky je 

třeba podat v písemné podobě, musí být zdůvodněny a obsahovat přiložené důkazy. Následné 

doplnění není z důvodu koncentrační zásady možné. Podání námitek je také podmíněno 

 

86 KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 367-368 

87  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 29 

88  § 42 odst. 1. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
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zaplacením správního poplatku. Nebyli-li námitky dostatečně zdůvodněny, doloženy důkazy, 

podány oprávněnou osobou, či ve stanovené lhůtě, Úřad je zamítne. V opačném případě Úřad o 

podání námitek vyrozumí přihlašovatele a stanoví mu lhůtu k možnému vyjádření. Může také 

přihlašovatele a namítajícího vyzvat, aby se ve stanovené lhůtě pokusili dohodnout a dosáhli tak 

smírného řešení sporu prostřednictvím zpětvzetí námitek či přihlášky. Shledá-li Úřad, že 

přihlašované označení nezasahuje do starších práv třetích osob, jenž požívají zákonné ochrany, 

zamítne námitky pro nedůvodnost. Zjistí-li však, že přihlašované označení nesplňuje zákonné 

požadavky pro zápis a zasahuje do starších práv třetích osob, přihlášku ochranné známky zamítne. 

Přihlášku je možné zamítnut buď zcela nebo částečně, tudíž jen pro vymezenou část seznamu 

výrobků a služeb. Přihlašovatel i namítající může proti rozhodnutí o námitkách podat rozklad do 

1 měsíce od doručení.89 

Podání námitek zahajuje fakultativní kontradiktorní správní řízení, jehož účastníky jsou jak 

přihlašovatel napadaného označení, tak namítající. Úřad v tomto řízení vystupuje pouze jako 

nezávislý a nestranný rozhodce, jenž je z povahy principu kontradiktornosti vázán rozsahem a 

důvody v podání uvedenými.  Námitkové řízení se vyznačuje striktním uplatněním koncentrační 

zásady, která byla deklarována v judikatuře NSS.90  

Výčet osob, jež jsou aktivně legitimovány k podání námitek nám poskytuje §7 ZoOZ. Tvoří ho 

výhradně vlastníci starších práv, jež by mohli být podáním přihlášky ochranné známky a jejím 

následným zápisem na svých právech dotčeni. Jedná se zejména o vlastníka starší zaměnitelné 

ochranné známky, ochranné známky s dobrým jménem, všeobecně známé známky, všeobecně 

známé ochranné známky s dobrým jménem, ale i vlastníka nezapsaného označení, či jiného 

označení, používaného v obchodním styku. Aktivní legitimace k podání námitek náleží též 

 

89  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 29.39 

90  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 376-379 
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vlastníkům jiných práv průmyslového vlastnictví a autorských práv, kteří mohou být zápisem 

přihlašovaného označení na svých právech dotčeni.91  

§ 7 nám poskytuje taxativní výčet relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti, z kterých je možné 

námitky podat. Tyto důvody nejsou Úřadem zkoumány ex offo a projevuje se tu tedy klasická 

římskoprávní zásada Vigilantibus iura skripta sunt („Práva patří bdělým. Nechť si každý střeží svá 

práva“). Naplnění námitkových důvodů v §7 patří vedle podání přihlášky ve špatné víře mezi 

důvody, pro něž je možné prohlásit již zapsanou ochrannou známku za neplatnou.92 

 

2.1.6. Souběh připomínek a námitek  

Jak již bylo uvedeno výše, zákon vylučuje podání připomínek z důvodů, pro něž je možné podat 

námitky. Jiný postup by umožnil obcházení námitek, které je na rozdíl od připomínek možné 

uplatnit pouze v určité fázi řízení, a které jsou navíc zatíženy správním poplatkem. V praxi však 

není vyloučeno, aby jedno přihlašované označení bylo jednou či více osobami napadáno současně 

námitkami i připomínkami. Rozhodnutí o námitkách není však zákonem vázáno na předchozí 

posouzení připomínek. A to ani v případě, kdy jsou námitky i připomínky podány stejnou osobou. 

Judikatura dnes už dospěla k ustálenému závěru, že prostřednictvím námitek je možné napadat i 

zápisnou nezpůsobilost přihlašovaného označení, která by jinak byla předmětem připomínek. 

Požadovat po namítateli, aby vady týkající se zápisné nezpůsobilosti musel uplatnit v rámci 

dalšího podání by vedlo k nepřípustnému formalismu. Je tedy možné aby, jedno podání napadající 

přihlašované označení ochranné známky obsahovalo jak námitky tak připomínky.93 

 

 

91  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 373 

92 § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

93  Rozsudek městského soudu v Praze č.j.: 7 Ca 180/2005 ze dne 19.5.2006 
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2.2. Zápis a doba platnosti ochranné známky  

„Vyhovuje-li přihláška požadavkům tohoto zákona, nebylo-li řízení o přihlášce zastaveno a 

nebyly-li podány ve lhůtě stanovené v § 25 odst. 1 námitky nebo byly-li námitky pravomocným 

rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno, zapíše Úřad ochrannou známku do 

rejstříku spolu s uvedením dne zápisu a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu 

ochranné známky do rejstříku.“ 94 

Zápisem do Rejstříku nabývá vlastník výlučné právo označovat známkou své výrobky a služby, 

pro jejichž třídy byla známka zaregistrována. Zápis má tedy konstitutivní účinky, jež nastávají ex 

nunc. Úspěšný přihlašovatel, jenž se okamžikem zápisu stává vlastníkem chráněného označení, 

nabývá vedle výlučného užívání známky celou řadu dalších práv, kterou nalezneme v § 8 ZoOZ. 

Je také aktivně legitimován proti všem možným porušovatelům své ochranné známky. Nesvědčí 

mu však jen práva, nýbrž na něj dopadají i nové povinnosti. Zejména povinnost ochrannou známku 

užívat95 a strpět zákonem povolené užívání označení, jenž může být podobné či dokonce i shodné 

s jeho ochrannou známkou.96 Skutečnost, že ochranná známka byla zapsána a je tudíž účinná, 

uveřejní Úřad ve Věstníku.  

Dobu platnosti ochranné známky nazýváme ochrannou dobou a trvá 10 let od data podání 

přihlášky. Majitel známky má možnost ochrannou známku na žádost obnovit, čímž dojde 

k prodloužení ochranné doby o dalších 10 let. Obnovení ochranné známky je však spojeno se 

správním poplatkem. Nepožádá-li vlastník o obnovu, ochranná známka uplynutím doby zanikne a 

označení je stává volným.97  

 

 

94  § 28 odst. 1. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

95  § 13 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

96  § 10 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

97  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, 
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2.3. Neplatnost ochranné známky  

Účelem institutu neplatnosti ochranné známky je zejména umožnit prohlášení označení, které 

nesplňuje podmínky zápisné způsobilosti za neúčinné. Na takovou ochrannou známku se tedy 

hledí, jako by do rejstříku nebyla vůbec zapsána. Důvody pro prohlášení označení za neplatné nám 

poskytuje §4 a také v §7, které byly již rozebrány výše. Nad rámec těchto důvodů sem zákon řadí 

ještě podání přihlášky ochranné známky v nedobré víře. Důvody neplatnosti musí být posuzovány 

dle stavu v době zápisu do Rejstříku.98  

Je potřeba poznamenat, že důvodem prohlášení ochranné známky za neplatnou již nejsou procesní 

vady, jak tomu mohlo být ve starší právní úpravě, která je umožňovala zahrnout pod pojem „rozpor 

se zákonem“. Nynější zákon taxativně stanoví důvody neplatnosti a takový důvod vůbec nezná, 

natož aby dovodil jeho extenzivní výklad směrem k procesním pravidlům.99 Nově již také není 

možné zahájit řízení o neplatnosti ochranné známky ex offo, ale pouze na návrh třetí osoby. Osoba, 

jenž podala návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, se stává účastníkem řízení a je 

povinna návrh řádně odůvodnit a podložit doklady.100  

Prokáže-li však vlastník napadané ochranné známky, jež postrádala dostatečnou rozlišovací 

způsobilost, že používáním známka rozlišovací způsobilost pro uvedené výrobky či služby nabyla, 

k vyslovení neplatnosti nedojde. Je tudíž možné, aby i označení, které samo o sobě postrádá prvek 

distinktivnosti, nabylo v důsledku svého intenzivního nebo dlouhodobého používání v obchodním 

styku rozlišovací způsobilost a to ve vztahu k výrobkům či službám, které jsou jím označeny.101 

Zákon umožňuje i částečnou neplatnost známky, pokud se důvody týkají pouze některých výrobků 

či služeb, pro které je označení zapsáno.102 Je také možné prohlásit ochrannou známku za 

 

98  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 51-52 

99  Rozsudek Nejvyššího správního soud, č.j.: 7 As 119/2013-106 ze dne 28.2.2014 

100  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 51-52 

101  Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci O-100834 ze dne 2.9.2004 

102  § 32 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
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neplatnou i poté, co došlo k jejímu zrušení, nebo poté, co zanikla uplynutím platnosti, nebo se jí 

vlastník vzdal.103 

 

2.4. Zrušení ochranné známky 

Zrušení ochranné známky je možné docílit na návrh, který může podat kdokoliv bez prokazování 

právního zájmu. Podáním návrhu a zaplacením správního poplatku se navrhovatel stává 

účastníkem řízení vedle vlastníka známky. Nově již navrhovatel nemusí skládat kauci na náklady 

řízení, musí však návrh odůvodnit a podložit doklady. Důvodem pro zrušení ochranné známky 

mohou být jen skutečnosti, jež nastaly až po zápisu známky do Rejstříku. Ochranná známka může 

být zrušena, pokud nebyla pro výrobky a služby, na které se vztahuje, nepřetržitě po dobu nejméně 

pěti let řádně užívána, přičemž pro neužívání neexistoval řádný důvod.104 V praxi je třeba 

zkoumat, zda daná ochranná známka není užívána jen za účelem jejího zachování: „V řízení o 

zrušení ochranné známky z důvodu neužívání je třeba odlišit situaci, kdy vlastník užívá svou 

ochrannou známku pouze symbolicky za účelem jejího zachování, od situací, kdy mu vnější 

okolnosti ti jako takové (deliberační důvody) skutečně brání ochrannou známku užívat.“105 Za 

řádné užívání ochranné známky je dle ustálené rozhodovací praxe Úřadu považováno i užívání 

třetí osobou na základě licence vydané vlastníkem známky a nebo i jakékoliv jiné užívání třetí 

osobu, které sice není založeno licenční smlouvu, děje se však se souhlasem vlastníka.106 

K užívání, které bylo započato až po pětiletém neužívání a ve lhůtě několika měsíců před podáním 

návrhu na zrušení, se nepřihlíží, pokud v něm bylo započato a nebo pokračováno až poté, co se 

 

103  §32 odst.6 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

104  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 49-51 

105 HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech 
průmyslového vlastnictví. 2. díl. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edice Judikatura. ISBN 978-80-7400-375-2, str. 
551 

106  Rozhodnutí Úřad průmyslového vlastnictví ve věci O-35195 ze dne 5.10.2004 
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vlastník dozvěděl o možném zrušení své známky. Dále je zrušení možné, pokud se ochranná 

známka stala obvyklým označením pro výrobky a služby, pro něž je zapsána. Je však nutné, aby 

tato změna nastala v důsledku činnosti či nečinnosti jejího vlastníka, která mu je tudíž k tíži. 

Důvodem zrušení je i skutečnost, že zapsaná ochranná známka může ve vztahu ke zboží a službám, 

pro které je zapsána, klamat veřejnost. Zejména může jít o klamání v povaze, kvalitě nebo 

zeměpisném původu. I tomto případě je nutné, aby se tak dělo důsledkem užívání nebo minimálně 

důsledkem souhlasu vlastníka klamavé ochranné známky. Jako speciální důvod zrušení uvádí 

zákon užití ochranné známky, jenž je na základě pravomocného soudního rozhodnutí 

nedovoleným soutěžním jednáním. Bude-li Úřadu podán návrh na zrušení v prekluzivní lhůtě šesti 

měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, dojde ke zrušení ochranné známky, aniž by byla dána 

možnost zkoumat zákonný důvod tohoto zrušení.107 Je třeba doplnit, že otázka klamavosti patří do 

právních, nikoliv skutkových otázek a jedná se tedy o znak, jež není třeba dokazovat. Její 

posouzení náleží výlučně správnímu orgánu.108 

Od 1.1.2019 se mění účinky zrušení ochranné známky, které dříve nastávaly až ke dni právní moci 

zrušovacího rozhodnutí, tedy ex nunc. Nově může být zapsané označení zrušeno jak ke dni podání 

zrušovacího návrhu, tak k dřívějšímu dni, v kterém vznikl důvod zrušení, požádá-li o to účastník 

řízení.109 

 

2.5. Vznik autorského díla a zveřejnění  

Z pohledu autorského díla je třeba rozlišovat dvě fáze, vznik samotného díla a jeho následné 

zveřejnění. Jak již bylo zmíněno dříve, autorské dílo vzniká v momentě vyjádření v jakékoliv 

 

107  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 49-51 

108  § HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech 
průmyslového vlastnictví. 2. díl. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edice Judikatura. ISBN 978-80-7400-375-2, str. 
456 

109  §4 odst. 1. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 
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objektivně vnímatelné podobě. Na tento moment se váže i vznik originálních autorských práv 

fyzické osoby, jež dílo stvořila. Vyjádřením díla může být tedy například zaznamenání textu na 

papír, vytesání sochy, nebo odrecitování básně. K jeho vzniku není vyžadováno, aby bylo 

zveřejněno.  

Ke zveřejnění díla dochází v momentě, kdy je poprvé veřejně a oprávněně předneseno, vystaveno, 

provedeno, vydáno, či jinak zveřejněno.110 Nesplňuje-li zveřejnění kteroukoliv z podmínek 

veřejnosti, oprávněnosti a zpřístupnění, je neúčinné. Samotný okamžik a akt zveřejnění má zásadní 

význam pro celou řadu práv, např. pro zákonnou licenci a možnost volného užití, nárok na 

dodatkovou odměnu, právo autora odstoupit od licence pro změnu přesvědčení a další. Ačkoliv je 

rozhodnutí dílo zveřejnit osobním právem autora, v praxi k němu často dochází užitím díla třetí 

osobou s autorovým souhlasem. Tím dojde k současnému naplnění osobnostních práv autora, 

spočívajících v jeho rozhodnutí dílo zveřejnit a současně i k naplnění majetkových práv v podobě 

uzavření licence, na základě které třetí osoba jedná. Termín veřejnost je třeba interpretovat ve 

smyslu neuzavřeného okruhu osob, tudíž se v žádném případě nejedná o adresné jednání. Bylo-li 

by jednání směřováno jen vůči jednotlivě určenému okruhu osob, nezávisle na tom, zda by se 

jednalo o osoby blízké, cizince nebo například zaměstnance, nešlo by o zveřejnění díla v právním 

slova smyslu. Podmnožinou zveřejnění díla je i jeho vydání. To spočívá ve veřejném a oprávněném 

šíření rozmnoženin díla. Oprávněnost zde vyžaduje jednání samotného autora, či jeho licenci. Za 

okamžik zveřejnění pokládá zákon v tomto případě zahájení vydávání, tedy šíření díla.111 

 

2.6. Trvání autorskoprávní ochrany  

Česká úprava vychází po vzoru kontinentální právní kultury ze zásady neformálnosti vzniku i 

trvání autorskoprávní ochrany. Dojde-li tudíž ke zničení věci, pomocí které je dílo vyjádřeno, 

 

110  §31a odst. 5. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 

111  CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7400-725-5, str. 409 
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nedochází tím k zániku autorského práva samotného. Není-li stanoveno jinak, nenabývá nabyvatel 

věci, pomocí které je autorské právo vyjádřeno, oprávnění nakládat s dílem a možnost jej užít. 

1. Doba trvání majetkových práv autorských 

Z podobnosti majetkových práv autorských s právem vlastnictvím vyplývá požadavek posmrtné 

ochrany těchto práv. V obecné rovině lže říci, že majetková práva autorská by mohla díky dědické 

sukcesi platit nepřetržitě po neomezeně dlouhou dobu. Proti tomuto výkladu stojí zejména dva 

argumenty: Jednak čím starší autorské dílo je, tím méně je zpravidla společností využíváno. 

Druhým důvodem je náročnost dohledatelnosti oprávněných dědiců po delším časovém úseku a 

eventuální možnost dramatického růstu počtu dědiců s příchodem nových generací, které by velmi 

výrazně zkomplikoval nakládání s dílem. Současná právní úprava proto omezuje trvání 

majetkových práv autorských na 70 let od autorovi smrti. Starší kontinentální právní úprava 

počítala původně jen s 50 lety, ale z důvodu prodloužení průměrné délky života a požadavku, aby 

práva přecházela alespoň na dvě generace autorových potomků, došlo v druhé polovině 20. století 

k jejímu prodloužení. V oblasti práv s autorským právem souvisejících, se však setkáme 

s odlišnou úpravou, neboť doba jejich trvání počíná běžet již od prvního zveřejnění, nikoliv od 

smrti autora. Uplynutím doby ochrany majetkových práv autorských, pozbývá dílo majetkové 

ochrany, stává se volným a kdokoliv ho může užít, nebo s ním jinak nakládat, aniž by potřeboval 

autorův souhlas.112  

2. Doba trvání osobnostních práv autorských 

Jak už bylo uvedeno dříve, osobnostní práva autorská zanikají zpravidla smrtí autora podle § 11 

odst. 4 AZ. Toto ustanovení však nevylučuje výjimku v podobě posmrtné ochrany osobních práv, 

a to ve dvou případech. Prvním případem je osobování si autorství k dílu. Zákon chrání post 

mortem osobu autora v tom smyslu, že neumožňuje nárokovat si autorství k jeho dílu a na díle 

musí být stále uvedeno jeho jméno či pseudonym. Druhým případem je zákaz užití díla způsobem, 

jenž by snižoval jeho hodnotu. Aktivně legitimovány k vynucování této posmrtné ochrany jsou 

 

112  SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská 
učebnice. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-240-0, str. 116-117 



43 

 

autorovi osoby blízké, kolektivní správce či právnická osoba, jenž zastupuje více autorů.113 

Posmrtná ochrana není časově nijak omezena, a to ani trváním majetkových práv autora. 

Teoreticky řečeno tedy platí neomezeně dlouhou dobu a v praxi se může stát neúčinnou až 

neexistencí osob, jež by k ní byli aktivně legitimovány. Nutno zmínit, že aktivní legitimace osob 

blízkých není provázána s děděním majetkových práv autorských. Může se tedy stát, že dědicové 

majetkových práv a osoby blízké, jenž jsou oprávněny vynucovat osobnostní práva zesnulého 

autora, budou zcela rozdílné osoby. Teoreticky je dokonce možné, aby autorova osoba blízká 

uplatňovala posmrtnou ochranu právě proti autorovu dědici, pokud by zacházel s dílem 

nevhodným způsobem či si k němu osoboval autorství.114    

 

3. Práva vlastníka ochranné známky a práva autora  

3.1. Práva vlastníka ochranné známky 

Vlastníkem ochranné známky je osoba, jenž je zapsána u konkrétní známky v Rejstříku vedeném 

Úřadem. Jako takové ji náleží celá řada soukromých, subjektivních, majetkových práv, jež ze své 

absolutní povahy působí erga omnes. Ústavním základem těchto práv je čl. 34 odst. 1. LZPS, jenž 

stanoví: „Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.“ V oblasti 

ochranných známek zákonodárce vyčetl konkrétní práva v § 8-9 ZoOZ. Tyto práva vlastník 

prokazuje výpisem z Rejstříku nebo osvědčením o zápisu ochranné známky.115 

 

 

113  § 11 / odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 

114  A SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 
vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-240-0, str. 90-91 

115  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 200 
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3.1.1. Právo užívat ochrannou známku a zakázat užití konfliktních 

označení 

„Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo 

službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z 

rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu 

s ochrannou známkou značku ®.“116 

Výlučné právo vlastníka užívat ochrannou známku vzniká zápisem do Rejstříku. Oprávnění užívat 

označení ® je třeba vykládat pouze jako možnost. Skutečnost, že ji vlastník nevyužije, nezbavuje 

případného narušitele ochranné známky odpovědnosti. Pokud by však někdo označení ® použil, 

aniž by k tomu byl oprávněn, naplní skutkovou podstatu generální klauzule nekalé soutěže dle 

§2976 OZ.117 Právo užívat ochrannou známku je omezeno jen na výrobky a služby, pro něž bylo 

označení zapsáno. Užití pro jiné zboží a služby by bylo považováno za užití nezapsaného označení, 

případně by se dokonce mohlo jednat o narušení cizího označení.  

Nestanoví-li zákon jinak, nebo nedal-li k tomu vlastník souhlas, nesmí nikdo v obchodním styku 

použít konfliktní označení, jenž zasahuje do vlastníkova výlučného práva. Jedná se zejména o 

dvojí shodu, kdy je užíváno shodné či podobné označení pro stejné či podobné zboží a služby, pro 

něž je známka zapsána. Existuje-li pravděpodobnost záměny veřejností, je vyloučena shodnost a 

podobnost jak v povaze zboží a služeb, tak i v samotných označeních. Jedná-li se navíc o 

ochrannou známku s dobrým jménem na území ČR, a docházelo by tak k nepoctivému získání 

výhody z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména takové ochranné známky, nebo by jí byla 

užitím způsobována újma, je úroveň ochrany ještě vyšší. V takovém případě nesmí být označení 

shodné ani podobné s ochrannou známkou, ačkoliv jsou zboží a služby, pro které jsou obě 

označení používány, zcela odlišné. Za užití v obchodním styku je třeba pokládat zejména 

vyobrazení označení na výrobcích či jejich obalech, nabízení, vývoz a dovoz výrobků s takovýmto 

 

116  § 8 odst. 1. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

117  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 42 
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označením, uvádění výrobků na trh a skladování za tímto účelem. V oblasti služeb půjde zejména 

o nabídku či poskytování pod zmíněným označením. Podstatu užití v obchodním styku naplní i 

užití označení v reklamě a obchodních listinách.118 Nově sem však v souladu s Novelou ZoOZ 

řadíme také použití chráněného označení ve srovnávací reklamě způsobem, který odporuje jinému 

zákonu, v názvu právnické osoby nebo v obchodní firmě. Zákon tak nyní explicitně zakazuje 

použití zapsaného označení v obchodním styku bez souhlasu vlastníka tohoto označení, a to i byť 

jen jako část názvu právnické osoby či firmy.119 Vlastník ochranné známky může také zabránit 

přípravným jednáním, které by mohli směřovat k porušení jeho práv. Mezi takové může patřit 

zejména vyobrazování chráněného označení na obalech, štítcích či ochranných znacích, nebo 

distribuce a prodej etiket, obalů nebo bezpečnostních prvků, pokud by jejich použití znamenalo 

porušení práv k ochranné známce.120 

Při posuzování jednotlivých případů je třeba vycházet z širokého výkladu pojmu označení. Může 

se jednat jak o nezapsané označení, kterým může být i všeobecně známá známka, doménové jméno 

nebo i obchodní firmu společnosti. Zásadní vždy bude, zda užíváním takového označení dochází 

v zákonem stanových případech ke skutečnému konfliktu s ochrannou známkou.  Souhlas 

s užíváním může vlastník udělit jak prostřednictvím licenční smlouvy, tak i jiným způsobem jako 

např. jednostranným právním jednáním v podobě prohlášení. Nabízí se otázka, zda je vlastník 

oprávněn zakázat užití konfliktního nezapsaného označení, ačkoliv o jeho užití věděl a dosud ho 

trpěl. V tomto případě by se nejspíš vycházelo analogicky z již zmíněného § 12 odst. 1, jenž 

v souladu se zásadou „vigilantibus iura“ vylučuje možnost vlastníka ochranné známky domáhat 

se neplatnosti novějšího zapsaného označení, pokud jeho užívání trpěl po dobu 5 a víc let. Právo 

vlastníka zakázat užití konfliktního označení je také omezeno časovou předností. Prokáže-li se, že 

 

118  § 8 odst. 1-3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

119  §8 odst. 3. písm. (e) a (f) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

120  §8a zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
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domnělý narušitel užíval označení v obchodním styku již před podáním přihlášky ochranné 

známky současným vlastníkem, bude vlastník ochranné známky povinen toto užívání strpět.121 

 

3.1.2. Právo vlastníka vůči porušiteli  

Je-li vlastník ve svém právu k ochranné známce rušen jednáním třetí osoby, je oprávněn obrátit se 

na soud. Může se domáhat, aby se porušitel zdržel dalšího jednání, jež porušuje či ohrožuje jeho 

právo k označení, a aby též odstranil následky porušením či ohrožením vzniklé. Zejména má právo 

se domáhat trvalého odstranění, zničení či stažení z trhu těch výrobků, jejichž výrobou, uvedením 

na trh či skladováním došlo k ohrožení či porušení vlastníkovi ochranné známky.  Zničení zboží 

je však subsidiární možností a soud ho nenařídí, pokud by následky mohly být odstraněny i jiným 

způsobem a zničení by nebylo přiměřeným postihem ve vztahu k porušení. Dále je oprávněn 

domáhat se zničení, trvalého odstranění či stažení materiálů, nástrojů a zařízení, jež jsou určené či 

používané převážně či exkluzivně pro činnosti, které ve svém důsledku porušují či ohrožují jeho 

právo k chráněnému označení. V neposlední řadě se vlastník ochranné známky může domáhat i 

přiměřeného zadostiučinění nebo zveřejnění omluvy a rozsudku, deklarujícího porušení jeho práv. 

Dospěje-li však řízení namísto k povinnosti zdržení se určitého jednání či zničení výrobků 

k peněžitému vyrovnání, musí být navržená částka přiměřená k rozsahu porušených práv a soud 

je povinen přihlédnout i k tvrzené a prokázané škodě. Řízení je však možné skončit i uzavřením 

smíru dle § 99 OSŘ. V situaci, kdy výše uvedená opatření k nápravě směřují proti zboží, nástrojům 

či materiálům, jež nejsou ve vlastnictví samotného porušovatele práva k ochranné známce ale 

třetích osoby, přihlédne soud při svém rozhodování k zájmům těchto osob, zvláště jedná-li se o 

spotřebitele jednající v dobré víře. Zásah do majetkových a jiných práv porušitele, případně třetích 

osob musí být přiměřený ve vztahu k samotnému zásahu do práva k ochranné známce. Soud tedy 

 

121  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 202-206 
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například nemůže nařídit zničení stroje, který je běžně užíván pro legální výrobní činnost a pouze 

jednou byl užit k vyrobení padělku zboží, chráněného cizí ochrannou známkou.122 

 

3.1.3. Právo na informace 

Zákonnou úpravu práva na informace a seznam povinných subjektů nalezneme v § 3 odstavci 1 

ZVPPV. Smyslem tohoto institutu je poskytnout žalobci dostatek informací za účelem efektivnější 

ochrany jeho práv, posouzení účelnosti žaloby a v konečném důsledku ke zlepšení vymahatelnosti 

práv. Oprávněná osoba může požadovat informaci nejen po výrobci, nýbrž i po skladovateli, 

zpracovateli, dodavateli, distributorovi nebo předchozím drželi výrobku či služby, jenž porušuje 

právo k ochranné známce. Povinnosti informaci poskytnout se nelze zprostit pouhým odkazem na 

obchodní tajemství. Zneužije-li však žadatel získané informace k jiným účelům, bude za toto 

jednání odpovědný. Soud je povinen z úřední povinnosti zkoumat, zda poskytnutím informace 

žadateli nezpůsobí hrubé porušení práv povinného a případně žalobu zamítnout. Nelze se také 

domáhat informace, jež je veřejné známá.123 „Není-li informace podle odstavce 1 poskytnuta 

dobrovolně v přiměřené lhůtě, může se jí oprávněná osoba domáhat návrhem u soudu 

v řízení o porušení práva. Soud žalobu zamítne, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti 

ohrožení či porušení práva.“124 Jak je patrné z předchozí věty, zákon neumožňuje domáhat se 

informace samostatně, ale jedině spolu s podanou žalobou na porušení práva. Dle judikatury má 

však žalobce možnost se rozhodnout, jestli bude uplatňovat oba nároky v rámci jediné žaloby 

anebo učiní podání dvě.  

 

122  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 43-45 

 

123  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. 364-366 

124  §3 odst. 2. zákona 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství  
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3.1.4. Právo zakázat obstarávání obstaravatelem  

Termín obstaravatel je zde vykládán šířeji, než je tomu v Občanském zákoníku. Za obstaravatele 

označujeme jakýkoliv subjekt s hospodářskými vazbami na majitele ochranné známky. Majitel 

známky je oprávněn zakázat obstaravateli jakékoliv užívání svého označení, pokud byla známka 

zapsána na jméno obstaravatele ve smyslu čl. 6septies Pařížské úmluvy, a to, aniž by k tomu dal 

vlastník ochranné známky souhlas. Vlastníkovi toto oprávnění nenáleží, odůvodní-li obstaravatel 

řádně své jednání. Jedná-li se o ochranou známku s dobrým jménem, rozšiřuje se zákaz užívat 

pozdější podobné či shodné označení i na zboží a služby, jenž nemusí vykazovat shodnost ani 

podobnost se zbožím a službami, jež chrání starší ochranná známka s dobrým jménem.125 

 

3.1.5. Udělení licence k ochranné známce 

„Právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy uzavřené podle 

jiného právního předpisu pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka 

zapsána, nebo pro některé z nich. Licence může být poskytnuta jako výhradní nebo nevýhradní.“126 

Licence bývá označována za nepravý převod práv, na jejímž základě získává nabyvatel licence 

oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví. Od pravého převodu práv se liší zejména tím, že 

sama licence má konstitutivní účinky, právo tu tedy vzniká. Na rozdíl od oblasti autorských práv, 

kde představuje licenční neboli nepravý převod práv jediný obecný způsob dispozice s autorským 

dílem, nabízí §15 ZoOZ navíc i úplný neboli translativní převod práv. Licenční smlouva 

představuje obecně jediný způsob vzniku licenčního závazku k registrované ochranné známce 

nebo všeobecně známé známce. Tím se liší například od oblasti patentů, u kterých se v § 20 ZVZN 

můžeme setkat s institutem nucené licence, jenž vznikne rozhodnutím Úřadu. Případně od oblasti 

 

125  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 45 

126  § 18 odst. 1. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
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práv výkonných umělců, v níž nám § 72 Autorského zákona zavádí institut úplatné zákonné 

licence.127  

Uzavřením licence však nabyvatel licence, jenž je označován termínem licenciát, nezískává do 

svého vlastnictví samotnou ochrannou známku. Licenční smlouva bývá povětšinou úplatná – 

licenciát se v ní zpravidla zavazuje k poskytnutí určitého plnění jako protihodnoty za nabité právo 

užívat ochrannou známku. Výše tohoto protiplnění je určena domluvou účastníků. Podstatnou 

náležitostí licenční smlouvy je vedle oprávnění k výkonu práv z ochranné známky i ujednání o 

rozsahu práv, které licenciát nabývá. Poskytovatel licence zpravidla vymezuje, zda se smlouva 

vztahuje na všechny výrobky či služby, pro které je známka zapsána, nebo jen na některé z nich. 

Případně může též vymezit čas a území, na kterém je licenciát oprávněn zboží a služby pod 

ochrannou známkou nabízet. Uzavřením smlouvy, případně její účinností, jedná-li se o datum 

pozdější, je licence účinná vůči smluvním stranám. Vůči třetím subjektům je licence v souladu se 

zásadou materiální publicity účinná až zápisem do Rejstříku.128 Zákon rozlišuje licenční smlouvy 

výhradní a nevýhradní. Rozdíl spočívá v možnosti poskytnout licenci i dalším osobám než 

současnému licenciátovi. Není-li stanoveno jinak, je výhradní licence automaticky i výlučná. 

Účinností takové licence ztrácí poskytovatel právo vykonávat průmyslová práva ve vymezeném 

rozsahu, pakliže licenční smlouva nestanoví jinak. Pokud z licenční smlouvy nelze vyčíst o jaký 

druh licence se jedná, platí, že byla udělena licence nevýhradní.129 

 

3.1.6. Omezení práv vlastníka známky 

Rozsah práv vlastníka ochranné známky je omezen především zákonem. Třetí osoby jsou 

oprávněny používat v obchodním styku zejména své jméno, příjmení, adresu nebo název, údaje o 

 

127  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 292-293 

128  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 49 

129  § 2360 odst. 1 a § 2362 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník   
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jakosti, druhu, účelu, množství, zeměpisného původu a hodnotě nabízeného produktu či 

poskytované služby. Dále též údaje sloužící k určení dalších důležitých vlastností a účelu 

produktu, zejména jedná-li se o příslušenství nebo náhradní díly. Užití těchto označení však nesmí 

narušovat obchodní zvyklosti, dobré mravy ani pravidla hospodářské soutěže. Jedná se přitom o 

objektivní posouzení narušení dobrých mravů, u kterých tedy není rozhodné, zda si narušitel byl 

této skutečnosti vědom. Jsou-li tyto podmínky splněny, musí vlastník ochranné známky toto užití 

strpět.130 V praxi se často můžeme setkat s případy, kdy je pro vymezení účelu výrobku či služby 

nutné použít i označení, jenž je cizí ochrannou známkou. Jedná se například o prodej produktů, 

jenž slouží jako příslušenství či doplněk k jiným výrobkům, například kryt na konkrétní mobilní 

telefon. Příkladem může být i služba, jenž se zaměřuje na konkrétní výrobky třetí strany, například 

opravna aut se specializací na konkrétní značky.  

 

3.1.7. Vyčerpání práv vlastníka známky 

„(1) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto 

ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím 

Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.  

 

(2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud vlastník ochranné známky má oprávněné důvody zakázat další 

uvádění výrobků na trh, zejména pokud došlo ke změně nebo zhoršení stavu výrobků poté, co byly 

uvedeny na trh.“ 131 

Institut vyčerpání práv k ochranné známce je postaven na principu, že jakmile vlastník nebo třetí 

osoba s vlastníkovým souhlasem uvede na trh pravý výrobek, jenž je touto ochrannou známkou 

chráněn, dojde k vyčerpání některých práv ze známky vyplývajících a výrobek je možné volně 

 

130 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5. str. 45-4 

131  § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
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distribuovat bez souhlasu vlastníka tohoto označení. Kdokoliv je tedy oprávněn výrobek 

skladovat, nabízet, propagovat, prodávat a vlastník ochranné známky musí tyto aktivity strpět. 

Vyčerpání však s ohledem na odstavec druhý uvedeného ustanovení neplatí absolutně.132  

Mezi oprávněné důvody vlastníka ochranné známky, jenž mu umožňují zakázat další uvádění 

výrobků na trh patří zejména paralelní dovoz zboží, který ekonomicky poškozuje vlastníka 

ochranné známky při expanzi na nový trh a neposkytuje spotřebiteli žádoucí servis, jenž je 

spojován s kvalitou výrobků ochrannou známkou označených.133 Z hlediska vyčerpání práv je 

zásadní určení územního rozsahu, v kterém k vyčerpání dochází. Setkat se můžeme s národním 

režimem, jenž je upraven ve výše uvedeném § 11 ZoOZ, kdy dochází k vyčerpání jen na území na 

České republiky. Dále existuje regionální režim, který se aplikuje na úrovni států EU a EHS. Setkat 

se ale můžeme i s mezinárodním režimem, jenž spojuje vyčerpání práv s uvedením výrobku na trh 

v kterémkoliv státě. Určení správného právního režimu, jenž je potřeba aplikovat, závisí na právní 

úpravě státu, kde je daná otázka řešena.134 

 

3.1.8. Povinné užívání 

Povinnost vlastníka ochrannou známku skutečně užívat není předpokladem zápisu ochranné 

známky do Rejstříku. Zákon však spojuje s neužíváním po dostatečně dlouhou dobu možnost 

omezení či ztráty práv z takové ochranné známky. To neplatí, má-li vlastník k neužívání své 

známky legitimní důvod. Taxativní výčet těchto důvodů v zákoně nenajdeme, mohou jím však být 

jen okolnosti vzniklé nezávisle na vůli vlastníka ochranné známky, nebo okolnosti, jež vlastník 

sám nezavinil. V praxi tak může jít například o nemožnost vyrábět a nabízet výrobky, pro něž je 

 

132  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 236-237 

133  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 46 

134  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 236 
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ochranná známka zapsána z důvodu vyšší moci, jež poničila výrobní zařízení. Na druhé straně se 

vlastník nemůže při neužívání vymlouvat na důvody typu nedostatek finančních prostředků nebo 

znemožnění podnikatelských aktivit zásahem úřadů.135 Za řádné užívání ochranné známky je 

považováno užívání známky v podobě, v které byla zapsána v Rejstříku, případně též v podobě, 

jež se od zapsané podoby odlišuje jen prvky, které nemění její distinktivní způsobilost; vyobrazení 

známky na výrobku či obalu výrobku, jež je určen k vývozu, užití známky licenciátem a užití 

kolektivní známky oprávněnou osobou. Účelem institutu povinného užívání je zejména zamezení 

hromadění ochranných známek, které byly zaregistrovány jen z důvodu jejich blokace či 

pozdějšího zisku ze známkoprávní transakce a nejsou svými vlastníky skutečně užívány. Právě 

v této oblasti došlo již zmiňovanou novelou ZoOZ k další změně. Původní úprava byla poměrně 

benevolentní, neboť k naplnění požadavku řádného užívání postačilo pouze fiktivní užívání, a 

navíc intenzita užívání nebyla v praxi rozhodující.136 Současná právní úprava vyžaduje po 

žalovaném vlastníkovi ochranné známky, jenž je zapsána alespoň 5 let, důkaz o řádném užívání, 

nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání je-li k tomu protistranou vyzván.137 Ke 

skutečnému užívání ochranné známce se ve své m rozhodnutí C-495/07 vyjádřil i Soudní dvůr EU, 

který došel k závěru, že použití označení na předmětech, jež jsou poskytovány kupujícím zdarma 

nemůže být považováno za skutečné užívání ochranné známky.138 

 

 

 

135  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 

136  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 47 

137  § 10a odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

138  HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech 
průmyslového vlastnictví. 2. díl. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edice Judikatura. ISBN 978-80-7400-375-2, str. 
114 
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3.1.9. Převod vlastnického práva 

„Ochranná známka může být nezávisle na převodu obchodního závodu převedena, a to pro 

všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné 

známky musí být učiněn písemnou smlouvou.“ 139  

Zaregistrovaná ochranná známka představuje v právním slova smyslu nehmotnou věc, jež je 

předmětem vlastnictví. Jako takovou ji její vlastník může převést na další osobu. Nezapsaná 

označení je nutné považovat také za věci. Jejich převod je však problematičtější. Z důvodu 

chybějících subjektivních majetkových práv, která by se k nim vztahovala je nelze převést 

samostatně. Mohou však být převedeny například jako součást obchodního závodu nebo firmy. 

K převodu ochranné známky dochází nejčastěji inominátní smlouvou o převodu. Na rozdíl od 

licence má převod translativní, nikoliv konstitutivní účinky. Nabyvatel ochranné známky tedy 

vstupuje do právního postavení původního vlastníka.140 Zápis převodu do Rejstříku může žádostí 

iniciovat kterákoliv smluvní strana. Samotným zápisem se převod stává účiným.141 

 

3.1.10. Vzdání se práv k ochranné známce 

Vzdát se ochranné známky v rozsahu všech výrobků a služeb, na které se známka vztahuje, nebo 

v pouze v omezeném rozsahu, je dalším právem vlastníka ochranné známky. Uplatnění tohoto 

práva vyžaduje jednostranné písemné prohlášení vlastníka adresované Úřadu, z kterého je jasná 

vůle vzdát se práv k ochranné známce a jeho rozsah. Rozhodným dnem vzdání se práva k ochranné 

 

139  § 15 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

140  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 270-279 

141  § 15 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
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známce je den doručení prohlášení Úřadu. Po této skutečnosti již vlastník nemůže vzít prohlášení 

zpět. Zánik vlastníkových práv k ochranné známce je oznamován prostřednictvím Věstníku.142 

 

3.1.11. Jiná práva k ochranné známce 

Jak již bylo zmíněné výše, zapsaná ochranná známka představuje nehmotnou věc v právním slova 

smyslu a je předmětem vlastnického práva. Jako taková může být navíc i předmětem zástavního 

práva, nebo předmětem výkonu rozhodnutí a exekuce. Může být také součástí majetkové podstaty 

v probíhajícím insolvenčním řízení. Zatížení ochranné známky zástavním právem nezpůsobuje 

nemožnost řádného užívání ze strany vlastníka či držitele licence. Není ani deliberačním důvodem 

jejího případného neužívání ve smyslu § 15 ZoOZ. 

 

3.2. Práva autora  

Práva autora můžeme rozdělit do dvou skupin. První tvoří výlučná osobnostní práva a druhou 

výlučná práva majetková. Zákon tedy vychází z dualistické koncepce, v jejímž smyslu rozděluje 

práva na ty, která jsou neodmyslitelně spjata s osobností autora a jeho smrtí zanikají, a na ty, která 

svou existencí nejsou spojena s osobou autora a mohou být předmětem přechodu na dědice či 

jiného právního nástupce.143 

 

 

 

142  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 49 

143  § 10 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 
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3.2.1. Osobnostní práva  

Osobnostní práva autorská řadíme mezi subjektivní práva, jež jsou nemajetkové povahy. Vychází 

z koncepce díla jakožto součásti samotného duševního výstupu autora, který je v něm osobně a 

virtuálně zastoupen. Nakládá-li tedy někdo třetí s dílem, nakládá do určité míry i se samotnou 

osobností jeho tvůrce.  Tento druh práv, jenž vychází ze samotného autorství dopadá na všechny 

druhy autorských děl, tím pádem i na díla kartografická, vědecká či počítačové programy. 

Osobností autorská práva zabraňují tomu, aby mohlo být s dílem volně bez dalšího nakládáno tak, 

jak je tomu v případě většiny věcí. Omezují tedy vlastníka díla ve prospěch autora, jehož osobnost 

je třeba prostřednictvím díla chránit. Specifikem těchto práv je jejich neocenitelnost, 

nepřevoditelnost a skutečnost, že se jich autor nemůže vzdát a že ve většině případů zanikají jeho 

smrtí. I po smrti autora požívá autor a dílo ochrany v to smyslu, že si nikdo nesmí osobovat 

autorství díla a nesmí být užito, tak aby se snižovala jeho hodnota. Je-li to navíc běžné a nejedná-

li se o anonymní dílo, musí být při užití uveden zesnulý autor. Této posmrtné ochrany se mohou 

v zájmu autora domáhat osoby jemu blízké, sdružení autorů či kolektivní správce. V praxi může 

lehce dojít k zdánlivému průniku autorskoprávní ochrany a ochrany občanskoprávní, neboť i ta 

osobnostním právům, byť v jiném rozsahu, poskytuje ochranu. Je třeba je však striktně odlišovat, 

neboť každé slouží jinému účelu. S podobnou korelací se můžeme setkat i mezi osobnostními a 

majetkovými autorskými právy. V praxi je zapotřebí aplikovat každý druh práv samostatně, 

ačkoliv se může zdát, že dochází ke splynutí. V teorie bývá tento jev vysvětlován tím, že práva 

majetková z práv osobnostních vycházejí a tvoří tedy jakousi nadstavbu.144  

Obsahem osobnostního autorského práva je zejména možnost autora rozhodnout o prvním 

uveřejnění svého díla. Má také právo nárokovat si autorství a rozhodnout, jestli a jak má být jeho 

autorství při užití či zveřejnění díla uvedeno, jde-li o případ, kdy je uvedení při užití díla obvyklé. 

Dále sem řadíme i právo na nedotknutelnost díla, které spočívá zejména v tom, že do díla nemůže 

 

144  SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská 
učebnice. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-240-0, str. 84-85 
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být zasaženo a nemůže být změněno bez jeho souhlasu. Užívá-li navíc dílo třetí osoba, nesmí tak 

činit způsobem, který by snižoval hodnotu díla a autor má až na výjimky možnost dohledu.145 

 

3.2.2. Majetková práva   

Majetková práva autorská se vyznačují výlučností, nepřevoditelností a obdobnou povahou jakou 

mají práva vlastnická. Skrze majetková práva autorská naplňuje autor své ekonomické a další 

zájmy zejména tím, že uděluje licencí svolení k jejich užití třetími osobami. Hlavní rozdíl oproti 

právům osobnostním spatřujeme ve skutečnosti, že majetková práva nezanikají smrtí autora, ale 

mohou přejít na jeho dědice, kteří s nimi mohou volně disponovat, jako by sami byli autoři.146  

Mezi majetková práva autora řadíme zejména oprávnění dílo v původní či změněné podobě užít, 

pod které spadá i rozmnožování, pronájem, rozšiřování a vystavování originálu nebo 

rozmnoženiny díla. V neposlední řadě sem řadíme i sdělování díla veřejnosti ať už se jedná o 

provoz díla živě, či ze záznamu, vysílání díla televizí či rozhlasem anebo jiným způsobem. Tento 

zákonný výčet však není konečný, nýbrž pouze demonstrativní. Můžeme sem zařadit například i 

náhradní odměnu, na kterou má autor nárok v případě protiprávního užití díla.  

Společným rysem majetkových práv je jejich nezcizitelnost, autor tedy není oprávněn jednotlivá 

majetková práva či celé majetkové právo převést na jiného. Nelze se ho dokonce ani vzdát, nebo 

postihnout rozhodnutím. Postihující rozhodnutí by se mohlo týkat pouze pohledávky 

z majetkového práva vzniklé a jednalo by se v tomto případě o výkon rozhodnutí postoupením 

pohledávky. Ze samotného charakteru majetkových práv autorských dovozujeme, že jsou 

předmětem dědictví. Zdědí-li majetkové právo více dědiců, regulují vzniklý stav mimo obecných 

ustanovení občanského zákoníku i speciální ustanovení o spoluautorství, z čehož vyplývá, že pro 

nakládání s autorským dílem bude třeba dosáhnout jednomyslného rozhodnutí. Dalším rysem 

 

145  § 11 odst. 1-3 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 

146  SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská 
učebnice. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-240-0, str. 94-96 
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autorských práv je, že jsou nepřevoditelně spojená s osobou samotného autora je jejich 

neocenitelnost ve stejném smyslu jako není možné ocenit například osobnost člověka. Mimo 

samotných majetkových práv autora a pohledávek z těchto práv vzniklých, mohou být předmětem 

dědické sukcese i hmotné substráty, na nichž je dílo zachyceno, např. digitální nosič či 

gramofonová deska s originálem skladby. Ačkoliv jsou autorská práva majetková předmětem 

dědictví, nepřechází na dědice veškerá práva, která autorovi náležela. Dědicové nenabývají práva 

přímo spojená s osobností autora, jenž se může autor uplatnit při výkonu svých majetkových práv 

jako např. možnost odstoupit od kontraktu pro změnu vnitřního přesvědčení či autorské právo na 

korekturu díla.147 Specifikem majetkových práv autorských je i jejich doba trvání, jenž trvá po 

dobu života samotného autora a ještě 70 let po jeho smrti. Jedná-li se o spoluautorské dílo, počítá 

se doba od smrti posledního autora. Pokud již uplynuly majetková práva autorů a dílo dosud nebylo 

zveřejněno, je možné, aby k dílu vzniklo výlučné majetkové právo prvního zveřejnitele, které bude 

převoditelné a bude platit 25 let od zveřejnění díla.  

 

3.3. Ochrana autorského práva 

Ustanovení o odpovědnosti za porušení autorského práva a případně práv souvisejících nalezneme 

v komplexní podobě v Autorském zákoně. Jednotlivé prostředky ochrany je možné dělit na 

občanské a správní. V trestním zákoně pak nalezneme ještě trestněprávní prostředky ochrany 

autorských práv, jedná-li se o případy se zvýšenou společenskou škodlivostí.148. 

 

 

 

147  CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7400-725-5, str. 435 

148  SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská 
učebnice. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-240-0, str. 242 
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1. Občanskoprávní ochrana autorských práv  

Aktivně legitimovaná osoba v případě občanskoprávních nároků z autorských práv je zejména 

autor samotný a po jeho smrti následně jeho oprávnění dědicové. Dědí-li autorská práva více osob, 

požívá aktivní legitimace každý z dědiců samostatně. Na rozdíl od nakládání s dílem se zde tedy 

nevyžaduje konsensus. Některé nároky jako např. nárok na náhradu škody či odstranění závadného 

stavu, mohou být uplatňovány nejen originálním nositelem práv tedy samotným autorem, ale i 

vykonavatelem majetkových práv autorských. Může se jednat například o zaměstnance či jiného 

zástupce, který na základě kontraktu vykonává majetková práva namísto autora. Byla-li udělena 

exkluzivní licence na konkrétní způsob užití díla, který však vykonává i neoprávněná osoba, je 

k vymáhání nároků vedle originálního nositele práv oprávněn také držitel této licence. Musí však 

být držitelem výhradní licence ve chvíli, kdy došlo k neoprávněnému zásahu do autorského práva. 

Kromě autora a nabyvatele exkluzivní licence, může být v některých případech aktivně 

legitimován i kolektivní správce. Jedná se například o nároky na náhradu škody, zdržení se 

určitého jednání či vydání bezdůvodného obohacení. Podmínkou uplatnění těchto nároků 

kolektivním správcem je však nečinnost nositele práva.  

Mezi jednotlivé nároky, které lze v rámci občanskoprávní ochrany autorských práv vymáhat patří 

zejména nárok určení autorství či jiných práv, nárok na zdržení se jednání spočívající v porušování 

či ohrožování autorského práva, nárok informační a odstraňovací nárok, jenž má za cíl obnovit 

stav před neoprávněným zásahem. Dále též nárok na uveřejnění rozsudku a také nárok na satisfakci 

v podobě omluvy či peněžitého zadostiučinění, které vznikají až rozhodnutím soudu a náleží pouze 

originálnímu nositeli práv. V neposlední řadě sem patří také  nárok na náhradu škody a vydání 

bezdůvodného obohacení, při kterém je nositel práv oprávněn požadovat dvojnásobek licenční 

odměny, jenž by byla v takovém případě obvyklá. Je třeba ještě podotknout, že prodejní cena 

produktu není určující pro výši těchto nároků, tou je naopak hodnota neoprávněného užití. Při 

kalkulaci hodnoty neoprávněného užití nelze vycházet z velikosti ušlého zisku, neboť ten by byl 
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velmi těžko prokazatelný. Vychází se naopak z obohacení neoprávněného uživatele, kterému 

odpovídá hodnota, oč byl nositel práv ochuzen. 149  

Vznik odpovědnosti za zásah do autorských práv je odpovědností za zavinění. Jedná-li se o nárok 

na náhradu škody, platí toto striktně, nestanoví-li zákon jinak.150 Opačná situace nastává naopak u 

nároku na vydání bezdůvodného obohacení, který na zavinění vázán není. Z důvodů obdobného 

užití ustanovení o náhradě škody i na případy nemajetkové újmy, je nově i zásah do osobnostních 

práv autora podmíněn zaviněním.151  

 

2. Správní ochrana autorského práva  

Jelikož autorské právo náleží do soukromého práva, má většina jeho norem též soukromoprávní 

povahu. Část tohoto odvětví je však upravena i normami veřejnoprávními, jenž mají zpravidla na 

rozdíl od velké části norem soukromoprávních povahu kogentní. Ačkoliv je tedy většina právní 

ochrany v oblasti autorského práva realizována prostřednictvím občanskoprávní úpravy, objevují 

se v této oblasti, kde si to veřejný zájem žádá i normy správní, s nimiž je spojeno správní trestání. 

Je třeba poznamenat, že uplatnění veřejnoprávní odpovědnosti a norem správního práva nemá vliv 

na vznik soukromoprávní odpovědnosti a naopak. V praxi tedy například úhradou škody či 

vydáním bezdůvodného obohacení nedochází automaticky k zániku odpovědnosti za přestupek, 

jenž je předmětem správního řízení. Může k tomu však být nahlíženo při stanovení trestu. Jiná 

situace nastává v oblasti správního a trestního stíhání, kde může v některých případech dojít 

k překrytí jednotlivých skutkových podstat. Například přestupek, jehož se dopustí fyzická osoba 

tím, že neoprávněně užije autorské dílo dle § 105 odst. 1 AZ může současně naplnit skutkovou 

podstatu trestného činu porušení autorského práva dle § 270 odst. 1. Trestního zákona. Určující 

 

149  SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská 
učebnice. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-240-0, str. 242-249 

150  §2985 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník  

151  § 2984 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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pro posouzení, zda půjde o odpovědnost trestněprávní či správní bude v daném případě intenzita 

zásahu a rozhodnutí o ní náleží orgánům činných v trestním řízení.152   

 

3. Trestněprávní ochrana autorských práv 

Ze zásady subsidiarity trestní represe vyplývá omezené použití norem trestního práva jen na ty 

případy, kdy to vyžaduje silný veřejný zájem a právní úprava normami ostatních právních odvětví 

by byla nedostatečná. Trestněprávní normy tedy mají za úkol ochraňovat nejdůležitější 

společenské zájmy a hodnoty před těmi nejzávažnějšími delikty s vysokou společenskou 

škodlivostí.153   

 

 Ochrana spočívá zejména v tom, že zákon výslovně označuje některá jednání za trestné a spojuje 

s ním nad rámec možných občanskoprávních důsledků i důsledky trestněprávní, jimiž jsou 

zpravidla tresty a ochranná opatření. Dále také reguluje postup, jenž vede k posouzení trestného 

chování a eventuálnímu uložení trestní sankce. Jak již bylo nastíněno dříve, trestní odpovědnost 

se uplatňuje autonomně a nezávisle na jiné právní nebo mimoprávní odpovědnosti. Trestní 

odpovědnost je specifická tím, že jí lze uplatňovat pouze prostřednictvím orgánů činných 

v trestním řízení a o případné vině a trestu rozhoduje výlučně soud dle norem trestního práva 

procesního. Rozhodnutí o pachateli a spáchání trestního činu, jímž bylo zasaženo do autorských 

práva, je následně závazné i pro rozhodnutí soudu v soukromoprávním řízení, kde se rozhoduje 

například o náhradě škody či vydání bezdůvodného obohacení.154   

 

152  SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská 
učebnice. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-240-0, str. 332-333 

153  ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-428-5, str. 108-125 

154  SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská 
učebnice. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-240-0, str. 341-342 
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3.4. Kolektivní správa autorských práv  

Institut kolektivní správy autorských práv včetně práv s nimi souvisejících se stává stále důležitější 

části moderní autorskoprávní úpravy. Příčinou je zejména vývoj moderních technologií a 

rozšiřování digitálního světa, v rámci něhož roste používání autorských děl exponenciální 

rychlostí. Historickým důvodem jejího vzniku bylo spojení autorů za účelem efektivnější ochrany 

práv. Institut však prošel vývojem a nyní sleduje i další cíl, dostupnost užití autorských děl pro 

běžné uživatele. Při současné kvantitě a variabilitě užití autorských děl v digitálním prostředí není 

totiž možné požadovat po uživatelích, aby si samostatně opatřovali souhlasy s každým 

jednotlivým užitím díla od jeho konkrétního autora. Současně je nemožné, aby se jednotliví autoři 

byli schopni efektivně bránit všem neoprávněným užitím svých děl. Smyslem kolektivní správy je 

tedy zjednodušit ochranu práv autorům a oprávněné užití těchto děl uživatelům.155 

 

Zákon definuje kolektivní správu jako plnou správu majetkových autorských práv a práv s právem 

autorským souvisejících, jenž slouží k jejich společnému užitku. Plnou správu je třeba vykládat 

dle § 1409 Občanského zákoníku jako správu, jenž se týká jak udržování, tak rozmnožování 

majetku zastoupeného. Předmětem ochrany v rámci kolektivní správy jsou zveřejněná či ke 

zveřejnění nabídnutá díla, umělecké výkony a zvukové či zvukově obrazové záznamy.  Netýká se 

tedy všech autorských děl, jsou z ní vyloučeny například databáze či vysílání. Zákon také 

z kolektivní správy explicitně vylučuje zprostředkovatelskou a příležitostnou či krátkodobou 

správu práv, které nepodléhají zákonné povinnosti kolektivní správy.156  

 

 

 

155  SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská 
učebnice. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-240-0, str. 284-287 

156  Komentář § 95 AZ: Autorský zákon, 5. vydání, 2017, s. 188 – 189 
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4. Výluky ze známkoprávní a autorskoprávní ochrany  

4.1. Označení nezpůsobilá k zápisu do rejstříku ochranných známek  

Důvody, pro které může Úřad odmítnout poskytnutí ochrany přihlašovanému označení se dělí na 

dvě skupiny. První jsou důvody absolutní. Ty působí absolutně v tom smyslu, že pokud se 

vyskytnou, není možné je překonat. O jejich existenci navíc rozhoduje výhradně Úřad, jehož 

rozhodnutí může být následně podrobeno kontrole mocí soudní. Druhou skupinu tvoří důvody 

relativní, které jsou v zásadě odstranitelné. Zpravidla jejich existenci namítají třetí osoby v rámci 

konkrétního řízení před Úřadem, např. v námitkovém řízení. Relativní důvody je většinou možné 

překonat dohodou nebo rozhodnutím Úřadu o neoprávněnosti vznesených námitek.157 

4.1.1. Absolutní důvody nezpůsobilosti k zápisu 

Taxativní výčet absolutních důvodů, pro které není zápis ochranné známky možný, je obsažený v 

§ 4 ZoOZ.158 Z uvedených důvodů musí dojít ex officio k zamítnutí zápisu. Případně lze z těchto 

důvodů na návrh třetí osoby prohlásit již zapsaná ochranná známka za neplatnou podle § 32 odst. 

1. ZoOZ.159 

§ 4 
[Výčet důvodů] 

Do rejstříku se nezapíše označení 

 

157  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 9 

158  §4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

159  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 27 

a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1, 

b) které nemá rozlišovací způsobilost, 

c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, 
zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností, 
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1. Označení, které nemůže tvořit ochranou známku ve smyslu § 1 ZoOZ 

Takové označení nemůže být zapsáno, protože nesplňuje samotnou zákonnou definici ochranné 

známky. Jedná se o hlavní kritérium, které rozhoduje o zápisné způsobilosti označení.160 Toto 

ustanovení vyžaduje, aby dané označení splnilo požadavek rozlišovací způsobilosti a grafické 

znázornitelnosti ve smyslu judikatury Soudního dvora a rozhodovací praxe EUIPO. Právě 

požadavek grafické znázornitelnosti mohl v minulosti diskvalifikovat ze zápisu netradiční 

ochranné známky, například čichové nebo zvukové. Dnešní právní úprava je však na rozdíl od 

dřívější značně liberální a existenci těchto ochranných známek za splnění podmínek rozlišovací 

způsobilosti a jasné vyjádřitelnosti v Rejstříku, umožňuje.161 

 

 

 

160  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 10 

161  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 28-29 

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

e) které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení 
technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu, 

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

g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby, 

h) přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný 
původ, 

i) které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy,3 k jehož zápisu nebyl dán souhlas 
příslušnými orgány, 

j) které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy),3 jestliže jejich užití je předmětem 
zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu, 

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

l) jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou 
republiku z mezinárodních smluv, 
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2. Označení, které nemá rozlišovací způsobilost  

Rozlišovací způsobilost je základní podmínkou každého označení, které má být zapsáno jako 

ochranná známka. Bez naplnění této vlastnosti by známka nemohla sloužit svému hlavnímu účelu 

a odlišit výrobky a služby na trhu. Proto nestačí jen odlišení od dosud známých označení. Vyžaduje 

se, aby bylo označení svým obsahem a formou do té míry originální, že jeho hlavní znaky budou 

způsobilé individualizovat výrobky a služby, které označuje. Spotřebitel bude tedy schopný na 

základě daného označení rozeznat výrobky z určitého obchodního zdroje.162 

Rozlišujeme více stupňů rozlišovací způsobilost, přičemž požadovaná výše se vždy odvíjí od 

konkrétního zboží, které má být pod daným označením nabízeno. Velmi vysoký stupeň rozlišovací 

způsobilosti bude požadován například u spotřebního zboží, které je konzumováno denně. Je třeba 

si uvědomit, že různá označení budou mít odlišnou rozlišovací způsobilost ve vztahu k různým 

produktům. Například označení „APPLE“, obvyklé slovo označující ovoce, ve vztahu 

k elektronice anebo „KODAK“, jenž je příkladem fantazijní ochranné známky, ve vztahu 

k fotografickým aparátům, mají velmi silnou rozlišovací způsobilost a budou tedy požívat i velmi 

silné právní ochrany. Naopak popisný výraz, např. označení „APPLE“ ve vztahu ke skutečnému 

ovoci, by neměl téměř žádnou rozlišovací způsobilost a nemohl by být tudíž zapsán jako ochranná 

známka.163  

3. Popisné označení  

Popisná označení jsou dalším příkladem nedostatečné rozlišovací způsobilosti. Typicky se jedná 

o označení, jež obsahují údaje o kvalitě, času, místě, množství, ceně, určení produktu apod. 

Příkladem může být například označení EXTRA-HIGH nebo SALES. Netolerují se však ani 

označení pochvalného charakteru, např. SUPER nebo PRIMA. Ochrany nepožívají ani označení, 

jenž vypovídají o výchozí surovině produktu jako např. AURIT. Samotné rozlišení toho, zda 

 

162  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 10 

163  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. 18-19 
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budou spotřebitelé vnímat přihlašované označení spíše jako vlastnost výrobku anebo jako údaj o 

původu výrobku, je základem pro rozhodnutí, zda označení zařadit do deskriptivní kategorie, jenž 

nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost anebo do distinktivní, které ji naopak mít může.164 

4. Druhová označení  

Stejně jako popisná označení, ani označení druhová, jenž v obchodě vyjadřuje druh zboží, např. 

„karotka“, nebude možné zapsat do rejstříku ochranných známek. Označení je druhové, pokud 

vymezuje typ nebo kategorii, do které výrobek patří. Příkladem druhového označení může být 

například slovo „ČOKOLÁDA“ ve vztahu ke sladkostem a čokoládovým výrobkům. Ve vztahu 

k jiným výrobkům, např. softwaru by tomu tak již nebylo. Na druhé straně, například „SVĚTOVÁ 

ČOKOLÁDA“, jenž je označením složeným, nebude ani ve vztahu ke sladkostem považováno za 

druhotné označení a bude mít i dostatečnou rozlišovací způsobilost.165 K problematice rozlišovací 

způsobilosti druhových označení se svém rozhodnutí 10 Ca 294/2005 vyjádřil i Městský soud 

v Praze:„I slova obvyklá v běžném jazyce mohou mít vysokou rozlišovací způsobilost, pokud 

jejich význam nikterak nesouvisí s výrobky, které jsou jimi označovány.“ 166 

V používání druhových označení nelze nikomu zabránit, a proto se kvůli své všeobecnosti nemůže 

stát ochranou známkou. Může však dojít k tomu, že se ochranná známka, jenž byla dostatečně 

dlouho všeobecně zneužívána bez účinné obrany jejího vlastníka, stane druhovým označením, 

postrádajícím právní ochranu.167 

 

 

164  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 12 

165  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 41-42 

166  HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech 
průmyslového vlastnictví. 2. díl. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edice Judikatura. ISBN 978-80-7400-375-2, str. 
573 

167  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 13 
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5. Označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy 

Požadavek veřejného pořádku a dobrých mravů dopadá zejména na označení hanlivá, nemorální, 

neslušná či pornografická. Nepřípustná by byla také označení, obsahující jména státních činitelů 

či dalších osob, jež se zasloužili o stát jako např. Masaryk. Dále toto ustanovení pokrývá i dobré 

mravy soutěže a ochranu před nekalou soutěží. V neposlední řadě sem můžeme zařadit i názvy 

státních orgánů, politických stran, veřejnoprávních institucí a také státem verifikovaná označení 

kontrolní, puncovní a jiná. Námitku z důvodu veřejného pořádku a mravnosti vznáší orgán veřejné 

správy, jenž má v této oblasti diskreci.168 

6. Označení způsobilé klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost 

nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby  

Klamavost označení je dalším absolutním důvodem výluky ze zápisu. Pojem klamavost se 

historicky vyvíjel a dle nynější judikatury je třeba jej chápat velice široce, vždy s ohledem na účel 

ochranné známky a vliv na spotřebitelské chování ve vztahu k označenému výrobku či službě. 169 

Při posuzování způsobilosti klamat spotřebitele je třeba zkoumat materiální hledisko. V této 

souvislosti bych rád uvedl rozhodnutí Úřadu, týkající se místa poskytování služby, které stanovilo, 

že pokud označení obsahuje údaj o místu, na kterém by nikdo nepředpokládal, že by tam příslušné 

služby byly poskytovány, nejedná se o klamavé označení, nýbrž o označení fantazijní, jenž má 

dostatečnou rozlišovací způsobilost.170  

 

 

 

168  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 17 

169  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. 22 

170  Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastenictví ve věci O-156954 ze dne 4.6.2002 
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7.  Označení přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné 

označení, aniž by víno či lihovina, měly takovýto zeměpisný původ.  

Dohoda TRIPS zajišťuje lihovinách a vínům pro jejich specifické postavení na trhu vyšší stupeň 

ochrany. Zeměpisné označení na těchto produktech musí být v souladu s jejich pravým původem, 

jinak není zápis možný.171 

8.  Označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly 

obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech.  

Tyto označení může každý použít bez ohledu na to, kdo zboží vyrábí, nebo prodává. Mají totiž pro 

svou obvyklost v běžném jazyce nebo v obchodních zvyklostech povahu veřejnoprávního užití. 172 

Příkladem lze uvést například označení „STIMULATION“, které bylo pro svou obvyklost ve 

spojení s energetickými nápoji v minulosti zrušeno.  

9.  Označení, jež je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy 

výrobku, nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, nebo 

který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu.  

Tento druh výluky má za úkol předejít střetu s odlišnými předměty průmyslového vlastnictví. 

Jednat se může zejména o vnější konstituci výrobků, požívající ochrany jako průmyslový vzor. 

Známkoprávní ochrana není možná, pokud tvar výrobku vyplývá z obecného užívání, nebo 

technických požadavků.173 Nejznámějším rozhodnutím v této oblasti je případ posouzení zápisné 

způsobilosti ve věci přihlášky ochranné známky EU společnosti Bang & Olufsen, jenž je známým 

výrobcem reproduktorů. EUIPO definoval smysl této absolutní podmínky zejména v zabránění 

 

171  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 16 

172  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. 21 

173  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 16 
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zneužití známkoprávní ochrany pro obcházení autorskoprávní ochrany a ochrany průmyslových 

vzorů, jež jsou časově omezené. A to v případech, kdy se označení skládá výlučně z tvaru, dávající 

mu podstatnou hodnotu. EUIPO vyslovil domněnku, že tvar dává označení podstatnou hodnotu, 

pokud je způsobilý zásadně ovlivnit spotřebitelské nákupní chování. Jedná se tudíž o případy, kdy 

je tvar výrobků jediným či podstatným důvodem, proč se výrobek prodává.174 

10. Označení vyloučená Pařížskou úmluvou. Jiná označení, jejich užití je 

předmětem zvláštního veřejného zájmu a označení nesoucí vysokou 

symbolickou hodnotu.  

Pařížská úmluva ve svém článku 6ter poskytuje speciální ochranu názvům mezistátním, 

mezinárodním a dalším orgánům nebo organizacím a jejich znakům, vlajkám a erbům. Bez 

souhlasu dotčeného orgánu nelze označení použít. Chráněna jsou i jiná označení než ta vykazující 

znaky uvedené v článku 6ter. Jedná se o označení jejichž užití je předmětem zvláštního veřejného 

zájmu, zejména označení, jež jsou zaměnitelná s označeními nevládních, mezivládních a 

mezinárodních orgánů a institucí. Případně jsou-li těmito označeními přímo tvořena. V neposlední 

řadě požívají ochrany také označení nesoucí vysokou symbolickou hodnotu jako např. náboženské 

symboly anebo jiné symboly důležité z důvodu bezpečnosti.175 

 

4.1.2. Relativní důvody nezpůsobilosti k zápisu 

Relativní důvody nezpůsobilosti zápisu ochranné známky se zpravidla neuplatní ex offo, nýbrž se 

jich musí dovolat zákonem přesně definovaná třetí osoba prostřednictvím institutu námitek, jak již 

bylo popsáno výše. Výčet těchto důvodů a osob, které jsou oprávněny námitky vznést, nám 

 

174  KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 55 

175  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. 22 
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poskytuje § 7 ZoOZ. Jedná se zejména o případy, kdy by bylo zápisem nového označení zasaženo 

do práva třetí osoby, které tudíž zákon dává možnost, aby se proti vzniku konfliktního novějšího 

práva bránila. Při úspěšné uplatnění námitek dojde k zamítnutí zápisu. Neuplatní-li třetí osoba své 

právo na podání námitky, bude konfliktní označení zapsáno. Zákon ji v tomto případě nabízí další 

prostředek obrany, sice návrh prohlášení označení za neplatné. Podmínky pro uplatnění staršího 

práva musí však existovat již v době podání přihlášky k zápisu novějšího označení nebo v době 

vzniku práva přednosti na zápis tohoto novějšího označení.176 

 

4.2. Volné užití autorského díla a zákonná licence 

Volné užití a zákonná licence představují případy výjimek a omezení z výlučných autorských práv. 

Zákonná licence neslouží k ochraně individuálně určeného zájmu, ale k ochraně zájmů veřejných. 

Tím se výjimky a omezení autorského práva zásadně liší od licence smluvní. Zákonné licence 

poskytují určenému okruhu adresátů pro určený předmět ochrany povolení užít chráněné dílo, 

jehož užití by jinak bylo autorskou ochranou vyloučeno. Příkladem může být například 

zpravodajská a úřední či knihovní licence. Uzákonění těchto výjimek zabraňuje nežádoucí situaci, 

kdy by každý jednotlivý případ, kdy dojde ke kolizi autorskoprávní ochrany a konkrétního 

veřejného zájmu, musel být posuzován ad hoc. Oproti zákonné licenci, představuje volné užití díla 

oprávnění užít chráněné dílo fyzickou osobou v soukromí a bez dopad na hospodářství.177 Pod 

volné užití díla řadíme i zhotovení rozmnoženiny, napodobeniny či záznamu pro osobní potřebu 

fyzické osoby či interní potřebu osoby právnické. Je však třeba doplnit, že volné užití nemění nic 

na povinnosti platit zákonnou odměnu a strpět technické prostředky, jež chrání autorská práva jako 

např. ochranné značení, jehož účelem je zabránit kopírování díla. Odstraňování takové ochrany 

bude posuzováno jako narušení autorských práv nehledě na to, že se tak mohlo díl pouze v úmyslu 

 

176  § 32 odst. 3 a 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

177  SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská 
učebnice. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-240-0, str. 124-125 
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následného volného užití díla.178. V této souvislosti bych ještě zmínil již více než 40 let starý 

rozsudek Nejvyššího soudu 3 Cz 13/76, jenž stanuje, že za volné užití díla nelze považovat 

hromadnou výrobu napodobenin tohoto díla. Je k němu tudíž třeba souhlas autora. 

Můžeme tedy shrnout, že volným užitím je takové užití chráněného díla, jež sám zákon ze své 

regulace vylučuje. Oproti tomu, o zákonnou licenci půjde tehdy, dovoluje-li zákon explicitně užití 

autorského díla, aniž by k tomu dal autor či jiné oprávněné osoby souhlas. Můžeme se setkat 

dokonce i s bezúplatnými zákonnými licencemi, kdy není třeba vyžadovat souhlas a za užití díla 

poskytnout autorovi odměnu.179 Od volných užití, jenž představují výjimku z práva autorského je 

třeba odlišit volné užití díla podle § 28 AZ. To dopadá pouze na případ uplynutí doby majetkových 

práv, čímž se dílo stává volným. 180  

Je třeba poznamenat, že ustanovení o výjimkách a omezeních autorských práv lze použít pouze 

tehdy, pokud dochází k užití díla v souladu s jeho běžným způsobem a nedochází 

k nepřiměřenému zásahu do práv autora. Tyto zásady pramení z Bernské úmluvy i dohody TRIPS 

a spolu s podmínkou užití výjimek a omezení jen v zákonných případech vytváří tříkolový test 

jejich oprávněného užití. Některé druhy volných užití a zákonných licencí navíc dopadají pouze 

na díla již zveřejněná.181  

Mezi zákonné licence řadíme zejména užití díla v citaci, za účelem propagace výstavy nebo 

prodeje uměleckých děl, za účelem opravy nebo předvedení přístroje zákazníkovi anebo vyjádření 

a zaznamenání díla, jenž je umístěno na veřejném prostranství. Ze zákonné autorskoprávní ochrany 

je také vyloučeno nepodstatné, vedlejší užití díla, nebo užití díla knihovnou, muzeem, archivem, 

školou či jiným nevýdělečným vzdělávacím zařízením. V neposlední řadě stojí za zmínku i 

zákonná úřední a zpravodajská licence, jenž opravňuje při splnění dalších podmínek užít dílo 

 

178  CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7400-725-5, str. 442-444 

179  CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7400-725-5, str. 441 

180   § 28 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 

181   § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 
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v odpovídající míře například v médiích, politickém či veřejném projevu, nebo při soudním či 

správním řízení a k jinému úřednímu účelu.  

 

4.3. Smluvní licence 

Smyslem licenční smlouvy je umožnit třetí osobě užití autorského díla a eventuálně možnost získat 

z tohoto užití ekonomický prospěch. Lze ji tudíž analogicky označit za jakýsi druh nájmu, je-li 

úplatná a za výprosu či výpůjčku, je-li bezúplatná.  Z důvodu nepřevoditelnosti majetkových i 

osobních práv autora, tvoří licenční smlouva vedle dědické smlouvy pro případ smrti, výhradní 

možnost, jak může autor se svým právem nakládat. V teorii autorského práva se setkáváme 

s pojmem konstitutivní převod, jež značí, že autor konstituuje právo užívat věc třetí osobě, ale 

právo mu zůstává stále zachováno. V případě práv s právem autorským souvisejících, jakým je 

například právo televizního a rozhlasového vysílatele, nebo v případě pořizovatele databáze, se 

navíc můžeme setkat s pojmem translativní převod. Zde se jedná o úplný převod, kdy nabyvatel 

vstupuje do všech práv převodce, aniž by převodci některá práva zůstala zachována. V praxi je 

třeba odlišit další případ, kdy však nejde o licenci ale postoupení souboru práv a povinností. Je jím 

převod majetkových práv autorských, ke kterému dochází v případě zaměstnaneckých děl. 

Licence je závazkový vztah, který nejčastěji vzniká smlouvou, hovoříme pak o licenci smluvní či 

pravé. O nepravou licenci půjde, vzniká-li právo dílo užít přímo ze zákona, a ne se souhlasem 

autora. Tímto případem jsou bezúplatné zákonné licence, jenž popisuji v kapitole Volné užití 

autorského díla a zákonné licence. Je třeba doplnit, že pravá licence nemusí nutně vzniknout jen 

licenční smlouvou. Je možné, aby vznikla i implicitně například ze smlouvy o dílo, kdy zákon 

pracuje s nevyvratitelnou dispozitivní domněnkou, že objednatel získává od autora licenci nutnou 

k účelu, jenž ze smlouvy vyplývá.182  

 

182   SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 
vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-240-0, str. 158-159 
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Obecnou právní úpravu licencí i zvláštní část, upravující blíže autorskoprávní licenci, nalezneme 

od roku 2014 v občanském zákoníku. 

„Smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v původní nebo 

zpracované či jinak změněné podobě, a to určitým způsobem nebo všemi způsoby užití, v rozsahu 

omezeném nebo neomezeném.“ 183 

Autor může licenci udělit i více osobám naráz, jedná se pak o licenci nevýhradní. Sám autor 

jakožto nositel práv neztrácí udělením této licence právo své dílo nadále užívat. Poskytuje-li autor 

licenci pouze jedinému subjektu, aniž by ji ten byl oprávněn udělit další osobě, jedná se o licenci 

nevýhradní.  Není-li stanoveno jinak, jedná se současně o licenci výhradní v tom smyslu, že ani 

autor sám nemá v takovém případě možnost dílo nadále užívat. Udělí-li autor během trvání své 

výhradní licence, licenci ještě další osobě, je taková licence od počátku zdánlivá tedy neexistující. 

K jejímu řádnému vzniku by bylo třeba, aby výhradní držitel licence udělil s takovým jednání 

autora písemný souhlas. Od tohoto případu je třeba odlišit udělení nevýhradní licence před 

udělením licence výhradní, kdy zůstává první, byť nevýhradní licence nadále platná. 184  

 

 

 

 

 

 

 

183   § 2371 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník 

184   §2360 odst. 1 a 2 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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5. Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany  

5.1. Vznik právní ochrany  

Vznik ochranné známky stojí na principu teritoriality, v jehož souladu zákon deklaruje ochranu 

jak lokálním ochranným známkám zapsaným v Rejstříku, mezinárodním ochranným známkám 

podle Madridské dohody, ochranným známkám EU, tak všeobecně známým známkám ve smyslu 

Pařížské úmluvy.185 Dalším principem známkoprávní ochrany je princip registrace, jež se projevu 

tím, že vzniku známky musí předcházet formální zápisné řízení, na jehož konci může být známka 

zaregistrována do veřejného rejstříku. Předchozí události mohou mít pro registraci význam, např. 

podáním přihlášky označení k registraci nabývá přihlašovatel právo přednosti, jež ho ochrání před 

účinky později podaných přihlášek v mezidobí, než bude jeho známka zapsána, či uvedením 

výrobku s dosud nezapsaným označením na trh může podnikatel získat oprávnění toto označení 

užívat, ačkoliv jej v budoucnu zaregistruje jiný subjekt. Sami o sobě však tyto události nezakládají 

známkoprávní ochranu v pravém slova smyslu, ta vzniká až samotnou registrací.  

Vznik autorskoprávní ochrany je oproti tomu pevně spjat se vnikem autorského díla, jenž je jeho 

ústředním institutem a vychází ze zásady neformálnosti. K jeho vytvoření stačí, aby bylo dílo 

vyjádřeno ve formě, jenž je pro lidské smysly objektivně vnímatelná, například tedy vyslovením, 

vyobrazením fotografií či malbou, zachycením na zvukovém záznamu či napsáním. Nemusí se 

přitom jednat o způsob vyjádření, jenž je trvalý, bohatě tak stačí například jednorázové 

odrecitování verše. Vzniku díla nepředchází tedy žádná formální procedura, jak je tomu u 

ochranné známky, nepostačuje však pouhá idea, jenž dosud nebyla nijak vyjádřená. Uvedení 

copyrightingové doložky © na díle nemá žádný vliv na samotný vznik autorskoprávní ochrany.  

Stejně jako u ochranné známky odlišujeme okamžik podání přihlášky, který se pojí se vznikem 

práva přednosti a okamžik zápisu do Rejstříku, čímž známka vzniká, rozeznáváme u autorského 

díla také několik zásadních momentů. Prvním je již rozebraný vznik díla a druhým zveřejnění, 

které nastává prvním oprávněným zpřístupněním díla veřejnosti, například tedy prvním zahráním 

 

185   § 2 písm. a-d) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
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písně na koncertu. Zatímco vznikem nabývá autor k dílu osobnostní a majetková práva, zveřejnění 

má význam zejména pro trvání autorskoprávní ochrany a pro zákonné licence, které se mohou 

vztahovat jen na dílo již zveřejněné, jak stanoví §29 AZ odst. 2. Třetím zásadním momentem 

autorskoprávní úpravy je vydání díla, které se skryje s okamžikem, kdy jsou rozmnoženiny díla 

poprvé oprávněné rozšiřovány. Datum vydání díla má vliv například pro trvání práva výrobce 

zvukového záznamu či pro trvání práva nakladatele.186 Je důležité zdůraznit, že účinné zveřejnění 

i vydání díla musí být skutečně oprávněné. Pokud tedy někdo bez svolení autora či vykonatele 

majetkových práv autorských nahraje novou epizodu seriálu na internet, kde si ji může kdokoliv 

stáhnout již předtím, než epizodu vydá sám autor, tak jak se to v posledních letech stávalo 

například velmi oblíbenému Game of Thrones, nedochází tím k zveřejnění díla, nýbrž pouze 

k zásahu do autorských práv.  

Je také nutné dodat, že zatímco ochranná známka odvozuje svou existenci od zápisu ve 

veřejném rejstříku, ať už národním či mezinárodním, existence autorského díla, a tedy i 

autorskoprávní ochrany není závislá na zachování hmotného substrátu, jenž sloužil k vyjádření 

díla jakožto nehmotného statku. Případné zničení či ztráta originálu díla nemá nezpůsobuje pozbytí 

práv autora k dílu. Autor může taktéž převést vlastnické právo k dílu na jiného, aniž by pozbyl 

osobnostní práva, jež mu k dílu náleží.187 Hovoříme tedy o principu nezávislosti autorského práva 

na právu vlastnickém či jiném věcném právu. Nabyde-li kdokoliv jakékoliv věcné právo k věci, 

prostřednictvím které je autorské dílo vyjádřeno, nenabývá automaticky oprávnění autorské dílo 

užívat. Koupím-li si například originál černobílé kresby od místního umělce, nemohu jej doma 

vybarvit a v této nové podobě se ho snažit pod svým jménem dále prodávat. Naopak, poskytne-li 

autor jinému oprávnění užít jeho autorské dílo, nenabývá tím držitel licence oprávnění vůči 

majiteli věci, prostřednictvím které je autorské dílo vyjádřeno. Není-li ve smlouvě, nebo v zákoně 

stanoveno jinak, není vlastník či držitel hmotného substrátu, na němž je dílo vyjádřeno povinen 

chránit věc před zničením, či ji udržovat v dobrém stavu.188 Dílo jako nehmotný statek a věc, která 

 

186   §77 a § 87 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 

187   Důvodová zpráva k zákonu k § 9 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon  

188   § 9 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 
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slouží k jeho vyjádření mají tedy zcela odlišné právní režimy. Odlišný systém platí u ochranné 

známky. Dojde-li k výmazu z rejstříku, kde je chráněné označení zapsáno, dochází tím k zániku 

známkoprávní ochrany. Převede-li navíc vlastník ochranné známky své označení na jiného, 

pozbývá tím na rozdíl od autora veškerá oprávnění a známka je k němu v režimu klasické věci 

cizí.  

 

5.2. Předmět právní ochrany  

Předmětem ochrany u ochranných známek je označení, které je způsobilé odlišovat výrobky a 

služby jednoho podnikatele od výrobků a služeb podnikatele jiného. Jak již bylo dopodrobna 

rozebráno výše, způsobilé označení musí tedy zejména splnit podmínku rozlišovací způsobilosti a 

podmínku vyjádřitelnosti v Rejstříku způsobem, který umožňuje veřejnosti a úřadům rozeznat 

jeho předmět. Ochranná známku považujeme přitom za věc v právním slova smyslu a s jako 

takovou s ní může být nakládáno. Oproti tomu, předmětem autorskoprávní ochrany je autorské 

dílo, tedy dílo umělecké, literární či vědecké, které vzniklo jedinečnou tvůrčí činností autora a 

které bylo vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě. Ochrany přitom nepožívá jen dokončené 

dílo jako celek, ale také jeho jednotlivé vývojové stupně, části díla, názvy a jména v díle užitá, či 

dokonce i jeho překlad a další kreativní zpracování.189 Tímto se autorskoprávní ochrana zásadně 

odlišuje od ochrany známkoprávní, která chrání jen označení v jeho zaregistrované podobě a pro 

rozšíření ochrany i na jeho upravenou verzi či jednotlivou část je třeba podat přihlášku zcela nové 

ochranné známky, či dokonce zcela nové ochranné známky jiného druhu. Ochranná známka navíc 

nemusí být nijak zvláště originální či tvůrčí. Je tedy v zásadě možné zaregistrovat i velmi 

jednoduché znaky, spojení několika písmen či dokonce i dosud nezapsané označení, které již 

existuje. Příčinou je rozdílný účel obou ochran. Zatímco autorské právo chrání autora a jeho dílo, 

jakožto jedinečné ztvárnění autorova ducha v reálném světě a umožňuje mu z užití díla profitovat, 

či rozhodnout o jeho dalším osudu, ochranné známky slouží převážně k spolehlivému odlišení 

výrobků a služeb na trhu. Tím umožňují podnikatelům dosahovat spravedlivého zisku ze svých 

 

189   §2 odst. 3 a 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 
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značek a současně poskytují informace o výrobcích a službách veřejnosti a chrání ji před 

zavádějícími či nesprávnými označeními. V praxi je možné, aby bylo autorské dílo současně 

ochrannou známkou a došlo tak k souběhu obou ochran. Příkladem může být například již 

vytvořené logo společnosti, jež vzniklo jedinečnou tvůrčí činností svého autora, a které se jeho 

autor či jiný majitel, jedná-li se o odlišnou osobu, rozhodl zaregistrovat jako ochrannou známku. 

Více se této problematice budu věnovat v dalších kapitolách.  

 

5.3. Trvání a zánik ochrany  

Doba trvání ochrany v případě ochranných známek činí deset let a počíná běžet ode dne data 

podání přihlášky, v případě že bylo zápisné řízení úspěšné. Ochranná známka však může být 

během posledních 12 měsíců své ochranné doby obnovena, čímž dojde k prodloužení ochrany o 

dalších deset let. Tento proces obnovy je možné neomezeně opakovat, čímž může vlastník 

dosáhnout takřka neomezeně dlouhé ochranné doby. Zapomene-li však vlastník známku obnovit 

a ochranná doba uplyne, známka zaniká a označení se stává volným.190 Neexistuje tu již žádná 

karenční lhůta, která by po zrušení známky chránila původního vlastníka označení a bránila třetím 

osobám podat přihlášku na toto označení pro sebe. Zákon však přiznává vlastníkovi ochranné 

známky, jejíž ochranná doba uplynula, tzv. šesti měsíční poshověcí lhůtu, v které může dodatečně 

požádat o obnovu zápisu. Obnovení v této lhůtě je spojeno s dvojnásobným správním poplatek, 

avšak bude-li známka obnovena, zůstává tím zachováno právo přednosti původní ochranné 

známky, na kterou se hledí jako by nezanikla. Případná přihláška třetí osoby, která by byla 

v mezidobí podána by nepožívala žádné právní ochrany. Úřad také připouští obnovu známky, 

ačkoliv desetiletá lhůta uplyne před zápisem obnovené známky do rejstříku. Pokud by došlo 

k pravomocnému zamítnutí přihlášky, budou přihlašovateli vrácen poplatek za obnovu.191 Zcela 

odlišná situace panuje u autorského díla, kde je třeba rozlišovat mezi právy osobnostními a 

 

190   §29 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

191   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. 214-217 
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majetkovými. Osobností práva jsou, jak již sám název napovídá, úzce spjata s autorovou osobností 

a jejich trvání je tedy omezeno autorovou dobou života. To však nevylučuje posmrtnou ochranu 

autora v případě osobování si autorství k dílu a užívání díla způsobem, jež snižuje jeho hodnotu, 

kterých se oprávněné osoby, zejména osoby blízké, mohou domáhat kdykoliv, jak již bylo 

detailněji popsáno v předchozích kapitolách.192 Jedná-li se o majetková práva autorská, je smrt 

autora rovněž klíčovým okamžikem pro jejich trvání, neboť přetrvávají ještě 70 let po této události. 

Následně se autorské dílo stává dílem volným a kdokoliv ho může volně užít, aniž by potřeboval 

něčí souhlas. Společným znakem osobnostních i majetkových autorských práv je tedy na rozdíl od 

ochranných známek skutečnost, že trvání ochrany stejně jako její vznik, není vázán na žádné 

formální řízení, či placení jakýchkoliv poplatků a jejich ochrana jednoho dne neodvratitelně a 

nenávratně zanikne.  

 

5.4. Převoditelnost práv z ochranné známky a autorského díla   

Převoditelnost práv je další oblast, ve které se ochranné známky zásadně liší od autorských děl. 

V případě ochranných známek má vlastník poměrně široké možnosti dispozice s právy, která mu 

náleží. Hovoříme zde o translativním převodu práv, který vlastníkovi umožňuje převést veškerá 

svá práva na třetí osobu a dosáhnout tak případného zisku ze známkoprávní transakce. K převodu 

dochází písemnou smlouvu k okamžiku její platnosti, byť vůči třetím osobám je účinný teprve 

zápisem do Rejstříku. Může se týkat všech výrobků a služeb na něž se zapsané označení vztahuje 

nebo jen části z nich. Vztahuje-li se jen na část, vzniká tím de facto druhá ochranná známka, do 

níž se vyčlení část obsahu původní známky, která i nadále existuje, byť ve zmenšeném rozsahu. 

Nabyvatel převáděné známky vstoupí do všech práv původního vlastníka jako by mu tato práva 

náležela již v době převodu, a to tedy včetně práva přednosti. Kromě klasického převodu umožňuje 

zákon i přechod ochranné známky na právního nástupce, ke kterému dochází v případě smrti či 

zániku původního vlastníka. Je-li původním vlastníkem fyzická osoba, stává se tak zejména smrtí 

 

192   CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy komentáře. 
ISBN 978-80-7400-671-5, str. 31-32 
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či prohlášením za mrtvého. V případě právnické osoby nejčastěji sloučením či splynutím více osob 

dle § 174 OZ. I v případě přechodu bude změna vůči třetím osobám účinná až zápisem do 

Rejstříku.193 Zatímco v případě převodu ochranných známek nabízí zákon poměrně široké 

možnosti, v případě autorských práv převod naopak vylučuje. Opět zde narazíme na odlišnou 

úpravu dle povahy jednotlivých autorských práv. Osobnostní práva jsou ze své podstaty 

nepřevoditelná a jakýkoliv pokus o převod by byl dle zákona stižen absolutní neplatností. 

Nepřipadá zde v úvahu ani vzdání se práv či přechod na právního nástupce. Důvodem je zejména 

nerozlučné spojení osoby autora s dílem, které už navždy bude jeho výtvorem, aniž by mohlo být 

osobováno někým jiným.194 Též majetková práva autorská považuje zákon za nezcizitelná, ať už 

převodem či vzdáním se těchto práv. Ze své povahy však mohou být předmětem dědictví, přičemž 

na vztahy mezi dědici se aplikují ustanovení o spoluautorství. Připadnou-li v rámci odúmrti či 

výkonu přání zůstavitele majetková práva státu, vykonává je a zisk z nich náleží státnímu fondu 

kultury, nebo státnímu fondu kinematografie, pokud se jedná o díla audiovizuální nebo 

audiovizuální užitá.195 Zákon zná jen tzv. nepravý či konstitutivní převod majetkových práv 

autorských, jehož výsledkem není převod v pravém slova smyslu, ale pouze licence v podobě 

užívacího práva třetí osoby. Poskytnutím licence nepozbývá autor svého práva, vyvstává mu pouze 

sebeomezující povinnost strpět užití třetí osobu v rozsahu, v němž k němu svolil.196 Stále platí, že 

autorovi náleží exkluzivní a nepřevoditelné právo užít dílo, které zahrnuje zejména možnost dílo 

jako takové pozměnit či nakládat s ním takovým způsobem, aby ho mohly konzumovat i další 

osoby. Autor má fakticky možnost převést své majetkové právo v plném rozsahu, neboť může 

nabyvateli poskytnout i licenci výhradní, navíc může též oprávnit nabyvatele k udělování 

 

193   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. 160-163 

194   CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy komentáře. 
ISBN 978-80-7400-671-5, str. 31-32 

195   CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7400-725-5, str. 435 

196   § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 
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podlicencí či postoupení svého práva třetí osobě. Nebylo-li ujednáno jinak, je nabyvatel licence 

zavázán dílo neměnit ani neupravovat a zejména neměnit označení autora a název díla.197 

 

5.5. Subjekty známkoprávní a autorskoprávní ochrany  

Subjektem známkového práva je vlastník či přihlašovatel ochranné známky, který je zapsán 

v Rejstříku. Může se jednat jak o osobu právnickou, tak fyzickou. Používáním zapsaného označení 

pro okruh výrobků a služeb, pro které je známka zapsána, vykonává vlastník pozitivní obsah svého 

známkového práva.198 Vlastníků ochranné známky může být i více a co víc, jejich počet se může 

během doby platnosti známky volně měnit, vždy však musí být minimálně jeden, kterému svědčí 

zápis v Rejstříku. Za subjekt autorského práva považujeme autora, kterým je na rozdíl od 

známkového práva vždy jen fyzická osoba, jenž autorské dílo svou tvůrčí činností vytvořila. Stejně 

jako u ochranných známek může být subjektů více, hovoříme pak o spoluautorství. Jejich počet je 

však v zásadě po dokončení díla neměnný. Byť je možné, aby spoluautoři nepracovali na díle 

současně ale postupně. Pokud se stane, že autor dá souhlas k úpravě svého již dokončeného díla 

třetí osobou, vznikne buď dodatek v režimu samostatného autorského díla, u kterého je možné, 

aby byl s původním dílem spojen, či s ním vytvořil dílo souborné, nebo vznikne zpracováním 

podle §2 odst. 4 nové autorské dílo, kterým však nebudou dotčena práva autora díla původního. 

Druhým příkladem může být typicky překlad literárního díla. Speciálním případem je již zmíněné 

dílo souborné, jež se skládá z více jednotlivých děl, která byla do společného souboru, např. 

databáze, zařazena se souhlasem autorů jednotlivých děl, a to způsobem vykazujícím originalitu a 

tvůrčí činnost. Vzniká zde tedy navíc autorství osoby, která souborné dílo vytvořila, byť ta může 

být současně autorem několik či dokonce všech děl do souboru zařazených. Odlišujícím prvkem 

souborného díla je, že jednotlivé příspěvky v něm jsou stále způsobilé samostatné existence. Naše 

 

197  CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7400-725-5, str. 420-423 

198 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. 114-129 
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pojetí autora vychází z kontinentální právní tradice, která na rozdíl od systému angloamerického, 

neumožňuje autorství právnické osoby. Originálním subjektem autorského práva může být tedy 

pouze osoba fyzická, jenž dílo vytvořila, zatímco však výkon těchto práv může zejména díky 

institutu zaměstnaneckého díla náležet osobě právnické, pro kterou autor dílo vytvořil. Podstatný 

rozdíl mezi oběma druhy ochran spatřuji také ve způsobu dokazování oprávněného subjektu. 

Zatímco u ochranných známek získává vlastník díky registraci daleko větší právní jistotu, u 

autorského díla může být otázka autorství leckdy sporná. Proto zde zákon pracuje s domněnkou 

autorství, dle které považujeme za autora osobu, jejíž jméno či pseudonym je na díle vyznačeno, 

či která je zapsána v seznamu vedeném příslušným kolektivním správcem. Problém nastává, když 

si oba tyto pomocného znaky odporují, v takovém případě je třeba prokázat autorství standartní 

cestou, kdy může být velmi sporná zejména otázka, které dílo bylo vytvoření dříve a které později. 

Tento problém u ochranných známek v zásadě nenastává, neboť vznik známky se pojí se dnem, 

kdy je známka zapsána do Rejstříku. Zákon navíc umožňuje, aby v rámci jednoho národního trhu 

existovaly dvě velmi podobná označení, z nichž jedno sice nemá rejstříkový zápis, ale bylo 

v obchodních styku užíváno již před zápisem druhého označení. V této souvislosti bývá často 

předmětem dokazování, zda bylo nezapsané označení skutečně v dostatečném rozsahu v obchodní 

styku užíváno již před podáním přihlášky konfliktní ochranné známky. K této problematice se ve 

svém rozhodnutí 9 Ca 315/2007 vyjádřil i Městský soud v Praze: „Právo vzniklé na základě 

faktického užívání nezapsaného označení představuje určitý zásah do právní jistoty přihlašovatele 

či vlastníka ochranné známky spoléhajícího na informace obsažené v rejstříku ochranných 

známek. Proto by takové užívání mělo trvat určitou delší dobu, tak aby si alespoň část 

spotřebitelské veřejnosti mohla předmětné označení spojila s daným subjektem pro určité množství 

výrobků či služeb. Užívání nezapsaného označení ve značné míře znamená, že by spotřebitel měl 

mít možnost setkávat se na trhu s dotčenými výrobky či službami po déle trvající období, 

eventuálně po kratší, ovšem za předpokladu, že užití bude intenzivnější.“199 

 

 

199 HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech 
průmyslového vlastnictví. 2. díl. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edice Judikatura. ISBN 978-80-7400-375-2, str. 
487 
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5.6. Subjektivní práva vlastníka ochranné známky a práva autora  

Základ subjektivních práv autora i vlastníka ochranné známky nalezneme v čl. 34 odst. 1. Listiny, 

který stanoví: „Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.“ Konkrétní 

jednotlivá práva, která autorovi a vlastníku ochranné známky náleží jsem rozebral již 

v předchozích kapitolách, proto bych se zde chtěl zaobírat pouze jejich zásadními odlišnostmi. Ty 

spatřuji zejména v povaze těchto práv. V případě autora se jedná o práva zejména ve smyslu 

oprávnění, jichž může nebo nemusí využít. Jen autor totiž rozhoduje o případném zveřejnění či 

nezveřejnění svého díla a rozhodne-li se dílo nezveřejnit, jeho právní postavení se nijak zásadně 

nezmění. V případě ochranných známek je situace odlišná. Zákon sice v § 8 odst. 1 ZoOZ hovoří 

o právu užívat ochrannou známku, ze systematického výkladu však můžeme dovodit, že vlastník 

známky je nejen oprávněn, ale do jisté míry též povinen zapsané označení užívat. Případným 

neužíváním svého označení po dobu 5 let si totiž může způsobit hned několik nežádoucích 

následků. Například zánik ochrany, bude-li v případném známkoprávním sporu vyzván 

žalovaným dle § 10a odst. 2. ZoOZ, aby doložil, zda známku užíval, či prokázal řádné důvody pro 

její neužívání. Dále též může dojít k zamítnutí námitek vlastníka neužívané ochranné známky proti 

nové přihlášce, jenž zasahuje do vlastníkovi již existujícího, leč neužívaného označení. 

V neposlední řadě se s neužíváním označení může pojit též prohlášení této známky za neplatnou 

či zrušení na návrh třetí osoby. Nic z toho není v případě autorského práva možné, jakmile je 

autorské dílo vytvořeno a vyjádřeno, tak aby mohlo být vnímáno lidskými smysly, stává se tvůrce 

už provždy autorem a ve výkonu svých práv se může omezit jen sám svým rozhodnutím. Další 

zásadní rozdíl vnímám v oblasti dispozic se subjektivními právy autorskými a právy z ochranné 

známky a v možnosti převodu předmětu ochrany jako takového. Tyto odlišnosti jsem už však 

rozebral v předchozích kapitolách. Naopak společným prvkem obou rozebíraných ochran je 

například právo vlastníka označení a právo autora užívat značky, mající za cíl předejít zásahu do 

práv ze strany třetích osob, které tyto značky informují o existenci cizího práva. V případě 

známkoprávní ochrany se jedná o doložku ®, zatímco v autorskoprávní oblasti o copyrightovou 

značku ©.  
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5.7. Vyčerpání práv v případě ochranné známky a autorského práva 

Vyčerpání práv z ochranné známky má svůj původ v evropské směrnici200, v naší právní úpravě je 

transponováno skrze § 11 ZoOZ a představuje omezení subjektivních majetkových práv vlastníka 

zapsaného označení. Jeho podstata tkví v tom, že vlastník nemá možnost právní obrany proti šíření 

své ochranné známky na výrobcích, které již s touto známkou on sám, nebo jím oprávněná osoba 

uvedla na společný evropský trh. Uvede-li tedy podnikatel na trh pod svou značkou nový výrobek, 

ztrácí automaticky kontrolu nad dalším šířením svého zboží, jenž je touto značkou označeno. Je 

potřeba doplnit, že vyčerpání má pouze věcný, nikoliv druhový charakter. Vztahuje se tedy pouze 

na konkrétní výrobky, s nimiž vlastník ochranné známky své označení spojil, nikoliv na jakoukoliv 

věc z dané kategorie zboží. Opačný případ by vedl k jistému znehodnocení ochranné známky a 

nekalosoutěžnímu parazitování v situaci, kdy by jakýkoliv konkurenční subjekt mohl své zboží 

takovou cizí známkou označit. K vyčerpání práv dojde také v případě, kdy bylo zboží pod 

chráněným označením uvedeno na trh držitelem licence, dokonce i pakliže by licence omezovala 

svého držitele v právu disponovat s danými výrobky. Zákon uznává jedinou výjimku z principu 

vyčerpání práv, kdy má vlastník oprávněný důvod zakázat další užití označených výrobků 

v obchodním styku. Ten bude naplněn zejména v situaci, kdy došlo ke změně či zhoršení stavu 

výrobků poté, co byly uvedeny na trh, což by mohlo mít za následek poškození pověsti ochranné 

známky. V oblasti autorských práv se s vyčerpáním setkáme také. Nalézt ho můžeme v § 14 AZ, 

který vznik transpozicí směrnice 2001/29 a který upravuje rozšiřování originálu autorského díla či 

jeho rozmnoženiny: „Prvním prodejem nebo jiným prvním převodem vlastnického práva 

k originálu nebo k rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho 

souhlasem na území některého z členských států Evropské unie nebo některého ze států tvořících 

Evropský hospodářský prostor, je ve vztahu k takovému originálu nebo rozmnoženině díla právo 

autora na rozšiřování pro území členských států Evropské unie a států tvořících Evropský 

 

200   čl. 6 a 7 již zrušené směrnice Rady ES č. 89/104 ze dne 21.12.1988 
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hospodářský prostor vyčerpáno; právo na pronájem díla a právo na půjčování díla zůstává 

nedotčeno.“ 201 

 Je však třeba doplnit, že ačkoliv původní autor ztrácí možnost ovlivnit další šíření svého díla či 

rozmnoženiny v rámci evropského trhu, není nabyvatel bez souhlasu autora oprávněn užít dílo 

jakýmkoliv způsobem, zejména jiným způsobem, než který vyplývá ze smlouvy. 202 Můžeme tedy 

shrnout, že jediným převodem vlastnického práva k dílu dojít k vyčerpání práv z obou ochran 

současně, uskuteční-li ho autor, který je zároveň vlastníkem ochranné známky, kterou své autorské 

dílo označil.  

 

5.8. Souběh mezi více právy na označení a souběh autorskoprávní ochrany a ochrany 

podle zvláštních právních předpisů 

Může se stát, že ke stejnému předmětu ochrany se bude v tutéž chvíli vztahovat více práv na 

označení. Například jméno a příjmení fyzické osoby, které požívá ochrany podle Občanského 

zákoníku může být současně ochrannou známkou či obchodní firmou. Možný je taktéž souběh 

relativních a absolutních majetkových práv, neboť neoprávněným užitím jednoho označení může 

dojít k porušení ochranné známky a současně k nekalosoutěžnímu jednání. Je však stále nutné 

přistupovat ke každé ochraně samostatně, neboť má svůj vlastní okamžik vzniku, vlastní režim 

trvání a podmínky uplatnění, a i vlastní podmínky pro omezení nebo zánik. Případným výmazem 

ochranné známky, jejímž předmětem bude jméno konkrétní fyzické osoby, nedojde k zániku 

ochrany tohoto označení jako součásti obchodní firmy společnosti ani jako jména osoby podle 

Občanského zákoníku. Dojde-li ke kolizi mezi více označeními, je třeba vycházet z aplikační 

přednosti osobnostních práv před právy majetkovými. Jedná-li se však o střet majetkových práv 

k témuž označení, uplatní se obecná soukromoprávní zásada v podobě principu priority, dle něhož 

 

201   § 14 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 

202   CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7400-725-5, str. 426 
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zvítězí subjekt, jenž označení užil nejdříve. Dojde-li k případu kolize mezi starší obchodní firmou 

a novější ochrannou známkou, kterou zákon nyní explicitně neřeší, bude možné uplatnit absolutní 

důvod zápisné nezpůsobilosti v podobě klamavosti, nebo námitku vyplývající ze staršího 

kolizního práva z jiného průmyslového vlastnictví.203  

V případě autorskoprávní ochrany vyjadřuje zákon explicitně možnost vzniku potenciálního 

souběhu mezi autorskými právy, právy souvisejícími či ochranou podle zvláštních právních 

předpisů. Děje se tak v § 105 AZ, který zní: “Právo autorské není dotčeno právy souvisejícími s 

právem autorským ani právem pořizovatele databáze k jím pořízené databázi. Ochrana děl podle 

práva autorského nevylučuje ochranu stanovenou zvláštními právními předpisy.“ K souběhu 

autorských práv může dojít například bude-li autor souborného díla současně pořizovatelem 

databáze, do které své dílo zařadil. Stejně jako v případě ochranných známek je nutné s každou 

ochranou pracovat samostatně a má-li dotčený subjekt možnost domáhat se svých práv podle více 

různých předpisů či více ustanovení AZ, je třeba uváženě zvolit, která využije, neboť mohou mít 

odlišné ekonomické a jiné důsledky. Například vymáhání několikanásobné náhrady škody či 

zadostiučinění prostřednictvím uplatnění více nároků nebude oprávněné. Společné uplatňování 

nároků z více právních důvodů může být navíc komplikováno odlišnou funkční a věcnou 

příslušností jednotlivých nároků, které mohou být následně vyčleněny do samostatných řízení u 

různých orgánů. 204 

 

5.9. Systém právních pramenů 

Stěžejní normou, jenž pokládá základ obou právních ochran je v našem právním řádu čl. 34 LZPS, 

jenž stanoví: „Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.“ V případě 

ochranných známek je klíčovým vnitrostátním předpisem Zákon o ochranných známkách, ale 

 

203   KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. XXIX-XXX 

204   CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy komentáře. 
ISBN 978-80-7400-671-5, str. 265 
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spolu s ním se často aplikují i další předpisy, např. Zákon o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví, Občanský či Trestní zákoník. V autorskoprávní oblasti je situace obdobná, klíčový 

speciální předpis zde představuje Autorský zákon, ale spolu s ním dochází nezřídka i k aplikaci 

dalších zákonů, například Občanského zákoníku, který obsahuje obecnou právní úpravu, jež se 

aplikuje neupravuje-li danou problematiku Autorský zákon. Jak autorskoprávní, tak známkoprávní 

problematika jsou navíc předmětem regulace na úrovni EU. V případě ochranných známek se 

jedná zejména o směrnici 2015/2436/EU, která byla do našeho právního řádu transponována 

Zákonem o ochranných známkách. Oblast autorských práv je na evropské úrovni regulována 

prostřednictvím poměrně velkého počtu legislativních aktů, které se mnohdy soustředí jen na 

určitý druh autorský děl.  Za zmínku jistě stojí například letos v březnu schválená Směrnice o 

autorském právu na jednotném digitálním trhu 2016/0280, která vzbudila velký mediální ohlas 

zejména kvůli svému článku 13, jehož důsledkem by podle kritiků mělo být neúměrné omezení 

svobody slova na internetu. Místo zde má i rozsáhlá mezinárodněprávní regulace, neboť obě 

oblasti překračují svým významem hranice jedné země či regionu. Ze samotné povahy 

průmyslového vlastnictví, pod které patří i ochranné známky, vyplývá teritoriální omezenost práv, 

která po vnitrostátním zápisu stále nepožívají ochrany za hranicemi daného státu. Tato skutečnost 

nutí státy nespokojit se pouze s vnitrostátní právní úpravou, ale usilovat o uzavření mezinárodně 

platných právních smluv, jež by tento princip teritoriality překonaly a poskytly stejná pravidla 

v oblasti přihlášek k zápisu ochranných známek a ochraně práv, z nich vyplývajících. Těmito 

dohodami signatářské státy poskytují příslušníkům ostatních smluvních států stejné podmínky a 

stejný rozsah ochrany jejich práv jako práv svým vlastním příslušníkům. Dále také zakotvují 

minimální jednotný standart ochrany průmyslových práv.205 Nesjednocení základních pravidel na 

mezinárodní úrovni by spolu se stále narůstajícím mezinárodním obchodem vedlo k neúčinné a 

neefektivní ochraně. Klíčový mezinárodněprávní dokument, který dopadá jak na autorskoprávní 

 

205 HÁK, Jan. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2012. ISBN 978-80-7380-364-3, str. 22 
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oblast, tak na průmyslová práva, tedy i ochranné známky, představuje dohoda TRIPS neboli 

Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví206, jež byla podepsána v roce 1994, a 

jejímž hlavním cílem je stanovení minimálního standartu ochrany práv duševního vlastnictví a 

odstranění bariér mezinárodního obchodu.207 Pohybujeme-li se výlučně v oblasti ochranných 

známek, patří mezi nejdůležitější multilaterální dohody například Pařížská unijní úmluva na 

ochranu průmyslového vlastnictví208, na jejímž základě vznikla roku 1883 tzv. Unie pro ochranu 

průmyslového vlastnictví nebo též Pařížská Unie, jenž vystupuje v rámci Světové organizace 

duševního vlastnictví. Klíčovým principem Pařížské úmluvy je vzájemné přiznání národního 

režimu příslušníkům smluvních států, jež se vyskytují na území jiného smluvního státu, tzv. 

„asimilační režim“. Každý člen Pařížské unie je tedy povinen zajistit příslušníkům kteréhokoli 

jiného smluvního státu stejnou právní ochranu, jakou poskytuje svým vlastním 

příslušníkům.209 Dalším významným mezinárodněprávním dokumentem v této oblasti byla též 

Madridská dohoda210 z roku 1891 a protokol k této dohodě z roku 1989, které zavádějí institut tzv. 

mezinárodní ochranné známky, jenž po zápisu na základě přihlášky u Mezinárodního úřadu 

Světové organizace duševního vlastnictví skrz zápisný úřad v příslušné zemi, poskytuje ochranu 

na území všech smluvních států. Madridská dohoda tedy staví na principu, že jedna mezinárodní 

přihláška může mít ve smluvních státech stejné právní účinky jako přihláška vnitrostátní.211 

 

206 [online] [citace 25-3-2019] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar11013 

207 KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. XLIII 

208 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/paris/trt_paris_001en.pdf 

209 KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. XLI 

210 [online] [citace 25-3-2019] http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/Madridska-dohoda-o-zapisu-
znamek.pdf 

211 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 22 
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V neposlední řadě stojí za zmínku též Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb212, 

jenž zavádí jednotnou mezinárodní klasifikaci výrobků a služeb do 45 tříd pro účely zápisu 

ochranných známek. V autorskoprávní oblasti narazíme především na Bernskou úmluvu o ochraně 

uměleckých a literárních děl, jenž z pochází z roku 1886 a nyní ji spravuje WIPO. Dále také na 

Všeobecnou úmluvu o právu autorském z roku 1952, jenž zavedla mezinárodní copyrightingovou 

doložku. A v neposlední řadě bych zmínil například Všeobecnou úmluvu o autorském právu, jež 

byla uzavřena již v roce 1952 v Ženevě a následně v roce 1971 v Paříži revidována. Úmluva 

obsahuje 21 článků, jejichž cílem je zajištění ochrany autorského práva ve všech smluvních státech 

tak, aby odpovídala potřebám všech národů a vycházela z již platných mezinárodních systémů.  

 

5.10. Možnost omezení práv z ochranné známky a autorského práva  

1. Smluvní licence 

Omezení práv se v obou případech úzce dotýká institutu licence, která představuje právo třetí 

osoby vůči ochranné známce či autorskému dílu, v jehož rozsahu je majitel známky či autor na 

svých právech omezen. Jak v případě ochranných známek, tak autorského díla, rozeznáváme dva 

druhy licencí – smluvní a zákonné. V případě obou ochran platí, že smluvní licence představuje 

výraz dispozičního práva vlastníka či autora, který se sám svým rozhodnutím omezil ve prospěch 

třetího subjektu, nabyvatele licence. Smluvní licenci k ochranné známce upravuje § 18 ZoOZ, 

který obsahuje speciální úpravu známkoprávní licence a který stanoví, že může být udělena pro 

všechny nebo jen určité produkty a služby, které známka pokrývá a může mít jak výlučnou, tak 

nevýlučnou povahu. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti již konsensem, vůči třetím osobám se 

stává účinnou až zápisem do Rejstříku, který provádí Úřad na žádost kterékoliv ze smluvních stran. 

Informace o povaze licence musí být doložena Úřadu na žádosti o zápis do Rejstříku. Bude-li 

 

212 [online] [citace 25-3-2019] https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/Niceska-dohoda.pdf 
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podána žádost o zapsání licence k ochranné známce, u které je již udělena licence výlučná, Úřad 

žádost odmítne.213 Zvláštní úpravu smluvní licence k autorskému dílu nalezneme v § 2371 OZ, 

který stanoví, že smluvní licencí může autor poskytnout třetí osobě oprávnění užít autorské dílo 

v originální i změněné podobě. Navíc může způsob užití omezit či neomezit určitým rozsahem či 

způsobem, což je v zásadě možné i v případě známkoprávní licence. Rozdíl však spočívá v tom, 

že známkoprávní licence se omezuje na podobu označení, jež je zapsané v Rejstříku, neboť jen 

v takové podobě požívá ochrany. I autorskoprávní licence má buď výhradní nebo nevýhradní 

povahu, přičemž není-li ve smlouvě specifikována, platí, že je nevýhradní. Na rozdíl od 

známkoprávní licence zde však snadněji může dojít k zdánlivému udělení více licencí, jež se 

vzájemně vylučují, neboť autorskoprávní licence nepodléhá zápisu do žádného veřejného rejstříku, 

jenž by byl podmínkou účinnosti vůči třetím osobám. Byla-li však již udělena výhradní licence, 

bude jakékoliv další udělení od počátku neplatné. Při udělení známkoprávní licence dochází 

k dispozici jen s majetkovými právy vlastníka označení, zatímco u autorskoprávní licence může 

být v některých případech být nakládáno i s osobnostními právy autora, např. udělí-li autor 

nabyvateli licence souhlas ke zpracování či jiné změně svého díla. Na rozdíl od známkoprávní 

licence nemusí mít autorskoprávní licence vždy písemnou povahu, bude tak tomu právě v případě 

licence nevýlučné.  

2. Zákonná licence a volné užití  

Zákonná licence omezuje vlastníka ochranné známky či autora díla ve výkonu jeho absolutních 

majetkových práv v zájmu třetích osob. V případě ochranné známky vycházíme z §10 ZoOZ, který 

ukládá vlastníku označení povinnost strpět užívání určitých, výjimečných označení, jež by jinak 

představovala zásah do vlastníkovi známky. Mezi tyto výjimečná označení patří například jméno 

a příjmení fyzické osoby, obchodní firma či název a adresa. Není přitom rozhodné, zda tyto 

označení byly užívány už před zápisem dotčené ochranné známky, ale že jejich užití nejde proti 

dobrým mravům, obchodním zvyklostem a pravidlům hospodářské soutěže. Dále sem také řadíme 

 

213 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. 168-171 
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zejména informace o jakosti, druhu, množství, hodnotě nebo jiných vlastnostech, či označení, jež 

jsou nutná pro určení účelu produktu či služby. Velmi často se jedná například o příslušenství či 

náhradní části k výrobkům, které jsou prodávány pod ochrannou známku. Zákonná licence 

umožňuje prodejci tohoto příslušenství užít cizí zapsané označení při nabídce svého zboží či 

služby, ačkoliv není jejím vlastníkem ani držitelem smluvní licence. Je však stále omezen 

mantinely obchodních zvyklostí, dobrých mravů a pravidel hospodářské soutěže. Je také nutné 

podoktnout, že zákonná licence stejně jako ochranná známka samotná, dopadá pouze na užití 

označení v obchodním styku, čímž se liší od autorského díla.214 Další rozdíl mezi oběma 

ochranami můžeme spatřovat v rozsahu možného omezení práv vlastníka ochranné známky a práv 

autora, neboť právě v případě autorských práv otvírá zákon pro omezení mnohem větší prostor. 

Dochází k němu nejen prostřednictvím zákonných licencí ale i volného užití díla, kterému jsem se 

již věnoval v předchozích kapitolách. Jak jsem již zmínil, autorská ochrana pokrývá na rozdíl od 

ochranných známek i případy mimo obchodní styk. Výjimku z tohoto pravidla představuje právě 

volné užití autorského díla, které umožňuje užít dílo pro vlastní potřebu, aniž by tím subjekt 

sledoval dosažení jakéhokoliv prospěchu. Na rozdíl od volného užití díla sleduje zákonná licence 

nikoliv zájmy jednotlivce ale celé veřejnosti a předchází nutnosti posuzovat každou jednotlivou 

kolizi veřejného zájmu s autorskoprávní ochranou ad hoc. Zákon se zde neomezuje jen na několik 

výjimek, jak je tomu v oblasti ochranných známek, ale rozeznává velké množství zákonných 

licencí.  

 

5.11.  Ochrana práv z ochranné známky a práv autorských  

Práva k výsledkům tvůrčí činnosti jsou zákonem chráněna, jak vyplývá z článku 34 odstavce 1 

LZPS. V oblasti ochranných známek můžeme prostředky ochrany rozdělit podle právní oblasti do 

níž patří na dvě kategorie – soukromoprávní a veřejnoprávní. Rozdíl spočívá nejen v povaze 

 

214 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. 132-140 
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předpisu, jenž jednotlivý prostředek ochrany upravuje, ale zejména v možnosti dispozice s touto 

ochranou. Na rozdíl od veřejnoprávních prostředků, staví soukromoprávní ochrana na 

dispozitivním principu, podle něhož si oprávněný subjekt může zvolit, zda svá práva uplatní nebo 

neuplatní. Podobné členění prostředků ochrany je možné i u ochrany autorskoprávní. V literatuře 

se navíc můžeme setkat s dělením na občanskoprávní ochranu autorských práv, která tvoří 

kategorii soukromoprávní a dále správní a trestněprávní prostředky ochrany, které řadíme do 

veřejnoprávní kategorie. 

 

5.11.1. Soukromoprávní prostředky ochrany 

Soukromoprávní prostředky ochrany jsou v případě ochranných známek upraveny ve speciálním 

zákoně č. 221/2006 sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Dle něho má vlastník 

ochranné známky, do jehož práv bylo zasaženo možnost domáhat se před soudem zakázání dalšího 

porušení či ohrožení svého práva, odstranění následků zásahů již proběhlých a náhrady škody, 

byla-li mu zásahem způsobena. V případě nemajetkové újmy se může domáhat přiměřeného 

zadostiučinění, jež může mít i peněžitou formu. Obohatil-li se zásahem porušitel bez zákonného 

důvodu na úkor vlastníka ochranné známky, může se dotčený vlastník domáhat vydání tohoto 

bezdůvodného obohacení. Výše bezdůvodného obohacení či náhrady škody závisí na formě 

zavinění porušitele a její výměru provádí soud. Nebude-li porušitelům zásah způsoben úmyslným 

jednáním, připadne dotčenému vlastníku plnění ve výši obvyklého licenčního poplatku. Půjde-li 

však o zásah úmyslný, bude výše bezdůvodného obohacení či náhrady škody, na kterou má 

vlastník nárok dvojnásobná.215  

V rámci soukromoprávní ochrany nemá dotčený vlastník ochranné známky pouze jednu možnost, 

ale může využít i komplementárních nekalosoutěžních nároků, které mu vzniknou, naplní-li zásah 

generální klauzuli nekalé soutěže v § 2976 odst. 1 OZ. Může se jednat například o případy, kdy 

bude porušení ochranné známky současně i parazitováním na pověsti, klamavým označením zboží 

 

215 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 43-44 
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či služby, nebo vyvoláním nebezpečí záměny. Výhodou nekalosoutěžních prostředků je, že se 

neaplikují pouze v případě již porušeného práva ale i pokud porušení teprve hrozí.  I v případě 

soukromoprávních prostředků ochrany autora nalezneme velké množství nároků, například nárok 

na určení autorství, zdržovací a odstraňovací nárok, satisfakční nárok nebo též nárok na náhradu 

škody či vydání bezdůvodného obohacení. Na rozdíl od ochranných známek a dalších 

průmyslových práv neurčuje zákon jako výlučný funkčně příslušný prvoinstanční soud Městský 

soud v Praze, ale jakýkoliv krajský soud, do jehož místní příslušnosti věc spadá. Rozdíl mezi 

oběma oblastmi spočívá také v odlišné aktivní legitimaci, jež v případě satisfakčního nároku náleží 

pouze osobě autora, který se jako jediný může domáhat omluvy či peněžitého zadostiučinění a 

jeho smrtí toto právo zaniká. Naopak v případě ochranných známek nemá smrt na aktivní 

legitimaci vliv, neboť zápis a s ním i všechna práva přechází na vlastníkovi dědice. Další 

specialitou autorskoprávní soukromoprávní oblasti je existence určovacího nároku, kdy soud 

rozhoduje o autorství k dílu, původcovství k uměleckému výkonu či vlastnictví dalších práv a toto 

určení automaticky ex lege naplňuje požadavek naléhavého právního zájmu. S tím se v oblasti 

ochranných známek nesetkáme, neboť zde soud považuje za vlastníka osobu, jež je zapsána 

v Rejstříku. Touto problematikou se zabýval i Vrchní soud v Praze, který došel k tomuto závěru: 

„Pro soudní řízení je – a to i z hlediska úpravy § 135 odst. 2 OSŘ – podstatné, kdo je v zápisech v 

rejstříku ochranných známek uveden jako vlastník ochranné známky. Pokud žalobce vede o tom 

(resp. o vyznačení změny) příslušná správní řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, pak 

tímto postupem u k tomu příslušného orgánu dosáhne právní jistoty o svém postavení, nikoli 

žalobou o určení u soudu, pro níž zpravidla nebude možno dovodit ani podmínku existence 

naléhavého právního zájmu na požadovaném určení. Ani totiž případné určovací rozhodnutí soudu 

o tom, kdo je vlastníkem ochranné známky, nezakládá pro oprávněného právo žádat změnu v 

zápise, jenž se vede k této ochranné známce, a povinnost Úřadu takovou změnu provést.“ 216 

Důležité je také zmínit, že v případě zásahu do osobnostních práv autorských vzniká odpovědnost 

pouze, pokud šlo o zaviněné jednání, neboť ustanovení pro náhradu škody bude nyní užito i pro 

náhradu nemajetkové újmy, jak stanoví § 2894 odst. 2 OZ.  Tím dochází ke sjednocení režimu 

 

216 Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 133/2008 ze dne 7. 10. 2008 
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zavinění s majetkovými právy autorskými a právy k ochranné známce, kde je pro vznik 

soukromoprávní odpovědnosti zavinění rovněž vyžadováno.  

 

5.11.2. Veřejnoprávní prostředky ochrany  

Pod veřejnoprávní prostředky ochrany můžeme jak v případě ochranných známek, tak 

v případě autorských děl zařadit ochranu správní a trestněprávní. Jde-li o porušení dosahující nižší 

intenzity a společenské škodlivosti, půjde o přestupek, v opačném případě o trestný čin. Jak pro 

ochranné známky, tak pro autorské právo platí, že vznik veřejnoprávní odpovědnosti a uplatnění 

norem správního či trestního práva není podmíněno uplatněním odpovědnosti soukromoprávní a 

naopak. Poskytne-li například porušitel vlastníku ochranné známky náhradu škody v plné výši, 

může to mít vliv na výměru trestu ve správním či trestním řízení, nikoliv však na vznik 

veřejnoprávní odpovědnosti jako také. Oba systémy ochrany fungují tedy do jisté míry autonomně.  

1. Správní ochrana 

Podklad pro správní ochranu v oblasti ochranných známek poskytuje přímo Zákon o 

ochranných známkách, který ve své hlavě XIII Přestupky, obsahuje § 51a, jenž stanoví, že 

přestupku se dopustí ta právnická či fyzická osoba, která neoprávněně užívá ochrannou známku. 

Za neoprávněné užití nelze považovat například užití se souhlasem vlastníka, užití mimo obchodní 

styk či užití za splnění některé ze zákonných výjimek. Za tento přestupek je možné uložit pokutu 

až do výše 250 000 Kč nebo zákaz činnosti, a navíc i zveřejnění rozhodnutí o přestupku, pokud se 

ho dopustí právnická či podnikající fyzická osoba. K projednání přestupku je příslušný obecní úřad 

obce s rozšířenou působností a nelze vyřešit příkazem na místě. V případě pachatele, jímž je 

fyzická osoba je vyžadováno zavinění, zatímco v případě osoby právnické vycházíme z objektivní 

odpovědnosti s možností liberace. Je také třeba nezapomínat, že nejedná-li se o ochrannou známku 

všeobecně známkou, požívají ochrany jen ty výrobky a služby, pro jejichž kategorii je označení 
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v Rejstříku zapsáno.217 Ustanovení o přestupcích nalezneme rovněž v Autorském zákoně, 

konkrétně v hlavě V pod § 105a až § 105bb, které jsou rozděleny podle subjektu do čtyřech 

paragrafů, jež upravují odděleně přestupky fyzických osob, právnických osob a podnikajících 

fyzických osob, přestupky kolektivních správců, a nakonec nezávislých správců práv. Hypotéza 

přestupků fyzických osob je zde širší než v případě ochranných známek, neboť nepokrývá pouze 

neoprávněné užití, ale též neoprávněný zásah například v podobě odstraňování technických 

prostředků ochrany autorského díla a nesplnění informační povinnosti vůči autorovi či 

kolektivnímu správci v případě opětovného prodeje originálu uměleckého díla. Je-li přestupek 

spojen s kolektivní správou, nezávislou správou práv či určením prostředníka nebo hostujícího 

prostředníka ministerstvem, projednává přestupky Ministerstvo kultury. V opačném případě bude 

stejně jako v oblasti ochranných známek příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

v jehož územním obvodu k přestupku došlo.  

2. Trestněprávní ochrana 

Porušením práv z ochranné známky či autorského díla se věnuje i Trestní zákoník ve svém Díle 4 

Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu.  

„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 nebo jiné majetkové hodnoty.“218 

Výše uvedené ustanovení dopadá dle odstavce druhého nejen na ochrannou známku ale i na 

obchodní firmu či označení s ní zaměnitelné. Pachatelem tohoto trestného činu může být pouze 

fyzická osoba bez ohledu na to, zda je či není podnikatelem. Musí navíc naplnit zavinění ve formě 

úmyslu, kdy si je vědoma nejen uvádění výrobků na trh či poskytování služeb, ale také 

 

217 KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 553-554 

218 § 268 odst. 1. zákona 40/2009 Sb., Trestní zákoník  
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neoprávněného nakládání s ochranou známkou či označením s ochranou známkou 

zaměnitelným.219 

Ochraně autorského díla se v Trestním zákoníku věnuje zejména § 270, který se týká obecného 

zásahu do autorského díla, do práv s právem autorským souvisejících a do databáze. Na rozdíl od 

ochranných známek se tohoto trestného činu může dopustit jak fyzická, tak právnická osoba. Pod 

pojem neoprávněný zásah do práv autora si lze přiřadit nepřeberné množství aktivit, například 

zveřejnění či pozměnění autorského díla bez autorova souhlasu, přivlastnění si autorství, použití 

díla způsobem, jenž snižuje jeho uměleckou hodnotu ale také například neoprávněné zhotovení 

rozmnoženiny či napodobeniny nebo neoprávněné odstranění či změna elektronické identifikace 

práv k dílu.220 Jedná-li se o paděláni či napodobování díla výtvarného umění, obsahuje Trestní 

zákoník speciální ustanovení v § 271. Zde je třeba, aby měl pachatel úmysl vydávat padělek či 

napodobeninu za originál autorského díla a aby napodobenina dosáhla určité kvality, tak aby 

mohla být při běžném vizuálním kontaktu s originálem díla zaměnitelná. Je důležité zmínit, že 

pachatel se nemusí trestného činu dopustit jen na díle existujícím, ale též na díle již zničeném, 

ztraceném nebo nezvěstném. Na účelu padělání nezáleží, rozhodný je hlavně speciální, tzv. 

padělatelský úmysl. Pachatel padělání díla nemůže být stejně jako v případě porušení práv 

k ochranné známce právnická osoba, její čin však může být posuzován jako obecný zásah do 

autorského práva podle § 270, který jsem již rozebral výše.221 

 

 

 

 

219 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-428-5, str. 2706-2723 

220 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-428-5, str. 2734-2759 

221 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-
7400-428-5, str. 2760-2766 
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5.12.  Prodloužení ochrany registrací ochranné známky  

Majetková práva autorská mají omezenou dobu ochrany na 70 let po smrti autora. Poté se autorské 

dílo stává volným a kdokoliv ho může v hospodářském či jiném styku dle libosti užívat, pokud tím 

nesnižuje jeho hodnotu či nezasahuje do přetrvávajících osobnostních práv autora. Doba platnosti 

známkoprávní ochrany je oproti tomu omezena jen na deset let. V praxi však může být takřka 

neomezená, neboť ji aktuální vlastník označení může nesčetněkrát prodloužit na další desetileté 

období. Otevírá se zde tudíž zajímavá možnost pro případného dědice autora, který se již nemusí 

smířit s tím, že jeho ochrana časem zanikne a kdokoliv bude moct autorské dílo jeho předka užít. 

Stačí pouze, aby své postavení upevnil registrací ochranné známky, z které může profitovat do 

konce svého života. Navíc tím na omezený čas vznikne i souběh obou ochran, který jeho právní 

postavení může potenciálně ještě posílit. Rozsah ochrany vycházející z ochranné známky nebude 

sice tak široký, jak je tomu u autorského práva, na druhou stranu je však možné ochrannou známku 

převést za úplatu na jinou osobu a všechna práva z ní budou navíc podléhat dědické sukcesi, tudíž 

bude moct zachovat předmět ochrany i po více generací.  

 

5.13.  Souběh známkoprávní a autorskoprávní ochrany  

5.13.1. Pojem a typy souběhu 

Souběhem známkoprávní a autorskoprávní ochrany označujeme případ, kdy dochází 

k vzájemnému působení obou ochran a případně k jejich prolnutí. Je třeba podotknout, že zákon 

sám na souběh myslí a pracuje s ním např. v § 105 AZ, který stanoví, že není vyloučen případ, kdy 

vedle autorskoprávní ochrany požívá dílo též ochrany dle zvláštních předpisů, tedy např. dle 

Zákona o ochranných známkách. Dále také, že na autorskoprávní ochranu díla nemá vliv souběžně 

existující právo s právem autorským související či ani právo, jež náleží pořizovateli databáze k této 

databázi.222 Souběh, kdy nehmotný statek požívá více ochran, například jako dílo literární a 

 

222  §105 AZ zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 
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současně jako předmět ochranné známky není tedy v praxi vůbec výjimečný. Typickým příkladem 

může být třeba logo společnosti, které je chráněno jako jedinečný výtvor svého autora a současně 

jako zaregistrovaná ochranná známka společnosti, pro niž autor logo vytvořil a která si ho jako 

ochrannou známku zaregistrovala. Je však nutné podotknout, že k zápisu autorského díla jako 

ochranného označení potřebuje žadatel souhlas autora díla a ke vzniku známkoprávní ochrany 

dojde tedy až následně jen tehdy, pokud bude zápis úspěšný. Může se však stát, že známkoprávní 

ochrana vznikne jako první a autorskoprávní ochrana přistoupí až sekundárně. Uvedený případ 

nastane typicky v situaci, kdy je chráněné označení tvořeno jednoduchým znakem, který není 

jedinečným výtvorem lidského ducha a nezávisle na sobě může být vytvořen i více osobami. 

Zapracuje-li však někdo toto neoriginální chráněné označení do autorského díla způsobem, jež 

podmínku jedinečné tvorby splňuje, získá tím na svou stranu jak známkoprávní, tak autorskoprávní 

ochranu, čímž se jeho právní postavení posílí.  

Důvodem vzniku souběhu ochran bývá v praxi rozdílná podstata a účel jednotlivých institutů. Ten 

však současně ospravedlňuje i jejich samostatnou existenci. Z povahy ochranné známky jako 

označení, jež má spolehlivě odlišit výrobky a služby na trhu vyplývá často tlak na 

zapamatovatelnost a originalitu. Může se tedy lehce stát, že výsledek bude nejen způsobilým 

k zápisu do Rejstříku, ale naplní navíc i definici autorského díla. Výhodou takové ochranné 

známky, jejímž předmětem je autorské dílo bude například snazší pozice při dokazování 

rozlišovací způsobilosti. 

Je-li však autor při tvorbě omezen pokyny, jak má být označení vytvořeno, nebo byla-li mu dána 

předloha či styl, který má při tvorbě zachovat a není-li tedy výsledek jedinečné tvůrčí činnosti 

svého autora, nepůjde o autorské dílo, to však samo o sobě nebrání zápisu do Rejstříku ochranných 

známek.223 V ideálním případě slouží souběh obou ochran jako velmi silný způsob ochrany. Často 

však dochází ke kolizi, kdy jednotlivá práva svědčí různým osobám, například pokud se domnělý 

autor díla domáhá svých práv a nejedná se o stejnou osobu, v jejíž prospěch je zapsaná ochranná 

známka, která toto autorské dílo obsahuje.   

 

223  Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 7 Ca 364/200 ze dne 13.10.2010 
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V praxi můžeme dle vztahu více vedle sebe působících práv rozeznávat více druhů souběhu. První, 

spíše však teoretickou kategorií, je souběh plný. Zde dochází k plnému překrytí jednotlivých 

ochran, které sice existují nezávisle na sobě, navzájem se však doplňují a poskytují stejný rozměr 

právní ochrany, tak že jakýkoliv zásah do autorského díla by byl současně zásahem i do práva 

k ochranné známce a naopak. Druhou a nejčastější kategorií je částečný souběh.  Ten se vyznačuje, 

tím že ač jednotlivé ochrany existují samostatně a nezávisle na druhé, dochází v jednotlivých 

případech k jejich prolnutí. Možnost částečného souběhu vyplývá ze specifických účelů 

jednotlivých ochran, kdy ochranné známky mají zejména účel ekonomický, zatímco autorské 

právo chrání a podporuje lidskou tvořivost a odraz jedinečné osobnosti člověka. Typickým 

příkladem částečného souběhu může být již výše uvedená zaregistrované ochranné označení, které 

je současně jedinečným výsledek tvůrčí činnosti svého autora ve smyslu § 2 Autorského zákona. 

Třetím a posledním druhem souběhu je souběh nulový, kdy sice na určitý předmět dopadá jak 

ochrana autorskoprávní, tak známkoprávní, vzájemně se však nepřekrývají. Jakýkoliv zásah do 

ochranné známky či autorského díla bude tedy zásahem jen do jedné z těchto ochran.  

Je nutné poznamenat, že v praxi mohou vznikat i velmi komplikované případy souběhu. Důvodem 

je například skutečnost, že známkoprávní a autorskoprávní ochrana se mohou dostat do souběhu 

jen v určité části nehmotného statku, ne tedy nutně ohledně díla celého. Příkladem může být třeba 

kniha, jež je chráněna jako autorské dílo a její styl maleb, který je navíc zaregistrován v Rejstříku 

ochranných známek. Též se může stát, že autorské dílo bude upraveno způsobem, jež není tvůrčí 

činností a jako takové bude zaregistrováno jako ochranná známka osobou od autora díla odlišnou. 

Zatímco na část původního díla se bude stále vztahovat i autorskoprávní ochrana, upravená část 

díla, jež může spočívat například v pouhém vybarvení či zarámování, bude požívat pouze ochranu 

známkoprávní.  

Souběh v zásadě upevňuje celkovou ochranu díla, přičemž jak známkoprávní, tak 

autorskoprávní ochrana působí absolutně. To znamená, že omezují jakoukoliv třetí osobu v zásahu 

do práv autora či vlastníka ochranné známky tím způsobem, že ji ukládají povinnost respektovat 

tyto práva a zdržet se jejich narušování. Dojde-li však k neoprávněnému nakládání s dílem 

způsobem, který zasáhne obě vedle sebe existující ochrany, může se lehce stát, že vznikne 

odpovědnostní vztah, kde bude proti narušiteli stát více osob. To se dokonce může stát i při 



98 

 

porušení pouze jedné ochrany, půjdě-li například o spoluautorské či souborné dílo, případné též o 

ochrannou známku, náležící více vlastníkům.  

5.13.2. Časová posloupnost při vzniku souběhu 

Z principu materiální pravdy, na kterém stojí vznik autorského díla se odvíjí skutečnost, že ve 

většině případů vznikne autorskoprávní ochrana před ochranou známkoprávní, která naopak staví 

na principu registrace. Vznik autorského díla je tedy svázán s konkrétním jedinečným momentem, 

kdy bylo dílo ztvárněno způsobem, jež ho umožňuje objektivně vnímat, zatímco vznik ochranné 

známky se váže až ke konkrétnímu dni registrace. Může se stát, že autorské dílo vznikne až 

vyjádřením díla na přihlášce ochranné známky. To však neznamená, že obě ochrany vznikají 

souběžně, neboť ochranná známka vzniká až samotným zápisem do Rejstříku po úspěšném 

absolvování zápisného řízení. Je však i možné, aby známkoprávní ochrana předcházela 

autorskoprávní, neboť zákon nevyžaduje, aby přihlašované označení splňovalo navíc ještě kritéria 

autorského díla. Může se tudíž jednat i o relativně užívané slovo či všední vyobrazení, které mohlo 

v minulosti stvořit velké množství autorů nebo které dokonce vytvořil robot a není tedy výsledkem 

kreativního procesu. Jakkoliv v běžném životě užívané, známé či triviální přihlašované označení 

bude, vždy záleží na kategorii zboží a služeb, pro které je přihlašováno, neboť právě z ní vyplyne 

míra rozlišovací způsobilosti daného označení. Po svém zápisu mezi ochranné známky může být 

takové chráněné označení zapracováno tvůrčím způsobem do autorského díla, čímž vznikne i 

autorskoprávní ochrana.   

 

5.14.   Souběh ve prospěch jedné osoby  

Existují dva možné scénáře, jak může k tomuto druhu souběhu dojít. Existuje-li nejdříve pouze 

známkoprávní ochrana, vznikne souběh tím, že vlastník ochranné známky zapracuje její předmět 

do svého autorského díla. Častějším případem je však prvotní existence autorského díla, které se 

jeho autor rozhodne ještě intenzivněji chránit a zapíše ho tedy jako ochranné označení do Rejstříku 

ochranných známek. Ochranná známka je oproti autorskoprávní ochraně atraktivní zejména 

z pohledu délky ochrany, která může být takřka neomezená, je-li označení využíváno a prodlužuje-

li jeho vlastník pravidelně jeho platnost. Ochrannou známku je také možné ocenit a úplatně 
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převést. Zatímco autorské právo požívá ve svém plném rozsahu pouze časově omezené ochrany a 

nemůže být zcela převedeno, aniž by nabyvatel nebyl omezen nepřevoditelnými osobnostními 

právy autora. Na druhou stranu neposkytuje autorskoprávní úprava ochranu pouze v obchodním 

styku a její vznik není spojen se zpoplatněnou registrací a formálním procesem. Dalším 

argumentem pro využití i známkoprávní ochrany může být například větší jistota díky 

nadnárodnímu systému ochrany, který vychází z principu registrace. Datum vzniku ochrany 

konkrétního označení či datum podání přihlášky, které je významné zejména z hlediska vzniku 

práva přednosti nebývá tedy sporné, ačkoliv může být přihláška na podobné či shodné označení 

podávána k registraci více subjekty ve více zemích najednou. Oproti tomu staví ochrana 

autorských práv na zásadě neformálnosti, která přirozeně zjednodušuje její vznik, ale současně 

přináší více nejistoty. V praxi totiž nebude snadné prokázat, které dílo bylo vytvořeno jako první 

a kdo tedy zasáhl do koho autorských práv. Je však nutné doplnit, že ne každý zásah do autorského 

díla či ochranné známky musí být současně zásahem do obou druhů ochran, jak již bylo stanoveno 

výše.  

 

5.15.  Kolize známkoprávní a autorskoprávní ochrany 

Ke kolizi může dojít, když je užití nehmotného díla v souladu s jednou z uvedených ochran, ale 

současně v rozporu s ochranou druhou. V praxi tedy jedině, náleží-li každá ochrana odlišnému 

subjektu. Vznik kolize mohou v zásadě zapříčinit zejména dva důvody. Jednak zapracování již 

zapsaného označení do autorského díla, které autor následně užívá v obchodním styku, aniž by byl 

současně držitelem práva z ochranné známky. Druhým případem je neoprávněné zapsání ochranné 

známky, jejímž obsahem je autorské dílo, ač žadatel o zápis není skutečným autorem tohoto díla 

a současně k němu nedostal autorův souhlas. Na tento případ kolize mezi oběma právy pamatuje i 

Zákon o ochranných známkách, který ve svém § 7 odst. 1 písm. g uvádí autora jako oprávněnou 

osobu k podání námitek proti zápisu ochranné známky, pokud by tím bylo jeho autorské dílo 

dotčeno. Musí však prokázat jak to, že se skutečně o autorské dílo jedná, tak svou vlastní 

oprávněnost autorské právo uplatit a označit navíc, jak přesně může být dílo zápisem označení 

dotčeno. Uplatňuje-li toto právo originální subjekt práva, tedy autor sám, prokazuje ho 

prohlášením o autorském právu k dotčenému dílu. Uplatňuje-li ho odvozený subjekt, typicky 

držitel licence, musí své právo prokázat patřičnou smlouvou, jenž je titulem převodu užívacího 
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práva k dílu. Námitky může podat také organizace spravující autorská práva či právní zástupce 

autora. Subjekt, jenž požívá autorských práv k dílu má také možnost prohlásit již zapsané chráněné 

označení za neplatné ve smyslu § 32 odst. 3 ZoOZ. 224 Zatímco však existence dřívějšího 

autorského práva může zamezit zápisu ochranné známky, a tedy i vzniku známkoprávní ochrany, 

opačná situace možná v zásadě není. Držitel starší ochranné známky nemůže docílit zrušení či 

zneplatnění legitimního autorského práva s odkazem na své starší právo z ochranné známky. 

Výjimku by tvořil případ, kdy bude autorské dílo prohlášeno za neplatné od počátku rozhodnutím 

Úřadu a bude se na něj tedy nahlížet, jako by nikdy neexistovalo. Kolize autorskoprávní se 

známkoprávní ochranou je však možná, pouze tehdy splňuje-li předmět zákonné požadavky 

autorského díla, tak jak je stanoví § 2 odst. 1 AZ, zejména musí být splněn požadavek individuální 

a jedinečné tvorby autora a požadavek ztvárnění ve formě, jež může být objektivně vnímána a 

nejedná se tedy o pouhou ideu. V rozhodovací praxi Úřadu můžeme najít řadu případů, kdy tyto 

požadavky splněny nebyly, jako např. v rozhodnutí ÚPV-O 130181, kdy mělo být autorské dílo 

obsažené v ochranné známce, která byla tvořena logem „EISF“ a popisem rozvádějící tuto zkratku 

„Enterprise Internet Strategy Forum“. Úřad v tomto případě došel k závěru, že se nejedná o 

autorské dílo, neboť je známka tvořena pouze obecnými výrazy a postrádá uměleckou podobu či 

jakékoliv originální zpracování. Kolize obou práv tak byla vyloučená, aniž by byl držitel ochranné 

známky ve svém právu jakkoliv omezen.225 Vznikne-li kolize mezi oběma právy, může se držitel 

chráněného označení bránit proti neoprávněnému užití práv, která mu ze známky plynou a autor 

proti nezákonnému zásahu do svého práva prostřednictvím speciální úpravy v Zákoně o vymáhání 

práv z průmyslového vlastnictví.   

Známým případem kolize autorského práva s již zapsanou ochrannou známkou představuje případ 

notoricky známé písně Lady Carneval, jejíž text složil v roce 1968 Jiří Štaidl. V roce 2006 byla 

Úřadu podána přihláška slovní ochranné známky na slovní spojení „Lady Karneval“ a to pro 3. 

třídu, která zahrnuje zejména kosmetické výrobky a parfémy. Přihlašovaná ochranná známka 

 

224  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. 81-82 

225  HORÁČEK, Roman. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. Praha: Beck, 
2007. Beckova edice Judikatura. ISBN 978-80-7179-537-7, str. 12 
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prošla úspěšně zápisným řízením, aniž by autor písně uplatnil námitky a došlo k jejímu zápisu do 

Rejstříku. Následně začala být používána v obchodním styku, označujíc parfémy s názvem Karel 

Gott Lady Karneval, k čemuž dal Karel Gott svůj souhlas. Až v roce 2013 se Ladislav Štaidl, dědic 

autorských práv bratra Jiřího, domáhal zneplatnění předmětné ochranné známky s odkazem na § 

32 odst. 3, který ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g zakládá jeho právo navrhnout Úřadu prohlášení 

známky za neplatnou z důvodu kolize s jeho autorským právem. Navrhovatel se odkazoval na 

ustanovení § 2 odst. 3 AZ, podle kterého autorskoprávní ochrana dopadá jak na hotové dílo, tak 

na jeho jednotlivé vývojové fáze, části, jména osob či na jeho název. Pro posílení svého názoru 

doložil navrhovatel také odborné vyjádření Ústavu pro jazyk český Akademie Věd ČR, který 

dokládá, že se výraz „Lady Carneval“ před publikací písně v českém jazyce nepoužíval. 

Navrhovatel spatřoval v užití napadané ochranné známky porušení svých autorských práv, neboť 

k užití nedal on ani jeho zesnulý bratr souhlas. Vlastník ochranné známky uvedl na svou obranu 

zejména tři argumenty. V první řadě popřel, že by slovní spojení Lady Carneval bylo jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti autora, neboť vzniklo pouhým překladem anglického výrazu do češtiny 

a nevztahuje se na něj tedy autorskoprávní ochrana. Dále namítal, že znění jeho ochranné známky 

se od názvu písně liší v počátečním písmenu, tudíž že jeho známka používá anglický výraz a 

autorské dílo výraz český. V neposlední řadě na svou obranu také uvedl, že Karel Gott vyjádřil 

s použitím svého jména včetně názvu své písně na produktech souhlas a že navrhovatel si byl této 

skutečnosti vědom, neboť několikrát navštívil muzeum Karla Gotta, kde se tyto produkty již v té 

době prodávali. Navíc také uvedl, že navrhovatel nevyužil v zákonné lhůtě své prekluzivní právo 

podat proti zápisu ochranné známky námitku a dosud proti použití ochranné známky v obchodním 

styku ani nijak jinak nezasáhl. Úřad se ve svém rozhodnutí vypořádal se všemi výše uvedenými 

argumenty vlastníka ochranné známky, a nakonec známku prohlásil v plném rozsahu ex tunc za 

neplatnou. Došel k závěru, že vlastník ochranné známky mohl zasáhnout do autorského práva 

navrhovatele, neboť nejspíš neoprávněně čerpal výhody vyplývající z užití názvu „Lady Carneval“ 

na svých produktech. Na adresu nečinnosti navrhovatele uvedl Úřad, že neexistuje žádná zákonná 

lhůta pro uplatnění autorských práv, přičemž argumentaci neuplatněním námitek proti zápisu 

ochranné známky označil za irelevantní, neboť zákon nevyžaduje pro návrh dle § 32 odst. 3 ZoOZ 

podmínku dřívější uplatněné námitky. Dále Úřad došel k závěru, že rozdíl v počátečních 

písmenech představuje z pohledu veřejnosti minimální rozdíl, jež nevylučuje možný zásah do 

autorských práv a poukázal na fakt, že veřejnost užívá pro píseň často i označení „Lady Karneval“, 

které tvoří znění ochranné známky. Vyjádřil také názor, že jelikož se chráněné označení 
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vztahovalo jen na území České republiky, je potřeba užití předmětného slovního spojení zkoumat 

výlučně na tomto území a jeho případné užití v jiných zemích či jazycích je tedy též pro tento 

případ bezvýznamné. Na adresu pochybností o autorském díle uvedl Úřad, že se jedná o dílo 

literární a slovesné, jehož název požívá dle §2 odst. 3 AZ ochrany jako autorské dílo. Jako 

irelevantní označil Úřad argument, že Karel Gott dal s užitím ochranné známky na produktech 

souhlas, neboť není vlastníkem majetkových práv autorských, jejichž možné porušení je v tomto 

případě zkoumáno.226 227 

Kolizi autorskoprávní a známkoprávní ochrany lze předejít například licenční smlouvou. Bude tak 

tomu třeba v situaci, kdy dodavatel grafik pracuje pro objednatele na základě smlouvy o dílo 

s nehmotným výsledkem, kterým může být například design nového webu. Bude-li smlouva 

napsána tak, aby za dané situace bylo jasné, že design webu je určen k objednatelově obchodní 

činnosti, dojde současně s uzavřením smlouvy o dílo též k uzavření implicitní licenční smlouvy, 

na základě které bude mít objednatel právo nakládat dle libosti s majetkovými právy autorskými, 

jež k dílu náleží. Způsob nakládání přitom také pramení ze smlouvy mezi oběma stranami, tudíž 

se objednateli vyplatí, aby byl určen a vymezen, co možná nejšířeji. Objednatel má následně 

možnost registrovat si dílo jako ochranou známku, čímž dosáhne žádoucího souběhu a maximální 

možné ochrany. V případě budoucího zásahu do jeho práv v oblasti, kde dochází k souběhu obou 

ochran si bude moct vybrat, jakou z nich uplatní.  

 

 

 

 

 

226  Diplomová práce Jana Fischera, datum obhajoby: 29.5.2018 na PF UK, ID práce: 182993. 

227  Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-441703 ze dne 1.8.2014.  
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6. Závěr  

Na závěr mé práce bych rád shrnul, že ač má každá z obou ochran svá silná a slabá místa a v mnoha 

aspektech se navzájem liší, nelze jednoznačně říci, že by kterákoliv z nich poskytovala silnější 

ochranu než druhá. Důvodem je v první řadě rozdílný účel obou ochran. Zatímco ochranné 

známky, kterým jsem se věnoval přednostně, slouží primárně k odlišení zboží a služeb, čímž 

chrání jednak podnikatele budujícího svou obchodní značku a pozici na trhu, ale také poskytují 

důležité informace spotřebitelům, čímž jim pomáhají rozeznat výrobky a služby od jednotlivých 

podnikatelů a lépe se v nabídce vyznat. Autorské právo podporuje tvůrčí lidskou činnost, neboť 

poskytuje ochranu autorským dílům a autorům samotným, kteří prostřednictvím něho mohou 

dosáhnout spravedlivé odměny za své výtvory.  

Mezi oběma ochranami existuje celá řada odlišností, kterým jsem se věnoval v jednotlivých 

kapitolách. Jako zásadní vnímám rozdíly ve vzniku, trvání, formě a zejména také v rozsahu 

ochrany, kterou poskytují. Co se vztahu obou ochran týče, je možných hned několik situací. Ani 

jedna z ochran nepůsobí výlučně, tak aby nemohla existovat souběžně s ochranou jinou. Velmi 

zajímavou a v praxi nijak výjimečnou situací je právě souběh obou ochran, který může docházet 

buď ke komplementaritě nebo též ke konfliktu. Bude-li vlastník ochranné známky současně 

autorem tohoto označení, působí obě ochrany komplementárně a pozici svého vlastníka mohou 

významně posílit. Ten díky souběhu dosáhne širšího rozsahu ochrany a v případě porušení jeho 

práv si bude moct vybrat, kterou ochranu využije. V mnoha situacích bude proto žádoucí zasadit 

se o vznik obou ochran. Působí-li však ochrany ve prospěch různých osob, mohou se dostat do 

vzájemných konfliktů, které bude třeba jednotlivě a leckdy komplikovaně řešit.  

Pro potřeby začínajících podnikatelů, které mě samotného k této problematice přivedly, vnímám 

jako zásadní zejména registraci ochranné známky již v rozjezdu podnikání předtím, než proběhnou 

významnější investice do značky. Ačkoliv se jedná o nezanedbatelný náklad, předejití problémům 

s řešením případného známkoprávního sporu za tuto investici rozhodně stojí. Těm, kteří tuto 

investici prozatím uskutečnit nechtějí bych doporučil alespoň pravidelně kontrolovat databázi 

Úřadu průmyslového vlastnictví pro včasné zaznamenání konfliktních přihlášek a podání námitek 

proti zápisu. V oblasti autorských práv vnímám jako zásadní zejména zajištění přenosu výkonu 
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majetkových práv autorských na podnikatele skrze zaměstnanecké dílo, či výhradní licenci ve 

smlouvě o dílo a případně také co nejširší vyspecifikování účelu v této smlouvě.  
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Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany 

Abstrakt 

Tématem této práce je vztah ochrany známkoprávní a autorskoprávní. Cílem práce bylo přiblížit 

oblast ochranných známek a autorských práv, popsat jejich vzájemný vztah a zaměřit se na 

aspekty, ve kterých se obě tyto ochrany významně liší. Práce se podrobněji zaměřuje na ochranné 

známky, kterým se věnuje vždy v úvodu každé kapitoly a následně je srovnává s autorským 

právem. První čtyři kapitoly práce se se zabývají klíčovými oblastmi obou ochran, zejména 

představením hlavních institutů a jejich účelu, systematizací ochranných známek a autorských děl, 

vznikem, trváním a zánikem obou ochran, subjektivními právy a v neposlední řadě výlukami ze 

známkoprávní a autorskoprávní ochrany. Pátá kapitola se zaobírá vztahem obou ochran a popisuje 

vzájemné rozdíly, které se vyskytují zejména ve vzniku, trvání, formě a rozsahu právní ochrany. 

Dále rozebírá možnost vzniku souběhu obou ochran, jeho příčiny, druhy a důsledky.   

Výstupem práce je přehled známkoprávní a autorskoprávní ochrany a rozebrání jejich vzájemného 

vztahu s důrazem na přiblížení společných znaků a odlišností a využitelnost v praxi. Závěr této 

práce shrnuje důležitost obou ochran a nemožnosti porovnávání jejich vzájemné síly, která 

pramení z odlišného účelu každé ochrany. Rozebírá možný souběh obou ochran, který může na 

jedné straně posílit pozici majitele, pokud obě ochrany působí v jeho prospěch. Na straně druhé 

může však vést i ke kolizi ochran, pokud je jejich subjektem osoba odlišná. Práce přibližuje výhody 

i nebezpečí souběhu a věnuje se praktickým příkladům, jenž představují souběh jako prostředek 

účinnější ochrany i jako příčinu možného konfliktu.  

Výsledkem této práce je přiblížení významu známkoprávní a autorskoprávní ochrany pro 

jednotlivé případy a apel na uvážení obou ochran za účelem dosažení silnější pozice skrze vznik 

souběhu či skrze předejití kolizi obou ochran.  

 

Klíčová slova: ochranná známka, autorské dílo, vztah ochran 
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The relationship between trademark protection and copyright protection 

Abstract 

The theme of this thesis is the relationship between trademark and copyright protection. The aim 

of the thesis was to describe the area of trademarks and copyrights, to describe their mutual 

relationship and to focus on aspects where both of these protections differ significantly. The thesis 

focuses in more detail on trademarks, which is always addressed at the beginning of each chapter 

and then compares them with copyright. The first four chapters deal with the key areas of both 

protections, especially the introduction of the main institutes and their purpose, the systematization 

of trademarks and copyrights, the origin, duration and termination of both protections, subjective 

rights and as last but not least exclusions from trademark and copyright protection. The fifth 

chapter deals with the relationship of both protections and describes the mutual differences that 

occur especially in the origin, duration, form, and scope of legal protection. It also discusses the 

possibility of the concurrence of both protections, its causes, types, and consequences. 

The outcome of this thesis is an overview of trademark and copyright protection and analysis of 

their mutual relationship with emphasis on the approximation of common features and differences 

and usability in practice. The conclusion of this thesis summarizes the importance of both 

protections and the impossibility of comparing their mutual strength, which is based on the 

different purposes of each protection. It discusses the possible concurrence of the two protections, 

which, on the one hand, can strengthen the position of the owner if both protect in his favor. On 

the other hand, it may also lead to a collision of protections if their subjects are different persons. 

The thesis discusses advantages and dangers of concurrence and deals with practical examples that 

represent concurrence as a means of more effective protection and as a cause of possible conflict. 

The result of this thesis is to approach the importance of trademark and copyright protection for 

individual cases and appeal to consider both protections in order to achieve a stronger position 

through the emergence of concurrence or through preventing the collision of both protections. 

 

Keywords: trademark, copyright, relationship between protection 


