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ÚVOD 

Právo duševního vlastnictví nabývá v dnešním globalizovaném světě čím dál více 

na důležitosti. Kvůli vzrůstajícími propojení jednotlivých národních i nadnárodních tržních 

odvětví se na jednu stranu stává duševní vlastnictví významným konkurenčním nástrojem 

v rámci hospodářské soutěže, na druhou stranu je duševní vlastnictví díky své tržní hodnotě 

vystavováno vyššímu riziku neoprávněného zásahu, zejména ze strany konkurenčních subjektů.  

Ochranné známky jsou z hlediska spotřebitelů, distributorů a dalších tržních subjektů 

spojovány s charakterem a kvalitou výrobků nebo služeb vlastníka předmětné ochranné 

známky. Platí tak přímá úměra mezi dobrou pověstí, prestiží ochranné známky a její 

konkurenceschopností. Z tohoto důvodu dochází, na úkor ochranných známek, 

ke známkovému pirátství, parazitování na jejich pověsti, užívání klamavého označení zboží 

nebo služeb a dalším formám činnosti, jež neoprávněně těží z konkurenceschopnosti 

a ekonomické úspěšnosti ochranných známek, nezapsaných ochranných známek a jiných 

označení užívaných v obchodním styku. Do uvedených označení nicméně může být zasaženo 

i bez zavinění předmětného subjektu.  

 Cílem této práce je analýza českého systému národních ochranných známek, 

známkoprávní ochrany v českém a unijním právu, dále analýza zápisného řízení z hlediska 

právní ochrany držitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného 

v obchodním styku, rozbor firemního práva a právní úpravy ochrany proti nekalé soutěži.   

Vzhledem k novelizaci zákona o ochranných známek, jež nabyla účinnosti 1. ledna 

2019, má tato práce za cíl stručně shrnout známkoprávní úpravu před přijetím novelizovaného 

znění zákona. Předmětná novelizace totiž implementuje do českého právního řádu 

ustanovení Evropské směrnice harmonizující právní úpravu národních ochranných známek 

v členských státech Evropské unie, v jejímž důsledku doznala česká známkoprávní úprava 

některých podstatných změn. V další části této práce budou nejdůležitější změny rozebrány 

a podrobeny komparační analýze s předcházející právní úpravou. Největší pozornost je pak 

v této práci věnována jednotlivým právním otázkám souvisejícím s ochranou nezapsaných 

ochranných známek nebo jiných označení užívaných v obchodním styku, přičemž budou 

přiblíženy jak z hlediska relevantních právních předpisů, tak z pohledu ustálené judikatury 

českých i unijních soudů.   
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Tato diplomová práce byla vyhotovena dle právní úpravy účinné ke dni 5. září 2019. 
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1. Ochrana držitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení 

užívaného v obchodním styku dle českého práva 

První část této diplomové práce je určena analýze institutů právní ochrany, 

které obsahuje český právní řád, přičemž je systematicky členěna na úvod do popisované 

problematiky, a následně na právní ochranu podle známkového práva a na právní ochranu 

před nekalou soutěží. 

 

1. 1. Vymezení základních pojmů  

V následující kapitole budou vymezeny základní pojmy této diplomové práce, jenž tvoří 

základ předmětné právní problematiky. 

 

1.1.1. Ochranná známka 

Ochranné známky v českém právním řádu v současnosti upravuje 

zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZOZ”), což je výslovně stanoveno v § 1 ZOZ.  

Samotný institut ochranné známky je v § 1a ZOZ definován následovně: 

„Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, 

zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho 

obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé 

a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a 

b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) způsobem, 

který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany 

poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.“ 

 Účelem ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu vyráběné 

nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb. Ochranné známky mají velký 

význam pro jejich vlastníka i pro spotřebitele. Pro vlastníky jsou důležitým marketingovým 

a konkurenčním nástrojem, na němž zakládají často veškerou propagaci svých produktů 

a služeb. Spotřebiteli následkem toho značně ulehčují orientaci na trhu, pomáhají mu spojit si 

kvalitu produktů a služeb s konkrétním označením, čímž zároveň přispívají k budování 
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povědomí o značce, pozitivní či negativní zpětné vazbě, a tedy i k lepšímu fungování tržního 

mechanismu. 1   

Na to plynule navazuje zásadní vlastnost ochranných známek, kterými je jejich spojení 

s určitými produkty a službami. Právě proto se musí ochranné známky registrovat pro určitý 

seznam výrobků a služeb. 

Pojem ochranné známky je v ZOZ užíván v následujícím smyslu: 

1. Označení se způsobilostí ke známkoprávní ochraně ve smyslu § 1 a § 1a ZOZ; 

2. Označení zapsané do rejstříku ochranných známek ve smyslu § 28 ZOZ; 

3. Všeobecně známá ochranná známka ve smyslu § 2 písm. d) ZOZ.2 

Ochranná známka je v určitých aspektech podobná označení původu, zeměpisnému označení 

a obchodní firmě. Kromě odlišné právní úpravy se od těchto institutů nejvíce liší svou funkcí. 

Označení původu a zeměpisné označení slouží ke garanci kvality a určitých vlastností jimi 

označených výrobků. Obchodní firma slouží k označení subjektu, tj. obchodní společnosti. 

Ochranná známka naproti tomu slouží k označení objektu, tj. výrobků nebo služeb.3 

 

1.1.2. Nezapsané označení nebo jiné označení užívané v obchodním styku 

Nezapsané označení a jiné označení užívané v obchodním styku je pojem zahrnující 

označení, která nejsou zapsána v rejstříku ochranných známek, přičemž je definováno 

v § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ: 

„Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné 

známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“) 

(...)  

e) Uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, 

který přede dnem podání přihlášky nabyl práva k nezapsanému nebo jinému označení 

užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného 

                                                             
1 HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 6. ISBN 978-80-7400-655-5. 
2 KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2017. s. 3. ISBN 978-80-7552-762-2.  
3 Tamtéž, s. 6-7  
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označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, 

na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; 

za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace“ 

Citované ustanovení poskytuje ochranu nezapsanému nebo jinému označení užívanému 

v obchodním styku (dále jen „Nezapsané označení“ a „Jiné označení“), které není zapsáno v 

rejstříku ochranných známek a ani není k zápisu přihlášeno. Aby určité označení mohlo být 

úspěšně namítáno podle tohoto ustanovení, musí splnit podmínku užívání v obchodním styku a 

další zákonné podmínky, které budou rozebrány v další části této práce.4 Nezapsané a Jiné 

označení je rovněž specifické tím, že je výjimkou z registračního principu. 

 

1.2. Funkce ochranných známek 

 

1. Rozlišovací funkce 

Jedná se o nejdůležitější funkci ochranných známek, díky mohou ochranné známky 

odlišovat výrobky nebo služby označené předmětnou ochrannou známkou od výrobků 

nebo služeb ostatních konkurenčních subjektů.5 Dále tím umožňují, především spotřebitelům 

a dalším subjektům, lepší orientaci na trhu a chrání je před omylem ohledně výrobce zboží 

či poskytovatele služeb.6  

 

2. Ochranná funkce 

Tato funkce ochranných známek představuje právo na výlučné užívání označení 

chráněného předmětnou ochrannou známkou, tj. a contrario povinnost ostatních subjektů 

neužívat shodné nebo zaměnitelné označení. 

 

  

                                                             
4 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 49. ISBN 978-80-7400-569-5. 
5 HART, Tina, FAZZANI Linda, CLARK Simon. Intellectual Property Law. Fifth edition. Palgrave Macmillan 

Law Masters. Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK, 2009, s. 80 ISBN 9780230216396 
6 SCHÜTZE, Robert. European Union law. Second edition. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 

2018, s. 545 ISBN 9781108455206 
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3. Garanční funkce  

Garancí se v tomto případě rozumí přisouzení určitých vlastností výrobkům a službám, 

označených ochrannou známkou spotřebitelem, a to v závislosti na jeho vnímání vlastníka 

ochranné známky. Spotřebitel tak může díky svým zkušenostem upřednostnit určité výrobky 

nebo služby na základě jejich ochranné známky, aniž by byl nucen k časově náročnému 

porovnávání velkého množství podobných produktů. Garanční funkce zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku dlouhodobé klientely, čímž však zároveň nutí vlastníka ochranné 

známky udržovat určitý standart kvality výrobků nebo služeb označených předmětnou 

ochrannou známkou.7 

 

4. Propagační funkce 

Propagací se zde rozumí spojení určitých výrobků nebo služeb s vlastníkem předmětné 

ochranné známky, který tak může těžit např. ze svého dobrého jména. 

 

5. Soutěžní funkce 

Pod touto charakteristikou se skrývá vliv, který užívání ochranné známky má 

na předmětný trh a na ostatní soutěžitele.8 

Všechny uvedené funkce se přitom vztahují i na obchodní firmu a označení původu.  

 

1.3. Charakteristika práva duševního vlastnictví 

Ochranné známky a Nezapsaná nebo Jiná označení spadají do práva duševního 

vlastnictví. To lze vymezit jako: „obor práva, jehož předmětem jsou nehmotné statky, které 

člověk vytvořil svou duševní činností.“9 Tento obor lze rovněž vymezit jako: „soubor idejí 

a informací s širokým komerčním přesahem, jehož hodnota je vyjádřena jeho právní 

                                                             
7 HART, Tina, FAZZANI Linda, CLARK Simon. Intellectual Property Law. Fifth edition. Palgrave Macmillan 

Law Masters. Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK, 2009, s. 80-81 ISBN 9780230216396 
8 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání V Praze: C. H. Beck, 2012. s. 2706. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-428-5. 
9 JAKL, Ladislav, JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví, MUP, Praha, 2010, 

s. 10. ISBN 978-80-86855-65-3. 
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ochranou.“ 10  Právo duševního vlastnictví je právním odvětvím s prvky soukromoprávní 

i veřejnoprávní regulace. Veřejnoprávní sféra práva duševního vlastnictví se týká především 

správních řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“), resp. Úřadu Evropské 

unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“), zatímco soukromoprávní sféra práva 

duševního vlastnictví se týká zejména dispozice s nehmotnými statky chráněnými právem 

duševního vlastnictví.  

Právo duševního vlastnictví se dále dělí na práva k průmyslovému vlastnictví a práva 

k ostatním předmětům duševního vlastnictví (tj. autorské právo).11  

Pojem duševního vlastnictví byl mimo jiné vymezen ve článku 2 odst. VIII Úmluvy 

o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, z 14. července,12 ve kterém byla taxativně 

vymezena všechna práva spadající do oblasti duševního vlastnictví. Z pohledu této diplomové 

práce jsou významná především tato ustanovení:  

„V této Úmluvě se rozumí: ‚duševním vlastnictvím‘ práva k továrním, obchodním známkám 

a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním názvům, na ochranu proti nekalé 

soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, 

literární a umělecké.“  

Pojem průmyslového vlastnictví lze vymezit jako práva k předmětům ochrany, 

které jsou využitelné v průmyslu včetně práv k označením využívaných při hospodářské 

činnosti. 13  Mezi práva z průmyslového vlastnictví řadíme: práva k vynálezům, patentům, 

užitným vzorům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám, označení původu, 

zeměpisnému označení a topografii polovodičových prvků.14  

Práva z průmyslového vlastnictví mají několik základních charakteristik. První je vznik 

ochrany na základě tzv. registračního principu. Ta vzniká až zápisem do příslušného veřejného 

seznamu vedeným ÚPV, resp. jiným správním orgánem s pravomocí v oblasti duševního 

vlastnictví (např. EUIPO). Vznik ochrany průmyslového vlastnictví je tak vázán na rozhodnutí 

správního orgánu vydaného ve správním řízení na žádost přihlašovatele.15 Dalším specifikem 

                                                             
10 HART, Tina, FAZZANI Linda, CLARK Simon. Intellectual Property Law. Fifth edition. Palgrave Macmillan 

Law Masters. Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK, 2009, s. 1 ISBN 9780230216396 
11 JAKL, Ladislav, JANSA, Václav, Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví, MUP, Praha, 

2010, s. 11. ISBN 978-80-86855-65-3. 
12 Tamtéž, s. 11 
13 Tamtéž, s. 13 
14 Tamtéž, s. 13 
15 JAKL, Ladislav, JANSA, Václav, Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví, MUP, Praha, 

2010, s. 13 ISBN 978-80-86855-65-3. 
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práv z průmyslového vlastnictví je jejich vázanost principem teritoriality. I samotné trvání 

průmyslověprávní ochrany je vázáno na aktivní jednání vlastníka. Doba ochrany je totiž 

omezená a její prodloužení je možné pouze po obnově zápisu do předmětného veřejného 

seznamu a to na základě podání vlastníka a po zaplacení správního poplatku.16  

 

1.4. Ochranné známky z občanskoprávního hlediska  

Právní úprava duševního vlastnictví má po rekodifikaci soukromého práva z roku 2012 

svůj základ v § 496 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ”), který definuje věc nehmotnou takto: 

„Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.“  

Toto vymezení je klíčové proto, že činí práva duševního vlastnictví předmětem 

absolutních i relativních majetkových práv. V rámci relativních majetkových práv jsou pak věci 

nehmotné nepřímým předmětem závazků ve smyslu § 1722 OZ. V případě známkového práva 

především závazek, jehož nepřímým předmětem je užívací právo k nezapsanému označení.17   

Odborná veřejnost vede četné diskuze o skutečném rozsahu § 496 odst. 2 OZ. Klíčová 

je především hypotéza, že by ochranné známky mohly být předmětem vlastnického práva.18 

Pokud by totiž ochranné známky byly předmětem vlastnického práva, vztahovalo by se 

na jejich ochranu i ustanovení ve větě první § 1012 OZ. Ochranné známky by tak mohly mít 

prostřednictvím ustanovení OZ širší právní ochranu než prostřednictvím institutů ZOZ,19 a per 

analogiam legis i na Nezapsané a Jiné označení. Na ochranné známky a Nezapsané a Jiné 

označení by se tak teoreticky mohla vztahovat ustanovení OZ o dispozici s vlastnickým právem 

i o jeho ochraně (např. § 1040 - 1042 OZ). Tato hypotéza nicméně do dnešního dne nebyla 

judikaturně potvrzena či vyvrácena.   

 

                                                             
16 JAKL, Ladislav, JANSA, Václav, Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví, MUP, Praha, 

2010, s. 14 ISBN 978-80-86855-65-3. 
17 KOUKAL, Pavel. a kol. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1753. ISBN 978-80-7400-529-9. 
18  HAJNÁ-STEINEROVÁ, Karin. Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy. 2013, s. 839. č. 23-24   
19 Tamtéž, s. 840 
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1.5. Druhy ochranných známek a způsob jejich vyjádření 

Novelizací ZOZ došlo ke změně definice ochranné známky, která nyní dle § 1a ZOZ 

nemusí být schopná grafického znázornění. Kromě výslovného připuštění vyjádření ochranné 

známky ve zvukovém formátu, je součástí tohoto nového ustanovení i písmeno b). Dle něj je 

klíčový i způsob vyjádření předmětu známkoprávní ochrany, jenž umožní jeho jasnou 

identifikaci. Jedná se o reakci na 11. druh ochranných známek dle přílohy č. 1 ZOZ, který tvoří 

zbytkovou kategorii pro ochranné známky, jenž není jedním z 10 druhů ochranných známek 

(viz dále).  

Zákonodárce tak vyhověl požadavku stanoveném v Rozsudek soudního dvoru Evropské 

unie ze dne ze dne 12. prosince 2002, ve věci C-273/00 
20, a od účinnosti Novelizace připadající 

na 1. leden 2019 je možné dle českého právního řádu zapsat nové druhy národních ochranných 

známek u ÚPV. Jednou z důležitých novinek, které Novelizace přinesla, je rozšíření ZOZ 

o Přílohu č. 1, která vymezuje 11 druhů ochranných známek a způsob jejich vyjádření. 

Důvodová zpráva zákona č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., 

o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících 

a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, a zákon č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Důvodová zpráva“), 

opodstatňuje zahrnutí Přílohy č. 1 do Novelizace tím, že dojde k usnadnění orientace nových 

přihlašovatelů, kteří se se známkoprávní úpravou teprve seznamují, a zároveň dojde k posílení 

právní jistoty a předvídatelnosti rozhodnutí ÚPV v jím vedených správních řízeních. Příloha č. 

1 totiž bude tvořit jasný seznam kritérií k tomu kterému druhu ochranné známky, 

čímž podstatně zjednoduší dosavadní stav, kdy se tato kritéria dal zjistit pouze z rozhodovací 

praxe ÚPV, judikatury a východisek právní teorie. Kromě tradičních druhů ochranných 

známek, jakými jsou např. slovní a obrazové ochranné známky, tak bude nově možné zapsat 

i ochranné známky postrádající grafické vyjádření (např. zvukové, čichové, světelné 

či pohybové ochranné známky známky). 

Jelikož zákonodárce nemůže reagovat dostatečně pružně na technologický pokrok 

a nové trendy v oblasti tržního prostředí, vytvořil zbytkovou kategorii v podobě 11. druhu pro 

                                                             
20  HRDLIČKOVÁ, Klára, Novela zákona o ochranných známkách. In: epravo.cz [online]. 4.10.2018 [cit. 

12.2.2019].  

Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach-108214.html?mail  

https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach-108214.html?mail
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nové druhy ochranných známek. Ty tak nemusí být výslovně upraveny v příloze č. 1 ZOZ, musí 

však mít rozlišovací způsobilost a být způsobilé k jasnému vyjádření v Rejstříku ÚPV.  

Známkoprávní ochrana tak bude přístupná i pro dosud neznámé druhy ochranných 

známek, jejichž nositelé by jinak museli čekat na další novelizaci ZOZ, a institut ochranných 

známek by jim tak byl nedůvodně odepřen.  Příslušné správní orgány, resp. správní soudy, 

tak bude mít nově příležitost přispět ke vzniku a vymezení zcela nových forem označení 

způsobilých známkoprávní ochrany, která budou mocí být následně zakotvena do české 

právního řádu. 

 

1. 6. Zneužití známkoprávní ochrany 

Známkoprávní ochrana je pro výlučnost užívání chráněného označení významným 

institutem v rámci hospodářské soutěže, ze stejného důvodu však bude vždycky spojená 

s rizikem zneužití osobami odlišnými od vlastníka/držitele předmětného označení. Zneužití 

známkoprávní ochrany spočívá v zaregistrování ochranné známky osobou odlišnou 

od vlastníka předmětného označení. Důsledkem toho dochází k absurdní situaci, kdy je 

osobám, v jejichž prospěch byl institut ochranných známek v našem právním řádu zakotven, 

totožným institutem znemožněno užívání jejich vlastních označení. V takových případech jde 

o tzv. spekulativní ochranné známky - pořizování ochranných známek ve zlé víře se rovněž 

označuje pojmem známkové pirátství. 21  Jako ochranu proti spekulativním ochranným 

známkám pak mnoho subjektů hospodářské soutěže volí tzv. zásobní ochranné známky, 

tedy známkoprávní ochranu pro označení, která v době zápisu neužívají. I v případě přihlášení 

ochranné známky držitele předmětného označení však může dojít k nežádoucímu jednání, a to 

v případě tzv. blokační ochranné známky, jejímž účelem je omezení konkurentů na trhu, 

tj. nekalosoutěžní jednání, nikoliv pouze ochrana vlastních výrobků a služeb.22  

 

1. 6. 1. Spekulativní ochranné známky  

Pod pojmem spekulativní ochranné známky jsou označovány takové ochranné známky, 

které jsou přihlašovány pouze za účelem zisku z jejich následného prodeje. Největší nebezpečí 

představují spekulativní ochranné známky v zemích, které v rámci řízení o zápisu ochranné 

                                                             
21 KOPCOVÁ, Martina. Blokační a spekulativní ochranné známky. Právní rozhledy. 2019, č. 2, s. 54 
22 Tamtéž, s. 55 
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známky užívají tzv. „first come, first file“ princip. V něm je pro zápis nové ochranné známky 

klíčové, kdo první předmětnou přihlášku podal a k právům držitele nezapsaného označení se 

nepřihlíží. 23  Z toho důvodu se především v Číně rozmáhá známkové pirátství, v rámci 

kterého dochází k masivnímu přihlašování označení patřícím perspektivním start-up subjektům 

nebo dokonce obecně známým obchodním společnostem, které buďto z finančních důvodů 

nevstoupily na čínský trh, nebo si nestihly podat přihlášku ochranné známky včas. Vlastníci 

ochranných známek tak jsou buďto nuceni k převodu čínských ochranných známek 

za neúměrně nadhodnocené částky, nebo jsou dokonce vyloučeni z poskytování svého zboží 

a služeb kvůli kolizi s čínskou ochrannou známkou dopouštějícího se známkového pirátství 

a padělání předmětného zboží. 24  V České republice se lze proti tomuto postupu bránit 

nejen instituty dle ZOZ, ale rovněž prostřednictvím ochrany před nekalou soutěží dle OZ.    

 

1. 6. 2. Blokační ochranné známky 

Cílem těchto ochranných známek je monopolizace určitých označení.25 Toto jednání 

nemusí být a priori protisoutěžní, jelikož přihlašovatel k němu mnohdy přistupuje pouze 

z důvodu prevence sporů. Problém zde tak hrozí třeba i v případech, kdy hrozí ztráta možnosti 

známkoprávní ochrany pro produkty a služby, které nejsou vůči přihlašovateli ve vztahu 

konkurence a dochází tak k omezení jejich působení na trhu. V návaznosti na množství 

přihlášených ochranných známek tak dochází ke snižování počtu označení, které mohou ostatní 

soutěžitelé užívat.26 

Konkrétní formy právní ochrany proti spekulativním a blokačním ochranným známkám 

budou popsány v dalších částech této práce.  

  

                                                             
23 KOPCOVÁ, Martina. Blokační a spekulativní ochranné známky. Právní rozhledy. 2019, č. 2, s. 55 
24  ŠIMONOVSKÁ, Zuzana. Blokační registraci ochranných známek v Číně. In: pravniprostor.cz [online]. 

20.10.2017 [cit. 17.2.2019] Dostupné na: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/blokacni-

registrace-ochrannych-znamek-v-cine  
25 KOPCOVÁ, Martina. Blokační a spekulativní ochranné známky. Právní rozhledy. 2019, č. 2, s. 56 
26 Tamtéž, s. 56 
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2. Známkoprávní úprava dle zákona o ochranných známkách ve znění 

účinném od 25. července 2017 do 31. prosince 2018 

ZOZ ve znění účinném od 25. července 2017 do 31. prosince 2018 (dále jen „SZOZ“) 

stanovoval v mnoha ohledech odlišnou známkoprávní úpravu oproti evropskému právu. Tato 

kapitola slouží jako stručné shrnutí právní úpravy řízení o přihlášce ochranné známky 

dle SZOZ. K novelizaci se přistoupilo na základě transpozice směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských 

států o ochranných známkách (dále jen „Směrnice“).  

Účel nové evropské úpravy je podrobně vylíčen v preambuli Směrnice. V členských 

státech Evropské unie (dále jen „EU“) je možné užívat více druhů ochranných známek, jejichž 

nejzásadnější rozdíl je v rozsahu poskytované ochrany, který vychází z principu teritoriality27. 

Známkoprávní ochrana je proto poskytována pouze na určitém, právní úpravou vymezeném 

území. Právě princip teritoriality zakládá nejdůležitější kritérium pro třídění druhů ochranných 

známek.  

Prvním druhem jsou tzv. národní ochranné známky, které se řídí úpravou předmětného 

členského státu a poskytují ochranu pouze na jeho území. Národní ochranné známky musejí být 

na základě povinností plynoucích ze členství v EU v souladu s primárními a sekundárními 

právními předpisy EU - především se směrnicemi EU v čele právě se Směrnicí. Tato koncepce 

umožňuje zachování určitých specifických prvků právní kultury daného členského státu, 

současně však musí splňovat určitá harmonizační kritéria stanovená směrnicemi za účelem 

ochrany fungování vnitřního trhu EU. Dalším druhem jsou tzv. ochranné známky Evropské 

unie, které se řídí výlučně evropskou právní úpravou, a poskytují ochranu na celém území EU. 

Třetím druhem jsou tzv. mezinárodní ochranné známky, jejichž právní úprava je obsažena 

v Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek 

(dále jen „Madridská dohoda“), a v Protokolu k Madridské dohodě. Mezinárodní ochranné 

známky poskytují ochranu na území všech signatářských států Madridské dohody.28 

V návaznosti na tuto rozdílnost právní úpravy ochranných známek došlo k přijetí právě 

Směrnice. Ta má především docílit omezení nekonzistentnosti národních úprav ochranných 

známek, umožnit lepší propojení vnitrostátních systémů ochranných známek s evropským 

                                                             
27 Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o ochranných znánkách. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2018. Sněmovní tisk 168/0, 8. volební období. s. 38  
28 Tamtéž, s. 38 
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systémem ochranných známek, přizpůsobit systémy ochranných známek nejnovějším 

technologiím, zajistit snadnější přístup k známkoprávní ochraně v EU a z toho plynoucí 

posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Systémy ochranných známek v EU 

dále mají díky této úpravě splnit požadavek jednoduššího a rychlejšího zápisu ochranných 

známek. Tyto vytyčené cíle Směrnice mají ve svém souhrnu zajistit lepší funkčnost vnitřního 

trhu Evropské unie29. 

ZOZ byl zákonem č. 286/2018 Sb. (dále jen „Novelizace“) novelizován po vzoru 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné 

známce Evropské unie (dále jen „Nařízení o OZ“), které tvoří základ ochranné známky EU. 

Následkem toho došlo k implementaci Nařízení o OZ do české právní úpravy. Novelizací byly 

změněny ještě zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o správních poplatcích“), a zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z 

průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o vymáhání práv 

z průmyslového vlastnictví“). 

Definice ochranné známky byla v § 1 SZOZ, přičemž musela být způsobilá grafického 

znázornění a splňovat požadavek rozlišovací způsobilost. SZOZ dále v § 2 rozlišoval národní 

ochranné známky, mezinárodní ochranné známky, ochranné známky společenství a všeobecně 

známé známky.  

 

2. 1. Zápisné řízení  

Jednou z důležitých oblastí, kterých se téma této diplomové práce dotýká, je zápisné 

řízení ochranné známky vedené ÚPV. Proto bude v této části stručně popsán průběh 

předmětného správního řízení dle SZOZ, přičemž řízení o přihlášce dle znění ZOZ bude 

věnována další část této diplomové práce.  

Řízení o přihlášce ochranné známky bylo upraveno v hlavě VI. SZOZ, přičemž na základě 

systematiky dodnes obsažené v ZOZ lze řízení o přihlášce národní ochranné známky rozdělit 

na následující části: 

1. Podání přihlášky ochranné známky 

2. Formální průzkum 

                                                             
29 Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o ochranných znánkách. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2018. Sněmovní tisk 168/0, 8. volební období. s. 42 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mzwha
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3. Věcný průzkum 

4. Zveřejnění přihlášky 

5. Zápis ochranné známky  

V § 45 SZOZ stanovoval subsidiaritu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“), s výjimkou ustanovení o přerušení řízení, o lhůtách pro 

vydání rozhodnutí a dalších taxativně vymezených ustanovení SŘ dle § 45 SŘ. Díky 

subsidiaritě SŘ se na řízení o přihlášce ochranné známky užijí základní zásady činnosti 

správních orgánů stanovené v § 2 - 8 SŘ. Některé zde zakotvené zásady pak mají pro toto 

správní řízení zásadní význam.  

 

2. 1. 1. Podání přihlášky ochranné známky 

Zahájení řízení o přihlášce ochranné známky upravuje Hlava V. ZOZ, přičemž díky 

subsidiaritě SŘ je toto správní řízení zakotveno jako řízení o žádosti ve smyslu 

§ 44 an. SŘ.  ZOZ se nicméně odchyluje od úpravy SŘ, když stanovuje vlastní požadavky 

na obsah podané přihlášky. 

Přihláška musela obsahovat náležitosti dle § 19 odst. 2 SZOZ, tj. obsahovat žádost o zápis 

ochranné známky, identifikaci přihlašovatele, seznam výrobků nebo služeb, jež měly být 

přihlašovanou ochrannou známkou chráněny a znázornění ochranné známky.30 

Seznam výrobků a služeb musel být v souladu s povinnostmi plynoucími z Niceské úmluvy 

o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 

(dále jen „Niceská úmluva“), zatříděn v pořadí dle Niceské úmluvy a opatřen číslem 

předmětné třídy výrobků a služeb dle mezinárodního třídění výrobků a služeb obsaženého 

v Niceské úmluvě, a to podle § 19 odst. 4 SZOZ. Přihlašovatel byl dále dle § 19 odst. 3 SZOZ 

povinen zaplatit správní poplatek dle Zákona o správních poplatcích a to ve lhůtě 1 měsíce bez 

možnosti prodloužení nebo prominutí zmeškání.31 

Forma podání nebyla v  SZOZ upravena, a proto došlo k subsidiární aplikaci SŘ. Podání 

tak bylo možno dle § 37 odst. 4 SŘ učinit písemně nebo v elektronické podobě. SŘ dále ve větě 

druhé totožného paragrafu připouští i podání učiněné prostřednictvím dálnopisu, telefaxu 

                                                             
30 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 175 – 176. ISBN 978-80-7400-569-5. 
31 Tamtéž, s. 177 
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nebo veřejné datové sítě bez podpisu, pokud bude následně podání do pěti dnů písemně 

nebo elektronicky doplněno.  

Den podání přihlášky měl zásadní význam, jelikož právě tehdy vzniklo 

dle § 20 odst. 1 SZOZ přihlašovateli tzv. právo přednosti. To lze vymezit jako přednostní právo 

na poskytnutí právní ochrany před každým, kdo podal později přihlášku shodné nebo podobné 

ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.32 Čas podání je tak rozhodný 

pro posouzení, zda se jedná o novější nebo starší přihlášku ochranné známky. V tomto ohledu 

je třeba zmínit význam pojmu starší ochranné známky, který definoval § 3 SZOZ. Starší 

ochrannou známkou se rozumí známka, u které je možné uplatnit právo přednosti před novější 

přihláškou ochranné známky. V § 3 písm. a) SZOZ byla vymezena jako zapsaná národní 

ochranná známka, mezinárodní ochranná známka nebo ochranná známka Společenství, pokud 

měla dřívější datum podání. Dále pod tento pojem spadala ochranná známka Společenství, k níž 

byl uplatněn nárok na vstup do práv ze starší ochranné známky (§ 3 písm. b) SZOZ), přihláška 

ochranné známky podle § 3 písmena a) nebo b) ZOZ za předpokladu, že dojde k jejímu zapsání 

a také všeobecně známá známka, jejíž den ochrany musí být starší než novější přihláška a 

zároveň musí v předmětné době trvat.  

Je nutné zdůraznit, že podání přihlášky ochranné známky je hmotněprávní úkona jeho 

účinky tak nastávají až doručením přihlášky do podatelny ÚPV.33 ÚPV měl pak dle § 20 odst. 3 

SZOZ povinnost na žádost přihlašovatele vystavit doklad o přiznání práva přednosti. Všechna 

podání dle SZOZ, tedy i včetně přihlášky, musela být dle § 41 SZOZ činěna v českém jazyce.   

 

2. 1. 2. Formální průzkum 

ÚPV dle § 21 odst. 1 SZOZ nejprve zkoumal, zda byla přihláška formálně bezvadná 

a zda přihlašovatel splnil všechny nezbytné náležitosti pro zahájení správního řízení. Ty byly 

uvedeny v již zmíněném § 19 SZOZ. V případě, že přihláška nesplňovala některou z náležitostí 

§ 19 SZOZ (s výjimkou odstavců 4 a 7), měl ÚPV povinnost v takovém případě přihlašovatele 

vyzvat k odstranění zjištěných nedostatků, přičemž mu k tomu musel poskytnout lhůtu alespoň 

15 dnů. Pokud přihlašovatel nedostatky přihlášky v této lhůtě neodstranil, ÚPV přihlášku 

                                                             
32 JAKL, Ladislav, JANSA, Václav, 3. Pojem vlastnictví, 3.1 Pojem Duševního vlastnictví, Úvod do systému 

právní ochrany průmyslového vlastnictví, MUP, Praha, 2010, s. 61. ISBN 978-80-86855-65-3. 
33 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 182. ISBN 978-80-7400-569-5. 
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dle § 21 odst. 3 SZOZ odmítnul. Pokud by však byla zaplacena část správního poplatku, 

považovala se přihláška v souladu s § 21 odst. 4 SZOZ za podanou v rozsahu tříd výrobků 

a služeb, na které se vztahovala zaplacená částka. Jestliže však zaplacená částka neodpovídala 

ani výši správního poplatku nutného k podání přihlášky, ÚPV tuto část přihlašovateli vrátil.  

Odmítnutí přihlášky v rámci formální přezkumu, resp. zamítnutí přihlášky při věcném 

průzkumu, tvoří tzv. absolutní důvody, pro kterou ÚPV ochrannou známku nezapíše.34 Tyto 

důvody mohl uplatnit pouze ÚPV, a dokud trvaly, nebyl zápis předmětné ochranné známky 

přípustný.  

 

2. 1. 3. Věcný průzkum 

Další oblastí, kterou se ÚPV v další fázi řízení o přihlášce zabýval, byla způsobilost 

zápisu ochranné známky po materiální stránce, tj. zda nebyl naplněn jeden z důvodů pro 

nezapsání ochranné známky dle § 4 nebo § 6 SZOZ.  

V § 4 SZOZ byly taxativně vymezeny důvody pro nemožnost zápisu přihlašované ochranné 

známky, především pro nesplnění zákonných požadavků na ochrannou známku dle § 1 SZOZ, 

pro absenci rozlišovací způsobilosti, popisný charakter označneí, rozpor s dobrými mravy nebo 

veřejným pořádkem a dalším důvody. 

V § 6 SZOZ stanovoval jako další důvod zamítnutí přihlášky shodu se starší ochrannou 

známkou (viz § 3 SZOZ), která je přihlášena pro stejné výrobky a služby.  

Pokud ÚPV shledal, že přihlašované označení není způsobilé zápisu dle § 4 SZOZ 

nebo § 6 SZOZ, ÚPV přihlášku na základě § 22 odst. 1 SZOZ zamítnul. Pokud by se však 

nezpůsobilost přihlašovaného označení týkala jen části označení pro určité zboží či služby, byla 

zamítnuta pouze tato část v souladu s § 22 odst. 1 větou druhou SZOZ. Věta třetí téhož odstavce 

ukládala ÚPV povinnost uveřejnit údaje o rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ve Věstníku ÚPV 

(dále jen „Věstník“).  

                                                             
34 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 9. ISBN 978-80-7400-569-5. 
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Ustanovení § 22 odst. 2 SZOZ umožňovalo řešení situace, kdy přihlašované označení mohlo 

vést k záměně se starší ochrannou známkou. ÚPV přihlášku nezamítnul, pokud vlastník starší 

ochranné známky udělil písemný souhlas se zápisem pozdější ochranné známky.  

Pokud ÚPV shledal nedostatky ve věcném průzkumu, § 22 odst. 4 SZOZ mu dával 

povinnost umožnit přihlašovateli vyjádřit se k důvodům, kvůli kterým má ÚPV vůli přihlášku 

zamítnout. 

 

2. 1. 4. Zveřejnění přihlášky ochranné známky 

Jakmile ÚPV shledal, že přihláška ochranné známky splňuje všechny podmínky 

stanovené SZOZ, zveřejnil dle § 23 SZOZ přihlášku ochranné známky ve Věstníku.35  

Zveřejněním přihlášky se zápisné řízení dostalo do fáze, kdy se mohou do zápisného 

řízení zapojit třetí osoby, aby formou připomínek nebo formou námitek napadly závěr ÚPV 

o naplnění formálních i materiálních náležitostí, které musí přihlašované označení dle ZOZ 

splňovat. Zveřejnění přihlášky má tedy hlavně ochrannou funkci. 

 Připomínky dle § 24 odst. 1 SZOZ bylo možné podat pro důvody 

dle § 4 nebo § 6 SZOZ.36 SZOZ k tomuto úkonu stanovoval v § 24 odst. 1 lhůtu do doby zápisu 

ochranné známky do Rejstříku. K jejich podání byl, dle téhož ustanovení, aktivně legitimován 

kdokoliv a ÚPV měl povinnost připomínky zohlednit při svém rozhodování, zda bude 

přihlašované označení zapsáno do Rejstříku. Osoba, která podala připomínky, se sice tímto 

úkonem dle § 24 odst. 1 věty druhé SZOZ nestala účastníkem řízení, ale přesto musela být dle § 

24 odst. 2 SZOZ věty druhé vyrozuměna o tom, jak ÚPV její připomínky posoudil. ÚPV měl 

dle § 24 odst. 2 věty první SZOZ povinnost vyrozumět přihlašovatele o připomínkách, způsobu 

jejich vyřízení a umožnit mu se k nim vyjádřit, přičemž o způsobu vyřízení připomínek musí 

vyrozumět rovněž osobu, která je podala. Samotné náležitosti připomínek pak definoval dle § 

24 odst. 3 SZOZ prováděcí právní předpis, konkrétně vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení 

zákona o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“). 

Připomínky přitom nebylo možné podat pro důvody stanovené v § 7 SZOZ, jelikož pro ně se 

užil institut námitek. 

                                                             
35 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 193. ISBN 978-80-7400-569-5. 
36 Tamtéž, s. 195 
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 Aktivní legitimaci podat námitky měly dle § 25 odst. 1 SZOZ osoby uvedené 

v § 7 SZOZ, přičemž jim tato možnost byla poskytnuta v objektivní lhůtě 3 měsíců ode dne 

zveřejnění přihlášky ve Věstníku.37 Tuto lhůtu nebylo možné dle § 25 odst. 1 SZOZ prodloužit, 

natož prominout její promeškání. Jak již bylo řečeno výše, důvody jsou vyčteny v § 7 SZOZ. 

Stejně jako u připomínek se náležitosti námitek stanovovaly ve Vyhlášce - zde dle § 25 odst. 3 

SZOZ. 

Řízení o námitkách bylo upraveno v § 26 SZOZ, čili se jednalo o lex specialis 

k obecnému správnímu řízení dle SŘ. Díky již zmíněné subsidiaritě SŘ se tak toto řízení 

zahajovalo dle § 44 odst. 1 SŘ dnem, kdy byly námitky doručeny věcně a místně příslušnému 

správnímu orgánu - v tomto případě ÚPV.38 Pokud ÚPV shledal námitky důvodnými, mohlo 

jejich podání vést k zamítnutí části přihlášky dle § 26 odst. 5 SZOZ či až k zamítnutí přihlášky 

jako celku dle § 26 odst. 6 SZOZ.  

 V § 27 SZOZ zaváděl do řízení o přihlášce prvky koncentrace řízení. Stanovoval totiž 

četná omezení dispozice s přihláškou, především ji nebylo možné upravovat po jejím podání 

ÚPV dle § 27 odst. 1 SZOZ. Zákonodárce nicméně pamatoval na možné potíže v řízení 

způsobené nepřesnostmi při vyplňování přihlášky, a tak bylo možné dle § 27 odst. 2 SZOZ 

v přihlášce opravit údaje týkající se obchodní firmy, místa trvalého pobytu či sídla, dále 

obsahové chyby jako přepisy a chybné formulace, jež uvedou údaje o ochranné známce 

do souladu se skutečností. Tyto změny však nesměly změnit přihlašované označení či seznam 

výrobků nebo služeb podstatným způsobem. V případě změny přihlašovaného označení 

nebo seznamu výrobků nebo služeb, ke kterému dojde až po zveřejnění přihlášky, bylo navíc 

nutné toto upravené znění zveřejnit znovu.   

Dispoziční zásada, vyplývající z § 44 a 45 SŘ spjatá s žádostí, byla formulována 

v SZOZ, konkrétně v § 27 odst. 3 SZOZ. ÚPV následně řízení zastavil, správní poplatek se 

však v tomto případě nevracel. Přihlašovatel má dále dle pátého odstavce téhož paragrafu 

možnost rozdělit přihlášku na dvě či více přihlášek. Právo přednosti se pak týká všech, které 

obsahují pouze seznamy zboží a služeb, které byly obsaženy již v původní přihlášce. 

Podrobnosti ohledně rozdělení přihlášky opět řeší Vyhláška, viz § 27 odst. 6 SZOZ. Je důležité 

zmínit i odstavec sedmý, jenž stanovuje, že § 27 odst. 1 a 2 SZOZ se přiměřeně užijí 

                                                             
37 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 199 – 200. ISBN 978-80-7400-569-5. 
38 Tamtéž, s. 204 – 205 
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i na zapsanou ochrannou známku, což dává přihlašovateli jistotu, že drobné chyby v podání 

nebudou muset mít následky po celé trvání známkoprávní ochrany. 

 

2. 1. 5. Zápis a účinky ochranné známky 

Jestliže přihláška ochranné známky splňovala všechny zmíněné náležitosti, řízení 

nebylo zastaveno a námitky buďto nebyly podány vůbec, nebo byly vyřízeny ve prospěch 

přihlašovatele. ÚPV dle § 28 odst. 1 SZOZ zapsal ochrannou známku do Rejstříku, uvedl do něj 

den zápisu a vlastníkovi ochranné známky vydá osvědčení o zápisu ochranné známky 

do Rejstříku. ÚPV měl následně dle § 28 odst. 2 SZOZ povinnost zápis ochranné známky 

do Rejstříku oznámit ve Věstníku, přičemž známkoprávní ochrana počínala dnem zápisu 

ochranné známky do Rejstříku.  

Známkoprávní ochrana trvala dle § 29 odst. 1 SZOZ 10 let od zápisu ochranné známky 

do Rejstříku, přičemž pokud nebylo vlastníkem požádáno o její obnovu, uplynutím této lhůty 

zaniklo.39 Obnovená ochranná známka následně dle odstavce 2 téhož paragrafu trvala dalších 

10 let a SZOZ nijak neomezoval vlastníka ochranné známky v jejím opakovaném obnovování. 

Při podání žádosti o obnovu ochranné známky nicméně byl původní vlastník povinen zaplatit 

správní poplatek podle zvláštního právního předpisu. Podání žádosti o obnovu zápisu ochranné 

známky bylo možné nejdříve 12 měsíců před skončením platnosti, nejpozději v den skončení 

platnosti ochranné známky. Tuto lhůtu rovněž nebylo možné prominout ani prodloužit. Počátek 

známkoprávní ochrany po vyhovění žádosti o obnovu je dle § 29 odst. 7 SZOZ stanoven den 

po konci platnosti ochranné známky.  

Zápisem ochranné známky do Rejstříku nabýval její vlastník zejména práva 

dle § 8 SZOZ. Základním právem k ochranné známce bylo dle § 8 odst. 1 SZOZ výlučné 

právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna, 

tj. pro ty, pro které byla zapsaná do Rejstříku. Své právo mohl vlastník ochranné známky, 

dle téhož ustanovení, prokázat výpisem z Rejstříku, nebo osvědčením o zápisu. Ochrannou 

známku pak byl oprávněn používat spolu se značkou ®. Ta má původ v anglickém slovu 

„registred“ (v překladu „zapsáno“) a slouží k informování veřejnosti o zápisu konkrétního 

označení v Rejstříku. 

                                                             
39 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 217. ISBN 978-80-7400-569-5. 
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Na toto právo navazovala povinnost stanovená v § 8 odst. 2 SZOZ, že nikdo nesmí 

v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení, jež by kolidovalo 

s ochrannou známkou. 

V § 8 odst. 3 SZOZ pak jakožto výkladové ustanovení přibližoval nejčastější způsoby 

užívání chráněného označení v obchodním styku. Jednalo se o označování výrobků nebo jejich 

obalů chráněným označením, nabízení či skladování výrobků nebo služeb pod chráněným 

označením, export a import výrobků nesoucích chráněné označení a užívání chráněného 

označení v obchodních listinách a v reklamě.  

Vlastník ochranné známky měl dále dle § 9 SZOZ právo požadovat po vydavatelích 

nebo nakladatelích slovníků, encyklopedií nebo podobných děl, obsahujících chráněné 

označení, jeho uvedení s údajem upozorňujícím na jeho známkoprávní ochranu, pokud by 

mohlo označení působit dojmem, že se jedná pouze o druhový název zboží nebo služeb. 

V § 10 SZOZ zavedl výjimky ze známkoprávní ochrany. Ochranná známka dle něj nemohla 

být důvodem pro zákaz užívání jména a příjmení, obchodní firmy či adresy třetích osob. Stejně 

tak nemohlo být na základě ochranné známky zakázáno užívání popisných údajů (druh, jakost, 

množství výrobku aj.) nebo označení nutné k určení účelu výrobku nebo služby.  

 

2.2. Zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky za neplatnou   

Pokud bylo zápisem ochranné známky zasaženo do práv třetí osoby, mohla se bránit 

buďto prostřednictvím institutu zrušení ochranné známky nebo prohlášením ochranné známky 

za neplatnou. Institut zrušení ochranné známky vymezoval § 31 SZOZ a mohl být použit 

v případě neužívání ochranné známky bez řádného důvodu po dobu 5 let, pokud se ochranná 

známka stala díky činnosti, resp. nečinnosti vlastníka obvyklým označením nebo pokud se 

ochranná známka mohla na základě jejího užívání vlastníkem stat způsobilou klamání 

veřejnosti. 

Ustanovení § 31 písm. a) a b) SZOZ byla stanovena na ochranu proti spekulativním 

a blokačním ochranným známkám, k jejichž faktickému věci nedocházelo, díky čemuž je 

nemohli užívat ani jiné subjekty.40 § 31 písm. c) pak navazuje na nekalosoutěžní delikt vyvolání 

nebezpečí záměny ve smyslu § 2981 OZ. Aktivně legitimovaná k návrhu na zrušení ochranné 

                                                             
40 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 222. ISBN 978-80-7400-569-5. 
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známky byla dle § 31 odst. 1 SZOZ kterákoliv třetí osoba. Řízení bylo dle § 31 odst. 2 SZOZ 

možné podat i do 6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné 

známky nedovoleným soutěžním jednáním, přičemž tuto lhůtu nebylo možné prodloužit ani 

prominout její zmeškání. Pokud ÚPV shledal návrh dle § 31 odst. 1 nebo 2 SZOZ za důvodný, 

předmětnou ochrannou známku zrušil. Bylo přitom možné i zrušení pouze v rozsahu některých 

výrobků a služeb dle § 31 odst. 1 SZOZ, pokud ve zbytku známkoprávní ochrany nedocházelo 

k jednomu z výše uvedených důvodů pro zrušení. 

 O prohlášení neplatnosti ochranné známky mohl ÚPV rozhodnout dle 

§ 32 odst. 1 SZOZ na návrh třetí osoby i z vlastního podnětu.41 Ochranná známka mohla být 

prohlášena za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6 SZOZ. Ochranná známka 

nicméně nemohla být dle § 32 odst. 2 SZOZ prohlášena za neplatnou pro rozpor s § 4 písm. b), 

c) nebo d) SZOZ, pokud v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost. Aktivně 

legitimovaný k podání návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky byla dle § 32 odst. 3 

SZOZ i osoba dle § 7 ZOZ. Na ochrannou známku, prohlášenou za neplatnou, se dle § 32 odst. 

4 SZOZ hledělo, jako kdyby nikdy nebyla zapsána, přičemž bylo možné prohlášení ochranné 

známky pouze v omezeném rozsahu dle § 32 odst. 6 SZOZ. 

Proti rozhodnutí ÚPV se bylo možné bránit prostřednictvím rozkladu dle 

§ 42 odst. 1 SZOZ, a to do 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí ÚPV. Rozklad se přitom dle 

§ 42 odst. 2 SZOZ považoval za podaný až poté, co byl zaplacen související správní poplatek. 

Rozklad přitom bylo možné věcně odůvodnit až do 1 měsíce ode dne podání rozkladu.  

 

2. 3. Trestněprávní aspekty porušení práva z ochranné známky 

Největší postih hrozící v souvislosti s porušením známkoprávní ochrany plyne 

z trestního práva. Takové jednání je totiž za určitých okolností trestným činem porušením práv 

k ochranné známce a jiným označením dle § 268 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“). Tohoto trestného činu se může na základě 

ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, ve znění pozdějších předpisů, dopustit i právnická osoba. 

Při posuzování, zda došlo ke vzniku trestní odpovědnosti, se bude přihlížet zejména 

k tomu, zda předmětné označení užilo prvky ochranné známky tvořící její rozlišovací 

                                                             
41 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 241. ISBN 978-80-7400-569-5. 
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způsobilost.42 Pokud by se však prokázalo, že tento požadavek není splněn, dojde k aplikaci 

subsidiarity trestní represe dle § 12 odst. 2 TZ. 

  

                                                             
42  ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání V Praze: C. H. Beck, 2012. Velké komentáře. 

s. 2708. ISBN 978-80-7400-428-5. 
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3. Známkoprávní úprava po novelizaci zákona o ochranných známkách 

Novelizace byla přijata především kvůli vyřešení praktických nedostatků předchozí 

úpravy, dále pak kvůli implementaci Směrnice do ZOZ.  

Dalším důvodem Novelizace byla dle Důvodové zprávy snaha o harmonizaci české 

úpravy národních ochranných známek se systémem ochranné známky EU, a to s cílem odstranit 

neopodstatněné odchylky v české známkoprávní úpravě a posílit právní jistotu vlastníků 

ochranných známek a dalších subjektů participujícím na vnitřním trhu EU. Novelizací tak došlo 

ke změně hmotněprávních i procesněprávních ustanovení ZOZ, čímž byl splněn požadavek 

Směrnice na sblížení základů řízení o přihlášce národní ochranné známky v EU.43 Zákonodárce 

nicméně vyjádřil přesvědčení, že Směrnicí stanovené požadavky na změnu české právní úpravy 

ochranných známek nejsou natolik rozsáhlé, aby opodstatňovaly vydání zcela nového zákona 

o ochranných známkách, který by nahradil ZOZ.44   

I po Novelizaci ZOZ upravuje čtyři typy ochranných známek. Došlo pouze 

k přejmenování ochranné známky Společenství na ochrannou známku Evropské unie (dále jen 

„ochranná známka EU“), označení národní ochranné známky, mezinárodní ochranné známky 

a všeobecně známé ochranné známky zůstávají beze změny.  

 

3. 1. Zápisné řízení  

Novelizace se dotkla všech částí řízení o přihlášce ochranné známky, nicméně nedošlo 

ke změnám v jejich posloupnosti ani k zásadnějším změnám v jejich obsahu, a proto lze řízení 

o přihlášce ochranné známky i nadále dělit jako před Novelizací, a to následovně: 

1. Podání přihlášky ochranné známky 

2. Formální průzkum 

3. Věcný průzkum 

4. Zveřejnění přihlášky 

5. Zápis ochranné známky  

                                                             
43 Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o ochranných znánkách. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2018. Sněmovní tisk 168/0, 8. volební období. s. 43 
44 Tamtéž, s. 42 
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3. 1. 1. Podání přihlášky ochranné známky 

Řízení o přihlášce ochranné známky je i nadále řízením návrhovým (viz § 1 odst. 2 SŘ 

ve spojení s § 44 an. SŘ), a rovněž byla zachována subsidiarita správního řádu dle § 45 ZOZ. 

Novelizací došlo k aktivní derogaci Vyhlášky, jelikož se ve stanovení náležitostí podání 

ve správním řízení dle ZOZ odchylovala od obecných ustanovení obsažených v SŘ, a to přesto, 

že se jednalo pouze o podzákonný právní předpis. Zákonodárce tudíž tyto náležitosti nově 

zakotvuje přímo do ZOZ.  

Jak již bylo zmíněno, jednou přihláškou lze zahájit řízení o přihlášce pouze jedné 

ochranné známky. Přihláška musí i nadále obsahovat údaje o totožnosti přihlašovatele, 

tj. identifikační údaje přihlašovatele. Těmi jsou dle § 41 odst. 2 ZOZ u fyzických osob: jméno, 

příjmení, resp. obchodní firma, adresa místa trvalého pobytu, u cizinců pak adresa místa 

bydliště v cizině a údaj o státní příslušnosti, resp. adresa pro doručování. U právnických osob 

jsou pak údaje o totožnosti přihlašovatele: název, resp. obchodní firma, adresa sídla, 

resp. adresa pro doručování. Přihláška musí dále dle § 19 odst. 2 písm. b) a c) ZOZ obsahovat 

seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky a vyjádření 

přihlašovaného označení v grafickénebo jiné podobě. Takto vymezené výrobky a služby se, 

stejně jako za SZOZ, na základě § 19a odst. 1 ZOZ zatřiďují dle systému mezinárodního třídění 

obsaženého v Niceské úmluvě.  

Věta druhá tohoto paragrafu nahrazuje dřívější povinnost ÚPV uveřejnit dokumenty 

obsahující systematiku mezinárodního třídění zboží a služeb způsobem umožňující dálkový 

přístup upřesňujícím požadavkem, dle kterého musí být tyto dokumenty umístěny 

na internetových stránkách ÚPV. Tento dokument se nazývá Mezinárodní třídník výrobků 

a služeb pro účely zápisu ochranných známek (dále jen „Mezinárodní třídník“), a jeho 

význam spočívá v možnosti určit rozsah požadované známkoprávní ochrany. K tomuto účelu 

obsahuje každá třída výrobků a služeb seznam klíčových slov a pojmů, včetně vysvětlivek, 

určených k přesnému vymezení použití té dané služby či výrobku.45  V přihlášce ochranné 

známky se následně vybírají třídy a klíčová slova, která přesně vystihuje budoucí použití 

                                                             
45 Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek, verze 2019. Úřad průmyslového 

vlastnictví. . [online, datum poslední aktualizace 17.04.2019 12:23] (verze 2019) Praha, 2019 [cit. 2019-09-02].   

Dostupné z: https://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/data/trideni/11vysvetlivky01012019.pdf  
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přihlašovaného označení. Je proto možné, aby jedno přihlašované označení spadalo do více tříd 

dle Mezinárodního třídníku (viz § 19a odst. 5 ZOZ).  

Tato povinnost plyne z § 19a odst. 2 ZOZ, přičemž třetí odstavec téhož paragrafu 

umožňuje k vymezení známkoprávní ochrany užít i klíčová slova, která jsou odlišná od těch, 

uvedených v jednotlivých třídách Mezinárodního třídníku, ovšem za dodržení kritérií jasnosti 

a přesnosti typů zboží a služeb, u kterých by se mělo přihlašované označení užívat. Přesnost 

zatřídění je důležitá kvůli § 19a odst. 4 ZOZ, který vylučuje ochranu výrobků a služeb, 

jenž pod výraz, použitý při zatřídění, významově nespadají. Zde bude nejspíše hrát podstatnou 

interpretační funkci Důvodová zpráva ZOZ, dle které budou obecné názvy, obsažené v názvech 

tříd, zahrnovat pouze výrobky a služby, na které dopadá doslovný význam předmětného 

výrazu.46  Při přihlašování do více tříd dle Mezinárodního třídníku pak musí přihlašovatel 

dle § 19a odst. 5 ZOZ uvést vzestupně řazený seznam předmětných tříd. Samotné zařazení 

do stejné třídy dle Mezinárodního třídníku a priori nezakládá podobnost srovnávaných výrobků 

nebo služeb, obdobně pak řazení do různých tříd automaticky nezakládá odlišnost 

srovnávaných výrobků nebo služeb (viz § 19a odst. 6 ZOZ).   

Přihláška nově nemusí obsahovat žádost o zápis ochranné známky do rejstříku, 

jelikož tou je přihláška sama o sobě, a daný požadavek předchozího znění ZOZ se tak jeví jako 

nadbytečný. 47  Díky již zmiňovanému zrušení požadavku na grafické znázornění 

přihlašovaného označení může přihláška nově dle § 19 odst. 2 písm. c) ZOZ obsahovat i jiné 

vyjádření přihlašovaného označení, které bude naplňovat náležitosti zakotvené 

v § 1a písm. b) ZOZ. Nově musí přihláška ochranné známky dle § 19 odst. 5 ZOZ obsahovat 

označení druhu přihlašované ochranné známky. Pro vyjádření předmětného druhu ochranné 

známky formou způsobilou zápisu do Rejstříku musí přihlašovatel postupovat podle kritérií 

stanovených v Příloze č. 1. Technické požadavky na vyjádření přihlašovaného označení 

v elektronické podobě jsou pak dle § 19 odst. 6 ZOZ stanoveny na webových stránkách ÚPV, 

tj. na www.upv.cz.  

Každé podání dle ZOZ může být na základě § 41 odst. 3 ZOZ činěno i nadále pouze 

v českém jazyce. Ve větě druhé téhož paragrafu pak ZOZ stanovuje, že podání dle tohoto 

zákona může být činěno pouze v písemné nebo elektronické formě. Od předchozí úpravy se tak 

po Novelizaci liší nejen ustanovením speciálním vůči § 37 odst. 4 SŘ, ale také tím, že se 

                                                             
46 Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o ochranných znánkách. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2018. Sněmovní tisk 168/0, 8. volební období. s. 63 
47 Tamtéž, s. 62 
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ve správních řízeních dle ZOZ upouští od již nepoužívaných forem podání, jakými byl dálnopis 

a telefax. Zákonodárce tím rovněž vyloučil možnost podat přihlášku ochranné známky ústně 

do protokolu přímo v textu ZOZ.  

Oproti předchozímu znění ZOZ došlo ke změně ohledně správních poplatků, jejichž 

úprava byla Novelizací přesunuta ze ZOZ do Zákona o správních poplatcích. Dle Důvodové 

zprávy se k tomuto kroku přistoupilo za účelem sjednocení úpravy správních poplatků 

do jednoho zákona, tj. do Zákona o správních poplatcích.48 Přihlašovatel tak má stále povinnost 

uhradit správní poplatek ve výši stanovené Zákonem o správních poplatcích ve lhůtě 1 měsíce 

ode dne přijetí přihlášky ÚPV. V případě nesplnění této povinnosti I po Novelizaci se považuje 

přihláška za nepodanou. Nyní však tuto povinnost stanovuje přímo Zákon o správních 

poplatcích, a to v poznámce 1 k položce 138 ve spojení s § 2 odst. 1, právní fikci nepodání 

přihlášky ochranné známky pak poznámka 4 k položce 138.  

Ohledně práva přednosti došlo při novelizaci pouze ke změnám ryze legislativně 

technického charakteru.49 Právo přednosti tak i po novelizaci vzniká dnem podání přihlášky 

ochranné známky. Pojem starší ochranné známky, obsažený v § 3 ZOZ, zůstal po Novelizaci 

zachován. Pod starší ochrannou známkou se tak stále rozumí národní, mezinárodní 

nebo ochranná známka EU, dříve přihlášená ochranná známka a všeobecně známá známka. 

Novelizace přinesla pouze změny čistě technického charakteru, když odkazuje na ustanovení 

novějšího Nařízení o OZ. 

 

3. 1. 2. Formální průzkum 

Ve formálním průzkumu se i nadále zkoumá, zda přihláška ochranné známky splňuje 

zákonem stanovené formální náležitosti, tj. náležitosti dle § 19 ZOZ a nově i dle § 19a ZOZ. 

Jednou z legislativních novinek, zavedených Novelizací, je právní fikce změny data podání 

přihlášky ochranné známky. Z tohoto hlediska novelizované znění ZOZ rozlišuje, zda došlo 

k nesplnění náležitostí přihlášky dle § 19 odst. 2 ZOZ nebo dle zbývajících ustanovení 

§ 19 a § 19a ZOZ.50 V prvním případě hovoří zákonodárce o zásadních vadách51, přičemž ÚPV 

musí vyzvat přihlašovatele k odstranění zjištěných nedostatků přihlášky a poskytnout mu 

                                                             
48 Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o ochranných znánkách. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2018. Sněmovní tisk 168/0, 8. volební období. s. 45 
49 Tamtéž, s. 63   
50 Tamtéž, s. 63   
51 Tamtéž, s. 62   
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k tomu lhůtu v minimální délce 2 měsíců, oproti předchozí úpravě je však zásadní den doplnění 

těchto náležitostí (tj. údaje o totožnosti přihlašovatele, seznam výrobků a služeb či vyjádření 

přihlašovaného). Tento den se totiž dle § 21 odst. 2 ZOZ považuje za den podání přihlášky. Den 

podání přihlášky je přitom stěžejní z hlediska posuzování vzniku rozlišovací způsobilosti. 

V druhém případě dojde pouze k výzvě k doplnění náležitostí dle § 19 ZOZ a/nebo § 19a ZOZ 

ve lhůtě čítající minimálně 2 měsíce. V případě zmeškání lhůty k zjednání nápravy ÚPV 

přihlášku ochranné známky dle § 21 odst. 4 ZOZ odmítne. V obou případech tak Novelizací 

ZOZ došlo k prodloužení lhůty ke zjednání nápravy z původní minimální lhůty 15 dnů 

na současnou minimální lhůtu 2 měsíců. V případě neodstranění nedostatků, souvisejících se 

zatříděním pouze některých výrobků nebo služeb dle § 19a odst. 1, 2 nebo 5 ZOZ, ÚPV 

odmítne přihlášku pouze v rozsahu těchto výrobků nebo služeb a přihláška ve zbylém rozsahu 

bude podrobena věcnému průzkumu. 

 

3. 1. 3. Věcný průzkum 

Hlavním účelem věcného průzkumu je stále přezkum přihlášky ochranné známky 

po materiální stránce, přesto se tato část řízení o přihlášce ochranné známky dočkala několika 

podstatných změn oproti úpravě ZOZ před Novelizací. ÚPV v rámci věcného průzkumu 

zkoumá, zda nebyly naplněny důvody pro zamítnutí přihlášky ochranné známky dle § 4 ZOZ. 

S účinností Novelizace nicméně došlo ke zrušení § 6 ZOZ a ke změně § 22 ZOZ. ÚPV tak už 

z úřední povinnosti nepřihlíží ke shodě přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou 

a nemůže přihlášku ochranné známky z tohoto důvodu z vlastní iniciativy zamítnout. 

Zákonodárce totiž musel v Novelizaci vyhovět požadavkům stanoveným Směrnicí, jež jasně 

rozděluje absolutní a relativní důvody pro zamítnutí nebo neplatnost ochranné známky. 52 

Dle této nové kategorizace se shoda se starší ochrannou známkou řadí mezi relativní důvody 

pro zamítnutí nebo neplatnost (viz Čl. 5 Směrnice). Důvodová zpráva tuto koncepci zdůvodňuje 

posunem ve vnímání průzkumu relativních důvodů z úřední povinnosti.  V současnosti se 

vychází především ze zásad „vlastnictví zavazuje“ a s tím související „vigilantibus iura scripta 

sunt“. Možnou shodu se starší ochrannou známkou už tak nemá zkoumat ÚPV, ale sám vlastník 

starší ochranné známky, jakožto projev zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ (ÚPV nadále 

zaručuje pouze formální bezvadnost přihlášky ochranné známky a předmětného správního 

řízení). K naplnění těchto zásad pak ZOZ poskytuje vlastníkům starších ochranných známek 
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instituty sloužící k jejich ochraně.53 V případě podání přihlášky nové ochranné známky se 

shodným či podobným označením již starší ochranné známce, nebude, na rozdíl od předchozí 

úpravy ZOZ, nutný souhlas vlastníka předmětné starší ochranné známky. Díky těmto změnám 

bude nově o otázce, zda by mohlo být přihlašovaným označením zasaženo do práv vlastníka 

starší ochranné známky, rozhodovat a priori sám její vlastník, což by teoreticky mělo vést ke 

snížení administrativní zátěže účastníků řízení v řízení o přihlášce ochranné známky a ÚPV a 

z toho plynoucí větší rychlost řízení.54 Na druhou stranu, vlastníci už se díky tomu nebudou 

moci spolehnout na činnost samotného ÚPV a budou muset sami systematicky kontrolovat, zda 

nedošlo k podání přihlášky ochranné známky způsobilé zasáhnout do práv k jejich starší 

ochranné známce.55 V případě, že vlastník posoudí přihlášku ochranné známky za shodnou 

nebo podobnou s jeho starší ochrannou známkou, resp. nezapsaným označením nebo jiným 

označením užívaným v obchodním styku, má právo podat proti ní námitky dle § 7 odst. 1 ZOZ. 

Absolutní důvody pro zamítnutí nebo neplatnost ochranné známky vymezené 

v § 4 ZOZ byly, až na výjimku v podobě § 4 písm. m) SZOZ, obsahově zachovány a došlo 

především k jejich legislativně-technické úpravě za účelem upřesnění formulací a většího 

souladu s textem Směrnice.56 Došlo také ke změně nadpisu § 4 SZOZ, který nově zní „Důvody 

pro zamítnutí ochrany“. Zákonodárce tím sjednotil terminologii stanovenou v ZOZ, dle které 

ÚPV rozhoduje ve formě zamítnutí přihlášky ochranné známky na základě hmotněprávních 

důvodů a ve formě odmítnutí přihlášky ochranné známky na základě procesněprávních 

důvodů.57 § 4 písm. e) ZOZ byl rozšířen a důvodem pro zamítnutí jsou nyní nejen ochranné 

známky obsahující tvar úzce spjatý s označovaným výrobkem, ale i jiné vlastnosti vyplývající 

z povahy samotného výrobku, nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávající 

výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Důvodová zpráva ZOZ tuto změnu opodstatňuje 

zavedením netradičních ochranných známek do českého právního řádu.58  Zásadní změnou je 

však zrušení § 4 písm. m) ZOZ. ÚPV tak už nebude zkoumat, zda je přihláška ochranné známky 

podána v dobré víře, jelikož Směrnice i tento důvod absence zápisné způsobilosti považuje za 
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relativní. Nebude přitom možné užít nedostatek dobré víry jako námitkový důvod dle § 7 ZOZ, 

ale jako důvod k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou dle § 12 odst. 1, 

odst. 3, § 32 odst. 1 a § 32 odst. 1 písm. b) ZOZ.59 Opodstatnění této změny vychází opět ze 

zásady vigilantibus iura scripta sunt a z přesunu s tím souvisejících procesních povinností 

z ÚPV na vlastníky ochranných známek.   

V případě, kdy ÚPV shledá nezpůsobilost přihlašovaného označení k zápisu z důvodů 

uvedených v § 4 ZOZ, zůstává mu po Novelizaci povinnost přihlášku ochranné známky 

zamítnout dle § 22 odst. 1 ZOZ, přičemž Novelizace ponechala právo na zamítnutí přihlášky 

ochranné známky až poté, co ÚPV umožní přihlašovateli vyjádřit se k důvodům pro zamítnutí 

přihlášky ochranné známky dle § 22 odst. 2 ZOZ. Povinnost zamítnout přihlášku pro rozpor 

s § 6 SZOZ tak byla v rámci systematické změny ZOZ z § 22 vypuštěna.  

 

3. 1. 4. Zveřejnění přihlášky 

Podmínky zveřejnění přihlášky ochranné známky ve Věstníku, které jsou obecně 

stanoveny v § 23 ZOZ, zůstaly Novelizací nedotčeny. ÚPV tak i nadále po splnění podmínek 

formálního a věcného průzkumu přihlášku ochranné známky zveřejní ve Věstníku, a tím 

započnou běžet lhůty pro podání připomínek dle § 24 ZOZ nebo námitek dle § 25 ZOZ. 

Vzhledem k přesunutí shody přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou mezi 

relativní důvody zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení, nabylo zveřejnění přihlášky 

pro třetí osoby ještě většího významu, jelikož se v tomto ohledu již nemohou spolehnout 

na činnost ÚPV. 

U institutu připomínek došlo k největší změně ve změně lhůty k podání připomínek. 

Už nebude možné podat připomínky až do doby zápisu přihlašovaného označení do Rejstříku, 

ale jen do konce lhůty pro podání námitek dle § 25 ZOZ (viz § 24 odst. 1 ZOZ). Tato legislativní 

novinka je opodstatněná neblahou zkušeností ÚPV se zneužíváním institutu připomínek 

v zápisném řízení. Připomínky byly často podávány pouze za účelem obstrukce, jelikož ÚPV 

se s nimi musel dle § 24 odst. 1 ZOZ vypořádat, nehledě na důvody v nich obsažené a podatele 

připomínek o tom následně vyrozumět dle § 24 odst. 2 ZOZ. Proto zákonodárce za účelem 

                                                             
59 Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o ochranných znánkách. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2018. Sněmovní tisk 168/0, 8. volební období. s. 53 



 

30 
 

dosažení větší právní jistoty a urychlení zápisného řízení přistoupil ke sjednocení lhůt pro 

podání připomínek a námitek, tj. na 3 měsíce od zveřejnění přihlášky ve Věstníku.60  

Kromě toho bylo na základě zásady vigilantibus iura scripta sunt zrušeno ustanovení 

o právu podat připomínky i pro důvody dle § 6 SZOZ. Další legislativní změny § 24 ZOZ byly 

pouze nepatrné a souvisely s formou a přílohami připomínek. 

Institut námitek se od právní úpravy před Novelizací nejvíce liší v § 7 ZOZ. Předně 

došlo k jeho změně v souvislosti se zrušením § 6 SZOZ, jenž stanovoval povinnost ÚPV 

v rámci věcného průzkumu ověřit případnou podobnost nebo shodnost přihlašovaného 

označení se starší ochrannou známkou ve smyslu § 3 ZOZ. Ustanovení § 6 SZOZ tak bylo 

přesunuto do § 7 odst. 1 ZOZ avšak, jak bylo zmíněno výše, bylo upuštěno od dřívějšího 

požadavku na souhlas vlastníka starší ochranné známky se zápisem novější shodné ochranné 

známky a část ustanovení § 6 SZOZ, týkající se povinnosti získat souhlas vlastníka starší 

ochranné známky, tak již nebyla do § 7 odst. 1 ZOZ přejata. Jak již bylo řečeno výše, 

ust. § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ bylo Novelizací zařazeno mezi důvody pro rozhodnutí 

o neplatnosti ochranné známky.  

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) SZOZ bylo přesunuto do § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ, 

čímž byla do českého právního řádu implementována úprava dle 

Čl. 5 odst. 4 písm. a) Směrnice ve spojení s formulací užitou v Čl. 5 odst. 1 písm. b) Směrnice. 

Níže je uvedeno znění ustanovení chránící držitele Nezapsaného označení dle § 7 odst. 1 písm. 

e) ZOZ.  

Zákonodárce v Důvodové zprávě uvádí, že i přes formulaci § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ se 

při zkoumání námitky držitele Nezapsaného označení přihlíží především k otázce místního 

dosahu, tedy že po obsahové stránce zůstává toto ustanovení totožné.61  

Zásada koncentrace řízení, zakotvená v § 25 odst. 1 a 2 SZOZ, byla Novelizací 

zachována. V § 25 odst. 3 ZOZ bylo po vzoru Čl. 43 odst. 2 Směrnice doplněno ustanovení, 

dle kterého může namítající podat námitky nejen na základě jednoho staršího práva, ale nově 

také na základě více práv starších pokud mu všechna náleží.62 Dále se ustanovení Směrnice 

promítlo do § 25 odst. 4 ZOZ, který umožňuje napadnutí přihlašovaného označení námitkou, 

i když se jedná pouze o částečnou kolizi se starší ochrannou známkou, resp. Nezapsaným 
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označením nebo Jiným. Díky již zmiňovanému zrušení Vyhlášky byly obsahové náležitosti 

námitek inkorporovány do § 25 odst. 5 ZOZ. Námitky musí dle tohoto ustanovení obsahovat 

označení kolidujících výrobků nebo služeb namítajícího i přihlašovatele a údáje svědčící 

o dotčených právech namítajícího. 

Ohledně zahájení řízení o námitkách Novelizace nepřinesla žádné změny, 

takže k zahájení řízení stále dochází dle § 44 odst. 1 SŘ doručením námitek ÚPV. ÚPV 

po podání námitek již nemůže rozhodnout o zastavení námitkového řízení, ale pouze 

o zamítnutí námitek, a to z důvodu charakteru rozhodnutí o námitkách, které už na rozdíl 

od § 26 SZOZ není pouze procesní povahy.63  

Ve své podstatě však námitkové řízení zůstává po Novelizaci stejné a končí 

rozhodnutím o zamítnutí přihlášky ochranné známky nebo rozhodnutím o zamítnutí námitek. 

Novinkou zakotvenou Novelizací jsou § 26a a § 26b ZOZ. V § 26a ZOZ je upraveno 

prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení, čímž se odchyluje od obecné 

úpravy dokazování dle § 50 an. SŘ. V § 26b ZOZ je stnaovenam ožnost možnost smírného 

urovnání přihlašovatele s namítajícím, čímž zákonodárce do námitkového řízení zakotvuje 

obdobu smírčího řízení dle § 67 an. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“), a opět tak navazuje na princip vigilantibus iura scripta 

sunt a větší dispozitivnost zápisného řízení po Novelizaci.  

Právo na úpravu přihlášky ochranné známky v průběhu zápisného řízení dle § 27 SZOZ 

bylo Novelizací zachováno. Vlastník zapsané ochranné známky má nově díky § 27 odst. 7 ZOZ 

právo na rozdělení zapsané ochranné známky, přičemž tento krok je § 27 odst. 4 ZOZ 

nevratný.64    

 

3. 1. 5. Zápis a účinky ochranné známky 

Zápis ochranné známky dle § 28 SZOZ zůstal Novelizací nedotčen. Dnem zápisu 

ochranné známky do Rejstříku tak nastávají účinky známkoprávní ochrany 

dle § 28 odst. 3 ZOZ.  

Známkoprávní ochrana trvá i po Novelizaci dle § 29 odst. 1 ZOZ 10 let a vzniká ode dne 

podání přihlášky. Pokud do té doby vlastník nepožádá o obnovení zápisu, dojde k zániku 

                                                             
63 Tamtéž, s. 65 
64 Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o ochranných znánkách. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2018. Sněmovní tisk 168/0, 8. volební období. s. 65 



 

32 
 

ochranné známky. Třetí věta téhož ustanovení nicméně po Novelizaci stanovuje pro ÚPV 

novou povinnost informovat vlastníka ochranné známky nejpozději 6 měsíců před zánikem 

ochranné známky, že dojde k zániku ochranné známky, pokud vlastník nepožádá o obnovu. 

Čtvrtá věta téhož ustanovení vylučuje odpovědnost státu za škodu způsobenou dle zákona 

č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem, v případech, když ÚPV tuto informační povinnost 

nesplní. Nesplnění informační povinnosti ÚPV nemá dle § 29 odst. 1 ZOZ vliv ani na uplynutí 

platnosti zápisu ochranné známky. Toto vyloučení odpovědnosti státu nelze brát za denegatio 

iustitiae, jelikož jde o další projev zásady vigilantibus iura scripta sunt.  Obě tyto nové věty 

§ 29 odst. 1 ZOZ byly do ZOZ zakotveny na základě Čl. 49 odst. 2 Směrnice. Lhůty k podání 

žádosti o obnovu ochranné známky byly ponechány ve stejném znění jako v § 29 odst. 3 a 4 

SZOZ. Jedinou další významnou změnou § 29 SZOZ je tak absence ustanovení o správních 

poplatcích, které jsou nyní upraveny v Zákoně o správních poplatcích.65 Ust. § 29a ZOZ bylo 

v reakci na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26. února 2015, sp. zn. 2 As 

138/2014, zakotven pro ochranu osob, jejichž ochranná známka pravomocně prohlášena 

za neplatnou, případně došlo k zamítnutí její přihlášky. Pokud by totiž došlo k napadnutí tohoto 

rozhodnutí ve správním řízení, resp. ve správním soudnictví dle zákona č. 150/2002 Sb., 

soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘS“), vlastníci těchto 

ochranných známek by nemuseli být schopni stihnout lhůty dle § 29 odst. 2 a 3 ZOZ stanovené 

pro podání žádosti o obnovu ochranné známky. Tyto osoby tak mohou podat žádost na obnovu 

dle těchto lhůt ještě předtím, než bude ve věci definitivně rozhodnuto (viz § 29a odst. 1 ZOZ).66 

§ 8 ZOZ vymezující práva z ochranné známky doznal Novelizací některých upřesnění. 

Kromě doplnění způsobů porušení ochranné známky jejím užitím v obchodní firmě právnické 

osoby  

Novelizací byl dále § 8 ZOZ doplněn o nové znění odstavce 4. Ten vlastníkovi starší 

ochranné známky umožňuje uplatnit právo bránit v přepravě výrobků z třetích zemí na území 

České republiky v rámci obchodního styku, tj. zabránit v jejich propuštění do volného oběhu, 

které jsou neoprávněně označeny shodnou nebo v podstatných rysech těžko odlišitelnou 

ochrannou známkou. Osoba, dovážející takové výrobky, se může bránit dle věty druhé téhož 

ustanovení. 
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Toto ustanovení bylo přijato na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány 

a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (dále jen „Nařízení o vymáhání práv z duševního 

vlastnictví“). To v bodu 1 a 2 preambule osvětluje, že cílem je ochránit spotřebitele, vlastníky 

ochranných známek aj. před paděláním a pirátstvím výrobků chráněných ochrannou známkou. 

Takové výrobky totiž neoprávněně těží z dobrého jména předmětné ochranné známky a jednak 

tak klamou spotřebitele výrobkem horší kvality, poškozují vlastníka dotčené ochranné známky 

a v některých případech mohou být hrozbou z hlediska zdraví a bezpečnosti.  

Ust. § 8a ZOZ bylo přijato na základě požadavku bodu 26 Preambule, který v rámci 

boje s padělky stanovuje povinnost zakotvení práva vlastníků ochranné známky zakázat 

umisťování označení porušující práva z ochranné známky na výrobky i některé přípravné kroky 

učiněné před takovým umisťováním.67 Vlastník ochranné známky tak má nově dle § 8a písm. 

a) ZOZ právo zakázat v obchodním styku umisťovat označení shodné s ochrannou známkou 

nebo jí podobné na obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky 

či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž může být ochranná 

známka umístěna. Dle § 8a písm. b) ZOZ pak může vlastník ochranné známky zakázat 

v obchodním styku nabízet na trhu či uvádět na trh nebo skladovat pro tyto účely anebo vyvážet 

či dovážet výše uvedené prvky související s výrobky. Toto ustanovení představuje doplněk 

ochrany proti padělkům u prvků, které by mohly uvést spotřebitele v omyl, že se jedná výrobky 

chráněné předmětnou ochrannou známkou (zároveň se tím tedy navazuje i na požadavky 

stanovené v preambuli Nařízení o vymáhání práv z duševního vlastnictví).  

 

3. 2. Námitky a námitkové řízení  

Držitel Nezapsaného nebo Jiného označení má dle českého právního řádu k dispozici 

několik způsobů, jak se bránit proti zásahu do Nezapsaného označení nebo Jiného označení. 

Nejdříve tak může učinit v rámci lhůty 3 měsíců k podávání námitek v zápisném řízení.  

Důkazní břemeno v námitkovém řízení obecně leží na základě § 25 odst. 2 ZOZ 

na namítajícím. Ten musí prokázat dle odborné literatury následující: 

                                                             
67 Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o ochranných znánkách. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2018. Sněmovní tisk 168/0, 8. volební období. s. 57 
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1.) existenci Nezapsaného označení nebo Jiného označení ještě před podáním přihlášky 

shodné nebo podobné ochranné známky; 

2.) užívání Nezapsaného označení nebo Jiného označení;  

3.) užívání Nezapsaného označení nebo Jiného označení pro stejné nebo podobné 

výrobky a služby, které jsou uvedeny v seznamu výrobků a služeb přihlašovaného 

označení a 

4.) že Nezapsané označení nebo Jiné označení nemá pouze místní dosah.68 

Pouze držitel Nezapsaného označení nebo Jiného označení (dále také souhrnně 

„Staršího označení“) je oprávněn k podání námitek dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. Naplnění 

bodu č. 1 a 2 je tedy spjato s otázkou existence aktivní legitimace k podání námitek v zápisném 

řízení. Bod č. 3 je zaměřen na otázku, zda vůbec došlo ke kolizi přihlašovaného označení se 

Starším označením, a mohlo by tedy dojít k újmě na straně držitele Staršího označení. Bod č. 4 

pak zkoumá jednu z nejpodstatnějších otázek zkoumanou u tohoto námitkového důvodu, 

totiž dosah Staršího označení. Všechna tato kritéria musí být splněna kumulativně.69  

Přihláškou podanou v dobré víře se přitom rozumí situace, kdy přihlašovatel podává 

přihlášku ochranné známky s přesvědčením, že tím nezasahuje do práv třetích osob ke starší 

ochranné známce nebo Staršímu označení. 70  Doba 5 let k uplatnění námitek uživatelem 

Staršího označení je přitom subjektivní.71 

Důkazní břemeno na straně namítajícího však nelze brát bez výjimek. Judikatura 

v tomto případě poukazuje na fakt, že správní orgán, tj. ÚPV, není v řízení o námitkách zcela 

vázán námitkami uplatněnými namítajícím. Dle rozhodnutí Městského soudu v Praze, 

sp. zn. 11 Ca 296/2007 totiž není možné, aby se správní orgán nemohl od uplatněných námitek 

odchýlit. Jako příklad, kdy je takové odchýlení přípustné, Městský soud v Praze uvedl použití 

argumentů, jenž rozvinou argumentaci namítajícího. Zdůvodnil to nutností zachování prostoru 

pro uvážení v rozhodování správního orgánu. Pokud by totiž správní orgán musel bez dalšího 

námitkám vyhovět, nebo je zamítnout, činilo by to takové rozhodnutí do jisté míry 

                                                             
68  HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 49. ISBN 978-80-7400-655-5. 
69 KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2017. s. 168 – 169. ISBN 978-80-7552-762-2. 
70 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 147. ISBN 978-80-7400-569-5. 
71 Tamtéž, s. 148 
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nepřezkoumatelným, jelikož správnímu orgánu by byla odňata možnost uvést svůj vlastní 

právní názor na věc, tj. vůbec by nemohl řízení náležitě odůvodnit.   

Kromě již zmíněných požadavků na unesení důkazního břemene musí namítající dále 

prokázat právo disponovat se Starším označením takové kvality, že mu musí být poskytnuta 

ochrana před zásahem do tohoto práva zápisem později přihlášené ochranné známky. Základem 

je tak právoplatné užívání označení, kterým neporušuje žádný právní předpis, tedy že např. sám 

neužívá označení, jež je již chráněno známkoprávně nebo autorskoprávně. Dle rozsudku 

Nejvyššího správního soudu ze dne 9. října 2008, č. j. 1 As 22/2008-100, se pak i u nezapsaného 

označení vyžaduje rozlišovací způsobilost.72 

K porovnávání podobných označení a výrobků nebo služeb se vyjádřil Nejvyšší správní 

soud ve svém rozsudku ze dne 23. července 2008, č. j. 4 As 90/2006-123:  

„I. Zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností 

s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, 

jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb [§ 7 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách].  

II. Nepříčí se principům známkoprávní ochrany samo o sobě, dospěje-li správní orgán k závěru 

o různém stupni rozlišovací způsobilosti ochranných známek; rozlišovací způsobilost 

ochranných známek nelze paušálně považovat za identickou.“  

Před rozborem náležitostí, které musí námitky a jiné prostředky ochrany Staršího 

označení splňovat, je nutné zmínit § 10 odst. 2 ZOZ. Dle tohoto ustanovení je totiž vlastník 

ochranné známky povinen strpět právoplatné užívání staršího shodného nebo podobného 

označení. 

Citované ustanovení slouží především k ochraně uživatelů Staršího označení.73 Není 

ovšem jasné, jestli se tato ochrana po Novelizaci vztahuje i na obchodní firmu.  
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3. 2. 1. Existence Nezapsaného označení nebo Jiného označení před podáním přihlášky shodné 

nebo podobné ochranné známky 

 Námitkový důvod dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ je možný uplatnit uživatelem 

Nezapsaného označení nebo Jiného označení.  

 Nezapsané označení lze vymezit jako označení, pro které nebyla zapsána ochranná 

známka, nebyla podána přihláška ochranné známky a ani nebyla zapsána do jiného veřejného 

seznamu a byla užívána v obchodním styku. Pro práva, která jsou s ním dle ZOZ spjata, se 

Nezapsaná označení někdy označují jako tzv. nezapsané ochranné známky.74 

 Jiné označení užívané v obchodním styku není v ZOZ blíže vymezeno a jedná se tak 

o kategorii dotvářenou především v rozhodovací praxi ÚPV a správních soudů. Jako nejčastější 

příklad Jiného označení se uvádí obchodní firma, a to základě ustálené judikatury Nejvyššího 

soudu.75  Není přitom jasné, kdy přesně vzniká právo podnikatele ke své obchodní firmě. 

Ustanovení § 423 odst. 2 OZ přiznává práva k obchodní firmě jejímu prvnímu uživateli a 

stanovuje ochranu obchodní firmy dle nekalosoutěžní úpravy OZ. Z věty první 

§ 423 odst. 2 OZ vyplývá zásadní otázka, a to, kdy dochází k prvnímu užití obchodní firmy. 

Vzhledem k tomu, že ke vzniku obchodní firmy dochází konstitutivním zápisem do obchodního 

rejstříku, převládá v právní teorii názor, že první užití je možné až po zápisu obchodní firmy do 

obchodního rejstříku. 76  Aktivní legitimaci k podání námitek bude v takovém případě mít 

vlastník obchodní firmy (podnikatel nebo obchodní společnost), jehož obchodní firma byla 

zapsána do obchodního rejstříku přede dnem podání přihlášky ochranné známky, která 

s obchodní firmou koliduje dle § 25 odst. 2 ZOZ. Potřeba podání námitek je v těchto případech 

po účinnosti Novelizaci ještě naléhavější, jelikož § 8 odst. 2 ZOZ ve spojení s § 8 odst. 3 písm. 

e) ZOZ nově výslovně uvádí, že užívání obchodní firmy v obchodním styku je způsobilé 

k zásahu do známkoprávní ochrany.  

 Mezi Jiná označení se dále řadí název právnické osoby a obchodní názvy nesouvisející 

s obchodní firmou jako např. označení závodu nebo názvy domén. Nelze sem naopak zařadit 

označení, která nemají obchodní povahu nebo jsou chráněna dle jiných institutů práva 

průmyslového vlastnictví (např. autorská práva, průmyslové vzory).77  
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3. 2. 2. Užívání Nezapsaného nebo jiného označení 

 Za uživatele Staršího označení je doktrinálně považován ten, kdo vyrábí nebo poskytuje 

výrobky nebo služby pod tímto označením, následkem čehož vznikla na straně spotřebitele 

asociace osoby a Staršího označení, které tím pádem získalo rozlišovací způsobilost a je 

užíváno v rozsahu přesahujícím místní dosah. Při dokazování užívání Staršího označení 

namítajícím musí být prokázáno, že rozsah užívání byl v takovém rozsahu, že by mohlo dojít 

k zásahu do práv namítajícího k Staršímu označení.78 

 Užívání nezapsaného označení nebo jiného označení v obchodním styku bylo dříve 

svázáno větším formalismem, než je tomu dnes. Dnes již derogovaný zákon č. 137/1995 Sb., 

o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, stanovoval v § 9 odst. 1 písm. c) aktivní 

legitimaci pro podání námitek držiteli shodného nebo zaměnitelného označení, které v České 

republice v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky získalo rozlišovací způsobilost pro 

stejné nebo podobné výrobky nebo služby tohoto držitele. Požadavek na užívání Staršího 

označení v uplynulých dvou letech již v ZOZ chybí.79 Z hlediska plynutí času tak zůstala pouze 

podmínka nabytí práv k Staršímu označení přede dnem podání přihlášky kolidujícího 

přihlašovaného označení.  

 Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) se k této otázce se vyjádřil ve svém 

rozsudku ze dne 29. března 2011, věc C-96/09 P80. Soud zde judikoval, že k získání aktivní 

legitimace pro podání námitek v námitkovém řízení musí být užívání Staršího označení 

prokázáno nejpozději k podání napadeného označení, nikoliv až ke dni zveřejnění napadeného 

označení. Dle SDEU totiž doba mezi podáním a zveřejněním napadeného označení bývá 

poměrně dlouhá a dochází tak ke zkreslení tohoto údaje a v krajním případě by mohlo docházet 

ke zneužívání tohoto námitkového důvodu k záměrným blokacím zápisu ochranných známek. 

Vzhledem k absenci časové podmínky tak bude hrát při posuzování rozsahu užívání Staršího 

označení největší roli posouzení individuálních okolností spjatých s konkrétním případem.81  
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ÚPV ve svém rozhodnutí ze dne 12. listopadu 2007, sp. zn. O-169328, stanovil jako nezbytné 

požadavky užívání Staršího označení déle trvající a kontinuální užívání včetně nadmístního 

dosahu předmětného Staršího označení.82  

 Požadavek na kontinuální a déletrvající užívání byl stanoven z vícero důvodů. Jednak 

kvůli získání rozlišovací způsobilosti, dále pak kvůli potvrzení skutečnosti, že nedošlo k zániku 

práv ke Staršímu označení.83 Možnost zániku Staršího označení vychází z rozhodnutí ÚPV 

ze dne 13. října 2015, sp. zn. O-179461. V této věci namítající začal své Starší označení 

ve znění „SPINNING“ aktivně bránit až po více než 10 letech, kdy bylo užíváno širokým 

spektrem účastníků hospodářské soutěže, a tudíž se dostalo do povědomí široké veřejnosti. 

O tom svědčila jak četnost užívání tohoto výrazu, tak jeho zařazení do několika slovníků. ÚPV 

proto rozhodl, že v takových případech dochází ke strpění užívání chráněného označení jinými 

subjekty a namítající jim v tom již nemůže bránit.84 

 Absence časové podmínky dále umožňuje pružnější reakci na skutečnost, že nějaké 

Starší označení získalo rozlišovací způsobilost v relativně krátkém časovém úseku, 

jelikož došlo k jeho rozsáhlé propagaci.85  

 ÚPV dále ve své rozhodovací praxi dovodil náležitosti na unesení důkazního břemena 

u Jiného označení, které není umisťováno přímo na výrobky. ÚPV ve svém rozhodnutí ze dne 

20. srpna 2004, sp. zn. O-174517, posuzoval případ, kdy bylo Jiné označení užíváno 

v souvislosti s výrobou a distribucí výrobků. ÚPV rozhodnul, že v takovém případě musí 

namítající prokázat užívání v konkrétních případech své obchodní činnosti, tj. listinami jako 

jsou objednávky, faktury či dodací listy.86 
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3. 2. 3. Užívání Nezapsaného nebo Jiného označení pro stejné nebo podobné výrobky a služby, 

které jsou uvedeny v seznamu výrobků a služeb přihlašovaného označení 

 

Shoda nebo podobnost Staršího označení s přihlašovaným označením 

Při zkoumání otázky, zda je Starší označení shodné nebo podobné s přihlašovaným označením, 

se postupuje podle stejných pravidel jako při kolizi se Starší ochrannou známkou dle § 6 

a § 7 odst. 1 písm. a) SZOZ, resp. § 7 odst. 1 písm. a) a b) ZOZ.87  

 Tento postup byl potvrzen i zákonodárcem, když Novelizací doplnil znění 

§ 7 odst. 1 písm. e) ZOZ o nutnost pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, který byl 

převzat právě z výše citovaného námitkového důvodu na ochranu Starší ochranné známky.  

 Dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je samotná otázka zaměnitelnosti 

otázkou právní a její posouzení tudíž přísluší výlučně příslušnému správnímu orgánu, tj. ÚPV 

(viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. prosince 2007, č. j. 3 As 29/2007-95). 

Z tohoto důvodu nelze v rámci zkoumání zaměnitelnosti užít důkazní prostředky, jako jsou 

znalecké posudky, průzkumy veřejného mínění týkající se předmětného označení atd.88 

 Pro vznik pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti musí být Starší označení 

shodné nebo podobné s přihlašovaným označením a musí být přihlašováno pro stejné 

nebo podobné výrobky nebo služby, takže průměrný spotřebitel může dospět k mylnému 

závěru o původu výrobku nebo služeb. Tyto podmínky je nutné splnit kumulativně a k samotné 

záměně ze strany veřejnosti vůbec nemusí dojít. Postačuje, že by k ní dojít mohlo. 89 

Pravděpodobnost záměny není zákonem definována a dle právní teorie to ani není možné, 

jelikož by pak nebylo možné přihlížet ke specifickým okolnostem konkrétního případu. 

Judikatura a rozhodovací praxe ÚPV tak vymezila pouze některá z kritérií, jejichž hodnocení 

pomáhá k zjištění, zda pravděpodobnost záměny skutečně vznikla. Řadí se sem intenzita 

používání předmětného označení na trhu, možnost vzniku asociace mezi Starším označením 

a přihlašovaným označením a podobnost těchto označení.90 Výklad pojmu pravděpodobnosti 

záměny by přitom měl být v souladu s tzv. eurokonformním výkladem, to znamená, že by měl 
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respektovat požadavky stanovené právními předpisy evropského práva, judikaturou SDEU 

a rozhodovací praxí EUIPO. Právě s účelem jednotného výkladu vydávají ÚPV a EUIPO 

tzv. konvergenční program - společná prohlášení těchto úřadů sloužící ke sjednocení výkladu 

a posílení právní jistoty.91  

 Stanovení pravděpodobnosti záměny, jakožto důvodu pro zamítnutí přihlášky ochranné 

známky, vychází ze základních funkcí ochranné známky, tj. rozlišovací a garanční funkce. Má 

zaručit spotřebitelům snazší orientaci v rámci tržního prostředí, a také slouží jako záruka 

určitých kvalit výrobků nebo služeb poskytovaných vlastníkem ochranné známky. Pokud by 

tedy došlo k zápisu ochranné známky shodné nebo podobné se Starším označením, vzniklo by 

tzv. nebezpečí asociace nebo pravděpodobnost asociace, tedy stav, při kterém by spotřebitelé 

mohli považovat výrobky nebo služby, užívající kolidující ochrannou známku, za výrobky 

nebo služby uživatele Staršího označení. Tím by především došlo k popření rozlišovací funkce 

ochranné známky, resp. Staršího označení. Je zde nicméně nutné zdůraznit, že samotná asociace 

se Starší ochrannou známkou ještě sama o sobě k rozhodnutí ve prospěch namítajícího uživatele 

Staršího označení nestačí. Jsou zde totiž judikaturou vymezené případy, kdy si spotřebitel 

uvědomuje rozdílný obchodní původ výrobku nebo zboží a k zásahu do práv uživatele Staršího 

označení tak nedojde.92  

 Je nutné rozlišovat pojmy pravděpodobnost záměny a pravděpodobnost asociace. 

Nejprve se zkoumá, zda je to vůbec pravděpodobnost záměny. Pravděpodobnost asociace 

vymezuje rozsah, ve kterém by k asociaci mezi kolidujícími označeními na straně spotřebitelů 

mohlo dojít. Pravděpodobnost asociace se proto zkoumá pouze v případech, kdy již byla 

konstatována pravděpodobnost záměny.93 

 Při srovnávání Staršího označení s přihlašovaným označením se bere v potaz pouze 

vymezení přihlašovaného označení uvedené v přihlášce ochranné známky a nemá relevanci, 

pokud jej přihlašovatel chce užívat i jiným způsobem, než jaký je uveden v přihlášce.94  

  V rámci hodnocení nebezpečí záměny se rozlišuje tzv. přímá a nepřímá 

zaměnitelnost. Pojem přímé zaměnitelnosti označuje případy, kdy jsou si kolidující označení 
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natolik podobné, resp. shodné, že je průměrný spotřebitel bude považovat za tutéž ochrannou 

známku, resp. Starší označení. Naproti tomu nepřímá zaměnitelnost označuje případy, kdy je 

průměrný spotřebitel schopen rozlišit kolidující označení, ovšem je přesvědčen, že jsou užívána 

stejným uživatelem, resp. vlastníkem.95  

 Shodnost a podobnost Staršího označení s přihlašovaným označením je podmínkou, 

jejíž splnění musí být posuzováno objektivně (stejně tak shodnost a podobnost výrobků 

nebo služeb, kterých se kolidující označení týkají). Při porovnávání kolidujících označení se 

přihlíží zejména k množství stejných prvků. Shodnost kolidujících označení má za následek 

také to, že se nemusí prokazovat pravděpodobnost záměny ze strany průměrného spotřebitele, 

jelikož ta je z podstaty věci jistá. Zkoumá se přitom shodnost a podobnost vizuální, fonetická, 

významová, přičemž lze očekávat, že díky Novelizaci budou u nových kategorií ochranných 

známek vznikat další kritéria relevantní pro porovnání kolidujících označení.96  

 Za totožné se považují kolidující slovní označení, která se liší pouze formou písma (jiný 

font písma, jiné užití velkých a malých písmen), označení odlišná pouze užitím druhového, 

množstevního nebo jiného údaje, jenž sám o sobě postrádá rozlišovací způsobilost. Totožnost 

je konstatována i v případech, kdy jediným rozdílem kolidujících označení je provedení 

v barevné a černobílé formě (výjimkou by byl podstatný rozdíl v celkovém vnímání ochranné 

známky při barevném znázornění).97  

  Mezi kritéria hodnocení nebezpečí záměny patří posouzení vnímání 

přihlašovaného označení tzv. relevantní veřejností. Tou se rozumí současní či potenciální 

spotřebitelé, distributoři, obchodní partneři či konkurenti a další dotčené osoby.98 Posuzuje se 

proto, zda jsou kolidující označení ve vztahu konkurence, jejich distribuční modely, účel, 

obvyklý původ, povaha, způsob užití a uživatelé. Jednotlivá kritéria přitom budou mít různou 

váhu dle okolností daného případu.99 
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Shoda nebo podobnost výrobků nebo služeb 

 Podobné výrobky nebo služby lze vymezit jako takové, u kterých průměrný spotřebitel 

pro jejich stejné nebo podstatné blízké znaky dospěje k závěru, že jsou od stejného výrobce 

nebo poskytovatele. SDEU za účelem sjednocení rozhodovací praxe v EU přistoupil ve svém 

rozsudku ze dne 29. září 1998, sp. zn. C-39/97, k vymezení demonstrativních kritérií pro 

posouzení otázky podobnosti. Podle SDEU se má přihlížet zejména k povaze, účelu, způsobu 

užití, komplementárnímu charakteru či konkurenčnímu vztahu u výrobků nebo služeb.100  

 Pod komplementárním charakterem se rozumí výrobky nebo služby, jenž jsou úzce 

provázány a jejich užívání, resp. poskytování, není bez komplementárního výrobku nebo služby 

možné. Jde přitom o odlišné výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb, jenž jsou pomocné, 

resp. doplňující. Takové výrobky jsou rovněž používány společně, avšak není zde z hlediska 

účelu a užívání až taková závislost. Za příklad komplementárního charakteru se užívá 

např. fotoaparát a paměťová karta sloužící k ukládání fotek pořízených fotoaparátem. 101 

Za pomocné výrobky by bylo možné považovat automobil a automobilovou navigaci. 

Ta rovněž významně usnadňuje užívání automobilu, avšak jeho užívání je možné i bez něj.  

 U výrobků nebo služeb může hrát roli, když patří do podobné kategorie. Za podobné se 

tak považují např. architektonické služby a stavebnictví nebo bankovní a pojišťovací služby. 

Podobnost lze shledat i mezi výrobkem a službou, když je mezi nimi úzký vztah v rámci užívání 

výrobku, resp. provádění služeb. Podobnost tím pádem může být např. mezi „posilovacím 

strojem“ a „fitness centrem“ nebo mezi „kytarou“ a „obchodem s hudebními nástroji“. 

Při zohledňování podobných kategorií výrobků nebo služeb se však nelze bez dalšího spoléhat 

na zařazení do stejné třídy dle Mezinárodního třídníku, který tak má de facto pouze 

administrativní relevanci.102 Předmětem sporu dále bývá, zda podobností či shodností označení, 

resp. výrobků a služeb, dochází ke vzniku pravděpodobnosti záměny či nikoliv. U shodných 

kolidujících označení je pravděpodobnost záměny jistá, ne tak ve zbylých případech. Hlavní 

roli tak přebírá ÚPV, který musí takové případy posoudit dle všech relevantních kritérií.103 
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 Již zmiňované hledisko průměrného spotřebitele hraje v otázce posouzení shody 

nebo podobnosti označení, resp. výrobků nebo služeb, stěžejní roli. Průměrného spotřebitele 

vymezil SDEU ve svém rozsudku ze dne 16. července 1998, sp. zn. C-210/96104: 

„Soudy členských státu musí zohlednit předpokládaná očekávání, které předmětné označení 

vytváří u průměrného spotřebitele, který je přiměřeně dobře informovaný a přiměřeně pozorný 

a obezřetný“ 

 V rámci českého právního řádu byl průměrný spotřebitel vymezen 

obdobným způsobem především v již citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

5. prosince 2007, č. j. 3 As 29/2007-95.  

 Institut průměrného spotřebitele tak vytváří určitý minimální standard, kterého musí 

přihlašovatel, resp. uživatel Staršího označení dosáhnout, aby byla zajištěna existence všech 

funkcí ochranných známek, resp. Starších označení v čele s funkcí rozlišovací a garanční. Tento 

institut na druhou stranu garantuje, aby na spotřebitele nemohly být ze strany vlastníků, 

resp. uživatelů předmětných označení, kladeny nepřiměřené nároky ohledně jejich pozornosti, 

opatrnosti a informovanosti. U průměrného spotřebitele je důležitý předpoklad, že kolidující 

označení nebude srovnávat, a tudíž je relevantní právě celkový dojem, jenž označení vytváří 

a jak si je průměrný spotřebitel zapamatuje. 105  Stěžejní tak je, nakolik je pro podobnost 

označení pravděpodobné, že by u průměrného spotřebitele vyvolaly omyl o svém původu.  

 Důležitou roli hraje i odvětví výrobků nebo služeb, pro které se průměrný spotřebitel 

posuzuje. Bude se tedy jinak posuzovat shodnost označení u spotřebního zboží a shodnost 

označení u speciálních průmyslových strojů.106  

Tribunál dále ve svém rozsudku ze dne 15. června 2010, sp. zn. T-547/08, judikoval, 

že je nutné zohledňovat i odvětví zboží a služeb, u kterých má spotřebitel sníženou pozornost, 

a tudíž je zde pravděpodobnost záměny vyšší (v předmětném případu se přihlašovatel 

dožadoval známkoprávní ochrany pro ponožky, které patří mezi běžné spotřební zboží nízké 

cenové kategorie). V jiných případech naopak SDEU i Nejvyšší správní soud dospěly k závěru, 
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že u jiných kategorií výrobků a služeb je obecně vysoká úroveň pozornosti, jmenovitě 

u farmaceutických výrobků.107  

 Samotná rozlišovací způsobilost roste s časem, a tudíž, čím je rozlišovací způsobilost 

staršího označení větší, tím je pravděpodobnost záměny větší, protože si ji průměrný spotřebitel 

lépe zapamatuje a je pravděpodobnější, že s ní přijde do styku. Těmto označením je tak možné 

přiznat širší ochranu než označením s menší rozlišovací způsobilostí nebo menším teritoriálním 

dosahem.108  

Výše citované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu dále zmiňuje tzv. relevantní 

veřejnost, kterou průměrný spotřebitel zastupuje. Relevantní veřejnost označuje tu část 

veřejnosti, které jsou předmětné výrobky nebo služby určeny. Patří sem přitom skuteční 

spotřebitelé i ti potenciální. Relevantní veřejností tak může být praticky neomezený okruh osob 

(např. u potravinového průmyslu), nebo naopak poměrně úzká skupina osob (např. u právních 

informačních systémů).109 Podobnost výrobků nebo služeb je pak konstatována, když dojde 

k záměně výrobků nebo služeb u části relevantní veřejnosti, přičemž není nutné tuto záměnu 

dokázat u všech spotřebitelů.110  

 Na závěr je ještě nutné zmínit tzv. kompenzační princip. Ten byl vymezen 

v rozsudku SDEU ze dne 29. září 1998, sp. zn. C-39/97, kde ho SDEU zakotvil následující 

formulací: 

„vyšší míra podobnosti ochranných známek může kompenzovat nižší míru podobnosti výrobků 

a služeb a naopak“111 

 Kompenzační princip umožňuje, aby byla konstatována podobnost 

i ve sporech, kdy je shledána větší podobnost pouze u kolidujících označení 

nebo u předmětných výrobků nebo služeb, a tím pádem mohly předmětné správní orgány, 

resp. soudy, více zohlednit individuální okolnosti daného případu. Odborná veřejnost 

nicméně není jednotná v tom, zda „a naopak“ znamená, že označení s větší podobností 
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u ochranné známky má za následek stejnou míru právní ochrany jako u známky s větší 

podobností výrobků nebo služeb.112  

 Na tento judikát navázal Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 

13. února 2014, sp. zn. 6 As 32/2013, kde je uvedeno, že aplikace kompenzačního principu je 

možná pouze v případech, kdy je dána aspoň určitá míra podobnosti označení a výrobků 

nebo služeb.  

 

3. 2. 4. Nadmístní dosah Nezapsaného nebo jiného označení 

Místní dosah Staršího označení 

Místní dosah se u užívání Staršího označení zkoumá proto, aby se zamezilo nemožnosti 

zápisu ochranné známky pro kolizi s označením majícím význam pouze v menší geografické, 

resp. tržní oblasti, a tím pádem posílila právní jistota v zápisném řízení. Při posouzení, zda je 

při užívání Staršího označení překonán místní dosah, se zohledňuje kromě geografického 

dosahu i kvalita a kvantita užívání. 113  Podstatná je především intenzita užívání Staršího 

označení, jelikož právě ta má největší vliv při seznamování široké veřejnosti s předmětným 

Starším označením. Spolu s intenzitou užívání se velký důraz klade na dobu užívání, 

jelikož tyto dvě skutečnosti hrají nejpodstatnější roli při hledání odpovědi na otázku, zda Starší 

označení získalo rozlišovací způsobilost, a tudíž má jeho uživatel právo na ochranu na základě 

námitky dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ.114  

 Jako důkazní prostředky se použijí listiny prokazující kontinuální a déle trvající užívání 

Staršího označení, důkazní prostředky související s formou a rozsahem propagace Staršího 

označení (např. reklamní výrobky, přehledy nákladů spojených s propagací Staršího označení), 

účetní výkazy, seznamy odběratelů, smluvní dokumentace relevantní pro užívání Staršího 

označení a další. Podpůrně lze použít i interní dokumentaci namítajícího, která může 

v souvislosti s ostatními důkazními prostředky přiblížit činnost namítajícího, se kterou 

veřejnost nebude seznámena, avšak bude mít přímou souvislost s následným užíváním 

                                                             
112 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 63. ISBN 978-80-7400-569-5.  
113 Tamtéž, s. 63 
114 KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2017. s. 170. ISBN 978-80-7552-762-2. 
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předmětného označení (např. dokumenty týkající se procesu výroby označených výrobků, 

přípravy propagace Staršího označení).115  

 Podobně jako v rámci formálního a věcného průzkumu musí namítající v námitkovém 

řízení předložit grafické či jiné vymezení Staršího označení. Samotná forma tohoto zachycení 

přitom může mít zásadní význam ohledně unesení důkazního břemene - v rozhodovací praxi 

ÚPV totiž již došlo k rozhodnutím, která byla v neprospěch namítajícího pouze 

kvůli nedostatečné formě vyobrazení předmětného staršího označení (např. když byl na fotce 

zachycen výrobek z jiné strany, než ze které bylo možné vyobrazení vidět).116  

 

Rozlišovací způsobilost 

 Rozlišovací způsobilost je jednou z klíčových podmínek nutných pro vznik 

známkoprávní ochrany, resp. pro vznik ochrany Staršího označení. Funkce rozlišovací je právní 

teorií chápána jako základní vlastnost ochranné známky, resp. Staršího označení, 

přičemž rozlišovací způsobilost musí zajistit odlišení od ostatních výrobků nebo služeb 

do takové míry, že dojde k individualizaci označeného zboží nebo služeb.117 Způsob zkoumání 

rozlišovací způsobilosti byl vymezen mimo jiné v rozsudku SDEU ze dne 29. dubna 2004, 

ve spojené věci C-468/01 P až C-472/01 P. SDEU zde stanovil, že rozlišovací způsobilost musí 

být posouzena nejprve s přihlédnutím k výrobkům a službám, pro které je označení 

přihlašováno a dále s přihlédnutím k vnímání předmětného označení relevantní veřejností, 

která je složena z průměrných spotřebitelů, jenž jsou přiměřeně dobře informovaní 

a obezřetní.118  

 Rozlišovací způsobilost má označení, díky kterému je průměrný spotřebitel schopen 

přiřadit označené výrobky nebo služby ke konkrétnímu obchodnímu zdroji. Rozlišovací 

způsobilost přitom může být různé intenzity a záleží na konkrétním průmyslovém odvětví, 

jak vysoký standard musí být pro vznik rozlišovací způsobilosti splněn. Jak už bylo řečeno, 

čím větší je sortiment zboží nebo služeb nabízených v daném odvětví, tím vyšší tyto nároky 

                                                             
115 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 79 – 80. ISBN 978-80-7400-569-5. 
116 Tamtéž, s. 79 - 80 
117 Tamtéž, s. 18. 
118 KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2017. s. 31. ISBN 978-80-7552-762-2. 
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budou.119 Požadavek rozlišovací způsobilosti vyplývá z § 1a písm. a) ZOZ, explicitně je pak 

stanoven v § 4 písm. b) ZOZ.  

 S rozlišovací způsobilostí dále souvisí § 4 písm. b) až e) ZOZ. Hlavním 

opodstatněním těchto ustanovení jsou nicméně potřeby tržní praxe. Ust. § 4 písm. c) a d) ZOZ 

brání zapsání označení ve znění údajů nezbytně nutných k užívání v tom kterém tržním odvětví 

a jejich známkoprávní ochrana by činila z praktického hlediska velké problémy. O podobný 

případ se jedná u § 4 písm. e) ZOZ, který brání známkoprávní ochraně charakteristických 

vlastností konkrétního výrobku. Ve všech uvedených případech nemůže vzniknout rozlišovací 

způsobilost, jelikož se jedná o označení čistě popisného charakteru.120 Rozlišovací způsobilost 

se tedy posuzuje ze dvou hledisek, ze vztahu předmětného označení k výrobkům a službám a 

z hlediska pravděpodobného vnímání předmětného označení relevantní veřejností.121 

 V rámci tzv. objektové rozlišovací způsobilosti, tedy rozlišovací způsobilosti výrobků 

a služeb, se právní teorie kloní k širšímu výkladu pojmů výrobky a služby. Tím pádem mezi 

výrobky spadají věci hmotné i nehmotné, věci odlišné od věcí (např. zvířata) nebo ovladatelné 

přírodní síly (např. voda). Nepatří sem naopak části lidského těla a, až na výjimky, věci 

nemovité. Za služby je pak považováno lidské jednání spočívající v určité činnosti 

(např. poskytování právních služeb, řemeslné práce).122  

 

3. 2. 5. Rozklad proti rozhodnutí ÚPV 

Proti rozhodnutí ÚPV se lze bránit formou opravného prostředku. ÚPV je dle § 1 odst. 1 

zákona České národní rady č. 14/1993 Sb. o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPV“), ústředním orgánem státní správy. 

Proti rozhodnutí ÚPV se tak v rámci správního řízení lze bránit rozkladem dle obecných 

ustanovení § 152 SŘ. Ust. § 152 odst. 2 SŘ dále stanovuje, že orgánem rozhodujícím o rozkladu 

je ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v případě ÚPV je to předseda 

dle § 1 odst. 3 ZOPV. Rozklad proti rozhodnutí ÚPV lze dle § 42 odst. 1 ZOZ podat 

do 1 měsíce od doručení rozhodnutí, přičemž druhá věta téhož ustanovení přiznává rozkladu 

                                                             
119 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 16. ISBN 978-80-7400-569-5.  
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122 Tamtéž, s. 32 – 33 



 

48 
 

odkladný účinek. Samotný rozklad může být dle § 42 odst. 2 ZOZ věcně odůvodněn 

až  následně, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání rozkladu.  

 Samotný běh lhůty se řídí dle obecných ustanovení obsažených § 40 SŘ a lhůta tak běží 

až ode dne následujícího po dni, kdy nastala skutečnost rozhodná pro počátek lhůty (tj. den 

po doručení rozhodnutí). Povinnost uhradit správní poplatek, ve lhůtě na podání rozkladu 

dle ZOZ, byla zakotvena do Položky 127 Zákona o správních poplatcích. Pokud nebude správní 

poplatek za podání rozkladu v této lhůtě zaplacen, považuje se rozklad dle poznámky Položky 

127 Zákona o správních poplatcích za nepodaný.123  

V rozkladovém řízení se na základě § 45 odst. 2 ZOZ rozhoduje v rozsahu podání účastníků 

a na základě důkazů účastníky označených. 

 Na základě § 45 odst. 1 ZOZ je vyloučeno užití některých ustanovení SŘ v rozkladovém 

řízení. V samotném rozkladovém řízení má důležitou úlohu rozkladová komise, 

která dle § 152 odst. 3 SŘ předkládá vedoucímu jiného ústředního správního úřadu, 

tj. předsedovi ÚPV, návrh na rozhodnutí o rozkladu. Zde se uplatňuje další výjimka 

ze subsidiarity SŘ vyplývající z § 45 odst. 1 ZOZ. Vzhledem k počtu nezávislých externích 

odborníků v oblasti ochranných známek a počtu rozkladů, které bývají každoročně v zápisných 

řízení podávány, by totiž nebylo možné vyhovět zákonnému požadavku 5 členů rozkladové 

komise dle § 152 odst. 3 SŘ. V rozkladovém řízení proti rozhodnutí ÚPV je proto složení 

rozkladových komisí odlišné. ÚPV ustanovil tzv. rozkladová oddělení, která jsou mimo jiné 

zaměřena na rozkladovou agendu. Když je proti rozhodnutí ÚPV podán rozklad, je ad hoc 

ustanovena rozkladová komise složená z 3 členů, přičemž každá komise má stálého předsedu 

v osobě vedoucího předmětného rozkladového oddělení ÚPV. Zbylými členy rozkladové 

komise jsou referent a právní člen. Je zde nicméně možnost v určitých případech rozkladovou 

komisi rozšířit o 4. člena, kterým bude technický nebo právní člen.   

 Rozkladová komise je jedním z kolegiálních orgánů, na které spadá § 134 SŘ, 

a proto vede řízení komise dle § 134 odst. 1 její předseda. V rozkladovém řízení se na základě 

§ 45 odst. 2 ZOZ rozhoduje v rozsahu podání účastníků a na základě důkazů účastníky 

označených. Komise následně dle téhož ustanovení rozhoduje po poradě na základě hlasování. 

K přijetí usnesení je nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů komise, 

přičemž usnesení musí být přijato nadpoloviční většinou přítomných členů komise. 

                                                             
123 Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o ochranných znánkách. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2018. Sněmovní tisk 168/0, 8. volební období., S. 72. 
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Dle § 134 odst. 3 SŘ je vyloučeno nahlížet do protokolu o hlasování členů komise. Městský 

soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 31. prosince 2012, sp. zn. 9 Ca 289/2009 dále stanovil, 

že účastník řízení se nemůže účastnit jednání rozkladové komise, jelikož je dle § 134 odst. 1 

SŘ neveřejné. Je nutné zdůraznit, že předseda návrhem rozkladové komise není vázán.124  

Předseda ÚPV nicméně ani tak nemůže rozhodnout o rozkladu bez návrhu rozkladové 

komise, jelikož by tak nebyly naplněny zákonné požadavky řízení o rozkladu. I tak má 

rozkladová komise pro rozhodnutí předsedy ÚPV velký význam, a tudíž je možné 

dle § 134 odst. 2 SŘ podat námitku podjatosti proti členovi, případně členům rozkladové 

komise. O námitce následně rozhodne sama rozkladová komise, avšak členové, 

jejichž podjatost byla námitkou zpochybněna, nemohou v této záležitosti hlasovat.  

 Rozkladem lze napadnout rozhodnutí ÚPV procesní i meritorní povahy, pokud zákon 

nestanoví jinak. Rozklad je tak nepřípustný zejména pro důvody uvedené v SŘ - proti 

rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku dle § 85 odst. 4 SŘ, proti rozhodnutí odvolacího 

správního orgánu, tj. proti rozhodnutí předsedy ÚPV dle § 91 odst. 1 SŘ, proti usnesení 

o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí rozkladu, které se pouze poznamenává do spisu.125  

 Rozklad musí na základě subsidiarity SŘ splňovat náležitosti podání dle § 37 SŘ 

i náležitosti odvolání dle § 82 SŘ ve spojení s § 152 odst. 5 SŘ. Dle § 37 odst. 1 tudíž lze 

rozkladem dle § 82 odst. 1 SŘ napadnout výrokovou část rozhodnutí, samostatný výrok 

nebo vedlejší ustanovení. Ust. § 37 odst. 1 SŘ pak stanovuje, že podání je posuzováno 

podle jeho skutečného obsahu, takže rozklad nemůže být zamítnut kvůli formálním 

nedostatkům, jako např. pro chybné označení opravného prostředku jako „odvolání“ 

namísto „rozkladu“.126 Pokud rozklad splňuje všechny zákonem stanovené náležitosti, zašle 

ÚPV dle § 86 odst. 2 SŘ jeho stejnopisy účastníkům a vyzve je, aby se k němu v přiměřené 

lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů, vyjádřili. Podle okolností dále doplní řízení. Pro tato 

vyjádření účastníků přitom rovněž platí zásada koncentrace řízení dle § 82 odst. 4 SŘ.127 

 Dle rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 30 A 56/2012, nelze však na zásadu 

koncentrace v rozkladovém řízení dle § 82 odst. 4 SŘ pohlížet jako na úplnou absenci 

                                                             
124  JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: 
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povinnosti správního orgánu zjistit skutkový stav, jelikož stále zůstává zachována zásada 

materiální pravdy dle § 3 SŘ. Pokud tak účastník řízení v rozkladu uvede nové skutečnosti 

a důkazy, jež samy o sobě nestačí k úplnému posouzení skutkového stavu, správní orgán je 

povinen s jejich pomocí zjistit stav věci, o kterém nebudou důvodné pochybnosti.128   

 Ust. § 45 odst. 1 ZOZ dále stanovuje, že se v rozkladovém řízení před ÚPV neužije 

ustanovení § 152 odst. 6 SŘ, který upravuje některé způsoby rozhodnutí v rozkladovém 

řízení.129  

 Rozhodnutí o rozkladu se řídí subsidiární úpravou SŘ s výjimkou § 152 odst. 6 SŘ. 

O rozkladu tak může rozhodnout autoremedurou i prvoinstanční orgán ÚPV, a to zrušením 

nebo změnou původního rozhodnutí podle § 87 SŘ, pokud tím plně vyhoví rozkladu a jestliže 

tím nezpůsobí újmu žádnému z účastníků, ledaže by s autoremedurou vyslovili souhlas. 

Pokud k autoremeduře nedojde, postoupí předmětný útvar ÚPV spisovou dokumentaci 

předsedovi ÚPV k rozhodnutí.130        

 Předseda ÚPV o rozkladu rozhoduje dle § 90 SŘ. V případě důvodnosti rozkladu může 

předseda napadené rozhodnutí změnit, rozhodnutí zrušit a vrátit věc prvoinstančnímu orgánu 

k novému projednání, případně rozhodnutí zrušit a zastavit řízení. Je přitom možné změnit 

nebo zrušit pouze část rozhodnutí. Rozhodnout v neprospěch podatele rozkladu je přitom 

dle § 90 odst. 3 SŘ možné pouze v případě, kdy rozklad podal i další účastník řízení s jiným 

právním zájmem nebo v případě rozporu napadeného rozhodnutí s právními předpisy 

nebo jiným veřejným zájmem. Je rovněž možné bez dalšího rozkladové řízení zastavit 

dle § 90 odst. 4 SŘ, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody 

nebo pro právní nástupce účastníků. Pokud bude napadené rozhodnutí správné, předseda ÚPV 

rozklad dle § 90 odst. 5 SŘ zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Jestliže předseda ÚPV 

změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku jej potvrdí. 

 Proti rozhodnutí předsedy ÚPV není možné dle § 91 odst. 1 SŘ podat další rozklad. 

Proti pravomocnému rozhodnutí ÚPV pak lze na základě § 45 odst. 3 ZOZ podat správní žalobu 

dle SŘS. 
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Prominutí zmeškání lhůty 

 ZOZ zohledňuje i situace, kdy není z objektivních důvodů možné učinit zákonem 

předpokládaný úkon v požadované lhůtě. Z tohoto důvodu § 43 ZOZ zakotvuje institut 

prominutí zmeškání lhůty. Pokud účastník řízení předloží dle § 43 odst. 1 ZOZ důkaz o tom, 

že nemohl, nikoli vlastní vinou, dodržet lhůtu stanovenou ÚPV nebo zákonem, ÚPV na jeho 

žádost promine zmeškání lhůty. 

 Prominutí zmeškání lhůty je tedy možné u zákonných i pořádkových lhůt a toto řízení 

se subsidiárně řídí dle § 41 SŘ. 131  Prominutí však není možné bezvýjimečně - dle 

§ 43 odst. 1 ZOZ ho nelze aplikovat v případech, kdy zákon stanoví jinak (např. u uplatnění 

práva přednosti dle § 6 odst. 2 ZOZ).132 

 Žádost o prominutí zmeškání lhůty lze podat dle § 43 odst. 2 ZOZ v subjektivní lhůtě 

2 měsíců od odpadnutí překážky, jež bránila včasnému učinění zmeškaného úkonu, případně 

v objektivní lhůtě 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty k učinění zmeškaného úkonu. Účastník je 

dle téhož ustanovení povinen v žádosti uvést důvody, pro které zmeškal provedení 

úkonu a učinit zmeškaný úkon. Žádosti o prominutí zmeškání lhůty lze přiznat odkladný účinek 

za splnění podmínek v § 41 odst. 3 SŘ. ÚPV zmeškání úkonu ovšem dle § 43 odst. 5 SŘ 

nepromine, je-li zjevné, že by újma, která by byla způsobena dotčením práv nabytých v dobré 

víře nebo dotčením veřejného zájmu, převýšila újmu hrozící podateli. O žádosti o prominutí 

zmeškání lhůty ÚPV rozhoduje usnesením na základě § 43 odst. 6 SŘ, přičemž v případě, 

že ÚPV promine zmeškaný úkon, doplní řízení ve smyslu úkonu, jehož zmeškání bylo 

prominuto. V případě zamítnutí žádosti o tom dle § 43 odst. 7 SŘ pouze vyrozumí podatele. 

 

3. 3. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou 

Vzhledem k závažným právním následkům, vyplývajícím z porušení ochranné známky, 

obsahuje ZOZ na ochranu oprávněných zájmů uživatelů Staršího označení institut návrhu 

na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Ten umožňuje třetím osobám podat návrh dle § 

32 odst. 1 ZOZ, na jehož základě ÚPV prohlásí ochrannou známku za neplatnou v případě, že 

porušuje § 4 ZOZ, § 7 ZOZ nebo když nebyla přihlášena v dobré víře. 

                                                             
131 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 272. ISBN 978-80-7400-569-5. 
132 Tamtéž, s. 272 
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ÚPV tak již nemůže přistoupit k zahájení řízení na prohlášení ochranné známky za neplatnou 

z vlastního podnětu, jak tomu bylo dle § 32 odst. 1 SZOZ. Po vzoru Směrnice byla navíc 

zavedena časová podmínka pro práva uplatněná dle § 7 ZOZ:133 V případě návrhu na prohlášení 

ochranné známky za neplatnou dle § 7 ZOZ tak musí být dotčená práva dle § 32 odst. 4 ZOZ 

uplatnitelná ještě před počátkem zápisného řízení napadené ochranné známky. Toto ustanovení 

navazuje na kritéria nutná ke vzniku ochrany Staršího označení dle ZOZ. Navrhovatel tedy 

musí být uživatelem Staršího označení. Starší označení musí existovat přede dnem podání 

přihlášky napadené ochranné známky, musí zde být shoda nebo podobnost označení a jimi 

označených výrobků nebo služeb a musí mít větší než místní dosah. Je nutné rovněž pamatovat 

na dobu pro uplatnění práv dle § 12 odst. 3 ZOZ. Pokud by v jejím rámci uživatel Staršího 

označení nepřistoupil k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, došlo by 

ke strpění užívání předmětné ochranné známky uživatelem Staršího označení a uplatnění tohoto 

návrhu by již nebylo možné.134  

 Řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou je po Novelizaci nově 

upraveno v § 32a, § 32b a § 32c ZOZ. Obsahové náležitosti návrhu na prohlášení ochranné 

známky za neplatnou stanovuje § 32a odst. 1 a 5 ZOZ, který stanovuje nutnost odůvodnění 

návrhu, předložení relevantních důkazů, označení dotčených výrobků a služeb, rovněž take 

samotných kolidujících označení. 

Jak plyne z uvedených ustanovení ZOZ, návrh dle § 32 odst. 3 ZOZ může jeden 

navrhovatel podat pro jedno nebo více jemu náležejících starších práv a může se týkat části 

nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána 

(viz § 32a odst. 2 a 3 ZOZ). ÚPV následně dle § 32a odst. 4 ZOZ vyrozumí vlastníka 

předmětné ochranné známky o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou a stanoví 

mu lhůtu k vyjádření - ÚPV nicméně může rozhodnout i v případě, že své právo k vyjádření 

neuplatní.   

 Ust. § 32c ZOZ zavádí po vzoru Čl. 46 Směrnice nový institut procesní obrany vlastníka 

napadené ochranné známky, který má možnost uplatnit, když je Starší ochranná známka ke dni 

podání návrhu na neplatnost starší 5 let. Vlastník napadené ochranné známky může v takovém 

případě podat žádost, která podateli návrhu na neplatnost uloží povinnost řádného užívání Starší 

                                                             
133 Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o ochranných znánkách. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2018. Sněmovní tisk 168/0, 8. volební období. Str. 67  
134 HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání. 3. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 242. ISBN 978-80-7400-569-5.  



 

53 
 

ochranné známky ve smyslu § 13 ZOZ, případně aby předložil důkaz o existenci řádných 

důvodů pro její neužívání. Pokud ke dni podání přihlášky pozdější ochranné známky 

nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky byla Starší ochranná známka 

zapsána nejméně po dobu 5 let, podatel návrhu na neplatnost předloží rovněž důkaz o tom, 

že podmínky uvedené v § 13 ZOZ byly splněny i k tomuto datu. Žádost na prokázání užívání 

Starší ochranné známky lze podat do 2 měsíců od doručení návrhu k vyjádření dle § 32a odst. 

4 ZOZ, přičemž ji nelze prodloužit ani nelze prominout její zmeškání.   

 ÚPV v řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou může 

buďto rozhodnout ve prospěch navrhovatele dle § 32 odst. 1 nebo 2 ZOZ nebo v neprospěch 

navrhovatele dle § 32b ZOZ. Ve prospěch navrhovatele tedy ÚPV rozhodne při prokázané 

kolizi napadené ochranné známky s § 4 ZOZ, při absenci dobré víry vlastníka napadené 

ochranné známky či při kolizi s právy třetích osob dle § 7 ZOZ. K zamítnutí návrhu 

na neplatnost ÚPV dle § 32b ZOZ přistoupí při absenci kolize napadené ochranné známky s § 4 

a § 7 ZOZ, při nesplnění povinnosti navrhovatele dle § 32c odst. 1 ZOZ, při absenci rozlišovací 

způsobilosti nebo dobrého jména Staršího označení. Ust. § 32 odst. 5 ZOZ pak stanovuje, 

že na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla 

zapsána. 

 Ochranná známka může být rovněž zrušena na návrh třetí osoby dle § 31 ZOZ, přičemž 

tak lze učinit z důvodu nepřetržité absence řádného neužívání ochranné známky po dobu 5 let 

od jejího zápisu, že se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, 

v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé 

nebo z důvodu užívání, které klame veřejnost.  
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4. Právní ochrana obchodní firmy 

4. 1. Pojem obchodní firmy 

 Institut obchodní firmy je upraven v § 423 an. OZ, přičemž § 423 odst. 1 definuje 

obchodní firmu následovně: 

„Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. 

Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.“ 

 Obchodní firma má stěžejní funkci pro obchodní korporace ve smyslu 

§ 1 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), které mají povinnost užívat svou obchodní firmu podle 

předmětných ustanovení ZOK po celou dobu své existence.135 Obchodní firma je nehmotnou 

věcí ve smyslu § 489 OZ ve spojení s § 496 odst. 2 OZ a nehmotnou věcí ve smyslu § 498 odst. 

2 OZ. 136 

 Obchodní firma se skládá z firemního kmene a firemního dodatku. Firemní kmen může 

být osobní, věcný, fantazijní nebo smíšený, přičemž vyjadřuje buďto označení osob užívajících 

obchodní firmu (např. živnostenští podnikatelé nebo členové statutárního orgánu společnosti), 

předmět podnikání či činnosti vlastníka obchodní firmy nebo označení právnické osoby 

fantazijního původu (případně v kombinaci s některým z dříve zmíněných prvků). Firemní 

dodatek tvoří označení právní formy společnosti, případně jiné skutečnosti, která musí být 

ze zákona zanášena do obchodní firmy (např. „s.r.o.“, „v likvidaci“). Je však možné použít 

i firemní dodatek, který není zákonem vyžadovaný (např. označení sídla společnosti).137   

 Obchodní firma musí dle § 424 OZ splňovat požadavek rozlišovací funkce, 

tedy dostatečná odlišitelnost od ostatních obchodních firem. Dodržení tohoto požadavku, 

v případě právnických osob, zkoumá příslušný rejstříkový soud, u kterého probíhá zápis 

do obchodního rejstříku. 138 

 Zaměnitelnost obchodních firem se zkoumá podle kritéria tzv. průměrného zákazníka, 

které lze přirovnat ke kritériu průměrného spotřebitele užívaného ve známkoprávních sporech. 

Kritérium průměrného zákazníka bylo použito v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. října 

                                                             
135 DVOŘÁK, Tomáš, Obchodní firma, In. bulletin-advokacie.cz [online]. 27.07.2016 [cit. 30.7.2019] Dostupné 

z http://www.bulletin-advokacie.cz/obchodni-firma?browser=mobi  
136 Tamtéž  
137 Tamtéž  
138 KNOBLOCHOVÁ, Vladimíra, LAVRUSHIN, Konstantin, Právní úprava obchodní firmy v NOZ. In: epravo.cz 

[online]. 23.5.2016 [cit. 14.6.2019] Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-uprava-obchodni-firmy-

v-noz-101136.html  

http://www.bulletin-advokacie.cz/obchodni-firma?browser=mobi
https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-uprava-obchodni-firmy-v-noz-101136.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-uprava-obchodni-firmy-v-noz-101136.html
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2004, sp. zn. 32 Odo 840/2004, ve kterém bylo judikováno, že klíčováýje z hlediska objektivní 

zaměnitelnosti dojem průměrného zákazníka, resp. jak mu obchodní firma zakotví v paměti. I 

při jen částečné shodě víceslovných obchodních firem tak může dojít k jejich zaměnitelnosti.  

 Jednou ze zásad firemního práva je tzv. firemní povinnost. OZ přitom tuto povinnost, 

na rozdíl od zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ObchZ“), výslovně nestanovuje. Jelikož v důvodové zprávě OZ chybí zmínka o firemní 

povinnosti, vyskytl se mezi odbornou veřejností i ten názor, že se jedná o legislativní opomenutí 

ze strany zákonodárce, nikoliv záměr. Dle nich lze firemní povinnost vyvodit z § 422 OZ, pokud 

má podnikatel při absenci obchodní firmy povinnost jednat pod svým vlastním jménem, tím 

spíše by a minori ad maius měl mít povinnost jednat pod svou obchodní firmou.139 

Samotná koncepce obchodní firmy je od rekodifikace soukromého práva pojata odlišně 

než dle ObchZ, jelikož se nově jedná o právo majetkové, nikoliv o právo osobní.140 

 

4. 2. Známkoprávní ochrana obchodní firmy 

 Základ pro posuzování sporů mezi vlastníkem ochranné známky a vlastníkem obchodní 

firmy vymezil rozsudek SDEU ze dne 22. října 1998, ve věci C-36/97. SDEU konstatoval, 

že k zásahu do práv vlastníka ochranné známky dochází v případech, kdy vzniká nebezpečí 

záměny, tedy v případech, kdy obchodní firma zasahuje do rozlišovací způsobilosti ochranné 

známky.141 

Velkou změnou z hlediska známkoprávní ochrany obchodní firmy je novelizované 

znění § 10 odst. 1 písm. a) ZOZ. Z tohoto ustanovení byla vypuštěna obchodní firma nebo název 

a vlastník ochranné známky tak už je a contrario oprávněn zakázat užívání obchodní firmy 

nebo názvu. S tím souvisí změna obsažená v ustanovení § 8 odst. 3 písm. e) ZOZ, jenž nově 

považuje za užívání v obchodním styku: “užívání označení jako název právnické osoby nebo 

obchodní firmu”. 

                                                             
139  KNOBLOCHOVÁ, Vladimíra, LAVRUSHIN, Konstantin, Právní úprava obchodní firmy v NOZ. In: 

epravo.cz [online]. 23.5.2016 [cit. 14.6.2019] Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-uprava-

obchodni-firmy-v-noz-101136.html 
140  Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona - občanský zákoník. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2011. Sněmovní tisk 362/0, 6. volební období. str. 108 
141 PULLMANNOVÁ, Helena. Vztah a limity používání obchodního jména a ochranné známky v judikatuře 

SDEU. Právní rozhledy. 2018, č. 19, s. 649-656. 
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 Z citovaného ustanovení plyne, že předmětným užitím názvu právnické osoby 

nebo obchodní firmy dojde k zakázanému zásahu do práv k ochranné známce 

dle § 8 odst. 2 ZOZ. Zákonodárce tuto změnu zdůvodňuje rozsudkem SDEU ze dne 11. září 

2007, ve věci C-17/06, (dále jen „Celine“), který potvrdil právo vlastníka ochranné známky 

zakázat užívání obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, jenž zasahuje do jeho práv 

k předmětné ochranné známce.142 SDEU takové užívání vymezil jako označování výrobků 

nebo služeb obchodní firmou, čímž de facto dochází k užívání obchodní firmy ve formě 

ochranné známky a jde tak o zásah do známkoprávní ochrany.  

 Je otázkou, zda se ochrana poskytovaná dle § 10 odst. 2 ZOZ bude vztahovat 

na obchodní firmu i po Novelizaci. Vzhledem k podstatnému posílení postavení vlastníků 

ochranné známky vůči vlastníkům obchodních firem se lze spíše klonit k názoru, že nyní již 

nikoliv a § 10 odst. 2 ZOZ tak už chrání pouze ostatní Starší označení. Na druhou stranu, někteří 

zástupci odborné veřejnosti jsou toho názoru, že i kolidující obchodní firmu lze na základě § 10 

odst. 1 ZOZ užít pouze za účelem identifikace provozovny nebo podniku, a to s odkazem na bod 

21 rozsudku Celine, dle kterého by se mělo jednat o poctivé užívání obchodní firmy ve smyslu 

bodů 30 a 34 rozsudku Celine.143  

 Obdobně judikoval i Vrchní soud v Praze, který ve svém rozsudku ze dne 22. ledna 

2003, sp. zn. 3 Cmo 133/2001, stanovil, že vlastník ochranné známky nemůže zakázat užívání 

obchodní firmy, která je relevantní veřejností dostatečně odlišována od ochranné známky 

podobného znění a nehrozí tak jejich zaměnitelnost. U předmětné obchodní firmy nicméně musí 

docházet k poctivému užívání.144  

 Jak již bylo řečeno, obchodní firma byla judikaturou zahrnuta mezi Starší označení dle § 

7 odst. 1 písm. e) ZOZ. Vlastník obchodní firmy je proto aktivně legitimován k podání námitek 

vůči přihlašovanému označení. Stejně tak je vlastník obchodní firmy oprávněn k podání návrhu 

na prohlášení neplatnosti ochranné známky dle § 32 odst. 3 ZOZ ve spojení s § 7 odst. 1 písm. 

e) ZOZ. Z hlediska rozlišovací způsobilosti obchodní firmy je nicméně důležitý rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 17. srpna 2011, sp. zn. 1 As 37/2011-77. V tomto 

                                                             
142 Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o ochranných znánkách. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2018. Sněmovní tisk 168/0, 8. volební období. Str. 56  

 143 KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2017. s. 207 - 208. ISBN 978-80-7552-762-2. 
144MACEK, Jiří. Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže: II. díl, (2000-2010). Praha: C.H. Beck, 

2011. Beckova edice judikatura. s. 10. ISBN 978-80-7400-410-0.  
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rozhodnutí bylo judikování, že dostatečná distinktivita pro zápis do obchodního rejstříku ještě 

a priori neznámená dostatečnou distinktivitu ve smyslu rozlišovací způsobilosti dle ZOZ.145 

V námitkovém řízení, resp. v řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné 

známky, se tedy musí zkoumat i otázka rozlišovací způsobilosti obchodní firmy, kterou nelze a 

priori presumovat díky jejímu zápisu do obchodního rejstříku. 

Oproti právní úpravě před Novelizací nicméně došlo k omezení možnosti právní 

ochrany vlastníka obchodní firmy, která nesplňuje požadavek nadmístního dosahu dle § 7 odst. 

1 písm. e) ZOZ.146 Tito vlastníci už kvůli nesplnění zákonného požadavku místního dosahu 

nemohou použít v rámci zápisného řízení institutu námitek, stále jim však zůstává právo na 

podání návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky, která byla přihlášena ve zlé víře dle 

§ 32 odst. 1 ZOZ.  

 

Kolize práv na označení 

 V rámci případů kolize ochranné známky a obchodní firmy judikoval SDEU, 

rozsudkem ze dne 16. listopadu 2004 ve věci C-245/02 takto: 

„Vzhledem k předcházejícímu je namístě odpovědět na třetí otázku tak, že obchodní jméno, 

které není zapsáno ani zavedeno užíváním v členském státě, kde je ochranná známka zapsána 

a kde je požadována její ochrana ve vztahu k danému obchodnímu jménu, může být 

kvalifikováno jako existující starší právo ve smyslu čl. 16 odst. 1 třetí věty Dohody TRIPS, 

pokud majitel obchodního jména má právo patřící do věcné a časové působnosti Dohody 

TRIPS, které vzniklo dříve než ochranná známka, se kterou se údajně dostalo do střetu, a které 

mu umožňuje užívat označení totožné s touto ochrannou známkou nebo jí podobné.“  

Klíčovým principem při kolizi ochranné známky a obchodní firmy je tudíž zásada časové 

priority.147 Ta je obsažena v § 423 odst. 2 OZ, § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ a § 10 odst. 2 ZOZ, 

a dle § 3 odst. 2 OZ je aplikovatelná na všechna majetková práva na označení.148 

                                                             
145 KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2017. s. 142. ISBN 978-80-7552-762-2.  
146 PULLMANNOVÁ, Helena. Vztah a limity používání obchodního jména a ochranné známky v judikatuře 

SDEU. Právní rozhledy. 2018, č. 19, s. 649-656 
147 PULLMANNOVÁ, Helena. Vztah a limity používání obchodního jména a ochranné známky v judikatuře 

SDEU. Právní rozhledy. 2018, č. 19, s. 649-656 
148 KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2017. s. 143. ISBN 978-80-7552-762-2.  
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Co se týče užívání obchodní firmy, které koliduje s ochrannou známkou, jedná se o poctivé 

užívání, pouze pokud vlastník obchodní firmy nevyvolává klamný dojem o obchodním vztahu 

s vlastníkem ochranné známky, nemá z kolize neoprávněný prospěch, nepoškozuje dobré jméno 

ochranné známky nebo neužívá předmětnou obchodní firmu k označování padělaných 

výrobků.149  

 Dalším případem, který nesplňuje požadavky poctivého užívání, je označování 

podobného zboží a služeb kolidující obchodní firmou způsobem, jenž může zapříčinit 

pravděpodobnost záměny s kolidující ochrannou známkou a to bez souhlasu vlastníka 

předmětné ochranné známky. 150  Zásah do práv k ochranné známce je nicméně možný 

i bez přímého označení výrobků obchodní firmou. Klíčové dle rozsudku Celine stále zůstává 

materiální hledisko případu, tedy zda užívání kolidující obchodní firmy může ad hoc způsobit 

pravděpodobnost záměny a následkem toho oklamat relevantní veřejnost.151 

Co se posuzování podobnosti a rozlišovací způsobilosti týče, uplatní se stejný postup 

jako u jiných Starších označení. 

V rámci posuzování, které z kolidujících práv na označení získalo jako první ochranu 

dle principu priority, je nicméně nutné zohlednit i skutečnost, jestli jedna ze stran sporu 

nezískala své právo na základě § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ, tedy na základě institutu Staršího 

označení.152  

  

                                                             
149 Tamtéž, s. 143 
150  PULLMANNOVÁ, Helena. Vztah a limity používání obchodního jména a ochranné známky v judikatuře 

SDEU. Právní rozhledy. 2018, č. 19, s. 649-656. 
151  PULLMANNOVÁ, Helena. Vztah a limity používání obchodního jména a ochranné známky v judikatuře 

SDEU. Právní rozhledy. 2018, č. 19, s. 649-656. 
152 Tamtéž, s. 649-656. 
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5. Právní ochrana proti nekalé soutěži 

 Vlastník obchodní firmy má dle § 423 odst. 2 OZ možnost v případě rušení 

nebo ohrožení práv k obchodní firmě právo na ochranu před nekalou soutěží (viz § 2978 odst. 

3 OZ). Jelikož se dle těchto ustanovení může bránit i uživatel Staršího označení, bude se 

následující část věnovat právní ochraně z hlediska vlastníka obchodní firmy i uživatele Staršího 

označení. 

 

5. 1. Základní pojmy nekalé soutěže 

 Úprava nekalé soutěže je od rekodifikace soukromého práva, účinné od 1. 1. 2014, 

obsažena v § 2972 – 2990 OZ. Základ nekalosoutěžní úpravy OZ tvoří ustanovení § 2972, které 

vymezuje obecný zákaz zneužívání hospodářské soutěže, dále pak vymezuje soutěžitele jakožto 

subjekt hospodářské soutěže. Soutěžitelem přitom může být fyzická i právnická osoba nezávisle 

na tom, zda je či není podnikatelem.153  

Pro právní vymezení pojmu nekalé soutěže je klíčová tzv. generální klauzule nekalé soutěže 

obsažena v § 2976 odst. 1 OZ: 

„Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním 

způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. 

Nekalá soutěž se zakazuje.“  

 Kromě generální klauzule obsahuje citované ustanovení ve větě druhé obecný zákaz 

nekalé soutěže, jenž tvoří zákonný podklad pro ukládání sankcí za nekalosoutěžní jednání.154 

Samotná generální klauzule je aplikována spolu s tzv. zvláštními skutkovými podstatami nekalé 

soutěže, jež definují konkrétní zákonem vymezené způsoby zásahu do nekalé soutěže, které 

jsou obsaženy v § 2976 odst. 2 OZ a dalších ustanoveních OZ.155 Vzhledem k tomu, že zvláštní 

skutkové podstaty nekalé soutěže jsou stanoveny pouze demonstrativně, generální klauzule 

slouží jako hlavní zákonný podklad pro vznik odpovědnosti z nekalosoutěžního deliktu. 

Tato koncepce nekalosoutěžní právní úpravy reaguje na nejčastěji užívané nekalosoutěžní 

                                                             
153 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Beckovy komentáře. s. 5. ISBN 978-80-7400-522-0.  
154 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014): komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2014. Velké komentáře. s. 1771. ISBN 978-80-7400-287-8. 
155 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Beckovy komentáře. s. 38. ISBN 978-80-7400-522-0.  
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jednání s tím, že díky generální klauzuli je možné postihnout i jednání, které by nebylo možné 

subsumovat pod žádnou z uvedených skutkových podstat (rovněž nazýváno jako tzv. rozšiřující 

funkce generální klauzule).156 Nekalosoutěžního jednání se tak dopouští dle § 2976 odst. 1 OZ 

ten, který kumulativně splní následující 3 podmínky: 

„1. předmětného jednání se dopouští v rámci hospodářského styku, 

2. toto jednání je v rozporu s dobrými mravy soutěže a  

3. je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.“157 

 

Jednání v rámci hospodářského styku 

 Jednání v hospodářském styku se mohou dopustit nejen samotné subjekty hospodářské 

soutěže, ale i další subjekty jako např. nadace, spolky či orgány územní samosprávy.158  

 

Dobré mravy soutěže 

 Posuzování dobrých mravů soutěže je otázkou právní, a tudíž je její hodnocení svěřeno 

soudům. 159 Jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže je nutné odlišit od dobrých mravů 

ve smyslu § 1 odst. 2 OZ, aby bylo možné reflektovat specifika konkurenčního prostředí 

hospodářské soutěže. Tímto došlo k zachování prvorepublikové právní doktríny. 160 

Jelikož zákonná definice dobrých mravů soutěže chybí, hraje při jejich vymezování klíčovou 

roli judikatura, konkrétně rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. října 2007, 

sp. zn. 25 Cm 254/2004. Ten vymezil dobré mravy soutěže následovně: 

„Pod pojmem dobrých mravů soutěže lze rozumět určité všeobecné (tedy v hospodářské soutěži 

platné), mimoprávní či etické zásady a normy, které jsou kladeny na všechny, kteří se v dané 

hospodářské oblasti projevují.“  

 Soud dále konstatoval, že v rámci jednání, porušujícího dobré mravy soutěže, je 

irelevantní, jestli tak předmětná osoba zamýšlela jednat a posuzuje se pouze důsledek takového 

                                                             
156 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014): komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2014. Velké komentáře. s. 1771. ISBN 978-80-7400-287-8.  
157 Tamtéž, s. 1770 
158 Tamtéž, s. 1772 
159 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Beckovy komentáře. s. 42. ISBN 978-80-7400-522-0.  
160 Tamtéž, s. 42 
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jednání. Při porušení ustanovení o nekalé soutěži tak vzniká objektivní odpovědnost. Vzhledem 

k absenci zákonné definice dobrých mravů soutěže se při posuzování této podmínky musí 

přihlédnout ke specifikům konkrétního případu, tj. rozsahu posuzovaného jednání, praxí mezi 

stranami i ustálenou obchodní praxí toho kterého tržního odvětví.161  

 Odvětví práva nekalé soutěže je od ostatních odlišné především svým neustálým 

vývojem, díky kterému je třeba starší judikaturu aplikovat s přihlédnutím k aktuální praxi 

v hospodářském styku. Nezřídka totiž dochází k rozšíření a aprobovaní obchodních praktik 

judikaturou dříve zakázaných, a naopak k případům, kdy dojde k rozšíření dříve neužívaného 

nekalosoutěžního jednání, které starší judikatura tudíž nemohla zohlednit (např. hromadné 

rozesílání nevyžádaných elektronických zpráv). Časové hledisko je tak třeba brát v potaz, jinak 

by zde bylo riziko přílišného formalismu v rámci rozhodování nekalosoutěžních sporů. Kvůli 

velké roli soudů v rámci vymezování nekalosoutěžního jednání se někdy hovoří 

o tzv. soudcovských skutkových podstatách, tedy jednání, které dle judikatury naplňují 

generální klauzuli nekalé soutěže.162 Jednání, které je vždy považováno za rozporné s dobrými 

mravy soutěže, je takové, při kterém dochází k porušování zákona nebo jiných právních 

předpisů. Tato skutečnost se vyvozuje z aplikace jedné ze základních právních zásad, 

totiž ignorantia legis non excusat.163  

 

Způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. 

 Třetí podmínku generální klauzule nekalé soutěže splňuje jednání, které je způsobilé 

přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Formulace této podmínky vychází z právní 

konstrukce, dle které je generální klauzule jako taková určena pro ochranu proti ohrožujícím 

deliktům, tedy takovým, k jejichž dokonání není nutný vznik újmy.164 Užití pojmu „újma“ 

pak poskytuje ochranu soutěžiteli před hrozící majetkovou i nemajetkovou újmou.  

 Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 29. dubna 2008, sp. zn. 32 Cdo 139/2008, 

ohledně této podmínky judikoval, že pouhé naplnění způsobilosti způsobit újmu nezakládá 

porušení nekalosoutěžní právní úpravy. NS dále konstatoval, že u hrozící újmy se musí jednat 

                                                             
161 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Beckovy komentáře. s. 41. ISBN 978-80-7400-522-0. 
162 Tamtéž, s. 45 
163 Tamtéž, s. 45 
164 Tamtéž, s. 46 
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o reálnou hrozbu vzniku újmy, kterou nesplňují hrozby „vyspekulované a velmi 

nepravděpodobné“. V tomtéž judikátu se Nejvyšší soud vyjádřil k absenci zákonného 

stanovení minimální rozsahu způsobené újmy tak, že nesmí jít o zanedbatelný rozsah hrozící 

újmy, kdy se dle Nejvyššího soudu o újmu vůbec nejedná.165  

 Je přitom nutné zdůraznit, že bez naplnění všech 3 výše uvedených podmínek se 

soutěžitel nemůže dopustit nekalosoutěžního jednání, a to přesto, že splňuje některou 

ze zvláštních skutkových podstat nekalosoutěžního jednání (jedná se o tzv. omezující funkci 

generální klauzule).166 Pojem zákazník byl zákonodárcem užit z toho důvodu, že spotřebitel 

dle § 419 OZ může být pouze člověk, a tak bylo nutné užít širší pojem zahrnující ochranu 

i pro právnické osoby, které mají v rámci předmětného hospodářského styku postavení 

srovnatelné se spotřebitelem. Tou jsou především nepodnikající právnické osoby a osoby 

s postavením slabší strany ve smyslu § 433 OZ. Odborná veřejnost rovněž vedla diskuze o užití 

množného čísla ve třetí podmínce generální klauzule. Dle některých názorů nicméně tuto 

formulaci nelze vykládat pouze na bázi gramatického výkladu, a i kdyby byl předmětným 

nekalosoutěžním jednáním zasažen pouze jeden soutěžitel nebo zákazník, bude se jednat 

o naplnění této podmínky generální klauzule.167  

 

Průměrný spotřebitel v nekalosoutěžní úpravě 

 Při posuzování pravděpodobnosti újmy dle třetí podmínky generální klauzule se užívá, 

stejně jako ve známkoprávní úpravě, hledisko průměrného spotřebitele. V návaznosti 

na evropskou judikaturu se pod hledisko průměrného spotřebitele podřazují i další subjekty, 

jenž by se z formálního hlediska podřazovaly za zákazníky ve smyslu třetí podmínky generální 

klauzule. Hlediskem průměrného spotřebitele se navíc opět projevuje princip ochrany slabší 

strany v české i evropské soukromoprávní úpravě. 168  Judikatura, týkající se průměrného 

spotřebitele, se tak použije i v případě nekalosoutěžní úpravy. 

 

                                                             
165 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Beckovy komentáře. s. 46. ISBN 978-80-7400-522-0. 
166 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014): komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2014. Velké komentáře. s. 1771. ISBN 978-80-7400-287-8. 
167 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Beckovy komentáře. s. 49. ISBN 978-80-7400-522-0. 
168 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Beckovy komentáře. s. 50. ISBN 978-80-7400-522-0.  
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5. 2. Klamavé označení zboží nebo služeb 

 První ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže, jež může být naplněna při zásahu 

do práv ke Staršímu označení, je klamavé označení zboží nebo služeb, jenž definuje § 2978 OZ. 

 V rámci nekalosoutěžních deliktů často dochází k souběhu více zvláštních skutkových 

podstat a je tomu tak i u klamavého označení zboží nebo služeb. To může při propagaci vést 

k deliktu klamavé reklamy ve smyslu § 2977 OZ, jejímž následkem je vzbuzení omylu ohledně 

určitých vlastností zboží nebo služeb.169  V rámci této skutkové podstaty je nicméně nutné 

zdůraznit, že dle názoru převládajícího u odborné veřejnosti nelze klamavým označením zboží 

nebo služeb zasáhnout do práv k obchodní firmě, jelikož se jedná o ochranu práv na označení 

k objektu nikoliv k subjektu. Obchodní firmu tudíž pravděpodobně nelze chránit 

prostřednictvím žaloby vycházející z § 2978 OZ.170 

 Z hlediska ochrany Staršího označení je relevantní část definice klamavého označení 

nebo služeb v § 2978 odst. 1 OZ, dle které se mezi klamavá označení zařazují i označení 

vyvolávající klamný dojem ohledně výrobce označeného zboží nebo služby. Díky tomu má 

aktivní legitimaci k podání žaloby i držitel Staršího označení.171 Zákonodárce se větou druhou 

a třetí v § 2978 odst. 1 OZ snaží předejít snaze o obcházení této zvláštní skutkové podstaty, 

a zároveň tak navazuje na známkoprávní judikaturu českých a evropských soudů. Je tak 

irelevantní, kde je klamavé označení umístěno, jakým prostředkem je klamavé označení 

užíváno (např. ústně, reklamou ve zvukovém formátu, vizuální formou).172  

 Pasivně legitimovaný je u tohoto nekalosoutěžního deliktu soutěžitel užívající zboží 

nebo služby označené klamavým označením.173 Ustanovení § 2978 odst. 3 OZ pak zakotvuje 

možnost výběru právní ochrany osobou, do jejíž práv bylo zasaženo. Díky tomuto ustanovení 

tedy může přistoupit buďto k ochraně dle ZOZ nebo dle nekalosoutěžní úpravy OZ. 

 

5. 3. Parazitování na pověsti 

 Další zvláštní skutkovou podstatou relevantní z hlediska ochrany Starších označení je 

parazitování na pověsti, kterou definuje § 2982 OZ.  Předmětné jednání spadá pod tzv. černé 

                                                             
169 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Beckovy komentáře. s. 112. ISBN 978-80-7400-522-0. 
170 Tamtéž, s. 111. 
171 Tamtéž, s. 115. 
172 Tamtéž, s. 119. 
173 Tamtéž, s. 119. 
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pasažérství, tedy požívání výhod z činnosti jiného soutěžitele, čímž dochází ke vzniku 

neoprávněného prospěchu na úkor původního soutěžitele.   

K naplnění této zvláštní skutkové podstaty je nutné splnit níže uvedené definiční znaky: 

„1. existence pověsti závodu, výrobku nebo služby soutěžitele, 

2. tato pověst je zneužitá jiným spotřebitelem, 

3. Vznik prospěchu soutěžitele pro vlastní nebo cizí podnikání, ke kterému by jinak.“ 174  

 Pověst ve smyslu prvního definičního znaku vyložil Nejvyšší soud ve svém rozsudku 

ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 23 Cdo 4384/2008, kde ji vymezil jako výsledný dojem 

podnikání toho kterého soutěžitele na jiné soutěžitele a zákazníky.175 

 Ohledně dobré pověsti judikoval Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 18. března 

2008, sp. zn. 30 Cdo 1385/2006, že je zde presumpce dobré pověsti právnické osoby, dokud se 

neprokáže opak. Důkazní břemeno je tudíž v těchto případech obrácené a k jeho unesení musí 

být prokázána absence dobré pověsti na základě jednání v obchodních vztazích, které svědčí 

o opaku (Nejvyšší soud v tomto případě zmiňoval neschopnost plnit smluvní závazky řádně 

a včas). Samotná dobrá pověst pak vzniká v den vzniku předmětné právnické osoby.176 

 Samotné zneužívání pověsti může být vykonáno i vůči nekonkurenčnímu subjektu, 

jelikož se zde zkoumá čistě materiální stránka parazitování na pověsti. Samotné parazitování 

tak může být vykonáno parafrází sloganu soutěžitele s dobrou pověstí, použitím loga 

podobného ochranné známce soutěžitele s dobrou pověstí či jiným odkazem na Starší označení 

jiného soutěžitele.177  

 Prospěchem ve smyslu třetího definičního znaku parazitování na pověsti je chápan 

prospěch materiální i imateriální povahy. Tato podmínka tak bude splněna při způsobilosti 

navýšit příjmy či snížit náklady nekalosoutěžně jednajícího subjektu, ale i při způsobilosti 

získat výhodu vůči jiným konkurenčním soutěžitelům. Jeden z případů parazitování na pověsti 

byl rozhodnut rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 4. června 2007, sp. zn. 3 Cmo 

48/2007. Vrchní soud zde konstatoval, že se jedná o parazitování na pověsti, pokud soutěžitel 

užil jako část označení svého nového výrobku dominantní prvek znějící shodně jako obchodní 

                                                             
174 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Beckovy komentáře. s. 178. ISBN 978-80-7400-522-0. 
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firma konkurenčního soutěžitele, jelikož bylo způsobilé uvést průměrného spotřebitele v omyl 

ohledně výrobce předmětného výrobku, a tím těžit z dobré pověsti konkurenčního soutěžitele. 

Jednalo se přitom o jednočinný souběh se zvláštní skutkovou podstatou klamavého označení 

zboží nebo služeb.178  

 Obdobný případ parazitování na pověsti rozhodnul Vrchní soud v Praze dne 17. června 

2009, sp. zn. 3 Cmo 419/2008. V předmětné věci došlo k nekalosoutěžnímu jednání, když byla 

založena společnost BOHEMKA, s.r.o., čímž zcela zjevně zneužila dobré pověsti společnosti 

BOHEMIA SEKT, a.s., jejíž produkty zákazníci často nazývají právě zdrobnělinou „bohemka“. 

Jelikož společnost BOHEMKA, s.r.o. rovněž nabízela svůj výrobek patřící do kategorie 

šumivých vín, jednalo se o typický příklad parazitování na pověsti, kdy mohlo dojít k oklamání 

průměrného spotřebitele. Vrchní soud navíc konstatoval, že tímto jednáním se společnost 

BOHEMKA, s.r.o. dopustila v jednočinném souběhu kromě parazitování na pověsti i deliktu 

klamavého označení výrobků nebo služeb (viz § 2978 OZ) a vyvoláním nebezpečí záměny 

(viz § 2981 OZ).179  

 Poměrně atypický případ řešil Vrchní soud v Olomouci, který rozsudkem ze dne 23. 

října 2003, sp. zn. 4 Cmo 159/2002, rozhodoval o otázce zásahu do označení tvořeného 

výhradně nedistinktivními prvky. V této věci byl žalujícím výrobce palných zbraní, která byla 

dlouhodobě užívána nedistinktivním označením „CZ“, které bylo následně doplněno číslicí 

podle konkrétního modelu zbraně (např. pistole označená „CZ 75“). Vrchní soud v tomto 

případu judikoval, že i když je toto označení tvořeno z nedistinktivních prvků a samo sobě 

postrádá rozlišovací způsobilost, je nutné ho hodnotit z kontextu relevantní veřejnosti, mezi 

kterou je tento způsob označení dobře znám a je asociován s předmětným výrobcem. 

Pokud tedy jiný soutěžitel přistoupil k označení svých výrobků z kategorie palných zbraní 

písmeny „CZ“ na začátku označení, dopustil se tak v jednočinném souběhu nekalosoutěžních 

deliktů nebezpečí vyvolání záměny a parazitování na pověsti.180 

 Ochranu proti parazitování na pověsti je nutné odlišit od ochrany před zásahem 

do názvu právnické osoby dle § 135 OZ a před zásahy do osobnostních práv podnikající fyzické 

osoby. V prvním případě se jedná o zásah, který postrádá soutěžněprávní aspekt a poškozenému 

umožňuje pouze podání negatorní a restituční žaloby na rozdíl od nekalosoutěžních deliktů.  

                                                             
178 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 
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V rámci zásahu do pověsti podnikající fyzické osoby je pak na  základě ustálené judikatury 

stanoveno, že: „při objektivní dehonestaci profesní cti v podnikatelské sféře a snížení 

důstojnosti a vážnosti určité osoby ve společnosti se může poškozená osoba bránit pouze 

prostřednictvím práv na ochranu osobnosti.“  

 Aktivní legitimaci zde bude mít z povahy věci pouze soutěžitel a pasivní legitimaci bude 

mít soutěžitel parazitující na pověsti jiného soutěžitele. 181 

 Parazitováním na pověsti lze zasáhnout i do práva k internetové doméně, jejíž ucelenější 

právní úprava v českém právním řádu chybí. 182  Nejvyšší soud svým rozsudkem ze dne 3. 

května 2006, sp. zn. 32 Odo 447/2006, rozhodl o zásahu do práva k doméně, které žalobce 

napadl nekalosoutěžní žalobou. Žalobce a žalovaný byli konkurenčními soutěžiteli na tržním 

odvětví s tzv. bílou technikou. Žalobce přitom na svých webových stránkách používal jako 

jednu z kategorií označení „bílé zboží“. Žalovaný si následně zaregistroval doménu, 

která ve svém názvu obsahovala slovní spojení „bílé zboží“, což Nejvyšší soud posoudil jako 

jednočinný souběh deliktů parazitování na pověsti a vyvolání nebezpečí záměny. Žalobce byl 

totiž asociován s užíváním tohoto slovního spojení, a tak vznikla způsobilost k vzniku 

prospěchu na jeho úkor.183   

 

5. 4. Vyvolání nebezpečí záměny 

 Jednou z klíčových zvláštních skutkových podstat z hlediska ochrany Starších označení, 

tj. včetně obchodní firmy, je vyvolání nebezpečí záměny, kterou definuje § 2981 OZ.184  

Vyvolání nebezpečí záměny je úzce spjato s již zmiňovanými delikty klamavého 

označení zboží nebo služeb a parazitováním na pověsti, jelikož obsahuje prvky klamání 

zákazníků a parazitování na dobré pověsti jiného soutěžitele. Osoba, jež se dopustila vyvolání 

nebezpečí záměny, tak proto často učiní v jednočinném souběhu s těmito zvláštními 

skutkovými podstatami. Vyvolání nebezpečí záměny musí mít nicméně vztah k jinému 

                                                             
181 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 
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183 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 
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soutěžiteli, jelikož při záměně zboží stejného soutěžitele by nemohlo dojít k jeho poškození 

ve smyslu nekalé soutěže.185 

 Jedním z hlavních rozdílů oproti výše uvedeným skutkovým podstatám je větší počet 

osob s pasivní legitimací, mezi nimiž jsou kromě jiného konkurenčního soutěžitele rovněž 

výrobci a distributoři, jejichž výrobky vyvolávají nebezpečí záměny.186  

 Z hlediska ochrany Staršího označení je § 2981 odst. 1 OZ relevantní kvůli formulaci 

„jméno osoby“, kterým je chápana i obchodní firma. V případě nekalosoutěžního zásahu 

do obchodní firmy se tudíž lze bránit právě podle tohoto ustanovení. 187  Tuto skutkovou 

podstatu pak naplní soutěžitel, který užije obchodní firmu, jež již po právu užívá jiný soutěžitel.  

 Zvláštní označení závodu ve smyslu § 2981 odst. 2 OZ je vymezováno jako název, pod 

kterým závod, resp. pobočka nebo odštěpný závod, vešel ve všeobecnou známost. I pro zvláštní 

označení závodu platí princip priority, dle kterého je pro vznik práv k tomuto označení nutné, 

když ho po právu užívá dřívější soutěžitel.188 Nejvyšší soud k tomuto pojmu judikoval ve svém 

rozsudku ze dne 25.  května 2004, sp. zn. 29 Odo 298/2003, že není relevantní, zda je takové 

zvláštní označení shodné s označením užívaným poškozeným podnikatelem v rámci jeho 

právního jednání. Soutěžitel má tedy aktivní legitimaci k ochraně před nekalosoutěžním užitím 

obchodní firmy i zvláštního označení závodu dle § 2981 OZ.189  

 Důležitou skutečností je, že způsobilost vyvolání nebezpečí záměny nebo klamné 

představy ve smyslu § 2981 odst. 3 OZ se nevyžaduje u odstavce 1 a 2 téhož paragrafu. 

To znamená, že v těchto případech ani nemusí dojít k vyvolání nebezpečí záměny 

nebo oklamání třetí strany, jelikož došlo ke změně vůči starší úpravě v § 47 ObchZ, kde byl 

tento požadavek zakotven pro všechna ustanovení. Užití obchodní firmy jiného soutěžitele tak 

bude samo o sobě, za splnění generální klauzule, stačit k naplnění této zvláštní skutkové 

podstaty. Zda tak zákonodárce učinil záměrně, nebo se jedná pouze o legislativní chybu, nelze 

s jistotou určit, legislativní chyba se však zdá jako pravděpodobnější.190  

                                                             
185 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 
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 Ust. § 2981 odst. 2 OZ poskytuje ochranu uživateli zvláštního označení závodu, přičemž 

od § 2981 odst. 1 OZ se liší v absenci výslovné formulace „užívání po právu“. Díky tomu se 

dle odstavce 2 přihlíží především k příznačnosti předmětného označení. Citované ustanovení je 

dále určeno k ochraně vlastníků ochranných známek a držitelů Staršího označení. Příznačností 

je předmětná zvláštní skutková podstata doplněna o prvek parazitování na pověsti. Zároveň je 

jím zakotven požadavek rozlišovací způsobilosti daného označení. Příznačnost může vzniknout 

buďto ex lege (tj. registrací ochranné známky), nebo faktickým užíváním předmětného 

označení (např. Starší označení). Vznik příznačnosti přitom není vázán na žádnou časovou 

podmínku užívání, a tudíž se tato otázka hodnotí výhradně ad hoc.191 

 Problematiku příznačnosti judikoval Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 14. ledna 

2009, sp. zn. 32 Cdo 3367/2007, kde se zabýval nekalosoutěžním sporem ohledně užívání 

podobných názvů soutěží krásy. Nejvyšší soud v tomto případu rozhodl, že označení „Miss 

České republiky“ nemůže podléhat nekalosoutěžní ochraně, jelikož je složeno 

z nedistinktivních prvků. Soud nicméně připustil, že i obecné označení se může stát pro určitý 

závod natolik příznačné, že si ho budou zákazníci spojovat s konkrétním závodem.192  

 Ust. § 2981 odst. 3 OZ je z hlediska ochrany Starších označení relevantní díky ochraně 

podobné ochraně držitele Staršího označení dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. Soutěžitel se 

dle tohoto ustanovení může domáhat ochrany před napodobováním svých výrobků. Dochází 

zde přitom k pojmové podobnosti se shodou a podobností ve smyslu § 7 ZOZ a   napodobeninou 

tak může být i výrobek, obal nebo výkon, který není shodný, avšak svou podobností vytváří 

vysoké nebezpečí záměny s předmětným výrobkem, obalem nebo výkonem. 193  Přípustnou 

formu napodobení je dle § 2981 odst. 3 OZ takové napodobení, u kterého byla učiněna veškerá 

opatření nutná k vyloučení nebo omezení nebezpečí záměny.  

 Přípustná je tak podobnost velikosti a tvaru výrobků předmětné kategorie (příručních 

zavazadel, náhradních dílů atd.), umístění loga či tvar některých jeho součástí. Veškerými 

opatřeními k vyloučení nebezpečí záměny se rozumí např. volba barvy a fontu písma, použitých 

barev, motivů a vizuální zpracování jako takové. Tato opatření se přitom hodnotí z hlediska, 

které lze nazvat průměrným soutěžitelem.194  
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 Jak bylo řečeno výše, pouze u odstavce 3 citovaného ustanovení je přítomen požadavek 

na způsobilost vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu, díky čemuž se jedná o delikt 

ohrožovací. 195  Klamnou představou se pak rozumí jednání, jež z hlediska průměrného 

spotřebitele vytváří zavádějící představu o spojení mezi předmětnými výrobky nebo výkony 

a jiným soutěžitelem.  
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5. 5.  Ochrana držitele Staršího označení proti nekalé soutěži 

 Způsoby ochrany držitele Staršího označení proti nekalé soutěži zakotvuje § 2988 OZ: 

„Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli 

požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat 

přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení." 

 

Z výše uvedeného ustanovení vyplývají následující formy právní ochrany: 

1. Negatorní žaloba 

2. Restituční žaloba 

3. Žaloba na přiznání přiměřeného zadostiučinění  

4. Žaloba na náhradu škody 

5. Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení 

 Z formulace „dále může požadovat“ nelze dle právní teorie vyvozovat zákonný 

požadavek na použití negatorní nebo restituční žaloby soutěžitelem před použitím dále 

uvedených institutů. Je pouze na uvážení soutěžitele, který z prostředků právní ochrany 

před nekalou soutěží, stanovených v § 2988 OZ, použije. Je přitom možné použít současně více 

z nich, pokud jsou k tomu splněny zákonné podmínky.196 Nárok na zdržení se nekalosoutěžního 

jednání a nárok na odstranění závadného stavu lze použít proti ohrožovacím i poruchovým, 

tzn. že ke vzniku aktivní legitimace soutěžitele mu nemusí být způsobena újma. Naproti tomu 

u nároků na přiznání přiměřeného zadostiučinění, na náhradu škody a na vydání bezdůvodného 

obohacení vzniká aktivní legitimace poškozeného soutěžitele až vznikem újmy. Právní teorie 

na základě této odlišnosti rozlišuje uvedené instituty na právní prostředky zabraňovací 

(tj. na ochranu proti ohrožovacím deliktům) a kompenzační (tj. na ochranu proti porušovacím 

deliktům).197  

 U všech právních prostředků ochrany dle § 2988 OZ je klíčová formulace petitu žaloby. 

Musí být totiž formulován s přihlédnutím k hrozbě úpravy nekalosoutěžního jednání tak, že by 

došlo k obcházení výroku obsaženého v předmětném soudním rozhodnutí, a tedy 

k pokračujícímu porušování práv poškozeného soutěžitele. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze 

dne 28. srpna 2012, sp. zn. 23 Cdo 4669/2010, k této problematice konstatoval, že při přesné, 
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určité a srozumitelné formulaci žalobního petitu může soud přistoupit k jeho korekci za účelem 

lepší vykonatelnosti rozhodnutí.198 

 

5. 5. 1. Negatorní žaloba 

 Negatorní žalobou se žalobce domáhá, aby rušitel upustil od neoprávněného zásahu 

do žalobcových práv. 199  Negatorní žaloba tak slouží k ochraně žalobce zejména proti 

nekalosoutěžnímu zásahu, jehož následkem je trvale zasahováno do práv žalobce nebo jehož 

následkem bylo opakovaně zasaženo do práv žalobce, přičemž úspěch negatorní žaloby vychází 

z prokázání opodstatněné hrozby zásahu do práv žalobce.200  

 Díky firemní povinnosti se v případě zaměnitelnosti obchodních firem žalobce 

a žalovaného nelze bez dalšího domáhat, aby žalovaný nemohl svou obchodní firmu užívat. 

V takových případech se proto v praxi přistupuje k formulaci žalobního petitu stanovujícího 

žalovanému povinnost změny či doplnění znění předmětné obchodní firmy za účelem vzniku 

rozlišovací způsobilosti a z toho plynoucího odlišení od obchodní firmy žalobce.201  

 

5. 5. 2. Restituční žaloba 

 Touto žalobou se soutěžitel může domáhat odstranění protiprávního stavu způsobeného 

nekalosoutěžním jednáním rušitele. V případě úspěchu žalobce je rušitel povinen vykonat 

jednání, které je v tom kterém případě nutné k odstranění závadného stavu. Tím může být 

změna loga, stažení napodobenin z trhu, změnou v obchodní firmě či doplněním údajů 

na obal.202 

Restituční žaloba se od negatorní liší svým zaměřením na minulost a eliminaci příčin 

závadného stavu. Restituční nárok bývá často uplatňován současně s negatorním nárokem, 

přičemž ani jeden z nich nemůže být dle § 611 OZ promlčen, jelikož se nejedná o majetková 

práva.203 
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Beckovy komentáře. s. 253. ISBN 978-80-7400-522-0. 
199 Tamtéž, s. 254 
200 Tamtéž, s. 255 
201 Tamtéž, s. 256 
202 Tamtéž, s. 257 
203 Tamtéž, s. 257-258 



 

72 
 

5. 5. 3. Žaloba na přiznání přiměřeného zadostiučinění 

 Výše přiměřeného zadostiučinění se z důvodu absence vymezení bližších zákonných 

podmínek posuzuje na základě tzv. diskrečního oprávnění soudu. Tato koncepce umožňuje 

přizpůsobit výši přiznaného zadostiučinění okolnostem konkrétního případu a je omezena 

pouze ustálenou judikaturou.204 

Pod institutem zadostiučinění se rozumí náhrada nemajetkové újmy způsobené 

předmětným nekalosoutěžním jednáním. Přiměřeným zadostiučiněním se tudíž kompenzuje 

poškození dobrého jména, dobré pověsti a další nemajetková újma. Pro posuzování vzniku 

odpovědnosti za nemajetkovou újmu se užije § 2894 odst. 2 OZ.205  V návaznosti na toto 

ustanovení se uplatní § 2910 OZ, dle kterého musí být nemajetková újma způsobena zaviněním 

rušitele. Zavinění rušitele se přitom dle vyvratitelné domněnky v § 2911 OZ presumuje.206   

Samotné přiměřené zadostiučinění se poskytuje dle § 2951 odst. 2 OZ, jenž tvoří  

zákonný základ diskrečního oprávnění soudu. Ten musí v tom kterém případě posoudit, 

zda bude postačující omluva či jiná forma nemajetkového zadostiučinění, nebo lze způsobenou 

újmu odčinit pouze peněžitou kompenzací. 207 

Žalobce v těchto případech musí ve sporech o přiměřené zadostiučinění dokázat vznik 

nemajetkové újmy, není však povinen prokazovat její konkrétní výši. Nejvyšší soud se 

k problematice stanovení přiměřeného zadostiučinění vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 

3. května 2006, sp. zn. 32 Odo 447/2006, kde stanovil, že stanovení přiměřeného zadostiučinění 

se musí stanovit především na základě nemajetkové újmy a závažnost porušení předmětné 

právní povinnosti je tak v této otázce spíše vedlejší.208 

 Samotnou výši přiměřeného zadostiučinění navrhuje žalobce, přičemž soud ji může 

pouze snížit, resp. nepřiznat. Soud následně na základě diskreční pravomoci určí výši 

přiměřeného zadostiučinění podle okolností předmětného sporu.209  

 Při otázce promlčení hraje klíčovou roli, zda žalobce požaduje přiměřené zadostiučinění 

v peněžité či jiné podobě. Promlčení peněžitého nároku na přiměřené zadostiučinění je v české 

judikatuře poměrně kontroverzní otázka, přičemž někteří zástupci odborné veřejnosti se 

                                                             
204 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Beckovy komentáře. s. 259. ISBN 978-80-7400-522-0.  
205 Tamtéž, s. 259 
206 Tamtéž, s. 259 - 260 
207 Tamtéž, s. 260 
208 Tamtéž, s. 260 - 261  
209 Tamtéž, s. 260 
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přiklánějí k tomu, že tento nárok je promlčitelný v subjektivní lhůtě 3 let dle § 629 odst. 1 OZ 

a objektivní lhůtě 10 let, resp. 15 let (viz § 636 odst. 1 a odst. 2 OZ). Nárok na nemajetkovou 

formu přiměřeného zadostiučinění promlčen býti nemůže, jelikož se nejedná o majetkové právo 

(viz § 611 OZ).210 

 

5. 5. 4. Žaloba na náhradu škody 

 Náhradou škody se rozumí náhrada majetkové újmy, kterou předmětný subjekt svým 

protiprávním jednáním způsobil. Ke vzniku nároku na náhradu škody je nutné kumulativní 

splnění podmínek ke vzniku odpovědnosti za škodu: 

1. Protiprávní jednání rušitele, jež je nekalosoutěžního charakteru; 

2. vznik škody;  

3. příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem škody;  

4. zavinění rušitele. 

 

Protiprávní jednání rušitele 

 Nekalosoutěžní jednání může být komisivní (např. použití klamavého označení výrobků 

či služeb ve smyslu § 2978 OZ) i omisivní (např. zamlčení podstatných skutečností 

ve srovnávací reklamě ve smyslu § 2980 OZ), přičemž v případě zásahů do práv uživatele 

Staršího označení bude především komisivní.211  

 

 Vznik škody 

 Škoda, tj. majetková újma, má dle § 2952 OZ dvě základní složky. První je skutečná 

škoda, která představuje zmenšení majetku způsobené předmětnou škodnou událostí, přičemž 

se zásadně hradí v celé výši. Může jí přitom být škoda na věci, škoda způsobená zásahem 

do obchodního tajemství i náklady na právní pomoc. 212   

Druhou složkou je ušlý zisk, který představuje souhrn majetkových hodnot, o které by se 

majetek žalobce za běžných okolností zvětšil, pokud by nedošlo ke vzniku škody. 

                                                             
210 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Beckovy komentáře. s. 264 - 265. ISBN 978-80-7400-522-0. 
211 Tamtéž, s. 266 
212 Tamtéž, s. 266 - 267 
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Příčinná souvislost 

 Příčinnou souvislostí se rozumí, že protiprávní jednání rušitele bylo jednou z hlavních 

příčin vzniku škody.213  

 

Zavinění rušitele   

 U náhrady škody je, stejně jako u nároku na přiměřeného zadostiučinění, stanovena 

zákonná výjimka z objektivní odpovědnosti za nekalosoutěžní jednání.214  

Ustanovení § 2951 odst. 1 OZ upřednostňuje náhradu škody prostřednictvím rozhodnutí 

o povinnosti rušitele zajistit restitutio in integrum, a peněžitá náhrada škody tak nastupuje 

buď na návrh žalobce nebo v případě nemožnosti restitutio in integrum.215  

V rámci stanovení výše škody může být při vysoké peněžité částce, požadované 

žalobcem, uplatněna tzv. moderace náhrady škody, která je zakotvena v § 2953 a § 2955 OZ. 

Soud tak má právo náhradu neúmyslně způsobené škody vzhledem k okolnostem předmětného 

případu (s výjimkou dle § 2953 odst. 2 OZ), případně náhradu škody dle ekvity přímo určit. 

Nárok na náhradu škody je promlčitelný dle stejných ustanovení, jako peněžitý nárok 

na přiznání přiměřeného zadostiučinění. 

 

5. 5. 5. Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení  

Institut bezdůvodného obohacení je definován v § 2991 OZ. Pod majetkovým prospěchem ve 

smyslu § 2991 odst. 2 OZ lze chápat rozšíření majetkových hodnot rušitele, resp. jejich 

nezmenšení, jež je v příčinné souvislosti s předmětným bezdůvodným obohacením. 

U bezdůvodného obohacení se opět uplatňuje objektivní odpovědnosti za nekalosoutěžní 

jednání. Samotným bezdůvodným obohacením bude především zisk pocházející z užívání 

Staršího označení.216  

                                                             
213 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Beckovy komentáře. s. 268. ISBN 978-80-7400-522-0. 
214 Tamtéž, s. 268 - 269 
215 Tamtéž, s. 268 
216  ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Beckovy komentáře. s. 273 – 274. ISBN 978-80-7400-522-0. 
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 Žalobce následně dle § 2991 odst. 1 může požadovat vydání takového zisku v plném 

rozsahu. Dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. března 2003, sp. zn. 29 Odo 622/2002, 

nicméně nemůže být výše bezdůvodného obohacení bez dalšího vyvozována z plnění 

poskytovaného rušiteli 3. osobami. Určení odpovídající částky, jež bude plynout 

z bezdůvodného obohacení, je tak v praxi velmi problematické. 217
 Nárok na vydání 

bezdůvodného obohacení je promlčitelný v subjektivní lhůtě 3 let a objektivní lhůtě 10 let, resp. 

15 let (viz § 629 odst. 1 OZ ve spojení s § 638 odst. 1 a odst. 2 OZ)  

  

                                                             
217 Tamtéž, s. 274 - 275 
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6. Evropská úprava ochranných známek 

 Ochranná známka EU má v evropském právu základ v Nařízení o OZ. 218 

Jelikož Nařízení o OZ bylo vydáno spolu se Směrnicí, došlo k implementaci těchto právních 

předpisů i do právní úpravy národních ochranných známek.219 Došlo tak k rozsáhlému sblížení 

české a evropské známkoprávní úpravy.220  

Čl. 1 odst. 1 Nařízení o OZ užívá pojem ochrannou známku EU jako legislativní 

zkratku, pod kterou Nařízení o OZ vymezuje ochrannou známku pro výrobky nebo služby, 

která je zapsána za podmínek a způsobem stanoveným v Nařízení o OZ. 

 

6. 1. Ochranné známky EU 

Ochranná známka EU je díky Novelizaci definována téměř totožně jako ochranná 

známka dle české právní úpravy v § 1a ZOZ. Čl. 4 Nařízení o OZ ji vymezuje následovně: 

 „Ochrannou známku EU mohou tvořit jakákoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, 

nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, pokud jsou tato 

označení způsobilá  

a) rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků;  

b) být vyjádřena v rejstříku ochranných známek Evropské unie (dále jen „rejstřík“) 

způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit 

předmět ochrany, která je poskytována vlastníkovi ochranné známky.“  

 Jako ochrannou známku EU je tak možné přihlásit i označení, která nelze graficky 

znázornit, 221 např. již zmiňované zvukové známky, čichové známky, světelné známky 

či pohybové známky.  

                                                             
218  Úřad průmyslového vlastnictví. Ochranné známky Evropské unie. [online, datum poslední aktualizace 

13.11.2018 10:28]. Praha [cit. 2019-09-02]. Dostupné z: https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-

znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-eu.html  
219 MOSCONA, Ron. Reforms to European Union Trade Mark Law, Intellectual Property & Technology Law 

Journal; May 2016, Vol. 28 Issue 5, s. 20, ISSN 15343618 Dostupné z: https://search-ebscohost-

com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=lgs&AN=114727094&lang=cs&site=eds

-live&scope=site    
220 Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o ochranných znánkách. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2018. Sněmovní tisk 168/0, 8. volební období. str. 50 
221 MOSCONA, Ron. Reforms to European Union Trade Mark Law, Intellectual Property & Technology Law 

Journal; May 2016, Vol. 28 Issue 5, s. 20, ISSN 15343618. dostupné z: https://search-ebscohost-

com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=lgs&AN=114727094&lang=cs&site=eds

-live&scope=site   

https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-eu.html
https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-eu.html
https://search-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=lgs&AN=114727094&lang=cs&site=eds-live&scope=site
https://search-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=lgs&AN=114727094&lang=cs&site=eds-live&scope=site
https://search-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=lgs&AN=114727094&lang=cs&site=eds-live&scope=site
https://search-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=lgs&AN=114727094&lang=cs&site=eds-live&scope=site
https://search-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=lgs&AN=114727094&lang=cs&site=eds-live&scope=site
https://search-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=lgs&AN=114727094&lang=cs&site=eds-live&scope=site
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Ochrannou známku EU mohou dle Čl. 5 Nařízení o OZ vlastnit fyzické i právnické 

osoby včetně veřejnoprávních subjektů. Pro různorodost chápání pojmu právnická osoba 

v členských státech EU definuje Nařízení o OZ v Čl. 3 právnické osoby jako 

společnosti a ostatní právní subjekty, které podle práva, jímž se řídí, mají způsobilost mít 

práva a povinnosti všeho druhu, uzavírat smlouvy nebo činit jiná právní jednání a mají procesní 

způsobilost. Samotnou ochrannou známku EU je následně možné nabýt dle Čl. 6 Nařízení o OZ 

zápisem do rejstříku. 

 

6. 1. 1. Specifika ochranných známek EU 

Ochranné známky EU rovněž splňují funkce ochranných známek, v porovnání 

s národními ochrannými známkami ale poskytují širší sféru známkoprávní ochrany vyplývající 

se zásady jednotnosti a autonomního charakteru ochranných známek EU. 

 

Zásada jednotnosti 

Čl. 1 odst. 2 Nařízení o OZ zakotvuje základní charakteristiku ochranné známky EU: 

„Ochranná známka EU má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celé Unii: může být zapsána, 

převedena, lze se jí vzdát, může být předmětem rozhodnutí o zrušení práv vlastníka nebo být 

prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Unie. Tato 

zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak.“ 

 Výše uvedené vlastnosti ochranné známky EU jsou vymezují tzv. zásadou jednotnosti, 

která umožňuje známkoprávní ochranu v celé EU, přičemž tuto ochranu může přihlašovatel 

získat na základě jediné přihlášky ochranné známky EU bez nutnosti podávat přihlášku 

v každém členském státě EU.222 

 

 

 

 

                                                             
222  HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 56. ISBN 978-80-7400-655-5.  
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Autonomní charakter 

 Ochranná známka EU má dále tzv. autonomní charakter, což znamená, že vychází 

ze samostatného autonomního systému zakotveného evropskou právní úpravou. 223  Systém 

ochranných známek EU je dále charakteristický tím, že koexistuje vedle systému národních 

ochranných známek členských států EU.224 Nařízení o OZ za tímto účelem v Čl. 2 odst. 1 

konstituuje EUIPO, v jehož pravomoci je agenda ochranných známek EU, a který dle totožného 

ustanovení nahradil Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu.225 

 

6. 2. Řízení o přihlášce ochranné známky EU 

Řízení o Přihlášce ochranné známky EU lze rozdělit do následujících fází: 

1. Podání přihlášky ochranné známky EU u EUIPO 

2. Průzkum přihlášek 

3. Zveřejnění přihlášky 

4. Zápis do ochranné známky do rejstříku 

 

6. 2. 1. Podání přihlášky ochranné známky EU u EUIPO 

 Adresátem přihlášky ochranné známky EU (dále jen „Přihláška“) je dle Čl. 30 odst. 1 

Nařízení o OZ EUIPO, který je následně povinen vydat přihlašovateli bez prodlení vydat 

přihlašovateli potvrzení o přijetí Přihlášky dle Čl. 30 odst. 2 Nařízení o OZ.226  

Jedním ze zásadních rozdílů oproti přihlášce národní ochranné známky je skutečnost, 

že nemůže být podána v češtině, ale pouze v angličtině nebo v jiném z úředních jazyků EU 

                                                             
223 KAČÍREK, Michal. Ochranná známka Evropské unie. In: ochranne-znamky.info [online, datum poslední 

aktualizace 11.9.2018]. Praha [cit. 2019-07-18] Dostupné z https://ochranne-znamky.info/ochranna-znamka-

evropske-unie/      
224 Důvodová zpráva In: VLÁDA. Vládní návrh zákona o ochranných znánkách. Praha: Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, 2018. Sněmovní tisk 168/0, 8. volební období. str. 39  
225 MOSCONA, Ron. Reforms to European Union Trade Mark Law, Intellectual Property & Technology Law 

Journal; May 2016, Vol. 28 Issue 5, s. 20, ISSN 15343618. dostupné z: https://search-ebscohost-

com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=lgs&AN=114727094&lang=cs&site=eds

-live&scope=site   
226 Ochranné známky v Evropské unii. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví [online]. Alicante, 2018 [cit. 

2019-09-02]. Dostupné z: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-in-the-european-union?    

https://ochranne-znamky.info/ochranna-znamka-evropske-unie/
https://ochranne-znamky.info/ochranna-znamka-evropske-unie/
https://search-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=lgs&AN=114727094&lang=cs&site=eds-live&scope=site
https://search-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=lgs&AN=114727094&lang=cs&site=eds-live&scope=site
https://search-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=lgs&AN=114727094&lang=cs&site=eds-live&scope=site
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-in-the-european-union
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dle Čl. 146 odst. 1 Nařízení o OZ.227 Požadavek pro podání, učiněný v jednom z úředních 

jazyků EU, platí dle Čl. 146 Nařízení o OZ i pro další instituty dle Nařízení o OZ. Přihláška 

musí dle Čl. 31 odst. 1 Nařízení o OZ obsahovat žádost o zápis ochranné známky, identifikaci 

přihlašovatele, seznam výrobků nebo služeb, jež měly být přihlašovanou ochrannou známkou 

EU chráněny a znázornění ochranné známky EU. 

Čl. 31 odst. 2 Nařízení o OZ stanovuje přihlašovateli povinnost zaplatit přihlašovací 

poplatek, jehož výše závisí na rozsahu přihlašované známkoprávní ochrany, tj. na počtu tříd 

výrobků nebo služeb, pro které je Přihláška podávána. Obsahové náležitosti Přihlášky stanovuje 

čl. 31 odst. 3 Nařízení o OZ a dale na něj navazující prováděcí akty, mezi kterými je nutné 

jmenovat zejména Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/430. 

  Dle Čl. 33 odst. 1 Nařízení o OZ se ochranné známky EU rovněž řídí systémem 

dle Niceské úmluvy. Přihlašovatel je tak dle Čl. 33 odst. 2 Nařízení o OZ povinen v přihlášce 

ochranné známky EU označit dostatečně jasně a přesně výrobky a služby, které mají být 

předmětnou ochrannou známkou EU označovány. K účelům zatřídění dle Niceské úmluvy 

přitom přihlašovatel může dle Čl. 33 odst. 3 Nařízení o OZ užít obecné termíny obsažené 

v Mezinárodním třídníku i jiné obecné výrazy způsobilé dostatečně jasně a přesně vymezit 

rozsah požadované známkoprávní ochrany. Použité obecné výrazy se dle 

Čl. 33 odst. 5 Nařízení o OZ vykládají dle jejich doslovného významu.  

 Vzhledem k implementaci Směrnice do znění Novelizace jsou požadavky 

na přihlašované označení, resp. Starší označení obdobné, místy až shodné, a proto se 

na ně vztahuje část diplomové práce upravující tuto problematiku dle české právní úpravy, 

s výjimkou judikatury českých soudů a rozhodnutí ÚPV. 

 

6. 1. 2. Průzkum přihlášek 

 EUIPO po přijetí podání Přihlášky zkoumá nejprve náležitosti podání dle Čl. 41 odst. 1 

Nařízení o OZ.228 Přihláška ochranné známky musí obsahovat náležitosti a požadavky dle Čl. 

                                                             
227  HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 56. ISBN 978-80-7400-655-5. 

228 Průzkum. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví [online]. Alicante, 2018 [cit. 2019-09-02]. Dostupné z: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-in-the-european-union?  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-in-the-european-union
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31 odst. 3 Nařízení o OZ. Dále se zkoumá zaplacení přihlašovacího poplatku dle Čl. 31 odst. 2 

Nařízení o OZ. Pokud jsou všechny tyto náležitosti splněny, může být přihlášce ochranné 

známky přiznán den podání dle Čl. 32 Nařízení o OZ a dojde ke splnění náležitostí podání ve 

smyslu Článku 41 odst. 1 Nařízení o OZ. Pokud předmětné podání nesplňuje některou 

z uvedených náležitostí, vyzve EUIPO přihlašovatele k odstranění vady nebo zaplacení 

přihlašovacího poplatku, a to ve lhůtě 2 měsíců dle Čl. 41 odst. 2 Nařízení o OZ.  

 V případě neodstranění vady zjištěné dle Čl. 41 odst. 1 písm. b) Nařízení o OZ, EUIPO 

Přihlášku dle Čl. 41 odst. 4 Nařízení o OZ zamítne, případně zamítne Přihlášku pouze v rozsahu 

výrobků nebo služeb, ohledně kterých nebyly náležitosti dle Čl. 41 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení 

o OZ splněny. Při nezaplacení přihlašovacího poplatku se Přihláška považuje dle Čl. 41 odst. 5 

Nařízení o OZ za vzatou zpět v rozsahu tříd, za které nebyl přihlašovací poplatek zaplacen, 

případně se bude považovat za vzatou zpět jako taková. Při vyhovění výzvě přihlašovatelem 

bude jeho přihlášce ochranné známky dle Čl. 41 odst. 3 Nařízení o OZ přiznán den podání ke 

dni odstranění vad nebo zaplacení přihlašovacího poplatku.  

 EUIPO následně zkoumá, zda není naplněn některý z absolutních důvodů pro zamítnutí 

zápisu Přihlášky dle Čl. 7 Nařízení o OZ.229 Absolutní důvody dle tohoto ustanovení jsou 

shodné s absolutními důvody pro zamítnutí zápisu dle § 4 ZOZ. Pokud EUIPO shledá naplnění 

některého z důvodů dle Čl. 7 Nařízení o OZ, oznámí přihlašovateli dle Čl. 42 odst. 2 Nařízení 

o OZ předmětný absolutní důvod pro zamítnutí a stanoví lhůtu, ve které může přihlašovatel 

učinit částečné nebo úplné zpětvzetí Přihlášky, Přihlášku změnit, případně předložit v této věci 

své vyjádření. Pokud přihlašovatel důvody zamítnutí zápisu neodstraní, EUIPO Přihlášku dle 

totožného ustanovení částečně nebo úplně zamítne.  

 

6. 1. 3. Zveřejnění přihlášky 

 Při splnění náležitostí dle Čl. 41 a Čl. 42 Nařízení o OZ EUIPO Přihlášku dle 

Čl. 44 odst. 1 Nařízení o OZ zveřejní, případně zveřejní část Přihlášky, která nebyla 

zamítnuta.230 Zveřejnění Přihlášky je součástí zápisného řízení ze stejného důvodu jako v ZOZ, 

tedy k ochraně práv třetích osob. Ty mohou proti Přihlášce po jejím zveřejnění podat 

připomínky a námitky.  

                                                             
229 Co může být ochrannou známkou EU. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví [online]. Alicante, 2018 [cit. 

2019-09-02]. Dostupné z https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/what-can-be-an-eu-trade-mark  
230 Průzkum. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví [online]. Alicante, 2018 [cit. 2019-09-02]. Dostupné z: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/what-can-be-an-eu-trade-mark
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process
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6. 1. 4. Zápis ochranné známky EU 

 V případě, že Přihláška splňuje požadavky stanovené Nařízením o OZ, dojde k jejímu 

zápisu do rejstříku dle Čl. 51 odst. 1 Nařízeno o OZ.231 Ochranná známka EU následně nabude 

platnosti na 10 let ode dne podání Přihlášky, přičemž vlastník ochranné známky EU ji následně 

může každých 10 let obnovit ve smyslu Čl. 52 Nařízení o OZ. Práva vlastníka ochranné známky 

pak vymezuje Čl. 9 Nařízení o OZ.  

 

6. 3. Ochrana držitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v 

obchodním styku 

Instituty právní ochrany vlastníků starších ochranných známek, resp. nezapsané 

ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, rozlišujeme i v unijním 

právu dle okamžiku, kdy se chce dotčená osoba bránit proti zásahu do svých práv. Samotné 

právní instituty jsou pak takřka shodné s českou právní úpravou. V průběhu řízení o Přihlášce 

tak lze užít námitky nebo připomínky, po zápisu kolidující ochranné známky EU je možné 

podat návrh na zrušení ochranné známky EU nebo na  rohlášení ochranné známky EU za 

neplatnou.  

 

6. 3. 1. Námitky a připomínky 

Připomínky 

Osoby s aktivní legitimací k podání připomínek proti zápisu ochranné známky EU 

a připomínkové důvody vymezuje Čl. 45 odst. 1 Nařízení o OZ. Připomínky se v rámci unijního 

práva rovněž užívají při výskytu absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu dle Čl. 7 Nařízení o 

OZ. Osoby vyčtené v Čl. 45 odst. 1 Nařízení o OZ podle totožného ustanovení nejsou účastníky 

řízení před EUIPO. Připomínky musí být dle Čl. 45 odst. 2 ve spojení s Čl. 46 odst. 1 Nařízení 

o OZ podány do 3 měsíců od zveřejnění Přihlášky, případně před přijetím konečného 

rozhodnutí o námitce.232 EUIPO má přitom, dle Čl. 45 odst. 3 Nařízení o OZ, právo nezávisle 

na podaných připomínkách opětovně provést průzkum absolutních důvodů zápisné 

nezpůsobilosti z vlastní iniciativy. Připomínky následně dle Čl. 45 odst. 4 Nařízení o OZ obdrží 

přihlašovatel, přičemž má právo se k nim vyjádřit prostřednictvím stanoviska. Pokud EUIPO 

                                                             
231 Zápis. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví [online]. Alicante, 2018 [cit. 2019-07-05]. Dostupné z 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process  
232 Námitky. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví [online]. Alicante, 2018 [cit. 2019-07-05]. Dostupné z 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process
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shledá připomínky důvodnými a opodstatněnými, rozhodne o zamítnutí Přihlášky dle Čl. 42 

odst. 1 Nařízení o OZ. 

 

Námitky 

Dalším institutem, určeným k ochraně práv třetích osob, jsou námitky 

dle Čl. 46 Nařízení o OZ. Námitky lze dle Čl. 46 odst. 1 Nařízení o OZ podat ve lhůtě 3 měsíců 

od zveřejnění Přihlášky na základě jejich relativní zápisné nezpůsobilosti dle Čl. 8 Nařízení 

o OZ.233 Aktivní legitimaci k uplatnění námitek mají dle Čl. 46 odst. 1 písm. c) Nařízení o OZ 

vlastníci starších známek nebo označení uvedených v Čl. 8 odst. 4 Nařízení o OZ a osoby, které 

jsou oprávněny uplatňovat tato práva podle příslušných vnitrostátních právních předpisů (tj. 

uživatelé Staršího označení ve smyslu § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ). Námitky musí být dle Čl. 46 

odst. 3 Nařízení o OZ podány v písemné formě a odůvodněny, přičemž za řádně podané se 

považují až po zaplacení poplatku za podání námitek a musí dále obsahovat náležitosti dle Čl. 

2 odst. 2 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým 

se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce 

Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (dále jen „Nařízení 

v přenesené pravomoci“).234  

 Samotný průběh námitkového řízení upravuje Čl. 47 Nařízení o OZ a Hlava II. Nařízení 

v přenesené pravomoci. O námitkách rozhoduje námitkové oddělení EUIPO dle Čl. 161 odst. 

1 Nařízení o OZ. EUIPO může na základě Čl. 47 odst. 1 Nařízení o OZ kdykoliv v průběhu 

námitkového řízení vyzvat jeho účastníky (tj. přihlašovatele a namítajícího), aby se vyjádřili ke 

skutečnostem obsaženým ve sdělení EUIPO nebo ostatních účastníků řízení.  

 V námitkovém řízení se nejprve zkoumá přípustnost námitek ve smyslu Čl. 5 Nařízení 

v přenesené pravomoci. V této fázi námitkového řízení může být námitka zamítnuta pro 

nepřípustnost, pokud byla podána po uplynutí lhůty 3 měsíců, nebo nesplňuje obsahové 

náležitosti dle Čl. 2 Nařízení v přenesené pravomoci, EUIPO námitku zamítne. 

                                                             
233 Námitka. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví [online]. Alicante, 2018 [cit. 2019-07-05]. Dostupné z 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/opposition 
234 Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie: část C Námitky: oddíl 1 Procesní 

záležitosti. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví [online]. Alicante, 2017 [cit. 2019-07-05]. Dostupné z:  

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2

_2017/Part-C/01-

part_c_opposition_section_1_procedural_matters/part_c_opposition_section_1_procedural_matters_cs.pdf     
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/opposition
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/01-part_c_opposition_section_1_procedural_matters/part_c_opposition_section_1_procedural_matters_cs.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/01-part_c_opposition_section_1_procedural_matters/part_c_opposition_section_1_procedural_matters_cs.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/01-part_c_opposition_section_1_procedural_matters/part_c_opposition_section_1_procedural_matters_cs.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/01-part_c_opposition_section_1_procedural_matters/part_c_opposition_section_1_procedural_matters_cs.pdf
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 Pokud nedojde k zamítnutí námitky, EUIPO dle Čl. 6 odst. 1 Nařízení 

v přenesené pravomoci vyrozumí účastníky, že se námitkové řízení považuje za zahájené. 

Namítající může dle Čl. 6 Nařízení v přenesené pravomoci námitky vzít zpět nebo zúžit jejich 

rozsah. EUIPO následně dle Čl. 7 odst. 1 Nařízení v přenesené pravomoci určí pořádkovou 

lhůtu, jež nesmí být kratší 2 měsíců, ve které může namítající podpořit své námitky o další 

skutečnosti a důkazní prostředky. Toto období se nazývá lhůta na rozmyšlenou a poskytuje 

stranám rovněž možnost uzavřít svůj spor dohodou. 235  Po dohodě účastníků může dojít 

k zastavení námitkového řízení dle Čl. 6 odst. 2 nebo Čl. 6 odst. 3 Nařízení v přenesené 

pravomoci, přičemž EUIPO může lhůtu na rozmyšlenou prodloužit v souladu 

s Čl. 6 odst. 1 Nařízení v přenesené pravomoci až na celkových 24 měsíců. 236  K iniciaci 

smířného řešení může rovněž přistoupit EUIPO, když k němu vyzve účastníky 

dle Čl. 47 odst. 4 Nařízení o OZ.  

Pokud ke smírnému řešení nedojde, namítající je dále dle Čl. 7 odst. 2 Nařízení 

v přenesené pravomoci povinen v předmětné lhůtě poskytnout EUIPO důkazní prostředky 

osvědčující jeho starší práva ve smyslu Čl. 8 odst. 4 Nařízení o OZ. Případné nesplnění 

povinnosti dle Čl. 7 odst. 1 Nařízení v přenesené pravomoci vede k zamítnutí námitky dle Čl. 8 

odst. 1 Nařízení v přenesené pravomoci, v opačném případě EUIPO vyzve přihlašovatele 

k vyjádření k námitkám (absence tohoto vyjádření však není důvodem k vyhovění 

namítajícímu). Přihlašovatel může na základě Čl. 47 odst. 2 Nařízení o OZ požadovat 

po namítajícím důkaz o užívání starší ochranné známky, přičemž nesplnění této povinnost vede 

k zamítnutí námitek. 

EUIPO v námitkovém řízení tedy může rozhodnout buď ve prospěch přihlašovatele 

a námitky zamítnout nebo vyhovět namítajícímu a zamítnout napadenou Přihlášku v rozsahu, 

v jakém je nezpůsobilá k zápisu dle Čl. 47 odst. 5 Nařízení o OZ. Náklady řízení následně závisí 

na zásadě úspěšnosti, díky čemuž musí neúspěšný účastník řízení uhradit úspěšnému účastníku 

jeho náklady řízení (v případě částečné kolize jsou náklady hrazeny poměrně oběma 

                                                             
235 Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie: část C Námitky: oddíl 1 Procesní 

záležitosti. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví [online]. Alicante, 2017 [cit. 2019-07-05]. Dostupné z:  

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2

_2017/Part-C/01-

part_c_opposition_section_1_procedural_matters/part_c_opposition_section_1_procedural_matters_cs.pdf     
236 Tamtéž 
 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/01-part_c_opposition_section_1_procedural_matters/part_c_opposition_section_1_procedural_matters_cs.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/01-part_c_opposition_section_1_procedural_matters/part_c_opposition_section_1_procedural_matters_cs.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/01-part_c_opposition_section_1_procedural_matters/part_c_opposition_section_1_procedural_matters_cs.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/01-part_c_opposition_section_1_procedural_matters/part_c_opposition_section_1_procedural_matters_cs.pdf
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účastníky).237 Detailní úprava nákladů řízení je upravena v Čl. 109 Nařízení o OZ a týká se i 

nákladů v případě odvolání proti rozhodnutí EUIPO.   

 

6. 3. 2. Zrušení a prohlášení ochranné známky EU za neplatnou  

 Nařízení o OZ, stejně jako ZOZ upravuje instituty zrušení ochranné známky EU 

a prohlášení ochranné známky EU za neplatnou.  

Aktivní legitimace k těmto podáním plyne z Čl. 63 odst. 1 písm. c) Nařízení o OZ 

ve spojení s Čl. 60 odst. 1 písm. c) Nařízení o OZ.238 Důvody pro zrušení ochranné známky EU 

stanovuje Čl. 58 Nařízení o OZ, důvody pro prohlášení ochranné známky EU za neplatnou 

Čl. 59 Nařízení o OZ, přičemž jsou shodné s důvody pro zrušení ochranné známky, 

resp. prohlášení ochranné známky za neplatnou dle ZOZ. V případě obou uvedených institutů 

má pak vlastník ochranné známky EU právo uplatnit námitku dokázání užívání starší ochranné 

známky, resp. Staršího označení EU navrhovatelem dle Čl. 64 odst. 2 Nařízení o OZ. O obou 

výše uvedených návrzích rozhoduje zrušovací oddělení EUIPO dle Čl. 163 odst. 1 písm. a) 

Nařízení o OZ. EUIPO v těchto řízeních rozhoduje buďto zamítnutím návrhu, nebo zrušením 

ochranné známky EU, resp. prohlášením ochranné známky za neplatnou dle Čl. 64 odst. 5 

Nařízení o OZ. Ještě před rozhodnutím o návrhu může EUIPO vyzvat účastníky k dosažení 

smírného řešení dle Čl. 64 odst. 4 Nařízení o OZ. 

Důležitý je rovněž následek úspěšného uplatnění těchto institutů.  Když EUIPO vyhoví 

návrhu na prohlášení ochranné známky EU za neplatnou, dojde dle Čl. 62 odst. 2 Nařízení 

o OZ k výmazu ochranné známky z Rejstříku ochranných známek s účinky ex tunc. Při 

vyhovění návrhu na zrušení ochranné známky EU naopak dochází k zneplatnění s účinky ex 

nunc, tj. od podání předmětného návrhu.239   

Náklady řízení jsou zde rovněž stanoveny na základě zásady úspěchu ve věci dle Čl. 109 

odst. 1 a odst. 4 Nařízení o OZ.240 

                                                             
237 Námitky. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví [online]. Alicante, 2018 [cit. 2019-07-05]. Dostupné z 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process 
238 Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie: Část D Zrušení a/nebo prohlášení 

neplatnosti Oddíl 1 Řízemé p zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví 

[online]. Alicante, 2017 [cit. 2019-07-05]. Dostupné z:  

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2

_2017/Part-D/01-part_d_cancellation_section_1_proceedings/part_d_cancellation_section_1_proceedings_cs.pdf  
239 Tamtéž 
240 Neplatnost a zrušení (výmaz). Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví [online]. Alicante, 2018 [cit. 2019-

07-05]. Dostupné z https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/invalidity-and-revocation    

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-D/01-part_d_cancellation_section_1_proceedings/part_d_cancellation_section_1_proceedings_cs.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-D/01-part_d_cancellation_section_1_proceedings/part_d_cancellation_section_1_proceedings_cs.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-D/01-part_d_cancellation_section_1_proceedings/part_d_cancellation_section_1_proceedings_cs.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/invalidity-and-revocation
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 Vlastník ochranné známky EU nicméně musí pamatovat na ustanovení Čl. 61 Nařízení 

o OZ, který znemožňuje prohlášení ochranné známky EU za neplatnou v případě vědomého 

strpění jejího užívání po dobu 5 let. 

 

6. 3. 3. Odvolání proti rozhodnutí EUIPO 

Opravným prostředkem proti rozhodnutí EUIPO je odvolání dle Čl. 66 Nařízení o OZ 

a je ho možné podat i proti rozhodnutí námitkového nebo zrušovacího oddělení EUIPO dle Čl. 

159 písm. b) a d) ve spojení s Čl. 66 odst. 1 Nařízení o OZ. Aktivní legitimaci k podání odvolání 

proti rozhodnutí EUIPO má dle Čl. 67 Nařízení o OZ každý účastník řízení, ve kterém bylo 

rozhodnuto v účastníkův neprospěch. Odvolání může účastník řízení podat dle Čl. 68 odst. 1 

Nařízení o OZ EUIPO písemně do 2 měsíců od oznámení napadeného rozhodnutí, přičemž do 

té doby musí uhradit předmětný poplatek.241 Odvolání musí přitom splňovat náležitosti dle Čl. 

21 Nařízení v přenesené pravomoci, jejichž stěžejní součástí je prohlášení o důvodech odvolání 

ve smyslu Čl. 22 Nařízení v přenesené pravomoci. Stejně jako u rozkladu dle ZOZ je u odvolání 

proti rozhodnutí EUIPO rozlišována lhůta na podání opravného prostředku a lhůta na jeho 

odůvodnění, které musí být podáno do 4 měsíců od oznámení napadeného rozhodnutí. 

O odvolání je příslušný rozhodovat odvolací senát EUIPO dle Čl. 70 odst. 1 Nařízení o OZ. 

V odvolacím řízení mají účastníci možnost využít mediačních služeb EUIPO dle Čl. 151 

odst. 3 Nařízení o EU, přičemž v průběhu mediace dochází k přerušení předmětného řízení 

a stavení souvisejících lhůt dle Čl. 170 odst. 5 Nařízení o EU. Každý účastník řízení je přitom 

oprávněn mediaci ukončit dle Čl. 170 odst. 8 Nařízení o EU. Mediaci ukončuje dle Čl. 170 odst. 

8 Nařízení o EU mediátor, konkrétně v případě dohody účastníků řízení o předmětu sporu, na 

základě žádosti účastníka řízení o ukončení mediace nebo v případě, kdy závěru mediátora o 

neúspěšnosti mediace. Po ukončení mediace dochází k obnovení předmětného řízení 

dle Čl. 170 odst. 5 Nařízení o OZ.  

 V případě sporného řízení bez mediace se nejprve zkoumá přípustnost odvolání 

dle Čl. 23 Nařízení v přenesené pravomoci. U přípustného odvolání se následně zkoumá jeho 

opodstatněnost dle Čl. 70 odst. 1 Nařízení o OZ, kdy může předmětné oddělení EUIPO 

kdykoliv vyzvat účastníka řízení k vyjádření dle Čl. 70 odst. 2 Nařízení o OZ. 

                                                             
241 Odvolání. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví [online]. Alicante, 2018 [cit. 2019-07-05]. 

Dostupné z https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/faq-appeals-board-of-appeal  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/faq-appeals-board-of-appeal
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 O odvolání může odvolací senát EUIPO rozhodnout zrušením napadeného rozhodnutí 

a jeho vrácení prvoinstančnímu orgánu dle Čl. 34 Nařízení v přenesené pravomoci ve spojení 

s Čl. 71 odst. 1 Nařízení o OZ, kdy bude prvoinstanční orgán vázán právním názorem 

odvolacího orgánu (pokud nedojde ke změně předmětného skutkového stavu, viz Čl. 71 odst. 2 

Nařízeno o OZ). Odvolací orgán může dále napadené rozhodnutí změnit nebo zamítnout dle Čl. 

71 odst. 1 Nařízení o OZ. 

 

6. 3. 4. Žaloba proti rozhodnutí EUIPO  

Proti rozhodnutí o odvolání je následně možné podat žalobu k Tribunálu dle Čl. 72 odst. 

1 Nařízení o OZ.242 Jako žalobní důvody jsou v Čl. 72 odst. 2 Nařízení o OZ zakotveny 

nepříslušnost, porušení podstatných procesních náležitostí, porušení Smlouvy 2016/C 202/01 o 

fungování Evropské unie (dále jen „SFEU”), porušení Nařízení o OZ, jeho prováděcích 

ustanovení a zneužití pravomoci. 

Žalobu přitom může dle Čl. 72 odst. 4 Nařízení o OZ podat účastník odvolacího řízení, 

ve kterém bylo rozhodnuto v jeho neprospěch, přičemž žalobu je možné dle 

Čl. 72 odst. 5 Nařízení o OZ podat do 2 měsíců od oznámení napadeného rozhodnutí. 

V případě, že Tribunál shledá žalobu důvodnou a odpostatněnou, přistoupí ke změně 

nebo zrušení napadeného rozhodnutí dle Čl. 72 odst. 3 Nařízení o OZ. Řízení o žalobě proti  

Proti rozsudku Tribunálu rozhodnutí Tribunálu je přípustný tzv. kasační opravný 

prostředek 243  dle Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvoru Evropské unie 

Smlouvy 2016/C 202/01 o fungování Evropské unie (dále jen „Protokol”), dle Čl. 56 Protokolu 

do dvou měsíců od oznámení napadeného rozhodnutí. Žalobní důvody následně vymezuje 

ustanovení Čl. 58 Protokolu, které umožňuje podání žaloby pouze ohledně právních otázek, 

konkrétně ohledně nepříslušnosti Tribunálu ve věci, ohledně nedostatků řízení před Tribunálem 

poškozující zájmy účastníka čřízení či pro porušení právních předpisů Evropské unie 

Tribunálem.  

Včasnému podání opravného prostředku proti rozhodnutí Tribunálu přitom není ex lege 

přiznán odkladný účinek, pouze na základě rozhodnutí SDEU dle Čl. 60 Protokolu. Ztotožní-li 

se SDEU s opravným prostředkem, zruší napadené rozhodnutí dle Čl. 61 Protokolu a následně 

                                                             
242  BLAHUŠIAK, Igor. Tribunál. Euroskop.cz [online]. Praha, 2017 [cit. 2019-09-02]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/102/sekce/tribunal   
243  Pravomoci. Soudní dvůr Evropské unie [online]. Lucemburk, 2019 [cit. 2019-09-02]. Dostupné z: 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/cs/#competences  

https://www.euroskop.cz/102/sekce/tribunal
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/cs/#competences
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ho ve věci rozhodne sám SDEU nebo vrátí věc Tribunálu k rozhodnutí:244 V případě vrácení 

věci je Tribunál vázán právním názorem vyjádřeným v rozhodnutí o kasačním opravném 

prostředku. 

 

  

                                                             
244 Přímé žaloby a kasační opravné prostředky. Soudní dvůr Evropské unie [online]. Lucemburk, 2019 [cit. 2019-

09-02]. Dostupné z: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/cs/#competences  

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/cs/#competences
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ZÁVĚR  

 Nezapsané označení nebo jiné označení užívané v obchodním styku, v právní teorii 

rovněž nazývané jako nezapsaná ochranná známka, je právní institut vycházející z koncepce 

ochranných známek. Nezapsaná ochranná známka sdílí s ochrannou známkou nutnost splňovat 

podmínku rozlišovací způsobilosti, nad rámec toho pak musí splňovat podmínku užívání 

v obchodním styku, které je nadmístního významu.  

 Jednou z hlavních změn, zavedenou novelizací zákona o ochranných známek, je 

upuštění od definice ochranné známky jako označení způsobilého grafického znázornění. Díky 

tomu mohly být v českém právním řádu zakotveny nové druhy národních ochranných známek, 

jako např. ochranné známky pachové či zvukové. Jedenáctý druh ochranných známek pak 

umožňuje, aby Úřad průmyslového vlastnictví mohl za ochrannou známku zapsat jakékoliv 

označení způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek a mohl tak flexibilněji reagovat 

na nové druhy ochranných známek, než jak by tomu bylo v případě legislativních změn. 

V návaznosti na tyto nové druhy pak mohou vznikat i nové druhy odpovídajících nezapsaných 

ochranných známek a jiných označení užívaných v obchodním styku. 

 Další důležitou změnou, kterou novelizace zákona o ochranných známkách v českém 

právním řádu ustanovila, je nová koncepce relativních a absolutních důvodů zápisné 

nezpůsobilosti ochranných známek. Následkem toho už Úřad průmyslového vlastnictví 

nezkoumá shodu nebo podobnost přihlašované ochranné známky se starší ochrannou známkou, 

resp. nezapsanou ochrannou známkou nebo jiným označením užívaným v obchodním styku. 

Držitel nezapsaného nebo jiného označení užívaného v obchodním styku se po novelizaci 

zákona o ochranných známkách již nemůže spolehnout při ochraně svých práv pouze na činnost 

Úřadu průmyslového vlastnictví a na základě zásady vigilantibus iura scripta sunt musí sám 

věnovat pozornost zápisným řízením, v jejichž důsledku by mohlo být zasaženo do jím 

užívaného označení. V průběhu zápisného řízení se lze proti zápisu kolidující ochranné známky 

bránit prostřednictvím námitek, a to po zveřejnění přihlášky ochranné známky shodné 

nebo podobné s jeho užívaným označením.  

 V českém i unijním známkovém právu je držitel nezapsané ochranné známky 

nebo jiného označení užívaného v obchodním styku chráněn rovněž na základě institutu strpění 

užívání shodného či podobného označení. Díky němu nemůže vlastník ochranné známky 

znemožnit držiteli užívání označení na základě dříve nabytých práv, resp. práv, které po dobu 

5 let strpěl.   
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 Obchodní firmu lze chránit uplatněním institutů známkového i soutěžního práva. 

V rámci soutěžního práva pak může být nárokováno zdržení se nekalosoutěžního jednání, 

odstranění jeho následků, ale i nárok na peněžní či jiné plnění na základě institutů náhrady 

škody, přiměřeného zadostiučinění či bezdůvodného obohacení. 

 Následkem novelizace zákona o ochranných známkách došlo k harmonizaci českého 

a unijního práva, jež má zajistit efektivnější fungování vnitřního trhu, rovnější podmínky 

v systémech národních ochranných známek členských právních států a větší právní jistotě 

v rámci známkového práva. Samotný systém ochranných známek Evropské unie se 

od národních známkoprávních systémů liší především principem jednotnosti, díky kterému 

ochranná známka Evropské unie, a tedy i nezapsaná ochranná známka a jiné označení užívané 

v obchodním styku, poskytuje ochranu na celém území Evropské unie. Samotné zápisné řízení, 

námitkové řízení, instituty prohlášení neplatnosti ochranné známky a zrušení ochranné známky 

jsou ve většině prvků obdobné, místy až totožné, s českou známkoprávní úpravou, a to 

následkem implementace již zmíněné směrnice o ochranných známkách. I v rámci evropského 

známkového systému lze spatřovat prvek správního soudnictví, který je zde obsažen v podobě 

institutu žaloby k Tribunálu proti druhoinstančnímu rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro 

duševní vlastnictví a v podobě kasačního opravného prostředku proti rozhodnutí Tribunálu. 
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Ochrana držitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení 

užívaného v obchodním styku dle českého a unijního práva 

Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá právními prostředky ochrany držitele nezapsané 

ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku dle české a evropské 

právní úpravy. Nejprve vymezuje právní odvětví duševního a průmyslového vlastnictví, pojem 

ochranných známek a systém českých národních ochranných známek. Vzhledem k rozsáhlé 

novelizaci zákona o ochranných známkách na základě směrnice Evropské unie o ochranných 

známkách, účinné od 1. ledna 2019, práce nejdříve popisuje právní úpravu ochranných známek 

před touto novelizací. V další části je předchozí a současné znění právní úpravy ochranných 

známek po předmětné novelizaci podrobeno komparativní analýze. 

  Další kapitoly této diplomové práce podrobně rozebírají rozlišovací způsobilost, užívání 

v obchodním styku, pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti a další právní otázky, 

na kterých závisí úspěch či neúspěch při ochraně nezapsané ochranné známky a jiného označení 

užívaného v obchodním styku dle právních předpisů a ustálené judikatury českých i unijních 

soudů. Největší pozornost je v práci věnována institutu námitek a námitkovému řízení, jejichž 

prostřednictvím se držitel nezapsané ochranné známky může bránit proti zápisu shodné 

nebo podobné ochranné známky s držitelovou nezapsanou ochrannou známkou, resp. jiným 

označením užívaným v obchodním styku.  

 Práce dále popisuje instituty zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky 

za neplatnou, tj. instituty sloužící k ochraně před shodnou nebo podobnou ochrannou známkou, 

která již byla zapsána do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového 

vlastnictví. Práce se dále věnuje rozboru právní úpravy obchodní firmy a její právní ochrany 

prostřednictvím institutů známkového a soutěžního práva, Soutěžněprávní aspekt je přítomen 

rovněž v další části této kapitoly, která se věnuje právní úpravě ochrany držitele nezapsané 

ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku z hlediska 

nekalosoutěžního.  

V poslední kapitole je shrnuta právní úprava ochranné známky EU, charakteristika 

evropského známkoprávního systému, jeho porovnání s českou právní úpravou a zápisné řízení 

přihlášky ochranné známky EU včetně možností ochrany držitele nezapsané ochranné známky 

nebo jiného označení užívaného v obchodním styku.  
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Protection of holders of unregistered trademark or other designations used 

in business transactions under Czech law and EU law  

Abstract 

This final thesis focuses on means of legal protection of holders of non-registered 

trademark or of another sign used in the course of trade under Czech and European law. First, 

it defines the legal branch of intellectual and industrial property, the term trademark 

and the system of Czech national trademarks. Due to extensive amendment of the Czech 

Trademarks Act based on the European Union Trademarks Directive, effective from 

1st January 2019, the final thesis begins with the description of the trademark legislation 

effective prior the amendment. Next chapter contains comparative analysis of former 

and current wording of the legislation following the legislative amendments of Czech 

Trademarks Act based upon the European Union Trademarks Directive.  

Further chapters of this final thesis describe in detail the distinctive character 

of the trademarks, use of the trademarks in the course of trade, likelihood of confusion on the 

part of the public and other legal issues relevant to the successful protection 

of the non-registered trademark or of another sign used in the course of trade under written law 

and established case law of the Czech and European courts. The most significant part of this 

final thesis focuses on notice of opposition and opposition proceedings, which the holder of 

non-registered trademark or of another sign used in the course of trade may use to prevent 

registration of the identical or similar trademark with the holder's non-registered trademark or 

another sign used in the course of trade.  

The final thesis furthermore focuses on application for revocation and application 

for declaration of invalidity, i.e. legal instruments providing legal protection against identical 

or similar trademarks already registered within the register of trademarks maintained 

by the Industrial Property Office. The final thesis also describes the legal regulation 

of the company name and its legal protection by legal instruments of trademark 

and competition law. Competition law aspect is also present in another part of aforementioned 

chapter, which takes on the topic of legal protection of holders of non-registered trademark 

or of another sign used in the course of trade against unfair competition.  

The last chapter summarizes protection of an European Union trademark, characteristics 

of European Union trademark system and its comparison with Czech legislation and registration 

process of the European Union trademark application, including legal protection of holders of 

non-registered trademark or of another sign used in the course of trade. 
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