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Seznam použitých zkratek a zkrácených názv ů  

 

 

Ústava     ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Listina     Listina základních práv a svobod (úst. zákon  

    č. 2/1993 Sb.) 

Úmluva      Úmluva o ochran ě lidských práv a základních svobod  

              (sd ělení FMZV č. 209/1992 Sb.), v platném zn ění  

ZV          zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích   

             návrzích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 

VŘV        vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve v ěcech vynález ů  

             a pr ůmyslových vzor ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 

ZOZ         zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve zn ění  

     pozd ějších p ředpis ů 

ZUV         zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve zn ění  

    pozd ějších p ředpis ů  

ZPV         zákon č. 207/2000 Sb., o ochran ě pr ůmyslových vzor ů,  

              ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 

ZTPV       zákon č. 529/1991 Sb., o ochran ě topografií 

     polovodi čových výrobk ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 

OSŘ         zákon č. 99/1963 Sb., ob čanský soudní řád, ve zn ění  

    pozd ějších p ředpis ů 

SŘS         zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve zn ění 

    pozd ějších p ředpis ů 

SŘ          zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zn ění pozd ějších  

     p ředpis ů  

TZ     zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ění pozd ějších 

     p ředpis ů    

TŘ    zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

     řád), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů  

ZÚS          zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve zn ění  

    pozd ějších p ředpis ů  

 

Pařížská úmluva Pa řížská úmluva na ochranu pr ůmyslového vlastnictví 
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Úvod 
 

    Tato práce je v ěnována tématu ochrany pr ůmyslového 

vlastnictví v české soudní praxi. Jedná se z pohledu právního 

o specifické téma, jehož pojednání v souvislostech se neobejde 

bez úvodního výkladu pojmu a člen ění pr ůmyslových práv, 

základní zákonné úpravy n ěkterých vybraných p ředmět ů 

pr ůmyslového vlastnictví a rozhodovací činnosti Ú řadu 

pr ůmyslového vlastnictví (dále také „Ú řad“), který rozhoduje o 

udělování ochrany v podob ě ud ělování patent ů a zápis ů 

ochranných známek, užitných vzor ů a pr ůmyslových vzor ů do 

rejst říku. Je to rovn ěž  Ú řad, který za zákonem stanovených 

podmínek rozhoduje o zrušení takové ochrany.  

 

    Uvedená základní rozhodnutí Ú řadu, bez nichž by nebylo 

pr ůmyslov ěprávní ochrany v pojetí, jak ji dnes známe, 

podléhají s ú činností od 1.1.2003 soudnímu p řezkumu ve 

správním soudnictví podle soudního řádu správního. Je to práv ě 

správní soudnictví, které ze soudního rozhodování b ude jako 

první p ředmětem mého zájmu, protože jakožto prost ředek 

soudního rozhodování, poskytující ochranu veřejným  

subjektivním práv ům vycházejícím z pr ůmyslového vlastnictví, 

může zásadním zp ůsobem ovlivnit, zda pr ůmyslové právo bude 

veřejnou mocí p řiznáno a je tedy prost ředkem ochrany 

pr ůmyslového vlastnictví. 

 

    Po pojednání o správním soudnictví se dále v té to práci 

budu v ěnovat soudní ochran ě soukromých subjektivních práv 

vycházejících z pr ůmyslového vlastnictví, kterou poskytují 

civilní soudy v řízení o sporech vyplývajících z 

pr ůmyslov ěprávních vztah ů, zejména ve sporech o porušování 

práv z patent ů, ochranných známek apod.  
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    Dále se tato práce v ěnuje významnému ve řejnoprávnímu 

prost ředku soudní ochrany pr ůmyslového vlastnictví, kterým je 

trestní ochrana soudní.  

 

     

Kapitola 1. Pr ůmyslová práva  

 

Oddíl 1. Pojem a člen ění pr ůmyslových práv  

 
    Pojem „pr ůmyslové vlastnictví“ a s ním související pojem 

„pr ůmyslová práva“ jsou za řazovány pod zast řešující pojmy 

„duševní vlastnictví“ a „práva duševního vlastnictv í“. Práva 

duševního vlastnictví vedle pr ůmyslových práv, ozna čovaných 

také jako práva z pr ůmyslového vlastnictví, zahrnují autorská 

práva a práva s autorským právem související. 1  

 

    Pr ůmyslová práva zahrnují práva k chrán ěným vynález ům 

(práva k patentu), užitným vzor ům, pr ůmyslovým vzor ům, 

topografiím polovodi čových výrobk ů, odr ůdám rostlin, ochranným 

známkám, ozna čení p ůvodu a zem ěpisným ozna čením. Dále se 

k pr ůmyslovým práv ům řadí rovn ěž právo k obchodní firm ě, 

obchodnímu tajemství, know-how a d ůvěrným informacím, 

zlepšovacím návrh ům a v ědeckým objev ům2 (v ědecké objevy v 

sou časné dob ě nemají zvláštní zákonnou ochranu). 

 

    Práva k zapsaným ochranným známkám, ozna čení p ůvodu a 

zeměpisným ozna čením a obchodnímu jménu jsou také ozna čována 

jako „práva na ozna čení“.  

 

    Práva k chrán ěnému vynálezu, užitnému vzoru, pr ůmyslovému 

vzoru a topografii polovodi čových výrobk ů jsou ozna čována také 

jako tzv. tv ůr čí pr ůmyslová práva 3.  

 

                                                           
1 viz Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné, svazek III., ASPI Publishing, s r.o., Praha 2002 
2 viz Telec, I., Tůma, P.: Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v ČR, Právní rádce 2/2004  
3 podrobněji viz Pítra, V. a kol.: Ochrana průmyslového vlastnictví I., SEVT, Praha 1992  
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    Spojujícím znakem práv duševního vlastnictví je , že se 

jedná o práva k nehmotným statk ům4, tedy práva imateriální. 

Předmětem t ěchto práv je výtvor, který je výsledkem tv ůr čí 

duševní činnosti, kterým je v p řípad ě autorského práva dílo 

umělecké nebo v ědecké, v p řípad ě patentového práva (v širším 

smyslu ozna čujícího právo k  vynálezu a právo k užitnému 

vzoru) technické řešení (vynález či užitný vzor), u pr ůmyslov ě 

vzorového práva estetický výtvor (vzhled výrobku ne bo jeho 

části – design), a v p řípad ě ochranných známek ozna čení 

odlišující výrobky nebo služby osob.  

 

    Významným znakem, který naopak zásadn ě vzájemn ě odlišuje 

dvě základní složky práva duševního vlastnictví, tj. a utorské 

právo od práv pr ůmyslových, je skute čnost, že u autorského 

práva není ke vzniku ochrany autorského díla t řeba spln ění 

jakýchkoli formálních náležitostí a právo autorské k dílu 

vzniká okamžikem vyjád ření díla ve vnímatelné podob ě, na 

rozdíl od práv pr ůmyslových, kde ke vzniku v ětšiny práv je 

t řeba p říslušného rozhodnutí o ud ělení ochrany (nap ř. ud ělení 

patentu, zápis užitného vzoru, pr ůmyslového vzoru, či ochranné 

známky do p říslušného rejst říku apod.) ze strany státního 

orgánu.  

 

 

Oddíl 2. Správní ú řady rozhodující o právech a povinnostech 

osob v oblasti pr ůmyslového vlastnictví  

 

    V prvé řadě je t řeba jmenovat Ú řad pr ůmyslového 

vlastnictví (dále také „Ú řad“ nebo „ÚPV“), který je 

kompetentní k rozhodování o poskytování ochrany na vynálezy, 

užitné vzory, pr ůmyslové vzory, topografie polovodi čových 

výrobk ů, ochranné známky a ozna čení p ůvodu výrobk ů a zem ěpisná 

ozna čení. Kompetence Ú řadu jsou dány zákonem č. 14/1993 Sb., o 

                                                           
4 podrobněji viz Knap, K., Opltová, M., Kříž, J., Růžička, M.: Práva k nehmotným statkům, Kodex Bohemia,  
   Praha 1994 
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opat řeních na ochranu pr ůmyslového vlastnictví, v platném 

znění, a pat ří k nim mimo jiné uvedená rozhodovací činnost, 

která je t ěžišt ěm jeho p ůsobení. Z hlediska postavení Ú řadu ve 

státní správ ě se jedná o úst řední správní ú řad se sídlem 

v Praze, který je gestorem pro oblast pr ůmyslového 

vlastnictví.  

 

    Je vhodné p řipomenout, že Ú řad pr ůmyslového vlastnictví 

není jediným orgánem státní správy, p řed kterým probíhá řízení 

o ud ělení ochrany. V p řípad ě nových odr ůd rostlin, které 

rovn ěž mohou být p ředmětem pr ůmyslových práv, rozhoduje o 

udělení ochrany Úst řední kontrolní a zkušební ústav zem ědělský 

se sídlem v Brn ě.  

 

 

Oddíl 3. Právní p ředpisy v oblasti pr ůmyslového vlastnictví 

 

    Rozhodovací činnost Ú řadu se řídí jednotlivými zákony na 

ochranu pr ůmyslového vlastnictví, které obsahují jak 

hmotn ěprávní úpravu, která je ve vztahu k ob čanskému zákoníku 

jako zvláštní úprava ( lex specialis ), p řípadn ě se stanoví 

přiměřené  použití ob čanského zákoníku ve v ěcech neupravených 

zákonem (u pr ůmyslových vzor ů), tak i procesní normy, kde se 

uplatní subsidiární použití správního řádu. K n ěkterým zákon ům 

vydal Ú řad jako úst řední správní orgán podzákonný právní 

předpis – vyhlášku k jejich provedení, upravující zej ména 

podrobnosti řízení. 

 

3.1. Zákony a vyhlášky  

 

    Základními zákony a vyhláškami upravujícími obl ast 

jednotlivých p ředmět ů pr ůmyslových práv jsou: 

 

Vynálezy 
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- Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzíc h, 

ve zn ění pozd ějších p ředpis ů  

- Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve v ěcech vynález ů a 

pr ůmyslových vzor ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů  

- Zákon č. 206/2000 Sb., o ochran ě biotechnologických vynález ů 

 

Užitné vzory 

- Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů  

 

Topografie polovodi čových výrobk ů  

- Zákon č. 529/1991 Sb., o ochran ě topografií polovodi čových 

výrobk ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 

 

Pr ůmyslové vzory 

- Zákon č. 207/2000 Sb., o ochran ě pr ůmyslových vzor ů a o 

změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, pr ůmyslových 

vzorech a zlepšovacích návrzích, ve zn ění pozd ějších 

předpis ů  

 

Odrůdy rostlin 

- Zákon č. 408/2000 Sb., o ochran ě práv k odr ůdám rostlin  

 

Ochranné známky 

- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů 

- Vyhláška č.97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných 

známkách 

 

Označení p ůvodu a zem ěpisná ozna čení 

- Zákon č. 452/2001 Sb., o ochran ě ozna čení p ůvodu a 

zeměpisných ozna čení 

- Vyhláška č. 243/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 

452/2001 Sb. 
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Pozn. Názvy n ěkterých zákon ů jsou uvedeny ve zkráceném zn ění 

 

3.2. Mezinárodní právo ve řejné  

 

    Z hlediska širšího právního rámce je t řeba zmínit, že 

Česká republika je členem n ěkolika mezinárodních organizací, 

jejichž činnost má významný vliv na oblast pr ůmyslového 

vlastnictví, jmenujme z nich alespo ň WTO (Sv ětová obchodní 

organizace) a WIPO/OMPI (Sv ětová organizace duševního 

vlastnictví), a rovn ěž je vázána řadou mezinárodních smluv 

zásadn ě ovliv ňujících podobu právní úpravy této oblasti. 

Z t ěchto smluv mezinárodního práva ve řejného, které mají 

bezprost řední vztah k obsahu této práce, jmenujme alespo ň ty 

základní: 

 

- Pa řížská úmluva na ochranu pr ůmyslového vlastnictví 

- Dohoda o z řízení Sv ětové obchodní organizace (WTO) 

- Úmluva o z řízení Sv ětové organizace duševního vlastnictví  

- Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vl astnictví    

- Smlouva o patentové spolupráci  

- Úmluva o ud ělování evropských patent ů 

- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo 

obchodních známek  

- Madridská dohoda o potla čení falešných nebo klamavých údaj ů 

o p ůvodu zboží  

 

    Ustanovení čl. 10 Ústavy ČR stanoví, že vyhlášené 

mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parla ment 

souhlas, a jimiž je Česká republika vázána, jsou sou částí 

právního řádu, p ři čemž stanoví-li mezinárodní smlouva n ěco 

jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Z namená to 

tedy obecnou aplika ční p řednost takto sjednaných a státem 

sankcionovaných právních norem p řed zákonnými normami, což 

může mít z hlediska rozhodovací praxe soud ů zásadní význam, 
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zejména v p řípad ě konfliktu ujednání smlouvy se zákonnou 

úpravou.  

 

3.3. Komunitární právo  

 

    Po p řistoupení České republiky k Evropské unii 1.5.2004 se 

v posledních letech stále intenzivn ěji uplat ňuje v řízení p řed 

soudy ve v ěcech ochrany pr ůmyslových práv oblast komunitárního 

práva, což souvisí se vzr ůstajícím po čtem sm ěrnic a na řízení, 

které dopadají na oblast pr ůmyslového vlastnictví, a také 

s nar ůstajícím právním pov ědomím o komunitárním právu jak mezi 

právníky obecn ě tak i mezi samotnými soudci. Nez řídka je tedy 

spor p řed soudem rozhodnut na základ ě komunitární hmotn ěprávní 

úpravy – zejména úpravy obsažené v na řízení (samoz řejm ě tam, 

kde na daný skutkový stav dopadají normy komunitárn ího práva). 

Z práva Evropských spole čenství ve vztahu k tématu práce je 

možno uvést nap říklad tyto právní p ředpisy: 

 

- Na řízení Rady (ES) č. 1383/2003 o p řijímání opat ření celních 

orgán ů proti zboží podez řelému z porušení ur čitých práv 

duševního vlastnictví a o opat řeních, která mají být p řijata 

proti zboží, o kterém bylo zjišt ěno, že tato práva porušilo 

- Na řízení Rady (ES) č. 6/2002 o (pr ůmyslových) vzorech 

Spole čenství  

- Rozhodnutí Rady č. (2006/954/ES), kterým se schvaluje 

přistoupení Evropského spole čenství k Ženevskému aktu Haagské 

dohody o mezinárodním zápisu pr ůmyslových vzor ů  

- Na řízení Rady (ES) o ochranné známce Spole čenství  

 

    K na řízením a sm ěrnicím je vhodné uvést, že pat ří 

k právním akt ům sekundárního práva neboli jedná se o prameny 

sekundárního práva Spole čenství, kterému je pak nad řazeno 

primární právo, které je jakýmsi „ústavním právem“ v systému 

komunitárního práva a zahrnuje nap říklad zakládací smlouvy a 
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smlouvy o p řistoupení. Sekundární právo musí být v souladu 

s primárním právem.  

 

    Na řízení je závazné ve všech svých částech a platí 

v okamžiku vstupu v platnost bezprost ředně ve všech členských 

státech. P řitom všechny orgány členského státu, správní orgány 

a soudy jsou povinny na řízení aplikovat a na řízení vytla čuje 

veškeré vnitrostátní právo, které je s ním v rozpor u5. To má 

zásadní význam, protože upravují-li normy na řízení danou 

otázku, soud podle nich rozhoduje i v p řípad ě, že otázka je 

českým právem upravena odchyln ě. K dalším vlastnostem na řízení 

pat ří, že je bezprost ředně použitelné, což znamená, že jej 

není zapot řebí, narozdíl od sm ěrnice, jakkoli inkorporovat či 

transformovat do vnitrostátního právního řádu, takže 

bezprost ředně zakládá práva a povinnosti a všechny subjekty 

včetn ě vnitrostátních soud ů jím jsou vázány.  

 

    Naproti tomu sm ěrnice stanoví lh ůtu, v níž členské státy, 

pro n ěž je závazná, mají povinnost obsah sm ěrnice provést tj. 

provést recepci či implementaci do vnitrostátního právního 

řádu, p ři čemž formy a prost ředky tohoto provedení jsou 

ponechány na volb ě členského státu. P řitom se u sm ěrnic v 

odborné literatu ře zmi ňuje d ůležitá vlastnost sm ěrnice – tzv. 

vertikální ú činek ve vztahu jednotlivec – členský stát, podle 

něhož je možné, aby se jednotlivec dovolal svých práv  p řed 

národním soudem na základ ě úpravy obsažené ve sm ěrnici v ůči 

státu a jeho orgán ům i za situace, kdy stát porušil 

komunitární právo nap říklad tím, že sm ěrnici neprovedl nebo ji 

provedl nesprávn ě. Naproti tomu horizontální ú činek – tj. 

možnost dovolávat se práv z neprovedené sm ěrnice mezi 

jednotlivci navzájem není p řípustný. Jde zde o to, že za 

neprovedení sm ěrnice je t řeba sankcionovat stát, který ve 

lh ůt ě sm ěrnici neprovedl, nikoliv však umožnit založení práv  a 

                                                           
5 ke komunitárnímu právu podrobněji viz Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské     
   právo. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004 
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povinností mezi jednotlivci. Další vlastností zmi ňovanou 

v souvislosti se sm ěrnicemi je jejich tzv. nep římý ú činek, 

který spo čívá v tom, že členský stát a jeho orgány, tedy 

včetn ě soud ů, jsou povinny vykládat své národní právo ve 

sv ětle textu a cíle normy. Tato povinnost eurokonformn ího 

výkladu se vztahuje nejen na národní p ředpisy implementující 

komunitární právo, ale i na celé národní právo, by ť p řijaté 

před p řijetím sm ěrnice. Tohoto nep římého ú činku sm ěrnice se 

lze však dovolat až po uplynutí lh ůty k provedení sm ěrnice; to 

platí i v situaci, kdy sm ěrnice byla transponována do 

národního práva p řed uplynutím lh ůty.      

 

    Z výše uvedeného plyne, a to má pro řízení p řed soudem 

zásadní význam, povinnost soudu ponechat národní no rmu, která 

odporuje norm ě komunitární, neaplikovánu.  

 

    Pokud jde o povahu komunitárního práva a jeho v ztah 

k národnímu právnímu řádu, dovozuje se, že komunitární právo 

představuje samostatný právní řád, který v členském státu 

působí vedle národního právního řádu, p ři čemž d ůsledkem kolize 

dvou norem t ěchto dvou právních řádů není neplatnost ale pouze 

neaplikovatelnost normy národního právního řádu, což je 

výrazem p řednosti komunitárního práva p řed národním právem.   

 

    Skute čnost, že komunitární právo vytvá ří samostatný právní 

řád je podtržena další jeho zvláštností: komunitární  právo 

podléhá pouze jedinému závaznému výkladu s kone čnou platností 

– soudnímu výkladu p řed Evropským soudním dvorem, který také 

dohlíží na správnou aplikaci komunitárního práva. T uto svou 

pravomoc vykonává Evropský soudní dv ůr i p ři řízení o 

předběžné otázce, kdy ve v ěci samé rozhoduje národní soud.  

 

    Na rozdíl od rozhodnutí národních obecných soud ů, která 

dle p řetrvávající právní v ědy nep ředstavují v České republice 

(stejn ě jako v řadě jiných kontinentálních členských státech) 
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pramen práva, soudní rozhodnutí Evropského soudního  dvora a 

v menší mí ře též Soudu prvého stupn ě jsou pramenem práva a 

řada z nich obsahuje obecn ě závazná právní pravidla, hovo říme 

o tzv. soudcovské tvorb ě práva. Rozhodnutí Evropského soudního 

dvora tedy mohou mít mimo řádný význam pro soudní řízení vedené 

před národními soudy.  

 

    Krom ě toho je význam soudního rozhodování ESD pro 

rozhodování národních soud ů ješt ě zvýrazn ěn jeho pravomocí 

rozhodovat o p ředběžných otázkách. Ú čelem této zvláštní 

pravomoci je, aby ESD p ůsobil na jednotný výklad a aplikaci 

komunitárního práva v celém Spole čenství tj. ve všech 

členských státech. Řízení o p ředběžné otázce je pokládáno za 

zvláštní nesporné řízení, které má povahu mezitímního řízení, 

k n ěmuž může dojít po zahájení řízení ve v ěci p řed národním 

soudem, který ve v ěci samé také rozhodne. P řitom podle výkladu 

a rozhodovací praxe ESD není rozhodné, zda zahájené  řízení ve 

věci je soukromoprávním procesem, trestním řízením nebo 

dokonce řízením administrativním. ESD rozhodoval o p ředběžné 

otázce na základ ě žádosti r ůzných institucí tedy nikoli nutn ě 

pouze soud ů, takže nap říklad též rozhod čí soudy, profesní 

komory, rozhod čí výbory jsou pro ú čely řízení o p ředběžné 

otázce pokládány za „soudy“, pokud spl ňují podmínku, že jsou 

to nezávislé instance trvalé povahy povolané zákone m, které 

rozhodují podle právních norem.  

 

    P ředmětem řízení o p ředběžné otázce je zejména výklad 

právních p ředpis ů komunitárního práva. ESD p řitom rozlišuje 

tzv. zjednodušené řízení o p ředběžné otázce, k n ěmuž dochází 

tehdy, jestliže otázka p ředložená k posouzení je shodná 

s n ěkterou v ěcí, o které ESD již rozhodl anebo jestliže 

odpov ěď na takovou otázku vyplývá jednozna čně z judikatury 

nebo neponechává žádný prostor k rozumným pochybnos tem. 

V jiných p řípadech prob ěhne „standardní“ řízení o p ředběžné 

otázce. 
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    P řitom komunitární právo - čl. 234 Smlouvy o založení 

Evropského spole čenství („SES“) definuje p řípady, kdy národní 

soud je povinen obrátit se s p ředběžnou otázkou na ESD, a 

případy, kdy tak u činit m ůže, ale nemusí.  

 

    Podle čl. 234/2 SES se jedná o možnost a nikoli povinnost 

národního soudu p ředložit p ředběžnou otázku ESD tehdy, pokud 

se jedná o soud, jehož rozhodnutí ve v ěci bude možné podle 

vnitrostátního práva napadnout řádným opravným prost ředkem. 

Jedná-li se však o soud, jehož rozhodnutí ve v ěci napadnout 

řádným opravným prost ředkem možné není, je takový soud podle 

čl. 234/3 povinen ESD p ředběžnou otázku p ředložit. P řitom však 

bez ohledu na to, o jaký soud se jedná a zda v dané m případ ě 

bude či nebude k dispozici řádný opravný prost ředek proti 

rozhodnutí ve v ěci, p ředkládací povinnost obecn ě neexistuje 

tehdy, jestliže v daném p řípad ě nejsou rozumné pochybnosti 

ohledn ě platnosti a výkladu komunitárního práva. Za p řípady, 

kdy neexistují rozumné pochybnosti, se pokládají p řípady, kdy 

ESD již ohledn ě stejné otázky rozhodl v jiném řízení nebo 

jestliže k dané otázce již existuje konstantní soud ní 

judikatura ESD, anebo aplikace komunitárního práva je tak 

evidentní, že obecn ě u soud ů členských stát ů nejsou o aplikaci 

pochybnosti.    

 

    Žádost o rozhodnutí o p ředběžné otázce p ředkládá 

Evropskému soudnímu dvoru národní soud, u n ěhož probíhá řízení 

ve v ěci, který zpravidla do rozhodnutí ESD o p ředběžné otázce 

řízení p řeruší. ESD rozhodne rozsudkem, který je závazný jak  

pro národní soud, který mu k posouzení p ředběžnou otázku 

přeložil, tak i pro p řípadné další soudy, které v dané v ěci 

budou rozhodovat.   

 

    Je z řejmé, že komunitární právo a rozhodnutí ESD, která 

mohou být pramenem práva, p ředstavují svou „nad řazeností“ 
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vnitrostátním právním p ředpis ům pr ůlom do d říve zavedeného 

pojetí soudního rozhodování národních soud ů. Je však t řeba 

vzít v úvahu i fakt, že vzájemný pom ěr komunitárního a 

vnitrostátního práva není zdaleka vyjasn ěn a ani právní v ěda 

není v této otázce jednotná. Navíc i postavení komu nitárního 

práva z pohledu ústavního práva (ústavního po řádku) České 

republiky m ůže vyvolávat pochybnosti, zejména pokud se 

dovozuje, že komunitární právo má p řednost nejenom p řed 

vnitrostátními „oby čejnými“ zákony, ale i p ředpisy ústavními, 

takže p řednost komunitárního práva nem ůže být omezena ani 

ústavním po řádkem členského státu. Z praktického hlediska není 

zanedbatelná ani p řetrvávající nechu ť ke ztrát ě pravomocí 

(v četn ě pravomocí soudních), a to, že právní postavení a 

vymezování členských stát ů v ůči Evropské unii je p ředmětem 

neutuchajících politických st řet ů a často je tak „právní síla“ 

a závaznost komunitárního práva n ěkterými politickými sm ěry 

zpochyb ňována. Ve výsledku také tyto okolnosti zp ůsobují, že 

komunitární právo není vždy d ůsledn ě aplikováno tam, kde na 

daný skutkový stav dopadá, a nejsou vždy dostate čně zohledn ěna 

rozhodnutí ESD. P řesto tendence ke stále siln ějšímu 

uplat ňování komunitárního práva v rozhodování p řed národními 

soudy je jednozna čná.    

 

    Ve shora uvedeném p říkladném vý čtu konkrétních právních 

předpis ů komunitárního práva, které se bezprost ředně týkají 

oblasti pr ůmyslových práv se zvláštním z řetelem k obsahu této 

práce, nejsou zám ěrn ě uvedeny sm ěrnice. Jak bylo výše uvedeno, 

směrnice jakožto jeden z nástroj ů harmonizace právních úprav 

v jednotlivých členských státech, jehož cílem však není 

vytvo řit v t ěchto státech komunitárn ě jednotné právo, vyžadují 

ve stanovené lh ůt ě provedení recepce do vnitrostátního 

právního řádu. P říkladmo uvedené vnitrostátní právní p ředpisy 

z oblasti pr ůmyslového vlastnictví tak ve své v ětšin ě prošly 

řadou novelizací, z nichž n ěkteré byly práv ě vyvolány pot řebou 

splnit povinnost inkorporace právní úpravy sm ěrnice do 



  

19

národního právního řádu. Samoz řejm ě stále m ůže být aktuální 

otázka, do jaké míry byla ta která sm ěrnice provedena 

bezvadn ě, s výše uvedenými možnými d ůsledky v p řípad ě 

nesprávn ě provedené recepce.  

 

3.4. Další vnitrostátní právní p ředpisy 

 

    Je t řeba zmínit, že právní základ pro pr ůmyslové právo 

jakožto sou část práva duševního vlastnictví je položen na 

ústavní úrovni v čl. 11 Listiny, který stanoví právo vlastnit 

majetek, v četn ě majetku nehmotného, a v ustanovení čl. 34 

odst. 1 Listiny, které zakotvuje ochranu práv k výs ledk ům 

tv ůr čí duševní činnosti zákonem.  

 

    Krom ě uvedených právních p ředpis ů je v právním řádu ČR 

řada dalších zákon ů, které dopadají na oblast pr ůmyslového 

práva, jako jsou nap říklad zákony týkající se oblasti ochrany 

práv pr ůmyslového vlastnictví, a ť už cestou soukromoprávní - 

občanský zákoník a ob čanský soudní řád, trestn ěprávní - 

trestní zákon, trestní řád a p řestupkový zákon, cestou 

spot řebitelského práva – zákon o ochran ě spot řebitele, 

obchodního práva – obchodní zákoník apod. Je rovn ěž vhodné 

zmínit zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a zákon 

č. 85/1996 Sb., o advokacii, které upravují mimo jin é právní 

postavení patentových zástupc ů a advokát ů, profesn ě p ůsobících 

při zastupování klient ů v oblasti pr ůmyslových práv. Protože 

je řízení p řed Ú řadem zpoplatn ěno (p říjmy Ú řadu jdou do 

státního rozpo čtu a pravideln ě p řesahují jeho celkové výdaje 

ze státního rozpo čtu), je vhodné ješt ě zmínit zákon č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 173/2002 Sb., 

o poplatcích za udržování patent ů a dodatkových ochranných 

osv ědčení pro lé čiva a pro p řípravky na ochranu rostlin, které 

upravují poplatky vybírané Ú řadem.   
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    Z pohledu ochrany pr ůmyslového vlastnictví je mimo řádně 

důležitý zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z pr ůmyslového 

vlastnictví a o zm ěně zákon ů na ochranu pr ůmyslového 

vlastnictví, který je jedním ze zákon ů, kterým byla provedena 

směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. 

dubna 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví, a  o n ěmž 

bude podrobn ěji pojednáno v části zabývající se soudní 

ochranou pr ůmyslového vlastnictví v civilním řízení.  

 

3.5. Procesní právní p ředpisy  

 

    Samostatnou skupinu procesních právních p ředpis ů tvo ří: 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zn ění pozd ějších 

předpis ů,  

- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů,   

- zákon č. 99/1963 Sb., ob čanský soudní řád, ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů, a  

- zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů.  

 

    Jak bylo řečeno, zákony na ochranu pr ůmyslového 

vlastnictví stanoví subsidiární použití správního řádu pro 

řízení p řed Ú řadem. Vzhledem k p řechodným ustanovením zákona 

č. 500/2004 Sb., který je ú činný po čínaje dnem 1.1.2006, nelze 

v řadě p řípad ů vylou čit použití ustanovení p ředchozího 

správního řádu (zákon č. 71/1967 Sb.). Odkazuje-li se v této 

práci na správní řád (S Ř), pak pokud z časových a v ěcných 

souvislostí nevyplývá jinak (nap říklad v p řípad ě uvád ěné 

judikatury), míní se jím nový správní řád – tj. zákon č. 

500/2004 Sb.  

     

    Aby bylo možno hovo řit o uplat ňování práv z patentu, 

ochranné známky nebo pr ůmyslového či užitného vzoru, musí být 

tento monopol ve řejnou mocí nejprve p řiznán, a to na základ ě 
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řízení p řed Ú řadem pr ůmyslového vlastnictví. Navíc i po 

udělení patentu či zápisu známky nebo vzoru do rejst říku je 

možno p ři spln ění zákonných podmínek tuto ochranu zrušit na 

základ ě zrušovacího řízení (u patent ů) nebo výmazového řízení 

(u užitných a pr ůmyslových vzor ů), a u známek pak na základ ě 

řízení o zrušení ochranné známky nebo prohlášení och ranné 

známky za neplatnou.  

 

    Bylo uvedeno, že jediným orgánem, který má prav omoc 

rozhodovat o ud ělení či zrušení ochrany, je Ú řad, soud takovou 

pravomoc nemá. Po čínaje 1.1.2003 je možno rozhodnutí Ú řadu 

podrobit soudnímu p řezkumu podle soudního řádu správního a 

pr ůmyslovým práv ům se tak dostává zvláštní soudní ochrany. 

K pojednání správního soudnictví je nejprve t řeba se alespo ň 

ve stru čnosti zabývat rozhodnutími Ú řadu a s tím související 

právní úpravou vybraných p ředmět ů pr ůmyslových práv.   

 

 

Oddíl 4. Rozhodnutí Ú řadu pr ůmyslového vlastnictví 

 

    Ú řad v řízení o jednotlivých p ředmětech pr ůmyslov ěprávní 

ochrany a v n ěkterých p řípadech i po ud ělení ochrany vydává 

řadu rozhodnutí. Rozhodnutí, která mají zásadní význ am 

z hlediska toho, zda danému p ředmětu bude ud ělena ochrana či 

nikoli, či p řípadn ě zda již existující ochrana bude zrušena, 

budou níže podrobn ěji pojednána v souvislosti s řízením o 

přihláškách vynález ů, užitných vzor ů a ochranných známek.  

 

    Jako demonstrativní vý čet rozhodnutí vydávaných Ú řadem je 

možno uvést konstitutivní rozhodnutí, jimiž se ud ěluje právní 

ochrana u jednotlivých p ředmět ů pr ůmyslového vlastnictví – 

rozhodnutí o ud ělení patentu, zápisu pr ůmyslového vzoru, 

užitného vzoru, nebo ochranné známky do p říslušného rejst říku 

apod., rozhodnutí, jimiž se právní ochrana ruší – n apř. 

rozhodnutí v řízeních o zrušení patentu (s ú činky ex tunc), 
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výmazu pr ůmyslového či užitného vzoru z rejst říku (ú činky ex 

tunc), zrušení ochranné známky (ú činky ex nunc), prohlášení 

ochranné známky za neplatnou (ú činky ex tunc), rozhodnutí 

Úřadu v pr ůběhu řízení o ud ělení ochrany pro daný p ředmět 

pr ůmyslového vlastnictví, jako je rozhodnutí o zamítnu tí 

přihlášky p ředmětu pr ůmyslového vlastnictví k ochran ě, 

rozhodnutí o zastavení řízení o takové p řihlášce, rozhodnutí o 

námitkách proti zápisu ochranné známky do rejst říku, nebo 

rozhodnutí v ur čovacím řízení (deklaratorní povahy), jímž se 

Úřad vyslovuje k otázce, zda daný p ředmět spadá do rozsahu 

ochrany ur čitého patentu na vynález nebo zapsaného užitného 

vzoru.  

 

    Pro celkovou p ředstavu objemu a struktury rozhodovací 

činnosti Ú řadu dále uvádím n ěkteré reprezentativní údaje 6 za 

rok 2007.  

    Tabulka I. uvádí za rok 2007 po čet nov ě podaných p řihlášek 

vynález ů, užitných vzor ů, a pr ůmyslových vzor ů, po čet všech 

přihlášek t ěchto p ředmět ů, o nichž nebylo k 31.12.2007 Ú řadem 

rozhodnuto, po čet p řípad ů ud ělení ochrany tj. po čet ud ělených 

patent ů na vynálezy, zapsaných užitných vzor ů a pr ůmyslových 

vzor ů, po čet rozhodnutí v ur čovacím řízení u vynález ů a 

užitných vzor ů (nový zákon č. 207/2000 Sb., o ochran ě 

pr ůmyslových vzor ů, v platném zn ění, již ur čovací řízení 

nezná), po čet rozhodnutí o zrušení patentu nebo o výmazu 

užitného vzoru či pr ůmyslového vzoru z p říslušného rejst říku, 

a kone čně po čet rozhodnutí o rozkladu – řádném opravném 

prost ředku proti rozhodnutím vydaným v 1. stupni řízení.  

    V tabulce II. jsou pak uvedeny údaje za rok 200 7 pro 

ochranné známky, jejichž řízení vykazuje řadu specifik oproti 

jiným p ředmět ům pr ůmyslového vlastnictví a nalézáme zde navíc 

řízení o námitkách a řízení o prohlášení ochranné známky za 

neplatnou.  

                                                           
6 Výroční zpráva 2007 Úřadu průmyslového vlastnictví 
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Tabulka I.   

 

Rok 2007 Nově podané 
přihlášky 

Přihlášky 
v řízení k 

31.12.2007 

Udělená 
ochrana 

Rozhodnutí
o žádosti o 

určení 

Rozhodnutí o 
návrhu na 

výmaz/zrušení 

Rozhodnutí o 
rozkladu 

Vynálezy 908 12136 1203 3 2 23 

Užitné vzory 1125 309 1059 9 37 27 

Průmyslové vzory 354 229 279 _____ 13 12 

 

 

 

Tabulka II.  

 

Rok 2007 Nově 
podané 

přihlášky 

Zapsané 
známky 

Zamítnuté 
přihlášky  

Rozhodnutí  
o námitkách 

Rozh. o   
návrhu na  
zrušení 

Rozh. o   návrhu na  
prohl. známky za 

neplatnou  

Rozhodnutí   o 
rozkladu 

Ochranné 
známky 

14715 13042 848 893 108 146 405 

 

    Z uvedeného p řehledu je z řejmé, že po čet rozhodnutí 

vydávaných ro čně Ú řadem ve v ěcech vynález ů, užitných vzor ů, 

pr ůmyslových vzor ů a ochranných známek celkem se pohybuje 

v řádech tisíc ů. U ostatních p ředmět ů pr ůmyslového vlastnictví 

(topografie a  ozna čení p ůvodu) je rozhodnutí Ú řadu řádov ě 

méně a v této práci se t ěmto rozhodnutím nebudu dále 

podrobn ěji v ěnovat.  

 

 

Oddíl 5. Právní úprava n ěkterých p ředmět ů pr ůmyslového  

         vlastnictví  

 

    Rozhodnutí Ú řadu podléhají p řezkumu ve správním 

soudnictví, a proto jsou u vybraných p ředmět ů pr ůmyslových 

práv, konkrétn ě vynález ů, užitných vzor ů a ochranných známek, 

dále ve stru čnosti, a tedy s nutným zjednodušením, uvedeny 

některé momenty zákonné úpravy t ěchto p ředmět ů a p říslušného 

řízení o p řihláškách t ěchto p ředmět ů p řed Ú řadem.  
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5.1. Právní úprava vynález ů  

 

    Základ hmotn ěprávní a procesn ěprávní úpravy problematiky 

vynález ů obsahuje zákon č.527/1990 Sb., o vynálezech a 

zlepšovacích návrzích, v platném zn ění (dále také „zákon o 

vynálezech“ nebo „ZV“).  

 

    Pokud jde o hmotn ěprávní úpravu, zákon o vynálezech hned v 

§ 2 stanoví, že na vynálezy, které spl ňují podmínky stanovené 

tímto zákonem, ud ěluje Ú řad patenty.  Toto ustanovení v sob ě 

obsahuje základ ve řejnoprávního vztahu mezi osobou oprávn ěnou 

podat p řihlášku vynálezu a Ú řadem zastupujícím ve řejnou  moc, 

který vzniká podáním p řihlášky vynálezu. Smyslem § 8 je práv ě 

definovat osobu oprávn ěnou podat p řihlášku vynálezu 

(p řihlašovatele), kterou je p ůvodce nebo jeho právní nástupce. 

Výraz „právo na patent“ v § 8 je t řeba chápat ve vztahu k § 2 

tak, že p ůvodce nebo jeho právní nástupce má právo podat 

přihlášku vynálezu s tím, že pokud vynález spl ňuje 

hmotn ěprávní podmínky stanovené zákonem (toto zjiš ťování bude 

během řízení p ředmětem tzv. úplného pr ůzkumu p řihlášky 

vynálezu – viz dále) a p řihlašovatel splní další stanovené 

formální podmínky (nap ř. zaplatí p říslušné správní poplatky – 

poplatek za podání, za žádost o provedení úplného p r ůzkumu, 

tiskový poplatek atd., podá žádost o úplný pr ůzkum atp.), má 

přihlašovatel subjektivní právo ve řejné na to, aby mu stát 

udělil patent – jakousi dnešní analogii z historie zná mých 

privilegií, který dnes vlastn ě p ředstavuje jeden z mála 

legálních monopol ů (o ú čincích patentu dále).  

 

    Hmotn ěprávní podmínky pro ud ělení patentu jsou stanoveny v 

§ 3 – patenty se ud ělují na vynálezy, které jsou nové, jsou 

výsledkem vynálezecké činnosti a jsou pr ůmyslov ě využitelné.  

Podmínky novosti, vynálezecké činnosti a pr ůmyslové 

využitelnosti jsou spole čně ozna čovány také jako podmínky 

patentovatelnosti. Obecn ě tedy řešení, u kterého p řihlašovatel 
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usiluje o jeho ochranu patentem, musí být vynálezem , musí být 

nové , výsledkem vynálezecké činnosti , a pr ůmyslov ě využitelné .  

 

    Zákon o vynálezech nepodává legální pozitivní d efinici 

pojmu „vynález“, negativn ě pouze v § 3 odst. 2 a 3 stanoví, 

která řešení vynálezem nejsou, jinými slovy, co se nepovaž uje 

za vynález, a v § 3 odst. 4, která řešení se a priori  

nepovažují za pr ůmyslov ě využitelné vynálezy. Všechna tato 

řešení tedy bez dalšího nemohou být chrán ěna patentem. 

 

    Krom ě toho jsou dále v § 4 stanovena řešení, která jsou 

vylou čena z patentovatelnosti – a to vynálezy vylou čené 

z ochrany patentem z d ůvodu ve řejného zájmu podle § 4 písm. a) 

a řešení (p ředměty) stanovené v § 4 písm. b). Rovn ěž tato 

řešení nemohou být chrán ěna patentem. 

 

    Podmínka novosti je definována v ustanovení § 5 . P ředmětný 

vynález je považován za nový, není-li sou částí stavu techniky , 

jímž je mín ěno vše, k čemu byl p řede dnem vzniku práva 

přednosti (právo p řednosti vzniká prvním podáním p řihlášky 

vynálezu v n ěkterém ze smluvních stát ů Pa řížské úmluvy) 

posuzované p řihlášky vynálezu umožn ěn jakýmkoli zp ůsobem 

přístup ve řejnosti. Krom ě toho pat ří ke stavu techniky i obsah 

přihlášek vynález ů podaných v ČR s d řív ějším právem p řednosti, 

pokud budou v uvedený den vzniku práva p řednosti nebo po tomto 

dni zve řejn ěny, což platí i pro mezinárodní p řihlášky vynález ů 

a evropské patentové p řihlášky, u nichž je Ú řad designovaným 

úřadem resp. designovaným státem Česká republika.  

    Stru čně vyjád řeno, požaduje se absolutní, sv ětová novost 

rozší řená navíc i o obsah domácích, mezinárodních a evrop ských 

přihlášek (v nichž je ur čen Ú řad nebo ČR) s d řív ějším právem 

přednosti, které dosud (rozum ějme k datu práva p řednosti 

posuzované p řihlášky vynálezu) nebyly zve řejn ěny, avšak 

zve řejn ěny budou (jinými slovy, nebude u nich nap říklad 



  

26

zastaveno řízení nebo se jich p řihlašovatel nevzdá ješt ě p řed 

zve řejn ěním).  

    Zve řejn ěním v tomto kontextu se p řitom míní zve řejn ění 

v p říslušném v ěstníku kompetentního ú řadu, jímž je u 

mezinárodních p řihlášek Mezinárodní ú řad (WIPO - zkratka z 

World Intellectual Property Organization), u p řihlášek 

evropských Evropský patentový ú řad (EPO - zkratka z European 

Patent Office) a u národních p řihlášek Ú řad. Ustanovení § 5 

pak stanoví výjimky ze stavu techniky, kdy do stavu  techniky 

nepat ří taková zve řejn ění, k nimž nedošlo d říve než šest 

měsíc ů p řed podáním p řihlášky a které zárove ň vyplývají bu ď ze 

zřejmého zneužití vzhledem k p řihlašovateli nebo jeho právnímu 

předch ůdci anebo z toho, že p řihlašovatel nebo jeho právní 

předch ůdce vystavil vynález na ú řední nebo ú ředně uznané 

výstav ě podle mezinárodní smlouvy. 

 

    Kriterium vynálezecké činnosti (v zahrani čí čast ěji 

nazývané kriteriem vynálezeckého kroku – tzv. inven tive step) 

je blíže upraveno v ustanovení § 6 odst. 1 – vynález je 

výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka 

nevyplývá z řejmým zp ůsobem ze stavu techniky , a dále v odst. 2 

-  pro hodnocení vynálezecké činnosti však není rozhodný obsah 

přihlášek vynález ů, které ke dni, od n ěhož p řísluší 

přihlašovateli právo p řednosti, nebyly zve řejn ěny. 

 

    Požadavek pr ůmyslové využitelnosti je upraven v § 7 

následovn ě: Vynález se považuje za pr ůmyslov ě využitelný, 

může-li jeho p ředmět být vyráb ěn nebo jinak používán 

v pr ůmyslu, zem ědělství nebo jiných oblastech hospodá řství. 

 

    Ú řad zkoumá spln ění uvedených hmotn ěprávních podmínek 

patentovatelnosti v pr ůběhu tzv. úplného pr ůzkumu (§ 33 ZV), 

což je fáze řízení o p řihlášce, kterou je t řeba iniciovat 

podáním žádosti o provedení úplného pr ůzkumu a zaplacením 

příslušného správního poplatku. Tuto žádost je oprávn ěn podat 
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kdokoli, Ú řad může také zahájit úplný pr ůzkum z moci ú řední. 

Pokud však žádost není podána ve lh ůt ě 36 m ěsíc ů od podání 

přihlášky vynálezu a Ú řad nezahájil v téže lh ůt ě úplný pr ůzkum 

z moci ú řední, Ú řad vydá rozhodnutí o zastavení řízení. Lh ůtu 

pro podání žádosti o úplný pr ůzkum nelze prodloužit (zákonná 

lh ůta) a její zmeškání nelze prominout (§ 65 odst. 2),  jedná 

se tedy o lh ůtu propadnou, kterou nelze restituovat. V praxi 

tedy její zmeškání vede ke ztrát ě p řihlášky, pomineme-li 

možnost podání rozkladu proti rozhodnutí o zastaven í řízení.  

 

    Zjistí-li Ú řad v rámci úplného pr ůzkumu p řihlášky 

vynálezu, že p řihláška vynálezu spl ňuje stanovené podmínky, 

udělí p řihlašovateli patent cestou vydání rozhodnutí o ud ělení 

patentu, čímž se p řihlašovatel stává majitelem patentu, a 

oznámí ve V ěstníku Ú řadu ud ělení patentu (§ 34 odst. 3). Tímto 

oznámením nastávají ú činky patentu (§ 11 odst. 2) stanovené v 

§ 11 odst. 1 takto: majitel patentu má výlu čné právo využívat 

vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu ji ným osobám, 

nebo na n ě patent p řevést. Jedná se vlastn ě o tzv. zápov ědní 

účinek – bez souhlasu majitele patentu nikdo nesmí pa tent 

využívat, jinak se dopustí porušení patentu a vznik ne 

odpov ědnostní vztah v ůči majiteli patentu se všemi z toho 

vyplývajícími nároky majitele patentu. P ři ur čitém 

kvalifikovaném porušení patentových práv m ůže nastoupit též 

odpov ědnost ve řejnoprávní podle p řestupkového nebo trestního 

zákona. Platnost patentu uplyne nejpozd ěji uplynutím 20 let od 

podání p řihlášky vynálezu (§ 21 odst. 1 ZV). 

 

    Pokud hmotn ěprávní podmínky pro ud ělení patentu spln ěny 

nejsou, Ú řad rozhodnutím p řihlášku zamítne. P ři nespln ění 

procesn ěprávních podmínek jako nap říklad povinnosti vyjád řit 

se ke zpráv ě Ú řadu o výsledku pr ůzkumu ve stanovené lh ůt ě, 

povinnosti odstranit vytýkané vady p řihlášky, povinnosti 

zaplacení poplatku za prodloužení lh ůty k podání vyjád ření 
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apod. je sankcí nikoli zamítnutí p řihlášky, ale zastavení 

řízení o p řihlášce, op ět cestou rozhodnutí o zastavení řízení.  

 

    Pro ú čely této práce je vhodné se dále zmínit o institutu  

zrušení patentu upraveném zákonem o vynálezech. Jde  v zásad ě o 

to, že p řestože Ú řad v rámci úplného pr ůzkumu zjiš ťuje, zda 

jsou spln ěny uvedené hmotn ěprávní podmínky pro ud ělení 

patentu, m ůže se stát, že se dodate čně zjistí, že podmínky 

spln ěny nebyly. M ůže k tomu dojít mimo jiné i proto, že Ú řad 

při prov ěřování podmínky novosti a vynálezecké činnosti obecn ě 

má k dispozici daný okruh rešeršních materiál ů – rešerši 

provádí v patentové literatu ře a v omezeném rozsahu i v jiných 

materiálech. Namnoze je však p ředuve řejn ění p ředmětu p řihlášky 

vynálezu konstituováno nap říklad prodejem odpovídajícího 

řešení na trhu, aniž by toto řešení bylo p ředmětem pr ůmyslov ě 

právní ochrany nebo dokonce jakkoli písemn ě publikováno. 

V takovém p řípad ě pak Ú řad takto založenou nenovost p ředmětu 

posuzované p řihlášky vynálezu nem ůže zpravidla v pr ůběhu 

řízení o p řihlášce v ůbec odhalit, pomineme-li nap říklad 

možnost t řetí osoby podat po zve řejn ění p řihlášky vynálezu 

připomínky k patentovatelnosti jejího p ředmětu podle § 32 ZV, 

což však bývá spíše výjime čným p řípadem.  

 

    Je tedy z řejmé, že zde musí být právní prost ředky, jimiž 

lze dosáhnout zrušení patentu v p řípadech, kdy hmotn ěprávní 

podmínky pro jeho ud ělení nebyly spln ěny, ale i v jiných 

taxativn ě stanovených p řípadech. Zrušení patentu je upraveno 

v ustanovení § 23 ZV, podle n ěhož Úřad patent zruší, zjistí-li 

se dodate čně,  

a) že vynález nespl ňoval podmínky patentovatelnosti;  

b) že vynález není v patentu popsán tak jasn ě a úpln ě, aby jej 

mohl odborník uskute čnit;  

c) že p ředmět patentu p řesahuje obsah p ůvodního podání 

přihlášky vynálezu nebo že p ředměty patent ů ud ělených na 

základ ě rozd ělení p řihlášky p řesahují obsah jejího 
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původního podání nebo byl-li rozsah ochrany vyplývají cí 

z patentu rozší řen;  

d) že majitel patentu na n ěj nemá právo podle § 8; zrušení 

v tomto p řípad ě Ú řad provede na návrh oprávn ěné osoby (§ 

29).  

 

    Zrušení patentu má ú činky ex tunc , na zrušený patent se 

tedy pohlíží, jakoby nebyl nikdy ud ělen. Bližší podmínky 

řízení o zrušení patentu jsou upraveny v ustanovení § 21 V ŘV. 

Z hlediska aktivní legitimace k podání návrhu na zr ušení 

patentu neklade zákon žádná omezení, navrhovatel te dy není 

povinen nap říklad ani osv ědčovat právní zájem na zrušení. O 

podaném návrhu na zrušení patentu Ú řad rozhodne rozhodnutím, 

v jehož výroku vysloví, že se patent zrušuje (p říp. částe čně 

zrušuje) anebo návrh zamítne.   

 

    Dalším institutem, který má z hlediska p řezkoumání 

rozhodnutí Ú řadu pom ěrn ě zna čný význam, je tzv. ur čení resp. 

ur čovací řízení, jehož právní základ je dán ustanovením § 67 

ZV, které stanoví, že na žádost toho, kdo osv ědčí právní 

zájem, Ú řad ur čí, zda p ředmět v žádosti popsaný spadá do 

rozsahu ochrany ur čitého patentu na vynález.  Základ procesních 

náležitostí ur čovacího řízení pak stanoví § 20 V ŘV. Na rozdíl 

od zrušení patentu je zde okruh aktivn ě legitimovaných 

subjekt ů omezen na ty, které osv ědčí právní zájem na ur čení. 

Zpravidla jde o majitele patentu, který se domáhá, aby Ú řad 

vyslovil, že p ředmět využívaný domn ělým porušovatelem spadá do 

rozsahu jeho patentu. 

 

    Ú řad rozhodne o žádosti o ur čení rozhodnutím, které má 

deklaratorní povahu, v n ěmž vysloví, že p ředmět spadá či 

nespadá do rozsahu patentu. 

 

    Shrneme-li shora uvedené, výsledkem rozhodovací  činnosti 

Úřadu v pr ůběhu řízení o p řihlášce vynálezu m ůže v zásad ě být 



  

30

rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o zamítnutí 

přihlášky, a kone čně rozhodnutí o ud ělení patentu. Po ud ělení 

patentu p řicházejí v úvahu nap říklad rozhodnutí o žádosti o 

ur čení a rozhodnutí o návrhu na zrušení patentu. Popsa ná 

rozhodnutí a jim p ředcházející řízení nejsou jedinými druhy 

řízení probíhajícími p řed Ú řadem ani jedinými rozhodnutími, 

která je Ú řad v souvislosti s vynálezy oprávn ěn vydávat, jsou 

však z hlediska pom ěrného zastoupení rozhodnutími 

nej čast ějšími, a pro vznik či zánik ochrany rozhodujícími.  

 

5.2. Právní úprava užitných vzor ů  

 

    Institut užitného vzoru má v mnohém velmi blízk o 

k vynálezu, v řadě aspekt ů se však od vynález ů odlišuje.  

 

    Na rozdíl o vynález ů nemohou být u užitných vzor ů 

předmětem ochrany pracovní postupy či zp ůsoby výroby (§ 3 

písm. c) ZUV). P ředmětem ochrany m ůže být tedy technické 

řešení – nap říklad výrobek, za řízení, slou čenina, elektrické 

zapojení.  

 

    Dále, u užitných vzor ů neprobíhá úplný pr ůzkum, v n ěmž by 

se zjiš ťovalo spln ění hmotn ěprávních podmínek (§ 1 ZUV), 

kterými však i zde jsou existence technického řešení, novost, 

pr ůmyslová využitelnost a skute čnost, že řešení p řesahuje 

rámec pouhé odborné dovednosti, která je prakticky zeslabenou 

podobou požadavku vynálezecké činnosti známé u vynález ů. Ú řad 

u užitných vzor ů zkoumá spln ění formálních podmínek (§ 8 odst. 

1, 3, 4, 5 ZUV) a podmínky jednotnosti (§ 8 odst. 2  ZUV), 

které jsou prakticky identické s obdobnými podmínka mi u 

vynález ů, p ři čemž pokud tyto nejsou spln ěny, vyzve 

přihlašovatele k odstran ění nedostatk ů ve stanovené lh ůt ě. 

Nejsou-li ve stanovené (eventueln ě prodloužené) lh ůt ě 

odstran ěny, rozhodnutím řízení o p řihlášce zastaví  (§ 11 odst. 

3 ZUV). Dále Ú řad zkoumá (rovn ěž obdobn ě jako u vynález ů), zda 
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přihláška neobsahuje p ředmět vylou čený z ochrany podle § 2 a 

3, pop řípad ě nevykazuje rozpor s § 5 ZUV (nedostatek 

pr ůmyslové využitelnosti), a pokud takový nedostatek z jistí, 

přihlášku rozhodnutím zamítne .  

 

    Spl ňuje-li p řihláška podmínky pro zápis do rejst říku, Ú řad 

užitný vzor zapíše do rejst říku (§ 11 odst. 1 ZUV), vydá 

osv ědčení o tomto zápisu a zápis oznámí ve V ěstníku (§ 11 

odst. 2 ZUV). Ú činky zapsaného užitného vzoru (§ 12 ZUV) jsou 

podobné jako u patentu. Rozdílem v porovnání s pate nty je 

maximální doba platnosti užitného vzoru, u n ěhož platnost (v 

případ ě dvojího prodloužení základní čty řleté doby platnosti) 

uplyne nejpozd ěji uplynutím 10 let ode dne podání užitného 

vzoru. Výhodou je však to, že se u užitných vzor ů na rozdíl od 

patent ů neplatí udržovací poplatky (tzv. anuity) za udržov ání 

platnosti. 

 

    V řízení o p řihlášce užitného vzoru se lze tedy setkat 

s rozhodnutím o zastavení řízení, rozhodnutím o zamítnutí 

přihlášky, avšak nikoli s rozhodnutím o zamítnutí p řihlášky 

z d ůvodu nespln ění hmotn ěprávních podmínek stanovených v § 1 

ZUV. V d ůsledku toho je pak pom ěrn ě častým jevem, že jsou do 

rejst říku zapsány vzory, u nichž tyto zákonné podmínky ne byly 

spln ěny.  

 

    Na tuto situaci pamatuje zákon o užitných vzore ch ve svých 

ustanoveních § 17 a 18, v nichž je upraven institut  výmazu 

užitného vzoru z rejst říku, který je analogií k popsanému 

institutu zrušení patentu, reaguje však i na p ředpokládanou 

relativní častost návrh ů na výmaz u užitných vzor ů n ěkterými 

zvláštnostmi procesní úpravy, nap ř. v § 18 odst. 2 poslední 

věta: Důvody  výmazu v četn ě ozna čení d ůkaz ů, kterých se návrh 

dovolává, nemohou být dodate čně měněny , nebo odst. 4: 

nevyjád ří-li se majitel užitného vzoru ve stanovené lh ůt ě, 
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Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejst říku , které lze 

považovat za prvky koncentrace správního řízení.   

 

    Zákon o užitných vzorech v ustanovení § 21 odst . 2 stanoví 

obdobné použití ustanovení zákona o vynálezech pro ur čovací 

řízení u užitných vzor ů.  

 

    Po zápisu užitného vzoru do rejst říku se tedy lze podobn ě 

jako u patent ů setkat s rozhodnutím Ú řadu o návrhu na výmaz 

užitného vzoru z rejst říku a s rozhodnutím o žádosti o ur čení.  

 

5.3. Právní úprava ochranných známek  

 

    Podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále 

také „zákon o ochranných známkách“ nebo jen „ZOZ“),  ochrannou 

známkou m ůže být, p ři spln ění dalších podmínek jakékoliv 

ozna čení schopné grafického znázorn ění, zejména slova, barvy, 

kresby, písmena, číslice, tvar výrobku a jeho obal, pokud je 

toto ozna čení zp ůsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné 

osoby od výrobk ů nebo služeb jiné osoby.  

 

    Pokud hovo říme o ochranné známce, máme na mysli ozna čení, 

které bylo zapsáno do rejst říku ochranných známek, a 

v d ůsledku zápisu do rejst říku požívá zákonné ochrany na 

konkrétním území. Jde totiž o to, že krom ě zapsaných ozna čení 

– tj. ochranných známek ZOZ rozlišuje také nezapsan á ozna čení, 

jehož uživatel ům přiznává rovn ěž ur čitá zvláštní práva. Jde 

například o právo takových osob podat námitky proti záp isu 

přihlášeného ozna čení do rejst říku, jestliže jde o ozna čení, 

které je shodné s p řihlašovaným ozna čením nebo je mu podobné, 

je užíváno uživatelem v obchodním styku pro shodné nebo 

podobné výrobky nebo služby, právo k tomuto ozna čení vzniklo 

před dnem podání p řihlášky a ozna čení nemá pouze místní dosah.  
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    O zápis ochranné známky do rejst říku se žádá p řihláškou 

podanou u Ú řadu, p ři čemž ozna čení je p řihlašováno k ochran ě 

vždy pro ur čité výrobky či služby a ve spojení s nimi se pak 

posuzuje jeho zápisná zp ůsobilost. ZOZ ve svých ustanoveních 

uvádí d ůvody pro odmítnutí ochrany. v této souvislosti 

hovo říme o absolutních  d ůvodech a relativních  d ůvodech. 

Absolutními d ůvody rozumíme d ůvody, které nelze zhojit, 

zatímco relativní d ůvody uplat ňují proti p řihlašovanému 

ozna čení zejména t řetí  osoby nej čast ěji v řízení o námitkách, 

při čemž v konkrétním p řípad ě konkrétní d ůvod m ůže odpadnout 

rozhodnutím Ú řadu o zamítnutí námitek nebo nap říklad dohodou 

t řetí osoby s p řihlašovatelem. 7  

 

    P říklady d ůvod ů pro odmítnutí ochrany, které uvádí zákon o 

ochranných známkách: 

    Vedle z řejmého d ůvodu pro zamítnutí p řihlášky, je-li 

přihlašovaným ozna čením ozna čení, které nem ůže být ochrannou 

známkou, jak bylo uvedeno výše, nelze do rejst říku dále zapsat 

například ozna čení 

- které nemá rozlišovací zp ůsobilost  

- tzv. ozna čení druhové neboli tvo řené výlu čně ozna čeními nebo 

údaji, které slouží v obchod ě k ur čení druhu, jakosti, 

množství, ú čelu, hodnoty, zem ěpisného p ůvodu nebo doby výroby 

výrobk ů nebo poskytnutí služby nebo k ozna čení jiných 

vlastností 

- tvo řené výlu čně ozna čeními nebo údaji, které se staly 

obvyklými v b ěžném jazyce nebo v poctivých obchodních 

zvyklostech, 

- které je v rozporu s ve řejným po řádkem, dobrými mravy, nebo 

závazkem z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika 

vázána, nebo jehož užívání je v rozporu s právním p ředpisem, 

- jestliže je zjevné, že p řihláška ochranné známky nebyla 

podána v dobré ví ře. 

                                                           
7 Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005 
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    První t ři shora uvedené d ůvody pro odmítnutí ochrany lze 

překonat, prokáže-li p řihlašovatel, že ozna čení získalo p řed 

zápisem do rejst říku užíváním v obchodním styku ve vztahu 

k výrobk ům či službám, pro n ěž je p řihlášeno, rozlišovací 

způsobilost.   

 

    Rovn ěž není samoz řejm ě možné zapsat ozna čení shodné se 

starší ochrannou známkou p řihlášenou nebo zapsanou pro jinou 

osobu pro shodné výrobky či služby, ledaže by tato osoba 

k takovému zápisu ud ělila písemný souhlas.  

  

    Správní řízení o p řihlášce ochranné známky se zahajuje 

podáním p řihlášky u Ú řadu. Ú řad po podání p řihlášku podrobí 

formálnímu pr ůzkumu, p ři n ěmž zjiš ťuje, zda p řihláška spl ňuje 

zákonem stanovené náležitosti. Zjistí-li nedostatky , vyzve 

přihlašovatele k jejich odstran ění ve stanovené lh ůt ě a pokud 

nejsou odstran ěny, p řihlášku rozhodnutím odmítne .  

 

    Dále Ú řad provede v ěcný pr ůzkum, p ři kterém zkoumá, zda 

nejsou dány d ůvody pro odmítnutí ochrany, shledá-li je, 

vyrozumí o nich p řihlašovatele. Pokud p řihlašovatel p řekážku 

neodstraní p řípadn ě svým vyjád řením námitky Ú řadu nep řekoná, 

Úřad p řihlášku zamítne .    

 

    P ři spln ění zákonných podmínek Ú řad p řihlášku ochranné 

známky zve řejní ve V ěstníku. Institut námitek, upravený ZOZ, 

pak slouží k tomu, aby v p řípadech, které ZOZ taxativn ě v ust. 

§ 7 uvádí, mohly t řetí osoby ve lh ůt ě 3 m ěsíc ů ode dne 

zve řejn ění p řihlášky uplatnit námitky proti zápisu 

přihlašovaného ozna čení do rejst říku. Jde o p řípady, kdy se 

t řetí osoba, jíž sv ědčí d řív ější právo nap ř. k ochranné 

známce, jinému p ředmětu pr ůmyslového vlastnictví,  nezapsanému 

ozna čení, autorskému dílu, p ři spln ění dalších podmínek 

domnívá, že zápis p řihlašovaného ozna čení by zasáhl do jejích 
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práv. Dále m ůže podat námitky osoba dot čená na svých právech 

přihláškou, která nebyla podána v dobré ví ře, a fyzická osoba, 

nebo osoba oprávn ěná uplat ňovat práva na ochranu osobnosti, 

která m ůže být dot čena p řihlašovaným ozna čením.  

 

    ZOZ upravuje řízení o námitkách v četn ě zp ůsob ů, kterými 

může o námitkách Ú řad rozhodnout. Tak dojde-li Ú řad po 

vyjád ření p řihlašovatele k námitkám k záv ěru, že jsou 

nedůvodné, námitky rozhodnutím zamítne, v opa čné p řípad ě 

zamítne p řihlášku v rozsahu výrobk ů nebo služeb, pro které 

přihláška nespl ňuje podmínky zápisu.  

 

    Pokud p řihláška spl ňuje požadavky zákona, řízení o 

přihlášce nebylo zastaveno a námitky bu ď nebyly podány nebo 

bylo řízení o nich pravomocným rozhodnutím zastaveno či byly 

pravomocným rozhodnutím zamítnuty, Ú řad zapíše ochrannou 

známku do rejst říku a vlastníku vydá osv ědčení o zápisu. Zápis 

do rejst říku je konstitutivní povahy a jeho ú činky nastávají 

dnem zápisu do rejst říku.  

 

    Podobn ě jako tomu bylo u vynález ů i užitných vzor ů, i 

zákon o ochranných známkách upravuje zákonný postup , kterým 

lze již ud ělenou ochranu zrušit. K tomu slouží dv ě zvláštní 

řízení: řízení o zrušení ochranné známky a řízení o prohlášení 

ochranné známky za neplatnou. 

 

    Řízení o zrušení ochranné známky je návrhové a návrh  lze 

podat jen z d ůvod ů, jejichž taxativní vý čet podává zákon. 

Rozhodne-li Ú řad o návrhu t řetí osoby na zrušení tak, že mu 

vyhoví, má pravomocné zrušení ochranné známky ú činky ex nunc .  

 

    Naproti tomu řízení o prohlášení ochranné známky za 

neplatnou m ůže Ú řad zahájit jak na návrh tak i z moci ú řední. 

Pravomocné rozhodnutí o prohlášení ochranné známky za 

neplatnou má ú činky ex tunc , takže se na známku pohlíží tak, 
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jako by nikdy nebyla zapsána. Je vhodné zmínit, že důvody pro 

podání návrhu na prohlášení ochranné známky za nepl atnou 

zahrnují i d ůvody pro podání námitek (rovn ěž osoby aktivn ě 

legitimované k podání návrhu z t ěchto d ůvod ů jsou totožné), 

takže uplyne-li marn ě t říměsí ční lh ůta k podání námitek po 

zve řejn ění p řihlášky, neznamená to ztrátu možnosti pro 

oprávn ěné osoby námitkové d ůvody uplatnit po zápisu ochranné 

známky do rejst říku.  

 

 

Oddíl 6. Správní p řezkum rozhodnutí Ú řadu vydaných v I. stupni  

         řízení 

 

    Procesní normy jednotlivých zákon ů na ochranu pr ůmyslového 

vlastnictví bu ď p římo obsahují ustanovení o opravném řízení 

(ZV, ZPV, ZOZ), které stanoví, že proti rozhodnutí Úřadu (u 

vynález ů, užitných a pr ůmyslových vzor ů s výjimkou rozhodnutí 

o žádosti o prominutí zmeškání lh ůty, u ochranných známek lze 

podat rozklad i proti tomuto rozhodnutí) je p řípustný rozklad 

podaný ve lh ůt ě jednoho m ěsíce od doru čení rozhodnutí, nebo 

odkazují (ZUV, ZTPV) na použití takového ustanovení  ze zákona 

o vynálezech.  

 

    S uvedenou výjimkou tedy proti všem rozhodnutím  Ú řadu lze 

podat řádný opravný prost ředek – rozklad. O rozkladu rozhoduje 

předseda Ú řadu (což p římo stanoví u vynález ů § 68 ZV a u 

užitných vzor ů § 21 odst. 2 ZUV ve spojení s § 68 ZV, u 

ochranných známek to plyne z § 42 ZOZ ve spojení s § 152 S Ř) 

na návrh jím ustavené odborné (rozkladové) komise. Včas podaný 

rozklad má odkladný ú činek, jak plyne ze subsidiárního použití 

správního řádu a konkrétn ě jeho ustanovení § 152 odst. 4 S Ř ve 

spojení s § 85 odst. 1 S Ř. V p řípad ě ochranných známek tento 

odkladný ú činek stanoví p římo § 42 odst. 1 ZOZ. Pokud zákony 

na ochranu pr ůmyslového vlastnictví ve svých ustanoveních 

nestanoví jinak, použije se pro řízení p řed Ú řadem správní 
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řád, výslovn ě je v t ěchto zákonech pak stanoveno vylou čení 

použití ur čitých ustanovení správního řádu, mezi nimi také 

ustanovení o složení rozkladové komise (§ 152 odst.  3 S Ř) a o 

možném ukon čení řízení o rozkladu (§ 152 odst. 5 a § 90 odst. 

1 písm. c) S Ř). Posledn ě jmenovaná výluka z použití správního 

řádu má zna čný význam, protože umož ňuje (a v praxi se tak 

často d ěje), aby p ředseda Ú řadu o rozkladu rozhodl tak, že jej 

změní, i v p řípadech, kdy to správní řád neumož ňuje – totiž v 

případech, kdy není spln ěna podmínka, že se tímto rozhodnutím 

pln ě vyhovuje rozkladu a zárove ň jím nem ůže být zp ůsobena újma 

žádnému z ú častník ů (nap říklad už z pouhého d ůvodu ztráty 

možnosti odvolat se).  

 

    Tak podává-li rozklad jeden z ú častník ů sporného řízení 

(nap ř. řízení o zrušení patentu) proti rozhodnutí o zrušení , 

z povahy v ěci vždy jednomu z ú častník ů vzniká újma, pokud 

předseda Ú řadu napadené rozhodnutí zm ění. M ůže dojít rovn ěž k 

rozhodnutím o rozkladu v nesporných v ěcech, která spo čívají ve 

změně napadeného rozhodnutí, kterou se navrhovateli pln ě 

nevyhovuje (nap říklad rozhodne-li p ředseda Ú řadu o rozkladu 

podaném p řihlašovatelem proti rozhodnutí o zamítnutí p řihlášky 

ochranné známky v rozsahu pouze části výrobk ů či služeb 

způsobem, že zm ění rozhodnutí tak, že zamítne p řihlášku pro 

některé další výrobky či služby.  

 

    Proti rozhodnutí o rozkladu se již nelze dále o dvolat, 

takže oznámené rozhodnutí o rozkladu je pravomocným  

rozhodnutím (§ 152 odst. 4 S Ř ve spojení s § 91 odst. 1 S Ř).  

 

    Z hlediska možnosti soudního p řezkumu rozhodnutí Ú řadu má 

zásadní význam, aby ú častník řízení p řed Ú řadem, pokud si 

přeje zm ěnu či zrušení prvoinstan čního rozhodnutí, vždy 

uplatnil řádný opravný prost ředek – tj. podal rozklad, nebo ť 

neuplatn ění řádného opraveného prost ředku s výjimkou p řípad ů, 

kdy Ú řad rozhodne o opravném prost ředku jiného na újmu práv 
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žalobce, je jedním z d ůvod ů nep řípustnosti žaloby, jíž se 

žalobce domáhá p řezkoumání rozhodnutí správního orgánu ve 

správním soudnictví. 

 

 

Kapitola 2. Správní soudnictví  

 

Oddíl 1. Pojem správního soudnictví, historie a sou časnost  

 

    Po zm ěně spole čenských pom ěr ů v naší zemi v r. 1989 byl 

zákonem č. 519/1991 Sb. novelizován ob čanský soudní řád (dále 

jen „OS Ř“) a touto novelizací byla legislativn ě provedena 

obnova správního soudnictví tak, že pátá část OS Ř byla zcela 

věnována správnímu soudnictví. Navázalo se tak na p ředchozí 

československou úpravu z let 1918 až 1920, jejíž kon tinuita 

v oblasti správního soudnictví byla p řerušena obdobím po roce 

1948 (Nejvyšší správní soud fungoval do r. 1950). U vedená 

novela v § 244 odst. 1 definovala správní soudnictv í jako 

soudní p řezkoumání zákonnosti  správních akt ů, kterými bylo 

rozhodnuto o subjektivních právech . Individuální správní akty 

tedy nemohly být soudn ě p řezkoumány z hlediska jejich v ěcné 

správnosti a p řiměřenosti 8.  

 

    Takováto podoba správního soudnictví nebyla zce la 

vyhovující z n ěkolika pohled ů. V prvé řadě Ústava v čl. 91 

zakotvila Nejvyšší správní soud, o n ěmž ústavodárce 

předpokládal, že bude institucionálním základem správ ního 

soudnictví, což však po dlouhou dobu nebylo napln ěno, nebo ť 

ustanovení Ústavy nebylo provedeno a tento soud neb yl po 

dlouhou dobu ustaven. Dále to byl deficit úpravy sp rávního 

soudnictví z pohledu Úmluvy o ochran ě lidských práv a 

základních svobod (dále také „Úmluva“), která ve sv ém čl. 6 

vyžaduje, aby soud (autentické anglické zn ění uvádí termín 

„tribunal“, takže obecn ě nemusí jít o „soud“) p ři p řezkoumání 
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správních rozhodnutí rozhodoval v tzv. plné jurisdi kci, tzn., 

aby se zabýval krom ě zákonnosti i v ěcnou správností, 

přiměřeností a ú čelností napadených rozhodnutí. K tomu 

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vyslov il záv ěr, 

že rozhodnutí o ob čanských právech a povinnostech musí být 

přezkoumatelné nejen z hlediska zákonnosti, ale i po stránce 

skutkové, tedy v tzv. plné jurisdikci 9.  

 

    Uvedené nedostatky správního soudnictví vedly k  nálezu 

Ústavního soudu Pl ÚS 16/19 publikovaného pod číslem 276/2001, 

jímž byla pátá část OS Ř zrušena ke dni 31.12.2002. 

V od ůvodn ění tohoto nálezu Ústavní soud uvádí: sou časná právní 

úprava správního soudnictví vykazuje závažné ústavn ěprávní 

deficity. P ředevším nejsou n ěkteré aktivity ve řejné správy, 

stejn ě jako její p řípadná ne činnost, pod kontrolou soudní moci 

vůbec. Dále pak ne každý, kdo m ůže být ve svých právech dot čen 

správním rozhodnutím, má právo obrátit se na soud. Pokud pak i 

takové právo má, není stranou v plnohodnotném fair procesu ve 

smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy, a č by tomu tak v řadě v ěcí býti 

mělo. Vydané soudní rozhodnutí je pak kone čné a (s výjimkou 

ústavní stížnosti) nereformovatelné, což vede k nej ednotné 

judikatu ře, jakož i k nerovnému postavení správního ú řadu, 

tedy ke stavu rozpornému s požadavky právního státu . Kone čnost 

některých rozhodnutí (zastavení řízení) pak m ůže vést i 

k odmítnutí spravedlnosti. Kone čně pak výkon správního 

soudnictví je organizován zp ůsobem, který ignoruje skute čnost, 

že Ústava v čl. 91 uvádí jako sou část soustavy soud ů Nejvyšší 

správní soud.   

 

    Nálezem Ústavního soudu zrušená část pátá OS Ř byla 

nahrazena zákonem č. 150/2002 (S ŘS) a zákonem č. 151/2002 Sb. 

(novela OS Ř). P ůvodn ě jednotné řízení bylo podle sou časné 

právní úpravy nahrazeno koncepcí, kdy vedle p řezkoumávání 

                                                                                                                                                                                     
8 Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část, 5. vyd., C.H.Beck, Praha 2003 
9 Biskupová, E.: Průmyslové vlastnictví a soudní rozhodování, Průmyslové vlastnictví 9-10/2005 
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rozhodnutí správních orgán ů soudy v režimu S ŘS jsou ur čitá 

správní rozhodnutí p řezkoumávána podle nové části páté OS Ř.  

 

    D ělicí linie mezi použitím S ŘS a OS Ř vychází 

z teoretického rozlišování subjektivních práv ve řejných a 

subjektivních práv soukromých vyplývajících ze 

soukromoprávních vztah ů. Řečeno zjednodušen ě, správní 

rozhodnutí o právní v ěci vyplývající ze soukromoprávních 

vztah ů jest p řezkoumávat (až na výjimky) v režimu OS Ř 

(§ 244 odst. 1 OS Ř), zatímco správní rozhodnutí o 

subjektivních právech ve řejných (rovn ěž s výjimkami) mají být 

napříšt ě p řezkoumávána podle S ŘS (§ 2 a 6 S ŘS).  

    P řestože rozlišování práva ve řejného a soukromého má 

v právní v ědě hlubokou tradici po čínaje římskou jurisprudencí, 

vždy bylo též p ředmětem teoretických spor ů a tím spíše spor ů 

v právní praxi. V oboru pr ůmyslových práv se tohoto tématu 

dotýkalo n ěkolik prací 10.  

    Kritérií, které lze použít k rozlišení práva so ukromého a 

práva ve řejného, je n ěkolik. Z nich t ři jsou zejména 

zmi ňované. Jsou to teorie zájmová, zd ůraz ňující jako kritérium 

rozlišení to, zda jde o záležitosti ve řejného zájmu nebo  

zájmu soukromého, teorie organická, kladoucí d ůraz na 

rozlišení postavení právního subjektu v ur čitém právním vztahu 

jako člena ur čité pospolitosti anebo subjektu stojícího mimo 

takové členství, a kone čně teorie mocenská, u níž je 

kritériem, zda se v daném právním vztahu prosazuje vztah 

nadřízenosti a pod řízenosti (což je typické pro ve řejné právo) 

nebo vztahy rovnosti subjekt ů, které se uplat ňují v právu 

soukromém.  

    Protože za často právní vztahy v sob ě zahrnují jak prvky 

soukromoprávní tak i ve řejnoprávní, a použití kritérií 

zdůraz ňovaných uvedenými teoriemi nemusí vždy vést ke stej nému 

výsledku, rozhrani čení záležitostí soukromoprávních a 

                                                           
10 např. viz Čermák, K., Čermák jr., K.: Rozhodování o občanských právech nebo závazcích v řízeních před  
  Úřadem průmyslového vlastnictví, Karlovarské právnické dny 1999  
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veřejnoprávních není bez problém ů. Právní úprava v OS Ř ani v 

SŘS nedává bližší vodítko k usouzení, které ze zmi ňovaných 

kritérií má být v takovém p řípad ě p řednostn ě použito, a ani 

jinak právn ě ur čit ěji nedefinuje rozlišení soukromoprávních 

věcí od v ěcí ve řejnoprávních, a p řitom nap říklad s pojmem 

„soukromoprávní v ěc“ pracuje (§ 68 písm. b) S ŘS). Výsledkem 

je,  že u n ěkterých správních rozhodnutí bude jak v právní 

teorii tak i právní praxi vznikat pochybnost, zda j e 

přezkoumávat podle OS Ř nebo S ŘS. 11 Je tak do zna čné míry na 

judikatu ře, aby pomohla vyjasnit uvedené pochybnosti a 

přisp ěla k v ětší ur čitosti právní úpravy.  

 

    Zákonodárce s možností vzniku uvedených problém ů po čítal, 

protože spolu se S ŘS a novelou OS Ř byl p řijat i zákon č. 

131/2002 Sb., o rozhodování n ěkterých kompeten čních spor ů, 

účinný rovn ěž od 1.1.2003. Jak napovídá již název zákona, 

postupuje se podle n ěj v p řípadech kladných nebo záporných 

kompeten čních spor ů o pravomoc nebo v ěcnou p říslušnost vydat 

rozhodnutí, kde stranami sporu mohou být soudy a or gány moci 

výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy, nebo soudy 

v ob čanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví. 

Podle tohoto zákona kompeten ční spor projedná a rozhodne o n ěm 

zvláštní senát složený ze t ří soudc ů Nejvyššího soudu a t ří 

soudc ů Nejvyššího správního soudu. Zvláštní senát rozhodn e 

usnesením o tom, kdo je p říslušný vydat rozhodnutí v p říslušné 

věci. Proti rozhodnutí zvláštního senátu nejsou oprav né 

prost ředky p řípustné.  

 

 

Oddíl 2. P řezkoumání rozhodnutí Ú řadu ve správním soudnictví  

 

2.1. Období do usnesení zvláštního senátu čj. Konf 93/2003-5  

 

                                                           
11 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní, 3. vyd., Linde Praha, a.s., Praha 2004 
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    Podle právní úpravy správního soudnictví ú činné do 

31.12.2002 – tedy v období do nabytí ú činnosti soudního řádu 

správního, bylo podle části páté OS Ř soudn ě p řezkoumáno 

přibližn ě 200 rozhodnutí Ú řadu, p ři čemž v ětšina t ěchto 

rozhodnutí byla rozhodnutími ve v ěcech ochranných známek. Je 

to dáno jednak po čtem každoro čně p řihlašovaných ochranných 

známek a také zvláštnostmi řízení o p řihlášce ochranné známky, 

kdy v pr ůběhu tohoto řízení (po zve řejn ění ochranné známky) 

mohou t řetí osoby ve stanovené lh ůt ě podat námitky proti 

zápisu ochranné známky do rejst říku, p ři čemž tyto osoby jsou 

pak v řízení o námitkách jeho ú častníky. Řízení o námitkách je 

tedy sporným řízením, zpravidla je vždy jedna strana 

nespokojená s rozhodnutím Ú řadu o námitkách, a 

pravd ěpodobnost, že bude požadováno soudní p řezkoumání je tak 

relativn ě vysoká.  

 

    P řezkumy ve v ěcech správního soudnictví, v nichž nebylo 

rozhodnuto do dne ú činnosti S ŘS a v nichž byla dána v ěcná 

příslušnost k řízení vrchním soud ům nebo Nejvyššímu soudu, 

měly být v souladu s p řechodným ustanovením § 132 posl. v ěta 

SŘS p řevzaty a dokon čeny Nejvyšším správním soudem. Protože 

věci pr ůmyslového vlastnictví spadaly podle OS Ř p řed 1.1.2003 

pod v ěcnou p říslušnost t ěchto soud ů a zdálo se, že není pochyb 

o tom, že se jedná o v ěci správního soudnictví, byly 

nevy řízené žaloby proti rozhodnutím p ředsedy Ú řadu 

pr ůmyslového vlastnictví podané k Vrchnímu soudu v Pra ze 

postupovány tímto soudem Nejvyššímu správnímu soudu .  

 

    Nejvyšší správní soud však tyto žaloby odmítal projednávat 

a argumentoval, že žaloby sm ěřují proti rozhodnutí správního 

orgánu o soukromém právu, takže p řezkum t ěchto rozhodnutí 

nepat ří do p ůsobnosti správních soud ů, nýbrž je t řeba 

postupovat podle části páté OS Ř. Opíral tedy svoji argumentaci 

o nep řípustnost žaloby podle § 68 písm. b) S ŘS, který stanoví, 

že žaloba je nep řípustná také tehdy, „jde-li o rozhodnutí 
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správního orgánu v soukromoprávní v ěci, vydané v mezích 

zákonné pravomoci správního orgánu“, p řípadn ě žalobu odmítnul 

na základ ě § 46 odst. 2 S ŘS. Odmítání projednávat tyto žaloby 

Nejvyšší správní soud jednotn ě od ůvod ňoval argumentací, v níž 

mimo jiné vyslovil, že „ ... pr ůmyslové vlastnictví p ředstavuje 

souhrn absolutních subjektivních práv k nehmotným s tatk ům 

pr ůmyslov ě využitelným a jejich ochranu. Protože nehmotné 

statky jsou pod řaditelné pod pojem duševního vlastnictví, 

představují tzv. jinou majetkovou hodnotu, která je z působilá 

být p ředmětem ob čanskoprávních vztah ů. Na základ ě této premisy 

lze u činit záv ěr, že vztahy upravené právem pr ůmyslového 

vlastnictví tvo ří specifickou oblast ob čanskoprávních vztah ů; 

na soukromoprávním charakteru pr ůmyslových práv nic nem ění ani 

skute čnost, že pro pr ůmyslové vlastnictví je typické prolínání 

veřejnoprávních aspekt ů, když nakládání s nimi je pod řízeno 

předpis ům ve řejného práva a navíc jsou chrán ěny nejen 

prost ředky práva soukromého ale i práva ve řejného. “ Žalobci 

tedy obdrželi usnesení soudu o odmítnutí žaloby, v němž byli 

poučeni o možnosti podání žaloby u p říslušného soudu podle 

části páté OS Ř do jednoho m ěsíce od právní moci usnesení podle 

§ 46 odst. 2 S ŘS.  

 

     Nastalý stav vyvolával zna čné pochybnosti o tom, jak 

vlastn ě p ři p řezkoumání rozhodnutí Ú řadu postupovat. N ěkte ří 

žalobci se obraceli se svými žalobami v souladu s r ozhodnutím 

Nejvyššího správního soudu na soudy obecné postupem  podle 

části páté OS Ř, podle níž však m ěly být ú častníky řízení pouze 

osoby, které byly ú častníky v řízení p řed Ú řadem, p ři čemž Úřad 

sám ú častníkem nebyl. V n ěkterých p řípadech však v rozporu 

s OSŘ byl Ú řad za ú častníka řízení soudem ozna čen, jindy zas 

nebylo ani jisté, zda bude moci ve v ěci vyslovit svoje 

stanovisko. 12 

 

                                                           
12 Biskupová, E.: Průmyslové vlastnictví a soudní rozhodování, Průmyslové vlastnictví 9-10/2005 
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    Žalobci, kte ří s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 

spokojeni nebyli, nemohli proti n ěmu brojit řádným opravným 

prost ředkem. Nakonec nepomohlo ani stanovisko Ústavního s oudu, 

na který se žalobce obrátil ústavní stížností, nebo ť Ústavní 

soud ve v ěci IV.US 349/03 rozhodl, že by překra čoval svoji 

kompetenci, pokud by si osvojoval rozhodovat o rozd ělení 

agendy správního soudnictví podle ve řejnoprávní a 

soukromosprávní povahy vztah ů, které jsou p ředmětem spor ů. Je 

věcí obecné justice nalézat hranici mezi množinou 

veřejnoprávních a soukromoprávních vztah ů. Ta m ůže být 

nez řetelná, jak ukazují závažné argumenty st ěžovatele, 

Nejvyššího správního soudu a Ú řadu pr ůmyslového vlastnictví. 

Dle sou časné úpravy soudního řízení správního a ob čanského 

soudního řízení je nicmén ě řízení o takovém konfliktu sv ěřeno 

speciálnímu justi čnímu orgánu podle zákona č. 131/2002 Sb., o 

rozhodování n ěkterých kompeten čních spor ů, kde je rovn ěž toto 

řízení upraveno. Ústavní soud jako justi ční orgán, povolaný 

k ochran ě zvláštní kategorie základních práv až po selhání 

jiných administrativních a justi čních orgán ů, necítí pot řebu 

řešit uvedený právn ě-teoretický spor. Rozhrani čení ve řejného a 

soukromého práva je záležitost práva jednoduchého, nikoli 

základních lidských práv, a ť už hmotných (právo na majetek dle 

čl. 11, právo k výsledk ům tv ůr čí duševní činnosti dle čl. 34 

či další práva), nebo procesních (právo na soudní a jinou 

právní ochranu dle čl. 36 a dalších Listiny). Ta mohou být 

stejn ě dob ře chrán ěna nebo opomíjena jednou nebo i druhou 

větví sou časného českého správního soudnictví, p ři čemž 

justi ční charakter rozhodujících orgán ů pochyby nevyvolává.  

 

2.2. Usnesení zvláštního senátu čj. Konf 93/2003-5  

   

    Zásadním momentem v řešení otázky p říslušnosti soudu 

k p řezkoumání rozhodnutí Ú řadu pak p řineslo rozhodnutí čj. 

Konf 93/2003-5 Zvláštního senátu pro rozhodování ko mpeten čních 
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spor ů, z řízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování 

některých kompeten čních spor ů.  

 

    Zvláštní senát rozhodoval o návrhu, došlém zvlá štnímu 

senátu v říjnu r. 2003, Obvodního soudu pro Prahu 9, který 

žádal, aby zvláštní senát rozhodl spor o v ěcnou p říslušnost, 

vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb. 

(v dalším textu „kompeten ční spor“) mezi Nejvyšším správním 

soudem a Obvodním soudem pro Prahu 9 ve v ěci u obvodního soudu 

zapsané pod sp. zn. 14 C 143/2003, s následujícím s tavem 

plynoucím ze spisu: 

    Ú řad na návrh navrhovatele vymazal v srpnu 2000 

z rejst říku ochranných známek ochrannou známku, p ři čemž proti 

tomuto rozhodnutí podal následn ě majitel ochranné známky 

rozklad, jemuž Ú řad vyhov ěl, rozhodnutí vydané v I. stupni 

zrušil a vyslovil, že ochranná známka z ůstává v plném rozsahu 

v platnosti. 

    Navrhovatel výmazu napadl v srpnu r. 2001 rozho dnutí 

předsedy Ú řadu žalobou ve správním soudnictví u Vrchního soudu  

v Praze podle § 247 a násl. OS Ř ve zn ění tehdy ú činném. Vrchní 

soud řízení do konce roku 2002 nedokon čil a v ěc p řevzal 

k dalšímu řízení nov ě z řízený Nejvyšší správní soud podle 

§ 132 S ŘS.  

    Nejvyšší správní soud – již podle právních p ředpis ů 

účinných od 1.1.2003 o správní žalob ě v ěcně nerozhodl a 

usnesením ze dne 24.7.2003 žalobu odmítl s poukazem  na 

ustanovení § 46 odst. 2 S ŘS, p ři čemž sou časn ě žalobce pou čil o 

tom, že m ůže v téže v ěci podat žalobu podle části páté OS Ř (ve 

znění ú činném po 1.1.2003) k místn ě p říslušnému okresnímu 

soudu, a to ve lh ůt ě jednoho m ěsíce od právní moci usnesení, 

při čemž mu p ři dodržení této lh ůty z ůstávají ú činky dosud 

učin ěných procesních úkon ů zachovány. 

    Navrhovatel výmazu – žalobce tedy podal u Obvod ního soudu 

pro Prahu 9 žalobu proti Ú řadu i proti vlastníkovi známky. 

Žalovaní se k v ěci vyjád řili. Nutno uvést, že podobn ě jako 
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v d řív ějších p řípadech Ú řad konzistentn ě argumentoval proti 

příslušnosti obvodního soudu a zd ůvod ňoval, že jde o v ěc 

správního soudnictví, která má býti projednána a ro zhodnuta 

podle S ŘS, a nikoli obecným soudem v režimu OS Ř. Dále uvád ěl, 

rovn ěž ve shod ě se svými d řív ějšími stanovisky, že podle OS Ř 

není Ú řad v ůbec pasivn ě legitimován, takže pokud by m ělo být o 

žalob ě podle OS Ř rozhodnuto, m ěla by být již z tohoto d ůvodu 

žaloba proti Ú řadu zamítnuta. V tomto konkrétním p řípad ě pak 

navrhl, aby obvodní soud vyvolal kompeten ční spor, což se také 

stalo a obvodní soud podal zvláštnímu senátu shora uvedený 

návrh.  

    Zvláštní senát o kompeten čním sporu (o návrhu) rozhodl 

tak, že příslušný vydat rozhodnutí o uvedené konkrétní žalob ě 

proti rozhodnutí p ředsedy Ú řadu pr ůmyslového vlastnictví ve 

věci výmazu ochranné známky je soud ve správním soudn ictví  a 

zrušil shora uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu, jímž 

tento soud odmítl žalobu.  

 

    P řestože je pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu 

závazné v dané konkrétní v ěci, m ělo a má pro další 

projednávání a rozhodování žalob proti rozhodnutím Úřadu 

(p ředsedy Ú řadu) a pro celou oblast pr ůmyslových práv závažný 

preceden ční význam a to zejména s ohledem na od ůvodn ění 

uvedeného konkrétního rozhodnutí, v n ěmž se Zvláštní senát 

podrobn ě zabývá problematikou správního soudnictví a 

rozlišením ve řejnoprávních a soukromoprávních vztah ů, a proto 

je vhodné se jím na tomto míst ě obsáhleji zabývat.  

 

Z od ůvodn ění rozhodnutí: 

    Úkol ů reformy správního soudnictví ú činné od 1.1.2003 bylo 

několik. Šlo nejen o to, z řídit a aktivovat Nejvyšší správní 

soud, Ústavou p ředpokládaný již od roku 1993, a nejen o to, 

uvést recentní podobu správního soudnictví z let 19 92-2002 do 

souladu s mezinárodn ěprávními závazky České republiky (zejména 

s požadavky, plynoucími z Evropské úmluvy o ochran ě lidských 
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práv a základních svobod), ale také o to, navrátit do právního 

řádu starý princip, stru čně vyjád řitelný tezí, že všude tam, 

kde podle zvláštního zákonodárství rozhoduje správn í orgán 

namísto řádného soudu soukromoprávní v ěc, m ůže se ten, kdo se 

cítí takovým rozhodnutím poškozen, obrátit na soud,  který 

v po řadu práva o takové v ěci rozhodne.  

    V historickém právu na území dnešní České republiky byla 

tato zásada prosazena po vít ězství liberálních princip ů 

politických a ekonomických. Jejím ústavním základem  se stala 

tzv. prosincová ústava. 

    Soudnictví od té doby muselo z tohoto pohledu l išit v ěci 

soukromého práva, náležející p řed civilní soudy, lhostejno, 

zda o takové v ěci již rozhodl správní orgán, a v ěci práva 

veřejného, rozhodované sice rovn ěž správními orgány, nicmén ě 

v t ěchto p řípadech podrobené soudní kontrole ve zvláštním 

procesu (dnes ozna čovaném jako správní soudnictví). P řed 

správní soudy již od doby jejich právního vzniku ne náležely 

věci soukromoprávní, t řebas o nich podle zvláštních právních 

předpis ů rozhodovaly správní ú řady, a vice versa soudy civilní 

neprojednávaly ve řejnoprávní návrhy, le č k tomu byly povolány 

zákonem.  

    Ustanovení § 105 Ústavy z roku 1920 shodn ě s rakouskou 

ústavní úpravou normovalo, že „(1) Ve všech p řípadech, ve 

kterých ú řad správní podle zákon ů o tom vydaných rozhoduje o 

nárocích soukromoprávních, volno jest stran ě tímto rozhodnutím 

dot čené po vy čerpání opravných prost ředk ů dovolávati se 

nápravy po řadem práva.“ V ěci soukromého práva tak až do 

samotné likvidace správního soudnictví v roce 1952 nikdy p řed 

správní soudy nenáležely, ale řešily se po řadem práva podle 

zvláštního procesního p ředpisu.  

    Obnovením správního soudnictví v roce 1991 byl tento 

dřív ější ústavní princip opomenut, takže i tam, kde sprá vní 

orgán rozhodoval v ěc soukromého práva, náleželo takové 

rozhodnutí k soudnímu p řezkoumání ve správním soudnictví.   
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    Stav, kdy ve správním soudnictví jsou p řezkoumávána i 

rozhodnutí ve v ěcech práva soukromého, byl dlouhodob ě 

poci ťován jako deficit, nebo ť jen díky tomu, že zákonodárce 

sv ěřil rozhodování spor ů o soukromé právo správním orgán ům, 

přicházel ú častník takového sporu zcela o možnost dosíci toho, 

aby o v ěci samé soud jednal a o jeho soukromém právu nebo 

povinnosti s kone čnou platností také rozhodl. 

    Soud ve správním soudnictví totiž p řezkoumával toliko 

zákonnost rozhodnutí správního orgánu a napadené ro zhodnutí 

mohl jen zrušit a v ěc vrátit  k dalšímu řízení znovu jen ke 

správnímu orgánu; tak tomu je ostatn ě i dnes, protože taková 

je sama podstata soudní kontroly ve řejné správy. Ovšem strana 

soukromého sporu, o n ěmž – nebýt sv ěření takového sporu do 

pravomoci správního orgánu – jinak rozhodoval soud v ob čanském 

soudním řízení (§ 7 odst. 1 OS Ř) tak byla zbavena možnosti 

domoci se toho, aby o právu samém – a nikoli jen o zákonnosti 

rozhodnutí orgánu exekutivy – rozhodl nezávislý sou d.  

    Reforma samotného správního soudnictví, ú činná od 

1.1.2003, ...musela být proto dopln ěna i obnovením již 

popsaného principu vyd ělení v ěcí soukromého práva z procesu 

vedeného u správních soud ů, podle n ěhož rozhodne-li správní 

orgán v rámci své zákonné kompetence v ěc soukromoprávní, 

obrací se ten, kdo takovým rozhodnutím došel újmy n a právu, na 

soud rozhodující ve v ěcech ob čanskoprávních; ten pak rozhoduje 

o v ěci samé v řízení upraveném novou částí pátou ob čanského 

soudního řádu. Rozhodoval-li však správní orgán v ěc ve řejného 

práva, náleží p řezkoumání zákonnosti takového rozhodnutí 

soud ům činným ve správním soudnictví v řízení podle soudního 

řádu správního.  

    Právní úprava ú činná od roku 2003 tedy na jedné stran ě 

přinesla zásadní zm ěny objektivn ě nutné pro řádnou ochranu 

subjektivních práv, na stran ě druhé ovšem vnesla do 

pozitivního práva nutnost denn ě řešit problémy právního 

dualismu. 
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    Pojmy „soukromoprávní“ nebo „ve řejnoprávní“ jsou zajisté 

pojmem nauky, pracovalo s nimi ale i d řív ější právo, používá 

je i právo platné a také d řív ější i sou časné soudy je ve své 

rozhodovací činnosti znají a vykládají. Proto i pojem 

„soukromoprávní v ěci“, který – jak ukázáno – zákonodárce do 

ustanovení § 46 a 68 S ŘS vnesl ve z řetelné snaze v ěcně i 

formáln ě navázat na d řív ější právní úpravu, je korektní a je 

t řeba jej vykládat se z řetelem na princip kontinuity práva a 

stability výkladu základních právních institut ů.  

    Dnešní podoba pr ůmyslových práv se vyvinula ze 

st ředov ěkých panovnických nebo vrchnostenských privilegií. 

Poukazuje-li Ú řad ve svém vyjád ření na paralelu mezi 

poskytnutím nebo odn ětím ochrany p ředmětu pr ůmyslového 

vlastnictví a prop ůj čením nebo odebráním státního privilegia, 

lze takové argumentaci zcela p řitakat.  

    Samotné ud ělení práva pr ůmyslového vlastnictví nijak 

neztratilo sv ůj p ůvodní charakter ve řejnoprávního privilegia, 

které je ud ělováno výlu čně ve řejnou mocí a v zájmu ve řejném. 

Tím je zájem zákazník ů či konzument ů zboží a služeb a jejich 

ochrany p řed napodobováním, falšováním známek nebo jejich 

zneužíváním.  

    V dnešních podmínkách stát m ůže stanovit podmínky, za 

kterých se smí uchaze č domoci kladného rozhodnutí správního 

úřadu. Ú řad musí sice ochrannou známku zapsat do (ve řejného) 

rejst říku, ale musí také p řihlášku zamítnout, nejsou-li 

spln ěny zákonné podmínky registrace, p řípadn ě p ři spln ění 

zákonných podmínek musí známku z rejst říku vymazat.  

    Právní vztah, který se takovým řízením a rozhodnutím řeší, 

vzniká mezi p řihlašovatelem (p ři výmazu mezi majitelem známky) 

a správním ú řadem. Takový vztah je vztahem mocenským (v jiné 

terminologii vertikálním, vrchnostenským); nejde o vztah 

občanskoprávní (§ 7 odst. 1 OS Ř), protože takové vztahy p ři 

vrchnostenském autoritativním rozhodování mezi ú řadem a 

stranou nevznikají.    
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    Nejvyšší správní soud tvrdí, že řízení ve v ěci práva 

k ochranné známce je t řeba považovat za řízení ve v ěci práva 

soukromého; tvrzení se opírá o argumentaci, že „v s ouvislosti 

s ochrannou známkou se vždy jedná o úpravu zvláštní ch 

majetkových vztah ů vznikajících mezi podnikateli p ři 

podnikání.“ Taková argumentace není p řiléhavá. Zcela se tu 

přehlíží, že registrací ochranné známky (nebo jejím v ýmazem) 

se naprosto neupravují vztahy mezi podnikateli, pro tože nic 

takového p ředmětem řízení o registraci (výmazu) není a nem ůže 

být. Jediný vztah, který se tu registrací upravuje,  je vztah 

mezi tím, kdo o registraci žádá (resp. tím, kdo má známku 

zapsánu), a ú řadem, který o registraci (výmazu) rozhoduje. 

Předmětem řízení je vy řešení otázky, zda jsou spln ěny zákonem 

stanovené podmínky, a zda tedy má nebo nemá vznikno ut nehmotný 

statek (ochranná známka), resp. zda má tento status  zaniknout 

(výmaz). Zda v ůbec vzniknou majetkové vztahy mezi podnikateli 

při podnikání (a kdy a jaké), je naprosto nejisté a 

registra ční akt se o tom nijak nevyjad řuje.   

    Sama registrace (výmaz) ochranné známky tedy ne ní 

soukromoprávní v ěc. Žádná soukromá osoba, se kterou je 

přihlašovatel (majitel) v rovném postavení, mu nem ůže 

registraci ud ělit ani mu nem ůže známku vymazat. To m ůže u činit 

jenom správní ú řad, který k tomu má zákonnou kompetenci, a 

může to ud ělat jen tak, že o tom vydá vrchnostenský správní 

akt. Proto i v p řezkumném řízení soudním se žalobce nedomáhá 

žádného svého soukromoprávního nároku, ale jen toho , aby 

správní ú řad o v ěci rozhodoval podle zákona. Na tom nic nem ění 

ani to, že v posuzované v ěci řízení iniciovala osoba t řetí 

(navrhovatel výmazu). Podstatou v ěci je námitka, že nem ělo být 

uděleno ve řejné subjektivní právo (registrace) majiteli 

známky, protože tomu brání jiné ve řejné subjektivní právo 

dříve vzniklé (registrace d řív ější známky navrhovatele 

výmazu). To, že se celý p říb ěh navenek jeví jako soukromý spor 

mezi dv ěma majiteli známek, ješt ě z takového sporu ne činí v ěc 

soukromoprávní. Situace je tu obdobná jako u námitk y souseda 
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proti stavb ě rodinného domu, tvrdící, že pozemek, na kterém se 

staví nebo stav ět má, není k tomu územním plánem ur čen. I zde 

zpravidla bude v pozadí spor mezi dv ěma osobami soukromého 

práva, ale žaloba souseda proti stavebnímu povolení  nebude 

žalobou ve v ěci soukromoprávní.  

    Další argument Nejvyššího správního soudu, že p ráva 

k nehmotným statk ům zasahují do práva ob čanského nebo práva 

obchodního, je sice správný, ale pro řešení v ěci bezcenný. 

S takovouto argumentací by bylo možno tvrdit z řejm ě u v ětšiny 

vrchnostenských rozhodnutí, že (n ějak) zasahují do ob čanského 

nebo obchodního práva. Takovým rozhodováním (regist rací) ve 

věci soukromoprávní by pak se stejn ě nelogickou argumentací 

muselo být i rozhodování o nejr ůznějších registracích, nap ř. 

registraci da ňových subjekt ů, humánního lé čivého p řípravku, 

výrobce nebo dovozce krmiv, ..., ale také četná správní 

rozhodnutí: vydání stavebního povolení, rozhodnutí o stanovení 

dobývacího prostoru ... 

    Z vyložených d ůvod ů zvláštní senát vyslovil podle § 5 

odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., že rozhodovat o žalob ě proti 

rozhodnutí Ú řadu o výmazu známky náleží soudu ve správním 

soudnictví. 

 

2.3. P řezkoumání rozhodnutí týkajících se ochranných známe k  

 

    Jak již bylo zmín ěno, m ělo toto rozhodnutí zvláštního 

senátu zásadní preceden ční význam pro oblast pr ůmyslových 

práv. P řestože usnesení zvláštního senátu je závazné pro da ný 

konkrétní spor, nap říšt ě se žalobci obraceli se svými žalobami 

proti rozhodnutí p ředsedy ÚPV o rozkladu proti rozhodnutí o 

výmazu známky na M ěstský soud v Praze v režimu podle S ŘS a 

soud v t ěchto v ěcech nepopíral svou p říslušnost. 

 

    Stejná kompetence byla pozd ěji stanovena i ve vztahu 

k rozhodnutím o zápisu ochranné známky.  
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    Posléze p řijatý nový zákon o ochranných známkách (ze dne 

3. 12. 2003) ú činný dnem 1.4.2004 (n ěkterá ustanovení zákona 

nabyla ú činnosti pozd ěji k datu p řístupu ČR do EU) – zákon č. 

441/2003 Sb., již v ustanovení § 45 odst. 2 stanoví , že proti 

pravomocnému rozhodnutí Ú řadu je p řípustná žaloba proti 

rozhodnutí podle zvláštního právního p ředpisu  (s odkazem na 

poznámku pod čarou, která uvádí jako zvláštní právní p ředpis 

soudní řád správní). 

 

2.4. P řezkoumání rozhodnutí týkajících se pr ůmyslových         

     vzor ů 

 

    Podobn ě je v zákon ě č. 207/2000 Sb., o ochran ě 

pr ůmyslových vzor ů, v platném zn ění, v ustanovení § 47 odst. 3 

stanoveno, že proti pravomocnému rozhodnutí Ú řadu je p řípustná 

žaloba proti rozhodnutí podle zvláštních právních p ředpis ů, 

opět s odkazem na poznámku pod čarou uvád ějící jako zvláštní 

právní p ředpis soudní řád správní. 

 

2.5. P řezkoumání rozhodnutí týkajících se vynález ů a užitných      

     vzor ů 

   

    Pokud jde o oblast vynález ů a užitných vzor ů, tedy o 

oblast technických řešení, zásadní význam pro řešení otázky, 

zda je zde k p řezkumu rozhodnutí Ú řadu p říslušný soud ve 

správním soudnictví nebo civilní soud, m ělo rozhodnutí 

zvláštního senátu č. Konf. 97/2003. Význam tohoto rozhodnutí 

byl ješt ě podtržen tím, že na rozdíl od ochranných známek a 

pr ůmyslových vzor ů, které již delší dobu obsahují uvedená 

ustanovení o p řípustnosti p řezkoumání správních rozhodnutí, u 

vynález ů a užitných vzor ů p říslušné zvláštní zákony na ochranu 

pr ůmyslového vlastnictví p řípustnost a režim p řezkoumání 

správních rozhodnutí až donedávna (p říslušná ustanovení o 

obecné p řípustnosti p řezkumu pravomocných rozhodnutí Ú řadu ve 
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správním soudnictví byla do zákona o vynálezech a z ákona o 

užitných vzorech zavedena až jejich novelizací záko nem o 

vymáhání práv z pr ůmyslového vlastnictví) výslovn ě 

nestanovily, takže rozhrani čení soukromoprávních a 

veřejnoprávních vztah ů pro ur čení režimu p řezkoumání m ělo 

zvláštní význam.  

 

2.5.1. P řezkoumání rozhodnutí o ud ělení/zrušení ochrany  

 

2.5.1.1. Rozhodnutí zvláštního senátu č. Konf. 97/2003  

 

    Rozhodnutí zvláštního senátu č. Konf. 97/2003 se zabývalo 

stanovením p říslušnosti soudu pro p řezkoumání rozhodnutí 

předsedy ÚPV o výmazu a zápisu užitného vzoru do rejs t říku 

užitných vzor ů resp. o zrušení a ud ělení patentu na vynález. 

Zvláštní senát v tomto rozhodnutí vyslovil, že nejen výmaz, 

ale i zápis, a to jak užitných vzor ů tak i patent ů je výlu čně 

aktem ve řejné moci, kterým se rozhodn ě neupravuje právní vztah 

mezi subjekty stojícími v rovném postavení. P ředmětem řízení o 

registraci takový vztah není, jeho p ředmětem je toliko vztah 

mezi p řihlašovatelem, který o zápis do ve řejného rejst říku 

žádá (resp. majitelem užitného vzoru) a Ú řadem, který o zápisu 

(výmazu) rozhoduje. Stát reprezentovaný Ú řadem pr ůmyslového 

vlastnictví tu tedy stojí v postavení vertikálním, na jedné 

stran ě je tu nositel ve řejného oprávn ění a na stran ě druhé je 

tu adresát ve řejnoprávního p ůsobení. 

 

    Rozhodnutím zvláštního senátu č. Konf. 97/2003 byla 

vy řešena otázka p říslušnosti soudu k řízení o žalob ě proti 

rozhodnutí Ú řadu (p řesn ěji p ředsedy Ú řadu) o p řihlášce 

vynálezu nebo užitného vzoru, jímž se kon čí řízení p řed Ú řadem 

(zpravidla se jedná o žalobu p řihlašovatele proti rozhodnutí o 

zamítnutí p řihlášky) a žalob ě proti rozhodnutí o návrhu na 

výmaz užitného vzoru nebo zrušení patentu. Bylo ted y pro 
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příšt ě vyjasn ěno, že v řízení o t ěchto žalobách je t řeba 

postupovat podle soudního řízení správního. 

 

2.5.1.2. Otázka kompeten ční výluky podle § 70 písm. d) S ŘS 

 

    U žalob proti rozhodnutím p ředsedy Ú řadu ve v ěcech 

vynález ů a užitných vzor ů – tedy technických řešení však 

přetrvávaly pochybnosti ohledn ě výkladu kompeten ční výluky 

stanovené v § 70 písm. d) S ŘS, podle níž jsou ze soudního 

přezkoumání vylou čeny rozhodnutí správního orgánu, jejichž 

vydání závisí výlu čně na posouzení technického stavu v ěcí, 

nestanoví-li zákon jinak. Bylo t řeba tedy posoudit právní 

otázku, zda rozhodnutí o zrušení patentu je závislé  výlu čně na 

posouzení technického stavu v ěci ve smyslu uvedené výluky.  

     

    Uvedenou právní otázku zodpov ěděl rozsudek Nejvyššího 

správního soudu č.j. 7 A 127/2001 ze dne 19.7.2006 (a poté 

shodn ě též rozsudek č.j. 4 As 68/2006-98 ze dne 17.7.2007).     

V uvedeném rozsudku Nejvyšší správní soud rozhodl o  kasa ční 

stížnosti žalobce proti rozhodnutí M ěstského soudu v Praze, 

jímž tento soud odmítl žalobu, kterou se žalobce do máhal 

zrušení rozhodnutí p ředsedy Ú řadu o návrhu na zrušení patentu, 

s od ůvodn ěním, že se jednalo o posouzení úkonu, jehož vydání 

záviselo výlu čně na posouzení technického stavu v ěcí, na které 

se vztahuje uvedená kompeten ční výluka. Nejvyšší správní soud 

rozhodnutí M ěstského soudu v Praze zrušil a v ěc mu vrátil 

k dalšímu řízení, když vyslovil právní názor, že rozhodnutí o 

návrhu na zrušení patentu není rozhodnutím výlu čně závisejícím 

na posouzení technického stavu, nebo ť hodnotí spln ění podmínek 

pro zrušení rozhodnutí o ud ělení patentu, tedy skute čnost, zda 

v dob ě jeho ud ělení k tomu byly spln ěny všechny zákonné 

podmínky (Ú řad musí nap říklad sou časn ě zohled ňovat zda či 

nakolik je daný patent výsledkem vynálezecké činnosti a je 

pr ůmyslov ě využitelný).   
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2.5.2. P řezkoumání rozhodnutí o žádosti o ur čení 

 

    Z rozhodnutí v oblasti vynález ů a užitných vzor ů je t řeba 

se ješt ě zabývat otázkou možnosti soudního p řezkumu rozhodnutí 

Úřadu (resp. p ředsedy Ú řadu) o žádosti o ur čení, zda p ředmět 

popsaný v žádosti spadá či nespadá do rozsahu daného patentu 

nebo zapsaného užitného vzoru (dále jen „rozhodnutí  o 

ur čení“).  

 

2.5.2.1. Otázka p říslušnosti soud ů k p řezkumu 

 

    U soudního p řezkumu správních rozhodnutí o ur čení se však 

dle autora této práce zdá být nikoli bez otazník ů vlastní 

stanovení p říslušnosti soud ů k projednání p říslušných žalob, 

čili to, zda v ěcně v ůbec by p řezkum takových rozhodnutí m ěl 

spadat pod soudní řízení správní, nebo ť na rozdíl od jiných 

rozhodnutí Ú řadu ve v ěcech vynález ů a užitných vzor ů jako jsou 

rozhodnutí o ud ělení/zrušení patentu, zápisu/výmazu užitného 

vzoru, v rozhodnutí o ur čení Ú řad pouze vysloví, že dané 

řešení spadá či nespadá do rozsahu daného patentu nebo 

užitného vzoru, p ři čemž toto rozhodnutí je deklaratorní, takže 

skute čnost, že p ředmět do rozsahu patentu spadá či nespadá, je 

dána samotnou existencí patentu jako vlastnictví je ho majitele 

(subjektivní právo soukromé) a existencí daného p ředmětu 

ur čení a jejich vztahem. Navíc ten, kdo podává žádost o 

ur čení, musí osv ědčit právní zájem na ur čení, typickou situací 

tu tedy je, že majitel patentu (zapsaného užitného vzoru) se 

domáhá ur čení, že p ředmět využívaný n ěkým jiným spadá do 

rozsahu jeho patentu nebo-li (minimáln ě potencionáln ě) dopadá 

do jeho majetkové sféry. Zdá se tedy, že Ú řad rozhoduje 

(rozhodnutím deklaratorní povahy) o subjektivním pr ávu 

soukromém, totiž o tom, zda se p ředmět ur čení nachází 

v rozsahu p ředmětu patentu jakožto vlastnictví jeho majitele. 
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    Ú řad zde tedy nestojí v pozici autority, která by n ějaké 

právo konstituovala, ale u ur čovacího řízení by m ěl zaujímat 

pozici „nezávislého t řetího“, který pouze konstatuje stav (tj. 

to, zda p ředmět spadá do ochrany nebo nespadá), který tu je 

bez ohledu na existenci Ú řadu.  

     

    Navzdory uvedenému jsou rozhodnutí o ur čení p řezkoumávána 

v soudním řízení správním (viz nap ř. dále uvedený rozsudek 

Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 17/2006-60). 

 

2.5.2.2. Otázka kompeten ční výluky stanovené § 70 písm.d) S ŘS 

 

    Rovn ěž i u p řezkumu rozhodnutí p ředsedy Ú řadu ve v ěcech 

ur čení p řetrvávala nejistota ohledn ě výkladu kompeten ční 

výluky stanovené v § 70 písm. d) S ŘS, podle níž jsou ze 

soudního p řezkoumání vylou čeny rozhodnutí správního orgánu, 

jejichž vydání závisí výlu čně na posouzení technického stavu 

věcí. I zde tedy bylo t řeba posoudit právní otázku, zda 

rozhodnutí o zrušení patentu je závislé výlu čně na posouzení 

technického stavu v ěci ve smyslu uvedené výluky.  

  

    Uvedenou právní otázku zodpov ěděl rozsudek Nejvyššího 

správního soudu č.j. 4 As 17/2006-60 ze dne 4.7.2007.     

V uvedeném rozsudku Nejvyšší správní soud rozhodl o  kasa ční 

stížnosti žalobce proti rozhodnutí M ěstského soudu v Praze, 

jímž tento soud odmítl žalobu, kterou se žalobce do máhal 

zrušení rozhodnutí p ředsedy Ú řadu o návrhu na ur čení, 

s od ůvodn ěním, že se jednalo o posouzení úkonu, jehož vydání 

záviselo výlu čně na posouzení technického stavu v ěcí, na které 

se vztahuje uvedená kompeten ční výluka. Nejvyšší správní soud 

rozhodnutí M ěstského soudu v Praze zrušil a v ěc mu vrátil 

k dalšímu řízení, když dovodil, že podobn ě jako rozhodnutí o 

návrhu na zrušení patentu, rovn ěž rozhodnutí o ur čení není 

rozhodnutím výlu čně závisejícím na posouzení technického 

stavu.   
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Oddíl 3. Řízení podle soudního řádu správního  

 

    Dále bude pojednáno o základních aspektech řízení podle 

zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů (dále „soudní řád správní“ nebo jen „S ŘS“) 

s ohledem na p řezkum správních rozhodnutí Ú řadu.  

 

    Jak stanoví § 2 S ŘS, poskytují soudy ve správním 

soudnictví ochranu veřejným  subjektivním práv ům fyzických a 

právnických osob, p ři čemž obecn ě pokud správní orgán rozhoduje 

o soukromoprávní  v ěci, tj. v ěci která vyplývá 

z ob čanskoprávních, pracovních, rodinných nebo obchodníc h 

vztah ů, řídí se p řezkum takového rozhodnutí částí pátou 

občanského soudního řádu (§ 244 odst. 1 OS Ř), takže je v 

zásad ě t řeba vždy zkoumat povahu p ředmětného právního vztahu 

z pohledu výše diskutovaného právního dualizmu. 

    Úprava podle soudního řádu správního vychází z principu 

generální klauzule, kdy p řezkumné pravomoci soudu podléhají 

veškerá rozhodnutí orgán ů ve řejné správy, pokud soudní řád 

správní nebo zvláštní zákon nestanoví jinak (§ 6 S ŘS). „Jinak“ 

stanoví nap říklad již zmín ěný § 2 S ŘS a podobn ě § 46 odst. 2,  

SŘS, který ze správních rozhodnutí, která lze p řezkoumat podle 

soudního řádu správního, vylu čuje rozhodnutí v 

soukromoprávních v ěcech. 

    Zásadou je, že ve správním soudnictví se lze do máhat 

ochrany pouze na návrh (§ 5 S ŘS), správní soud tedy nem ůže 

zahájit řízení z moci ú řední ( ex officio ). 

    K tomu, aby žaloba byla p řípustná, musí žalobce vy čerpat 

řádné opravné prost ředky v řízení p řed Ú řadem, které zvláštní 

zákon p řipouští, ledaže Ú řad rozhodne o opravném prost ředku 

jiného na újmu práv žalobce (§ 68 písm. a) S ŘS). P řípad 

rozhodnutí o opravném prost ředku jiného k újm ě žalobce lze 

demonstrovat na situaci, kdy navrhovatel podá návrh  na zrušení 
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patentu, Ú řad návrh zamítne, navrhovatel podá rozklad, jemuž 

předseda Ú řadu vyhoví a rozhodne o zrušení patentu. V takovém 

případ ě pak žaloba majitele patentu není nep řípustná z titulu 

nevy čerpání řádných opravných prost ředk ů. Řádným opravným 

prost ředkem proti rozhodnutí Ú řadu je rozklad, jak o n ěm bylo 

pojednáno výše.  

 

    Z ustanovení § 7 odst. 1 a 2 S ŘS o v ěcné a místní 

příslušnosti plyne, že pro řízení o žalobách proti rozhodnutím 

předsedy Ú řadu je p říslušný M ěstský soud v Praze.  

    Nejvyšší správní soud pak rozhoduje v p řípad ě kasa ční 

stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí M ěstského soudu (§ 102 

an. S ŘS). Další úlohou Nejvyššího správního soudu je, že 

přijímá stanoviska  k rozhodovací činnosti soud ů ve v ěcech 

ur čitého druhu, která mají p ůsobit ke sjednocování soudní 

judikatury a právního výkladu a postupu ve řejné správy (§ 12 

odst. 2, § 19 S ŘS). Tato stanoviska nejsou obecn ě závazná, 

jejich smyslem je p ůsobit silou své p řesv ědčivosti a 

argumentace. Krom ě toho také p řijímá zásadní usnesení  

k ur čitým právním otázkám v zájmu zákonného a jednotného  

rozhodování správních orgán ů (§  12 odst. 3 S ŘS).  

    Pokud jde o organizaci správního soudnictví, ve  v ěcech 

pr ůmyslového vlastnictví rozhoduje M ěstský soud v Praze ve 

specializovaných senátech složených z p ředsedy a dvou soudc ů 

(§ 3 odst. 1, § 31 odst. 1, odst. 2 a contr. S ŘS). Ustanovení 

§ 3 odst. 2 upravuje subsidiární použití zákona o s oudech a 

soudcích pro otázky organizace soud ů a postavení soudc ů. 

 

    Z hlediska obecných ustanovení o řízení platí pro řízení 

ve správním soudnictví přiměřené  použití ustanovení prvé a 

t řetí části ob čanského soudního řádu tam, kde soudní řád 

správní nestanoví jinak (§ 64 S ŘS). Úprava obsažená v S ŘS se 
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tedy v tomto ohledu dá ozna čit jako lex specialis¸ zatímco 

úprava v OS Ř je v ůči ní lex generalis . 13   

    Ú častníky řízení jsou navrhovatel (žalobce) a odp ůrce 

(žalovaný), kterým je v p řípad ě žalob proti rozhodnutí správní 

orgán, který rozhodl v posledním stupni (§ 33 a 69 SŘS). V 

našem p řípad ě je za žalovaného ozna čován Ú řad pr ůmyslového 

vlastnictví, i když ve druhém stupni rozhoduje p ředseda Ú řadu.  

    Krom ě toho zákon rozeznává ješt ě osoby zú častn ěné na 

řízení , kterými rozumí osoby, které byly p římo dot čeny ve 

svých právech a povinnostech vydáním napadeného roz hodnutí 

nebo mohou být p římo dot čeny jeho zm ěnou nebo zrušením (§ 34 

SŘS). V praxi to m ůže být nap říklad ú častník řízení o návrhu 

na zrušení patentu p řed Ú řadem, který nepodává žalobu proti 

rozhodnutí p ředsedy Ú řadu. Osoby zú častn ěné na řízení mají 

právo p ředkládat písemná vyjád ření, nahlížet do spisu, být 

vyrozum ěny o na řízeném jednání a žádat o ud ělení slova p ři 

jednání. Doru čují se jim také rozhodnutí (usnesení nebo 

rozsudek), jímž se řízení o žalob ě kon čí. Tyto osoby však 

nedisponují p ředmětem řízení , tzn. že nap říklad nemohou vzít 

zpět žalobu nebo ji omezit, mohou ale podat kasa ční stížnost 

(§ 102 S ŘS).   

    Pokud jde o zastoupení v řízení, pro subjekty, které mají 

procesní zp ůsobilost (tj. mají zp ůsobilost k právním úkon ům), 

není zastoupení obligatorní. Tyto osoby se mohou dát zastoupit 

advokátem nebo ve v ěcech pr ůmyslového vlastnictví patentovým 

zástupcem (§ 35 odst. 2 S ŘS). V úvahu p řichází i zastoupení 

jinou fyzickou osobou, která má zp ůsobilost k právním úkon ům 

v plném rozsahu, v tomto p řípad ě však za ur čitých podmínek 

soud nemusí takové zastoupení p řipustit (§ 35 odst. 5 S ŘS). 

Účastník, který nemá procesní zp ůsobilost, musí být v řízení 

zastoupen zákonným zástupcem (§ 35 odst. 1). Pokud jde o 

zastoupení v řízení  o kasa ční stížnosti, je zde povinné 

zastoupení advokátem s výjimkou p řípadu, kdy má st ěžovatel 

vysokoškolské právnické vzd ělání (§ 105 odst. 2 S ŘS).    

                                                           
13 Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část, 5. vyd., C.H.Beck, Praha 2003 
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    V obecných ustanoveních (§ 46) soudní řád správní 

taxativn ě stanoví d ůvody odmítnutí žaloby soudem usnesením 

(tj. bez meritorního projednání). Jedná se o tyto p řípady: 

- soud o téže v ěci již rozhodl (p řekážka rei iudicatae ) nebo o 

téže v ěci již řízení u soudu probíhá (p řekážka litispendence) 

nebo nejsou-li spln ěny jiné podmínky řízení a tento 

nedostatek je neodstranitelný nebo p řes výzvu soudu nebyl 

odstran ěn (podmínkami řízení jsou podle § 103 OS Ř takové 

podmínky, které musí být spln ěny, aby soud mohl meritorn ě 

rozhodnout),  

- žaloba byla podána p ředčasn ě nebo opožd ěně (tj. nap říklad 

ješt ě p řed rozhodnutím o rozkladu nebo naopak až po uplynut í 

zákonné lh ůty pro podání žaloby), 

- žaloba byla podána zjevn ě neoprávn ěnou osobou (nedostatek 

aktivní legitimace tzn. žalobu podala osoba jiná ne ž osoba 

ur čená § 65 S ŘS a zárove ň je neoprávn ěnost na první pohled 

zřejmá, jinak z tohoto d ůvodu žalobu odmítnout nelze), 

- žaloba je nep řípustná – nep řípustnost upravují § 68 a § 70 

ve spojení s § 68 písm. e) S ŘS,   

- žaloba sm ěřuje proti rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl 

v soukromoprávní v ěci (v p řípad ě tohoto d ůvodu je zárove ň 

napln ěn d ůvod pro odmítnutí žaloby podle § 68 písm. b) S ŘS). 

 

    Pojem rozhodnutí je vymezen až v § 65 odst. 1 S ŘS tak, že 

je to úkon správního orgánu, jímž se zakládají, m ění, ruší 

nebo závazn ě ur čují subjektivní ve řejná práva nebo povinnosti. 

Obecně se tedy p řipouští aktivní legitimace nejenom u osob, 

které jsou adresáty správních rozhodnutí konstituti vní povahy, 

ale rovn ěž i u adresát ů rozhodnutí povahy deklaratorní.  

 

    Ustanovení § 68 S ŘS upravuje p řípady nep řípustnosti 

žaloby, takže podle § 46 odst. 1 písm. d) S ŘS v takovém 

případ ě je žaloba odmítnuta, jak bylo uvedeno již výše. 
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Některé d ůvody nep řípustnosti byly okomentovány výše, nyní 

pouze stru čněji. Jedná se o tyto d ůvody  

- žalobce nevy čerpal v řízení p řed správním orgánem řádné 

opravné prost ředky, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo 

na újmu jeho práv zm ěněno k opravnému prost ředku jiného, 

- správní orgán rozhodl v soukromoprávní v ěci,  

- jediným d ůvodem žaloby je tvrzená nicotnost napadeného 

rozhodnutí a žalobce se vyslovení této nicotnosti n edomáhal 

v řízení p řed správní orgánem. Zde je nutno poznamenat, že 

podle d řív ějšího správního řádu (z r.1967), ú činného až do 

31.12.2005, správní řád možnost dovolávat se ve správním 

řízení vyslovení nicotnosti rozhodnutí neupravoval, takže 

toto ustanovení S ŘS bylo v praxi neaplikovatelné. Situace se 

změnila nabytím ú činnosti (dnem 1.1.2006) nového správního 

řádu, který již tuto možnost upravuje, 

- žaloba sm ěřuje jen proti d ůvod ům rozhodnutí, 

- žaloba sm ěřuje proti rozhodnutí, které je z p řezkoumání 

podle S ŘS nebo jiného zákona vylou čeno. S ŘS hned v § 70 

stanoví kompeten ční výluky a mezi nimi i p řípady rozhodnutí 

vylou čených z p řezkoumání. 

 

    O kompeten ční výluce podle ustanovení § 70 písm. d) S ŘS 

bylo pojednáno výše, vedle této výluky S ŘS vylu čuje ze 

soudního p řezkoumání rovn ěž úkony, jimiž se upravuje vedení 

řízení  p řed správním orgánem (§ 70 písm. c) S ŘS). D řív ější 

úprava OS Ř hovo řila namísto toho o „rozhodnutích procesní 

povahy“, což byl zna čně neur čitý pojem, který tak byl 

předmětem bohaté správní judikatury, která dosp ěla k záv ěru, 

že jsou to rozhodnutí, která se přímo  nedotýkají t ěch práv 

účastníka správního řízení, která vyv ěrají z hmotného práva, 

ale zasahují jen do práv daných pro vlastní vedení řízení, 

například rozhodnutí o p řerušení řízení, o prominutí zmeškání 

lh ůty, o zastavení řízení pro zp ětvzetí návrhu, o zastavení 

řízení o p řezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení apod. 

V minulosti tak nap říklad soudy podle OS Ř zastavily řízení o 
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žalob ě proti rozkladu proti rozhodnutí o zastavení řízení o 

přihlášce vynálezu na základ ě toho, že rozhodnutí, proti n ěmuž 

byla žaloba podána, je rozhodnutím procesní povahy . Dle názoru 

autora této práce souhrn „rozhodnutí, jimiž se upra vuje vedení 

řízení p řed správním orgánem“ je podmnožinou „rozhodnutí 

procesní povahy“ a nap říklad práv ě diskutované rozhodnutí o 

zastavení řízení do této podmnožiny nepat ří, a č je nepochybn ě 

rozhodnutím procesní povahy. Tímto rozhodnutím se t otiž vedení 

řízení ve vlastním slova smyslu neupravuje , protože za 

„úpravu“ lze obecn ě považovat zm ěnu n ěčeho, co dále ve zm ěněné 

podob ě existuje, zde však zastavením řízení kon čí. Navíc si 

lze dosti dob ře p ředstavit existenci nezákonných rozhodnutí o 

zastavení řízení, kdy je soudní p řezkum takových rozhodnutí 

žádoucí. Na podporu shora uvedeného výkladu obsahov ého významu 

„úkon ů, jimiž se pouze upravuje řízení“ lze uvést formulaci § 

104 odst. 3 písm. b) S ŘS v porovnání s § 103 odst. 1 písm. e) 

SŘS, kdy na jedné stran ě se nep řipouští kasa ční stížnost proti 

rozhodnutí, jímž se „pouze upravuje vedení řízení“ a na stran ě 

druhé je p řípustná kasa ční stížnost podaná z d ůvodu 

nezákonnosti rozhodnutí o zastavení řízení. Teprve ale nov ější 

soudní správní judikatura ustálí výklad soud ů v této otázce.  

 

    Žalobu lze podat do dvou m ěsíc ů od doru čení rozhodnutí  

vydaného Ú řadem žalobci. Žaloba se považuje za podanou v čas i 

tehdy, je-li v této lh ůt ě podána u Ú řadu. Zmeškání této lh ůty 

nelze prominout (§ 72 S ŘS).  

    Žaloba musí mít obecné náležitosti (uvedené v §  37 odst. 

2, 3 S ŘS) a krom ě toho i zvláštní náležitosti (§ 71), k nimž  

pat ří povinnost v žalob ě uvést: 

- ozna čení napadeného rozhodnutí a den jeho doru čení 

- ozna čení osob zú častn ěných na řízení (§ 34) 

- ozna čení výrok ů rozhodnutí, které žalobce napadá (obecn ě 

žaloba musí napadat alespo ň jeden výrok rozhodnutí) 
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- výslovné uvedení žalobních bod ů (námitek), z nichž musí být 

patrno, z jakých d ůvod ů skutkových a právních považuje 

žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné neb o nicotné, 

- jaké d ůkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje 

provést, a 

- návrh výroku rozsudku. 

    Žalobce m ůže kdykoli za řízení žalobní body omezit . 

Rozší řit žalobu na dosud nenapadené výroky rozhodnutí nebo j i 

rozší řit o další žalobní body m ůže jen ve lh ůt ě pro podání 

žaloby .  

 

    P ři p řezkoumání rozhodnutí soud vychází ze skutkového a 

právního stavu, který tu byl v dob ě rozhodování správního 

orgánu (§ 75 S ŘS). Soud p řezkoumá v mezích žalobních bod ů 

napadené výroky  rozhodnutí. Rozsah p řezkoumání rozhodnutí 

závisí tedy v podstat ě na žalobci, což je výrazem tzv. 

dispozi ční zásady . Ur čitou výjimkou z této zásady je pouze 

situace, kdy soud shledá, že napadené rozhodnutí tr pí vadami, 

které zp ůsobují jeho nicotnost; pak soud vysloví rozsudkem 

tuto nicotnost a to i tehdy, nebyla-li žalobcem tvr zena, 

nicotnost tedy soud vyslovuje z ú řední povinnosti.  

    Ohledn ě dokazování platí, že soud provádí dokazování p ři 

jednání, p ři čemž může zopakovat nebo doplnit d ůkazy provedené 

správním orgánem. Soud hodnotí jím provedené d ůkazy jednotliv ě 

i v jejich souhrnu i s d ůkazy provedenými v řízení p řed 

správním orgánem a ve svém zjišt ění vyjde ze skutkového a 

právního stavu takto zjišt ěného (§ 77 odst. 2 S ŘS). Navíc, 

pokud soud zruší napadené rozhodnutí poté, co sám p rovád ěl 

dokazování, je správní orgán povinen d ůkazy provedené soudem 

zahrnout v dalším řízení mezi podklady pro své nové rozhodnutí 

(§ 78 odst. 6 S ŘS).  

 

    Pokud soud žalobu neodmítne podle § 46 S ŘS nebo nedojde 

k zastavení řízení podle § 47 S ŘS, soud rozhodne ve v ěci samé 

rozsudkem bez na řízení jednání  nebo po na řízeném jednání .  
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    Meritorní rozhodování soudu bez na řízení jednání p řichází 

v úvahu ve dvou p řípadech. Tím prvním je p řípad, kdy ú častníci 

shodn ě navrhli nebo souhlasili s tím, aby soud rozhodl o věci 

samé bez jednání (§ 51). Druhým p řípadem je situace, kdy soud 

zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání 

rozsudkem (§ 76 S ŘS) 

- pro nep řezkoumatelnost spo čívající v nesrozumitelnosti nebo 

nedostatku d ůvod ů rozhodnutí,  

- proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán  za základ 

napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisy nebo v  nich nemá 

oporu anebo vyžaduje rozsáhlé nebo zásadní dopln ění, 

- pro podstatné porušení ustanovení o řízení p řed správním 

orgánem, mohlo-li mít za následek nezákonné rozhodn utí o v ěci 

samé, 

- p řípadn ě zjistí-li, že rozhodnutí trpí vadami zp ůsobujícími 

jeho nicotnost, vysloví bez jednání v rozsudku nico tnost 

napadeného rozhodnutí a to i bez návrhu . 

    Nenastanou-li výše uvedené dva p řípady, p ředseda senátu 

nařídí jednání (§ 76 odst. 3 S ŘS).  

 

   Soud meritorn ě rozhoduje rozsudkem, p ři čemž je-li žaloba 

důvodná, napadené rozhodnutí zruší pro nezákonnost nebo pro 

vady řízení (za nezákonnost se rovn ěž považuje, p řekro čil-li 

správní orgán zákonem stanovené meze správního uváž ení nebo 

jej zneužil), nebo vysloví jeho nicotnost , anebo žalobu 

zamítne , není-li d ůvodná. Pokud soud zrušuje rozhodnutí, m ůže 

podle okolností zrušit i rozhodnutí správního orgán u nižšího 

stupn ě, které mu p ředcházelo. P ři zrušení rozhodnutí soud 

sou časn ě vysloví, že se v ěc vrací k dalšímu řízení žalovanému, 

znamená to, že  žalovaný musí znovu rozhodnout o odvolání 

(nezrušil-li ovšem soud zárove ň i rozhodnutí, které mu 

předcházelo). Návrat v ěci k dalšímu řízení žalovanému je 

výrazem kasa čního principu  uplat ňovaného p ři soudním p řezkumu.  
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    Z opravných prost ředk ů proti rozhodnutí, jímž M ěstský soud 

v Praze p řezkoumal rozhodnutí Ú řadu, p řipadá v úvahu (za 

předpokladu spln ění podmínek § 103 a 104) kasa ční stížnost 

k Nevyššímu správnímu soudu. Prohlubuje se tak soud ní ochrana 

a navíc to umož ňuje sjednocování právních názor ů, p ři čemž 

výsledkem by m ěl být d ůraz na jednotný výkon ve řejné správy.  

    Kasa ční stížnost je opravným prost ředkem proti 

pravomocnému  rozhodnutí soudu, jímž se účastník řízení nebo 

osoba zúčastn ěná domáhá zrušení soudního rozhodnutí.  

    S ŘS (§ 106 odst. 2) stanoví lh ůtu k podání kasa ční 

stížnosti u v ětšiny p řípad ů na dva týdny od doru čení 

rozhodnutí, proti n ěmuž stížnost sm ěřuje, p ři čemž zmeškání 

lh ůty nelze prominout. Kasa ční stížnost se podává u soudu, 

který napadené rozhodnutí vydal. Lh ůta je rovn ěž zachována, 

je-li kasa ční stížnost podána u NSS (§ 106 odst. 4 S ŘS). 

    Je-li kasa ční stížnost d ůvodná, NSS rozsudkem zruší 

rozhodnutí krajského soudu a v ěc mu vrátí k dalšímu řízení, 

jinak ji rozsudkem zamítne (§ 110 odst. 1). Krajský  soud je 

vázán právním názorem NSS vysloveným ve zrušovacím rozhodnutí 

(§ 110 odst. 3 S ŘS).   

     

 

Kapitola 3. Ochrana soukromých subjektivních práv  

            vycházejících z pr ůmyslového vlastnictví 

 

    Jak bylo uvedeno, ve správním soudnictví, o n ěmž bylo 

pojednáno výše, poskytují soudy ochranu veřejným  subjektivním 

práv ům, kdy na stran ě žalovaného stojí Ú řad pr ůmyslového 

vlastnictví a žalobou se aktivn ě legitimovaná osoba domáhá 

přezkumu rozhodnutí Ú řadu (p ředsedy Ú řadu). Tento p řezkum pak 

může mít mimo jiné zásadní vliv na to, zda ochrana da nému 

předmětu pr ůmyslového vlastnictví bude v řízení p řed Ú řadem 

udělena, p řípadn ě zda již existující výlu čná ochrana bude či 

nebude zrušena. 
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    Další skupinou práv, jejichž soudní ochranou se  nyní budu 

zabývat, jsou soukromá  subjektivní práva vycházející z 

pr ůmyslového vlastnictví, o nichž p řísluší rozhodovat (a tedy 

jim poskytovat soudní ochranu) soudu v civilním řízení. Jedná 

se o p řípady spor ů o soukromých právech (nárocích) obecn ě 

vycházejících z pr ůmyslového vlastnictví či jinými slovy o 

spory vyplývající z pr ůmyslov ěprávních vztah ů, jejichž 

účastníci jsou ve vzájemn ě rovném postavení (na rozdíl od 

postavení ú častníka a Ú řadu ve správním řízení).  

 

 

Oddíl 1. Práva z ohrožení nebo porušení práv z pr ůmyslového  

         vlastnictví  

 

    K nej čast ěji uplat ňovaným práv ům vycházejícím 

z pr ůmyslového vlastnictví pat ří práva a p říslušné nároky z 

ohrožení nebo porušení práv z pr ůmyslového vlastnictví.  

 

1.1. Výlu čná práva z patentu a z ochranné známky 

 

    Jak již bylo uvedeno, Ú řad v řízení o jednotlivých 

přihláškách p ředmět ů pr ůmyslového vlastnictví rozhoduje o tom, 

zda ud ělí p řihlašovateli na daný p ředmět ochranu. pokud 

k ud ělení ochrany dojde, stává se p řihlašovatel 

majitelem/vlastníkem, nap říklad patentu nebo ochranné známky, 

s výlu čným právem využívat chrán ěný p ředmět. Jednotlivé zákony 

na ochranu pr ůmyslového vlastnictví p řitom toto výlu čné právo 

podrobn ěji upravují.  

 

1.1.1. Práva z patentu  

 

    Tak nap říklad podle zákona o vynálezech má majitel patentu 

výlu čné právo využívat vynález, poskytnout souhlas k vyu žívání 
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vynálezu jiným osobám, nebo na n ě patent p řevést, p ři čemž 

zákon dále definuje pojem využívání vynálezu, když zakazuje:      

 

    tzv. přímé využívání vynálezu  chrán ěného patentem - bez 

souhlasu majitele patentu nikdo nesmí  

- vyráb ět, nabízet, uvád ět na trh nebo používat výrobek, který 

je p ředmětem patentu, nebo k tomu ú čelu výrobek dovážet či 

skladovat anebo ním jiným zp ůsobem nakládat (to platí i o 

výrobcích, které sice nejsou p ředmětem patentu, ale jsou 

přímo získané zp ůsobem, který je p ředmětem patentu)  

- využívat zp ůsob,který je p ředmětem patentu, pop řípad ě 

nabízet tento zp ůsob k využití, a  

 

    rovn ěž  tzv. nep římé využívání   – nikdo nesmí bez souhlasu 

majitele patentu dodávat nebo k dodání nabízet jiné  osob ě, než 

je osoba oprávn ěná využívat patentovaný vynález, prost ředky 

týkající se podstatného prvku tohoto vynálezu a slo užící jeho 

uskute čnění (s výjimkou prost ředk ů – výrobk ů b ěžně se 

vyskytujících na trhu). 

 

    Ú činky patentu jsou omezeny v p řípadech, na které pamatuje 

ustanovení § 17 a § 18 ZV, z nichž § 17 upravuje pr ávo 

předchozího uživatele, o n ěmž podrobn ěji níže, a § 18 stanoví 

taxativn ě p řípady využití chrán ěného vynálezu, kterými 

nedochází k porušení práv majitele patentu, z nichž  jako 

příklad lze uvést činnost provád ěnou pro neobchodní ú čely nebo 

individuální p řípravu léku v lékárn ě na základ ě léka řského 

předpisu.   

     

1.1.2. Práva z ochranné známky  

 

    Obdobn ě zákon o ochranných známkách stanoví, že vlastník 

ochranné známky má výlu čné právo užívat ochrannou známku ve 

spojení s výrobky nebo službami, pro které je chrán ěna, což je 

dále konkretizováno tak, že nikdo nesmí, s výjimkou  p řípad ů, 
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na které se vztahuje omezení ú čink ů ochranné známky nebo kdy 

došlo k vy čerpání práv z ochranné známky, v obchodním styku 

bez souhlasu vlastníka užívat: 

 

- ozna čení shodné s ochrannou známkou pro shodné výrobky a  

služby, 

-  ozna čení zam ěnitelné s ochrannou známkou, 

-  ozna čení shodné nebo podobné ochranné známce bez ohledu na 

to, pro jaké výrobky nebo služby, pokud má ochranná  známka 

dobré jméno v České republice a užívání ozna čení by 

nepoctiv ě t ěžilo z rozlišovací zp ůsobilosti nebo dobrého 

jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu. 

 

    Dále zákon o ochranných známkách demonstrativn ě uvádí, co 

se míní užíváním v obchodním styku: 

 

- umís ťování ozna čení na výrobky nebo jejich obaly, 

- nabídka výrobk ů pod tímto ozna čením, jejich uvád ění na trh 

nebo skladování za tímto ú čelem anebo nabídka či poskytování 

služeb pod tímto ozna čením,  

- užívání ozna čení v obchodních listinách a v reklam ě. 

 

1.2. Vymáhání práv z pr ůmyslového vlastnictví  

 

    Dojde-li k porušení uvedených zákaz ů, m ůže 

majitel/vlastník (p řípadn ě jiná oprávn ěná osoba) vymáhat práva 

vlastníka podle zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z 

pr ůmyslového vlastnictví a o zm ěně zákon ů na ochranu 

pr ůmyslového vlastnictví (dále „zákon o vymáhání práv z 

pr ůmyslového vlastnictví“ nebo jen „ZVP“), zmín ěný již v 

kapitole podávající p řehled právní úpravy pr ůmyslového 

vlastnictví. 

 

    Zákon o vymáhání práv z pr ůmyslového vlastnictví má 

zásadní význam nejenom z toho hlediska, že upravuje , které 
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osoby se mohou dovolávat jakých nárok ů z ohrožení a porušení 

práv z pr ůmyslového vlastnictví, ale i v tom, že stanoví 

věcnou a místní p říslušnost M ěstského soudu v Praze k řešení 

(v prvním stupni řízení) obecn ě jakýchkoli soukromoprávních 

spor ů vyplývajících z pr ůmyslov ěprávních vztah ů. Proto bude 

tomuto zákonu v ěnována pozornost v dalších odstavcích.  

 

1.2.1. Zákon o vymáhání práv z pr ůmyslového vlastnictví 

 

    Zákon o vymáhání práv z pr ůmyslového vlastnictví je jedním 

ze zákon ů, kterými je provedena sm ěrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymáhání práv 

duševního vlastnictví. Tento zákon nabyl ú činnosti jeho 

vyhlášením dnem 26.5.2006 s výjimkou ustanovení, kt erá 

upravují v ěcnou a místní p říslušnost soudu ve v ěcech 

pr ůmyslového vlastnictví a stanovují, že k řízení v t ěchto 

věcech je p říslušný M ěstský soud v Praze; tato ustanovení 

nabyla ú činnosti dnem 1.1.2008.  

 

    Znamená to, že od 1.1.2008 M ěstský soud vedle projednávání 

žalob proti pravomocným správním rozhodnutím Ú řadu 

pr ůmyslového vlastnictví v režimu soudního řádu správního je 

nov ě jako jediný soud v ěcně i místn ě p říslušný k projednání 

spor ů vyplývajících z pr ůmyslov ěprávních vztah ů (spory o 

nárocích vycházejících z pr ůmyslového vlastnictví).  

 

    Stav, kdy je jediný soud ur čen právními p ředpisy jako 

věcně i místn ě p říslušný v pr ůmyslov ěprávních v ěcech je dán 

zvláštními nároky na soudce kladenými p ři rozhodování o t ěchto 

věcech a pot řebou, aby se mohli soudci na danou problematiku 

specializovat. V praxi tak v t ěchto v ěcech rozhodují 

specializované senáty v sou časné dob ě na dvou pracovištích: 

v Hybernské ulici v Praze p ůsobí senáty správního soudnictví a 

ve Slezské ulici senáty pro pr ůmyslov ěprávní v ěci obchodní a 

obecn ě soukromoprávní. Po dlouhé dob ě se tak alespo ň 
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v základní mí ře vyšlo vst říc volání odborné ve řejnosti 

(zejména patentových zástupc ů a advokát ů p ůsobících v oboru 

pr ůmyslových práv) po specializovaném soudu a v ětší právní 

jistot ě v rozhodování soud ů. Za d řív ějšího stavu, kdy byla 

místní p říslušnost v civilních pr ůmyslov ěprávních v ěcech dána 

obecným soudem žalovaného (p řípadn ě v n ěkterých p řípadech 

mohlo jít i o místní p říslušnost danou na výb ěr nap ř. podle 

místa, kde došlo ke skute čnosti zakládající právo na náhradu 

škody), rozhodovaly r ůzné soudy, které často rozdíln ě 

přistupovaly ke stejným otázkám.  

 

    Význam ZVP spo čívá mimo jiné v tom, že spole čně, obecn ě 

pro všechny p ředměty (instituty) pr ůmyslového vlastnictví 

stanoví, které osoby a za jakých podmínek mohou prá va vymáhat, 

jaké nároky z porušení nebo ohrožení práv z pr ůmyslového 

vlastnictví mohou p řed soudem uplat ňovat. Až do ú činnosti 

tohoto zákona byly tyto nároky často nejednotn ě upraveny 

ve zvláštních zákonech na ochranu jednotlivých p ředmět ů 

pr ůmyslového vlastnictví. Část ZVP pak provedla zm ěnu t ěchto 

zvláštních zákon ů spo čívající v tom, že úpravu uvedených 

nárok ů z nich vypustila.  

 

    ZVP upravuje právní prost ředky sloužící k vymáhání práv z 

pr ůmyslového vlastnictví za situace, kdy jsou tato prá va 

porušena či ohrožena. Není tedy nezbytn ě nutné, aby již k 

porušení práv došlo, posta čuje jejich ohrožení.  

 

1.2.1.1. Osoba oprávn ěná vymáhat práva 

 

    ZVP uvádí jako osobu oprávn ěnou vymáhat práva podle tohoto 

zákona majitele práva (podle terminologie n ěkterých zákon ů na 

ochranu pr ůmyslového vlastnictví vlastníka  práva), dále osobu 

oprávn ěnou podle zvláštního právního p ředpisu užívat práva 

(zejména nabyvatel licence), a dále profesní organi zaci 
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ochrany práv oprávn ěnou zastupovat majitele (vlastníky) práv 

pr ůmyslového vlastnictví.      

 

    Nabyvatel licence (licenciát) m ůže vymáhat práva jen se 

souhlasem majitele práv, to však neplatí, pokud maj itel do 

jednoho m ěsíce ode dne, kdy byl vyrozum ěn nabyvatelem o 

porušení nebo ohrožení práva, sám ve v ěci tohoto porušení či 

ohrožení nezahájil řízení. 

 

1.2.1.2. Právo na informace 

 

    Významným institutem, jehož smyslem je posílit postavení 

majitele/vlastníka pr ůmyslového práva a obecn ě oprávn ěné osoby 

v jejím postupu proti porušování práv, je v zákon ě zakotvené 

právo na informace. Obdobné právo bylo do našeho pr ávního řádu 

ve vztahu k oblasti pr ůmyslového vlastnictví zavedeno již 

zákonem č. 116/200 Sb., kterým se m ění n ěkteré zákony na 

ochranu pr ůmyslového vlastnictví, v souladu se závazkem České 

republiky z Dohody TRIPS ( článek 47). Zákon o vymáhání práv z 

pr ůmyslového vlastnictví pak právo na informace detail něji 

rozvádí, když stanoví, v ůči komu a v jakém rozsahu lze právo 

na informace uplat ňovat.  

 

    Smyslem práva na informace je, aby oprávn ěné osoby mohly 

zasáhnout nejenom proti osob ě, o níž zjistily, že jejich právo 

porušuje, ale rovn ěž proti dalším osobám v řet ězci 

podnikatel ů, kte ří se  v obchodním m ěřítku na porušování práv 

podílejí. Bez práva na informace by v řadě p řípad ů nebylo 

možné získat podklady pro stanovení náhrady škody a  výše 

bezd ůvodného obohacení vzniklých z porušení práv. Za jed nání v 

obchodním m ěřítku se p řitom považují jednání za ú čelem p římého 

či nep římého hospodá řského nebo obchodního prosp ěchu.  

 

    Osobou, v ůči které m ůže oprávn ěná osoba požadovat 

informaci o p ůvodu a distribu čních sítích zboží nebo služeb, 
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jimiž je porušováno právo, je osoba, která v obchod ním 

měřítku: 

- držela zboží porušující právo 

- užívala služby porušující právo (nap říklad v p řípad ě 

porušování ochranné známky) 

- poskytovala služby užívané p ři činnostech porušujících 

právo,  

a všechny další osoby, které byly t ěmito osobami ozna čené jako 

osoby ú častnící se výroby, zpracování, skladování nebo 

distribuce zboží nebo poskytování služeb.  

 

    Informace zahrnují identifikaci uvedených osob a údaje o 

relevantním množství a cen ě za dané zboží nebo služby.  

 

    Právo na informace není absolutní, nebo ť z ůstávají 

nedot čena ustanovení zvláštních právních p ředpis ů ve vztahu k 

poskytování informací jako jsou nap ř. ustanovení upravující 

povinnost ml čenlivosti, zpracování osobních údaj ů apod. Nelze 

tedy po čítat s tím, že informace musí být za všech okolnost í 

poskytnuty.  

 

1.2.1.3. Opat ření k náprav ě 

 

    Dále zákon upravuje vý čet možných opat ření k náprav ě, 

došlo-li k neoprávn ěnému zásahu do práv, jichž se m ůže 

oprávn ěná osoba domáhat u soudu.  

 

    Oprávn ěná osoba se m ůže domáhat toho,  

- aby se porušovatel  zdržel jednání, jímž dochází k porušení 

nebo ohrožení práva. Hovoříme o zdržovacím (negatorním) 

nároku a tomu odpovídající zdržovací (negatorní) ža lob ě. 

- aby  následky ohrožení nebo porušení byly odstran ěny , a to 

zejména 

    - stažením výrobk ů z trhu  

    - trvalým odstran ěním nebo zni čením výrobk ů  
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    - stažením, odstran ěním nebo zni čením materiál ů, nástroj ů 

a za řízení ur čených nebo používaných výlu čně nebo 

převážn ě p ři činnostech porušujících právo. 

    Zde hovo říme o odstra ňovacím nároku.  

    D ůležité je, že uvedené nároky (nárok zdržovací a 

odstra ňovací) lze uplat ňovat nejenom v ůči porušovateli, ale 

též v ůči každému, jehož prost ředky nebo služby jsou užívány 

t řetími osobami k porušování práv . Jako p říklad lze uvést 

uplatn ění nárok ů proti tomu, kdo se dopouští výše zmín ěného 

nepřímého využívání ve vztahu k patentu podle § 13a zák ona o 

vynálezech.   

    Zákon zavádí možnost, aby soud na návrh porušov atele 

nařídil namísto výše uvedených opat ření zaplacení peněžního 

vyrovnání  oprávn ěné osob ě, ovšem to je možné pouze v p řípad ě, 

že porušovatel nejednal ani v nedbalosti (nev ěděl ani nemohl 

nev ědět, že porušuje nebo ohrožuje právo) a jestliže by m u 

uvedená opat ření zp ůsobila nep řiměřenou újmu a pen ěžní 

vyrovnání s oprávn ěnou osobou se jeví dostate čným.  

 

    Dalším již d říve známým právem je právo na uve řejn ění 

rozsudku  na náklady porušovatele, které m ůže soud p řiznat 

oprávn ěné osob ě, jejímuž návrhu bylo vyhov ěno. P řitom soud 

ur čí i rozsah, formu a zp ůsob uve řejn ění.    

 

    Vedle uvedených nárok ů může oprávn ěná osoba dále uplatnit 

právo na: 

- náhradu škody ,   

- vydání bezd ůvodného obohacení , které porušovatel získal 

v d ůsledku ohrožení nebo porušení práva,  

- přiměřené zadostiu čin ění  (spo čívající p řípadn ě i v pen ěžitém 

pnění), pokud zásahem do práv byla zp ůsobena nemajetková újma. 

 

    Oprávn ěná osoba m ůže požadovat náhradu škody, bezd ůvodného 

obohacení a p řiměřeného zadostiu čin ění v jejich plné výši (v 

takovém p řípad ě však tuto výši prokazuje) nebo m ůže navrhnout, 
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aby soud stanovil náhradu škody, výši bezd ůvodného obohacení a 

přiměřené zadostiu čin ění paušální částkou. Tato paušální 

částka je v p řípad ě, že porušovatel v ěděl, že porušuje 

pr ůmyslové právo, minimáln ě dvojnásobek licen čního poplatku, 

který by byl obvyklý p ři získání licence k užívání práva 

v dob ě neoprávn ěného zásahu do n ěj, a v p řípad ě, že 

porušovatel nev ěděl ani v ědět nemohl, že porušuje právo, je 

paušální částka minimáln ě ve výši tohoto licen čního poplatku. 

 

    Hovo říme o tzv. licen ční analogii a její smysl je v tom, 

že pro oprávn ěnou osobu - žalobce bývá velmi obtížné a n ěkdy i 

nemožné ur čit a prokázat skute čnou výši škody a bezd ůvodného 

obohacení, takže stanovení licen ční analogie posiluje právní 

postavení oprávn ěné osoby ve sporech s porušovatelem.  

  

 

Oddíl 2. Ochrana dalších soukromých subjektivních p ráv  

         vycházejících z pr ůmyslového vlastnictví  

 

    Dalšími soukromými subjektivními právy, která m ohou být 

porušena, a jimž  soudy v civilním řízení poskytují ochranu, 

jsou zvláštní práva upravená jednotlivými zákony na  ochranu 

pr ůmyslového vlastnictví, která mohou být p ředmětem 

soukromoprávních spor ů. Termínem „zvláštní“ se míní práva jiná 

(další) než vlastnická práva k patentu, zapsanému u žitnému 

vzoru, pr ůmyslovému vzoru nebo ochranné známce. Jako p říklad 

spor ů o takových právech lze uvést spory o právo na pate nt a 

obdobn ě spory o právo na ochranu užitným vzorem nebo spory  o 

právo na pr ůmyslový vzor, dále spory o p ůvodcovství (u 

vynález ů, užitných vzor ů a pr ůmyslových vzor ů) nebo o uznání 

práva p ředchozího uživatele (u vynález ů, užitných vzor ů a 

pr ůmyslových vzor ů). Tato práva vznikají p řed ud ělením ochrany 

– tedy p řed ud ělením patentu, zápisem užitného vzoru a zápisem 

pr ůmyslového vzoru, často však dochází k jejich uplatn ění p řed 

soudem až po ud ělení ochrany.   
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    Tak nap říklad zákon o vynálezech ve svém ustanovení § 75 

k t ěmto „dalším“ práv ům tj. práv ům jiným než z patent ů a 

dodatkových ochranných osv ědčení stanoví: V p řípad ě 

neoprávn ěného zásahu do práv chrán ěných tímto zákonem, 

s výjimkou práv z patent ů a dodatkových ochranných osv ědčení, 

se m ůže ten, jehož právo bylo porušeno, domáhat zejména toho, 

aby rušení práva bylo zakázáno a aby následky poruš ení byly 

odstran ěny. Byla-li tímto zásahem zp ůsobena škoda, má 

poškozený právo na její náhradu; nahrazuje se to, o č se 

majetek poškozeného škodnou událostí zmenšil (skute čná škoda –

damnum emergens ) a čeho by byl dosáhl, kdyby nenastala škodná 

událost (ušlý zisk - lucrum cessans ). Byla-li tímto zásahem 

způsobena nemajetková újma, má poškozený právo na p řiměřené 

zadostiu čin ění, které m ůže spo čívat i v pen ěžitém pln ění. 

    Op ět se zde uplat ňuje výše uvedený zdržovací a 

odstra ňovací nárok, p ři vzniku škody nárok na její náhradu, a 

v p řípad ě vzniku nemajetkové újmy nárok na p řiměřené 

zadostiu čin ění.  

 

2.1. Právo na patent, ochranu užitným vzorem, pr ůmyslový vzor  

 

    Pod spojením právo na patent se skrývá vlastn ě právo na 

to, podat p řihlášku vynálezu, nebo ť p ři spln ění zákonných 

podmínek stanovených zákonem o vynálezech (ZV) Ú řad ud ělí 

přihlašovateli patent a ten se stává majitelem patentu (§ 34 

odst. 3 ZV). 

     

    Úprava práva na patent je obsažena v § 8 ZV, kt erý 

stanoví, že právo na patent má p ůvodce vynálezu nebo jeho 

právní nástupce, p ři čemž p ůvodcem je ten, kdo vytvo řil vynález 

vlastní tv ůr čí prací. 

     

    Zvláštním úpravou ve vztahu k ustanovení § 8 ZV  je právní 

úprava tzv. podnikového vynálezu podle § 9 a 10 ZV.  O 
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podnikovém vynálezu hovo říme tehdy, vytvo řil-li p ůvodce 

vynález ke spln ění úkolu z pracovního pom ěru, z členského nebo 

jiného obdobného pracovn ěprávního vztahu k zam ěstnavateli. V 

takovém p řípad ě, není-li smlouvou stanoveno jinak, p řechází ex 

lege  právo na patent na zam ěstnavatele.  

    Povinností p ůvodce je neprodlen ě písemn ě vyrozum ět 

zaměstnavatele o vytvo ření vynálezu, který pak ve lh ůt ě 3 

měsíc ů může uplatnit právo na patent, p ři čemž pokud toto právo 

neuplatní, p řechází právo zp ět na p ůvodce. Uplatnil-li 

zaměstnavatel právo na patent, má p ůvodce v ůči zam ěstnavateli 

právo na p řiměřenou odm ěnu. Zákon o vynálezech pak stanoví, 

jaké aspekty jsou rozhodné pro stanovení výše odm ěny a rovn ěž 

i to, že pokud se dostane již vyplacená odm ěna do zjevného 

nepoměru s p řínosem dosaženým pozd ějším využitím vynálezu, má 

původce právo na dodate čné vypo řádání. 

 

    Obdobná úprava platí pro podnikový užitný vzor a podobn ě 

též upravuje zákon o ochran ě pr ůmyslových vzor ů otázku tzv. 

zaměstnaneckého pr ůmyslového vzoru. 

  

    Je z řejmé, že pr ůmyslov ěprávní vztahy z vytvo ření 

podnikového vynálezu nebo užitného vzoru nebo zam ěstnaneckého 

pr ůmyslového vzoru skýtají zna čnou možnost vzniku 

nejr ůznějších spor ů, které pak mohou být p ředmětem civilního 

řízení p řed Městským soudem v Praze.  

 

    Často se bude jednat o žalobu na ur čení oprávn ěného 

přihlašovatele (v p řípad ě, že ochrana v řízení p řed Ú řadem 

nebyla ješt ě ud ělena) nebo na ur čení oprávn ěného majitele 

patentu nebo užitného vozu nebo vlastníka pr ůmyslového vzoru. 

U pr ůmyslových vzor ů stanoví ZPV časové omezení, do kdy lze 

podat u soudu ur čovací žalobu, na dva roky od zápisu 

pr ůmyslového vzoru do rejst říku, to však pouze v p řípad ě, že 

přihlašovatel jednal v dobré ví ře. V praxi to znamená, že 

jednal-li p řihlašovatele v dobré ví ře, právo na pr ůmyslový 
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vzor se prekluduje, nebylo-li uplatn ěno u soudu ve lh ůt ě dvou 

let od zápisu vzoru do rejst říku. V p řípad ě uplatn ění práva na 

patent/vynález a práva na užitný vzor ZV a ZUV podo bné časové 

omezení nestanoví.    

 

    Jednotlivé zákony na ochranu pr ůmyslového vlastnictví 

stanoví rovn ěž úkony Ú řadu v p řípad ě, že došlo k podání 

ur čovací žaloby o ur čení práva k danému p ředmětu pr ůmyslového 

vlastnictví.  

 

    Tak pokud jde o vynálezy/patenty, ZV stanoví, ž e Ú řad 

řízení o p řihlášce vynálezu p řeruší, pokud je u podána žaloba 

na ur čení oprávn ěného p řihlašovatele (§ 28 odst. 1 ZV).  

    Požádá-li do t ří m ěsíc ů od pravomocného rozhodnutí 

oprávn ěný p řihlašovatel o pokra čování řízení, z ůstává mu 

zachováno právo p řednosti. Úkony u čin ěné p řed p řerušením 

řízení sm ěřující k ud ělení patentu se považují za platné i pro 

další řízení.  

    Podle ust. § 29 odst. 2 ZV Ú řad p řepíše p řihlašovatele 

nebo majitele patentu, jestliže soud ve sporu o prá vo na 

patent rozhodne, že toto právo p řísluší jiné osob ě. Zajímavé 

je, že ZV výslovn ě nestanoví, že k p řepisu m ůže dojít pouze na 

návrh osoby, kterou soud pravomocn ě ur čí jako oprávn ěného 

přihlašovatele nebo majitele a není tedy ze zákonné ú pravy 

jasné, jaký osud by stihl p řihlášky nebo patenty (obdobn ě u 

užitných vzor ů), u nichž by oprávn ěný p řihlašovatel nebo 

majitel takový návrh nepodal. Ze skute čnosti, že 

přihlašovatel/majitel disponují p řihláškou vynálezu/patentem, 

však je jasné, že bez souhlasného projevu v ůle p řihlašovatele 

je t ěžko myslitelné pokra čovat v řízení o p řihlášce, u patentu 

pak bez uhrazení udržovacích poplatk ů dochází k zániku 

patentu. Je nutno upozornit, že zákonná úprava u pr ůmyslových 

vzor ů je v tomto ohledu propracovan ější, je to dáno také tím, 

že sou časný zákon o pr ůmyslových vzorech vznikal o deset let 

pozd ěji než zákon o vynálezech a dosavadní spory o právo  na 



  

78

patent si nevynutily pot řebu novelizace p říslušných ustanovení 

zákona o vynálezech. 

 

    Jak bylo zd ůrazn ěno, úprava problematiky spor ů o právo na 

pr ůmyslový vzor je v ZPV propracovan ější v porovnání s úpravou 

obsaženou v ZV. Ustanovení § 16 ZPV rozlišuje odnětí  ochrany 

vlastníku zapsaného pr ůmyslového vzoru a zápis nového 

vlastníka pr ůmyslového vzoru, p ři čemž obojí je možné pouze na 

návrh osoby (nového vlastníka), o níž soud ur čí, že jí 

přísluší právo na pr ůmyslový vzor. Navíc ustanovení § 27 ZPV 

uvádí stav, kdy zapsaný vlastník podle pravomocného  rozhodnutí 

soudu nemá právo na pr ůmyslový vzor, jako jeden z výmazových 

důvod ů.  

    Uvedená v ětší propracovanost úpravy v zákon ě o 

pr ůmyslových vzorech je dána i tím, že tento zákon pam atuje na 

úpravu ú čink ů rozsudku ve sporu o právo na pr ůmyslový vzor, 

byť i tato úprava není prostá výkladových problém ů a m ůže být 

zdrojem spor ů. § 17 odst. 1 ZPV stanoví, že zápisem oprávn ěné 

osoby do rejst říku zanikají licence a jiná práva poskytnutá 

původn ě zapsaným vlastníkem. V odstavci 2 se však dodává, že 

pokud p ůvodn ě zapsaný vlastník a nabyvatel licence jednali 

v dobré ví ře, pak mohou pokra čovat v užívání pr ůmyslového 

vzoru, jestliže pr ůmyslový vzor p řed podáním žaloby užívali 

nebo provedli vážné p řípravy k jeho užívání a ve lh ůt ě 2 

měsíc ů ode dne, kdy je oprávn ěný vlastník uv ědomí o zm ěně 

zápisu vlastníka, požádají o uzav ření nevýlu čné licence za 

obvyklých podmínek. Tímto dodatkem se chrání dobrá víra 

původn ě zapsaného vlastníka a p řípadných t řetích osob, jež 

svoje práva k užívání pr ůmyslového vzoru odvozují od p ůvodn ě 

zapsaného vlastníka.  

  

2.2. Právo na p ůvodcovství 

 

    Jak bylo uvedeno, dalším dot čeným právem m ůže být právo na 

původcovství. Toto právo má charakter osobnostního pr áva, 
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které je tedy nep řevoditelné na t řetí osoby. Právo p ůvodce na 

původcovství zahrnuje nap říklad právo (a odpovídající 

povinnost Ú řadu), aby jméno p ůvodce bylo uvedeno p ři 

zve řejn ění p řihlášky vynálezu a oznámení o ud ělení patentu (§ 

25 odst. 1 a § 34 odst. 3 ZV). P ůvodce má rovn ěž právo na to, 

aby na základ ě jeho žádosti jeho jméno p ři uvedených 

zve řejn ěních uvedeno nebylo (§ 25 odst. 2 ZV). Rovn ěž p ůvodci 

užitného vzoru a pr ůmyslového vzoru p řiznávají p říslušné 

zákony na ochranu pr ůmyslového vlastnictví právo na 

původcovství.  

    Obdobn ě i zde, Ú řad p řepíše p ůvodce vynálezu (užitného 

vzoru nebo pr ůmyslového vzoru) na osobu, o níž soud pravomocn ě 

rozhodn ě, že je p ůvodcem.  

 

2.3. Právo p ředchozího uživatele  

 

    Právo p ředchozího uživatele p ředstavuje omezení ú čink ů 

výlu čné ochrany plynoucí z ud ělení patentu nebo zápisu 

užitného vzoru nebo pr ůmyslového vzoru, podle n ěhož tato 

výlu čná ochrana nep ůsobí proti tomu, kdo p řed vznikem práva 

přednosti využíval daný p ředmět pr ůmyslov ěprávní ochrany 

nezávisle na p ůvodci a majiteli/vlastníku nebo k tomu vykonal 

prokazatelná opat ření.  

 

    Taková osoba je nazývána p ředchozím uživatelem, a pokud 

nedojde k dohod ě s majitelem/vlastníkem, je na soudu, aby 

právo p ředchozího uživatele uznal (tj. ur čil).  

 

    Zákon o pr ůmyslových vzorech navíc ješt ě up řesňuje, že 

předchozí uživatel je oprávn ěn užívat pr ůmyslový vzor p ři své 

podnikatelské činnosti, p ři které p ředchozí užití bylo 

uskute čněno nebo p řipravováno a vyjad řuje se tak k otázce, 

která m ůže již sama o sob ě vyvolávat spory – totiž zda a jak 

je užívání (jeho rozsah a ú čel) p ředmětu pr ůmyslov ěprávní 

ochrany  na základ ě práva p ředchozího uživatele omezeno.  



  

80

 

 

Oddíl 3. Civilní soudní řízení  

 

    Jak bylo na za čátku této kapitoly uvedeno, ochranu 

soukromým subjektivním práv ům vycházejícím z pr ůmyslového 

vlastnictví, o nichž bylo ve spojení s jednotlivými  právy a 

nároky pojednáno výše,  poskytují soudy v civilním soudním 

řízení. Toto řízení se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., ob čanský 

soudní řád, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále OS Ř).  

 

    Dále bude zam ěřena pozornost na prost ředky (instituty), 

které lze v řízení podle OS Ř uplatnit k ochran ě uvedených práv 

a prosazení zmi ňovaných nárok ů.  

 

3.1. P ředběžná opat ření  

 

    Soud m ůže na návrh na řídit p ředběžné opat ření, je-li t řeba 

zatímn ě upravit pom ěry ú častník ů nebo je-li obava, že by výkon 

soudního rozhodnutí byl ohrožen. OS Ř rozeznává p ředběžné 

opat ření, které soud na řizuje p řed zahájením řízení ve v ěci 

samé a p ředběžné opat ření na řízené v pr ůběhu řízení o v ěci 

samé. Ú čelem na řízení p ředběžného opat ření je zamezit vzniku 

nebo zhoršení škody nebo jiné újmy, p ři čemž výsledek 

rozhodnutí soudu o návrhu na na řízení p ředběžného opat ření 

nijak nep ředur čuje, jak bude rozhodnuto ve v ěci samé.   

 

3.1.1. P ředběžná opat ření p řed zahájením řízení ve v ěci samé 

 

    Ve v ěcech pr ůmyslového vlastnictví se pom ěrn ě často 

objevují návrhy na na řízení p ředběžného opat ření (dále také 

jen „návrh“) podávané p řed zahájením řízení. Nejpozd ěji v den 

podání návrhu musí navrhovatel složit u soudu jisto tu ve výši 

100.000 K č, jejímž smyslem je, že v zákonem stanovených 
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případech tato jistota m ůže sloužit k uspokojení práva na 

náhradu škody nebo jiné újmy.  

 

    Jde totiž o to, že na řídí-li soud p ředběžné opat ření, jde 

pouze o zatímní úpravu pom ěr ů ú častník ů a nejedná se tedy o 

rozhodnutí ve v ěci samé. V usnesení o na řízení p ředběžného 

opat ření soud uloží navrhovateli, aby v ur čené lh ůt ě podal u 

soudu žalobu (návrh na zahájení řízení ve v ěci samé). Pokud 

navrhovatel v ur čené lh ůt ě žalobu nepodá nebo soud pravomocn ě 

o žalob ě rozhodne tak, že jí nevyhoví, p ředběžné opat ření 

zanikne a navrhovatel je povinen nahradit škodu a j inou újmu 

každému, komu p ředběžným opat řením vznikla. Žalobu na náhradu 

škody je nutno podat do 6 m ěsíc ů ode dne, kdy p ředběžné 

opat ření z uvedených d ůvod ů zaniklo.  

  

    P ředběžné opat ření zaniká ovšem i tehdy, vyhoví-li soud 

žalob ě, v tomto p řípad ě k zániku dochází uplynutím 15 dní od 

vykonatelnosti rozsudku o žalob ě, p ři čemž zde samoz řejm ě právo 

na náhradu škody nevzniká. Na řízené p ředběžné opat ření je zde 

nahrazeno rozsudkem, jímž soud vyhov ěl žalobci.  

 

    Pokud jde o obsahovou stránku návrhu na p ředběžné 

opat ření, navrhovatel musí osv ědčit skute čnosti rozhodné pro 

nařízení p ředběžného opat ření, není nutné a ostatn ě vzhledem 

k tomu, že se neprovádí dokazování, ani možné tyto skute čnosti 

prokázat . Vlastní dokazování se pak provádí až v řízení ve 

věci samé, které je zahájeno podáním žaloby ve lh ůt ě stanovené 

soudem v usnesení o na řízení p ředběžného opat ření.  

 

    Skute čnosti, které žalobce tvrdí v návrhu, musí 

odůvod ňovat v návrhu navrženou úpravu a zárove ň musí být 

navrhovatelem osv ědčena naléhavost zájmu na této zatímní 

úprav ě.  
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    Výhodou p ředběžného opat ření z pohledu jeho navrhovatele 

je rychlost,  s níž je o n ěm soud povinen rozhodnout – ve 

věcech pr ůmyslového vlastnictví musí rozhodnout do 7 dn ů od 

podání návrhu.  

 

    Rozhodnutí, jímž soud vyhoví návrhu na p ředběžné opat ření 

má povahu konstitutivního rozhodnutí, které tedy za kládá 

právní vztahy a ve v ěcech pr ůmyslového vlastnictví zpravidla 

obsahuje výrok, jímž se ú častníku ukládá, aby n ěco vykonal, 

něčeho se zdržel nebo n ěco snášel, nebo aby nenakládal 

s ur čitými v ěcmi nebo právy, což odpovídá uplat ňovaným 

zdržovacím nárok ům, které se v rámci petitu nej čast ěji 

objevují.   

 

    Pokud jde o obsah toho, čeho lze na řízeným p ředběžným 

opat řením dosáhnout, podle ustálené soudní judikatury (n apř. 

rozsudek NS 46/96) ve v ěcech nekalé sout ěže (a z obdobných 

důvod ů i ve v ěcech porušování práv z pr ůmyslového vlastnictví) 

není sice zpravidla p řípustné, aby navrhovatel p ředběžným 

opat řením již dosáhl toho, čeho lze dosáhnout až pravomocným 

rozsudkem ve v ěci samé, je však možné vydání p ředběžného 

opat ření zakazujícího ur čité jednání, pokud takový zákaz 

zabrání vzniku újmy navrhovatele nebo jejímu prohlo ubení. 

V podobném duchu se vyslovily Nejvyšší soud ČSR rozhodnutím č. 

8193 v roce 1927 ve v ěci nekalé sout ěže. Pokud jde tedy o 

zdržovací žaloby v t ěchto v ěcech, neplatí zde zásada, že 

prozatímní opat ření nem ůže volit takové prost ředky, kterými se 

předstihuje kone čnému rozhodnutí o nároku, a zásada, že nelze 

vydat prozatímní opat ření sm ěřující k ú čelu, kterého má být 

dosaženo žalobou.   

 

    Jak bylo zmín ěno, o návrhu rozhodne soud usnesením, proti 

němuž je k dispozici řádný opravný prost ředek – odvolání. 

Znamená to, že usnesení není doru čením v právní moci, je však 
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předběžně vykonatelné, jakmile bylo doru čeno tomu, komu ukládá 

povinnost.  

 

    OS Ř upravuje vedle zániku  p ředběžného opat ření institut 

zrušení předběžného opat ření. Podle této úpravy soud p ředběžné 

opat ření zruší, pominou-li d ůvody, pro které bylo na řízeno. 

 

    Jak bylo uvedeno, proti usnesení, jímž soud roz hodl o 

návrhu na na řízení p ředběžného opat ření, je p řípustné 

odvolání, o kterém rozhoduje ve v ěcech pr ůmyslového 

vlastnictví Vrchní soud v Praze. Takové odvolání je  často ve 

věcech pr ůmyslového vlastnictví využíváno, protože p ředběžné 

opat ření, jímž bylo vyhov ěno navrhovateli, p ředstavuje vždy 

v t ěchto v ěcech vzhledem k jeho p ředběžné vykonatelnosti zásah 

do majetkové sféry ú častníka, jemuž se ukládá povinnost. 

Pozice odvolatele je p řitom znesnadn ěna tím, že dle Stanoviska 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu  ČR ze 

dne 13. června 2007, č.j. Cpjn 19/2006: „Písemné vyhotovení 

usnesení, kterým soud prvního stupn ě vyhov ěl návrhu na 

nařízení p ředběžného opat ření v plném rozsahu a na řídil 

navrhovatelem p ředběžné opat ření bez slyšení ostatních 

účastník ů řízení nebo sice po jejich slyšení, p ři čemž žádný 

z nich nevyslovil p řed rozhodnutím soudu s navrženým 

předběžným opat řením nesouhlas, nemusí obsahovat od ůvodn ění.“ 

 

    Uvedené Stanovisko bylo d ůsledkem situace, kdy soudy 

rozhodující v ob časném soudním řízení postupovaly rozdíln ě p ři 

pozuzování otázky, zda písemné vyhotovení usnesení soudu 

prvního stupn ě o na řízení p ředběžného opat ření musí obsahovat 

odůvodn ění. Toto rozdílné posuzování bylo dáno tím, že soud y 

rozdíln ě interpretovaly ustanovení § 169 odst. 2 OS Ř. 

 

    Nejvyšší soud ve svém Stanovisku uvedl, že rozh odnutí o 

předběžném opat ření nespo čívá na výsledcích dokazování, na 

záv ěru o skutkovém stavu, ani na právním posouzení v ěci. 
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Nepředstavuje samo o sob ě výsledek procesu, není zvláštním 

druhem nalézacího řízení, p ředběžné opat ření p ředstavuje pouze 

prozatímní a do časnou úpravu práv a povinností ú častník ů.  

 

    Nejvyšší soud též odmítl argument o nep řezkoumatelnosti 

rozhodnutí o na řízení p ředběžného opat ření, které neobsahuje 

odůvodn ění s tím, že d ůvody rozhodnutí o na řízení p ředběžného 

opat ření se podávají z obsahu spisu. P řitom rozhodnutí o 

odvolání proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o náv rhu na 

nařízení p ředběžného opat ření, již musí být řádně od ůvodn ěno.    

 

    V odvolacím řízení proti usnesení o na řízení p ředběžného 

opat ření podle § 75 odst. 5 OS Ř je pro odvolací soud 

rozhodující stav, jaký byl v dob ě vydání usnesení 

prvoinstan čního soudu. Odvolací soud p řezkoumává v rámci 

odvolání pouze d ůvody, pro které soud prvního stupn ě na řídil 

předběžné opat ření nebo rozhodl o zamítnutí návrhu na na řízení 

předběžného opat ření a vychází jen z obsahu spisu, který 

existoval v dob ě vydání usnesení o  na řízení p ředběžného 

opat ření.  

 

3.1.2. P ředběžná pat ření po zahájení řízení ve v ěci samé 

 

    Podle ustanovení § 102 odst. 2 OS Ř může soud po zahájení 

řízení na řídit p ředběžné opat ření, jestliže se po zahájení 

řízení ukáže, že je t řeba zatímn ě upravit pom ěry ú častník ů 

nebo jestliže vznikne obava, že by mohl být ohrožen  výkon 

rozhodnutí, které bude v řízení vydáno. P ředběžné opat ření 

může být na řízeno ve v ěcech pr ůmyslového vlastnictví pouze na 

návrh, nebo ť se jedná o v ěci, ve kterých lze řízení zahájit 

pouze na návrh. Jinak OS Ř odkazuje na obdobné použití řady 

ustanovení OS Ř týkajících se p ředběžného opat ření 

předcházejícího řízení ve v ěci samé. 
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3.2. Zajišt ění d ůkazu 

 

    OS Ř umož ňuje p řed zahájením řízení ve v ěci samé na návrh 

zajistit d ůkaz, pokud je tu obava, že jej pozd ěji nebude možno 

provést v ůbec nebo jen s velkými obtížemi. Zajišt ění d ůkazu 

provede soud, d ůkaz však m ůže být zajišt ěn také notá řským nebo 

exekutorským zápisem o skutkovém d ěji nebo stavu v ěci, pokud 

se v jejich p řítomnosti skutkový d ěj odehrál nebo osv ědčili 

stav v ěci.  

 

    OS Ř pak obsahuje podrobnou úpravu zajišt ění p ředmětu 

důkazního prost ředku ve v ěcech týkajících se práv z duševního 

vlastnictví, podle níž lze na návrh osoby, která os vědčila 

porušení práva z duševního vlastnictví, za ú čelem provedení 

důkazu zajistit zboží nebo jeho vzorek, jehož výrobou  bylo 

porušeno právo, materiál a nástroje použité k výrob ě tohoto 

zboží a dokumenty týkající se tohoto zboží.  

 

    Podobn ě jako u p ředběžných opat ření, rovn ěž i v p řípad ě 

zajišt ění d ůkazu m ůže soud za obdobných podmínek d ůkaz 

zajistit i po zahájení řízení.  

   

3.3. Civilní žaloby  

 

    Ob čanský soudní řád uvádí jako druhy žalob, které lze 

v civilním řízení uplatnit (vý čet je demonstrativní): 

- žaloba o osobním stavu 

- žaloba o spln ění povinnosti, která vyplývá ze zákona, 

z právního vztahu nebo z porušení práva, a  

- žaloba o ur čení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, 

je-li na tom naléhavý právní zájem.  

 

    Ve v ěcech pr ůmyslového vlastnictví p řichází v úvahu dva 

posledn ě jmenované druhy žalob – žaloby o spln ění povinnosti, 

které ozna čujeme jako žaloby na pln ění, a žaloby na ur čení.  
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3.3.1. Žaloby na pln ění  

 

    Žalobou na pln ění se lze domáhat toho, aby žalovaný splnil 

povinnost, která vyplývá ze zákona, z právního vzta hu nebo 

z porušení práva.  

 

    Pln ěním m ůže být nap říklad zaplacení ur čité částky, 

učin ění ur čitého právního úkonu, vydání ur čité v ěci, zdržení 

se ur čitého jednání nebo strp ění n ějakého jednání.  

 

    Žaloby na pln ění často obsahují nárok odstra ňovací a 

zdržovací, které jsou nap říklad uplat ňovány v p řípadech 

porušení nebo ohrožení práv z pr ůmyslového vlastnictví 

oprávn ěnou osobou, jak o tom bylo pojednáno výše v souvisl osti 

se zákonem o vymáhání práv z pr ůmyslového vlastnictví. Krom ě 

nároku zdržovacího a odstra ňovacího jsou v p řípad ě vzniku 

škody, bezd ůvodného obohacení nebo nemajetkové újmy, 

uplat ňovány odpovídající nároky na náhradu škody, vydání 

bezd ůvodného obohacení a p řiměřené zadostiu čin ění.   

 

    U nároku na vydání bezd ůvodného obohacení nelze vylou čit, 

že v okamžiku podání žaloby nebude žalobce moci p řesnou částku 

uvést, když vy číslení je závislé na údaji, který zná pouze 

žalovaný. I p řesto však musí být návrh na rozhodnutí soudu 

(žalobní petit) natolik ur čitý a jednozna čný, že po dopln ění 

údaje bude výše požadovaného pen ěžitého nároku bez dalšího 

dána (sp.zn. 3 Cmo 186/96).  

 

    U nároku na poskytnutí zadostiu čin ění ve finan ční podob ě 

je t řeba, aby žalobce výši takto požadovaného zadostiu čin ění 

uvedl. Je t řeba totiž vycházet z p ředpokladu, že p řiměřené 

zadostiu čin ění požadované v pen ězích má nahradit nemajetkovou 

újmu, která jednáním žalovaného žalobci vznikla, ná rok má a 

musí vycházet ze skute čností, které jsou známy pouze žalobci, 
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neboť jím vyjad řuje svou vlastní újmu nemajetkové povahy R 3 

Cmo 58/97).  

 

    A dále k nároku na poskytnutí zadostiu čin ění, jak soud 

uvádí v rozsudku sp. zn. Cmo 223/98, zákonným d ůvodem pro 

přiznání práva na p řiměřené zadostiu čin ění je jen náprava 

nemajetkové újmy. Pokud oprávn ěnému vznikla hmotná újma, 

prost ředkem nápravy m ůže být pouze náhrada škody, event. 

vydání bezd ůvodného obohacení. Nelze p řipustit, aby (nap ř. 

z d ůvodu obtížného prokazování výše škody) si cestou po žadavku 

na zaplacení p řiměřeného zadostiu čin ění oprávn ěný řešil jemu 

vzniklou újmu hmotnou. V souladu s b řemenem tvrzení a d ůkazním 

je na žalobci, aby vznik nemajetkové újmy jednak tv rdil, ale – 

a to zejména – uvedl rovn ěž v čem spo čívá tato újma a jaký je 

její rozsah a navrhl d ůkazy ke svým tvrzením. Imateriální újma 

může být reparována zadostiu čin ěním i v jiné podob ě než jako 

úhrada pen ěžní částky. V pen ězích má být p řiměřené 

zadostiu čin ění poskytnuto v p řípadech, ve kterých by 

nepen ěžitá forma neposkytovala p řiměřené zadostiu čin ění. Lze-

li shledat nepen ěžité zadostiu čin ění za odpovídající, je t řeba 

mu dát p řednost. Není však vylou čena kombinace pen ěžité a 

nepen ěžité formy zadostiu čin ění tak, aby v úhrnu bylo dosaženo 

přiměřeného zadostiu čin ění. Volba formy je na žalobci, spo čívá 

však na n ěm i b řemeno tvrzení a d ůkazní b řemeno 

k od ůvodn ěnosti a oprávn ěnosti jeho volby.    

 

    Pokud jde o zdržovací nárok, uplat ňuje se zejména proti 

porušovateli práva s cílem zamezit dalšímu protiprá vnímu 

jednání. Podmínkou k tomu, aby soud tomuto nároku v yhov ěl, je, 

že protiprávní jednání trvá nebo alespo ň hrozí jeho opakování 

v budoucnosti. Nárok zdržovací má tedy preventivní povahu.  

 

    Naproti tomu odstra ňovacím nárokem se sleduje odstran ění 

existujícího závadného stavu, který je následkem pr otiprávního 

jednání. Tento závadný stav je výrazem toho, že pro tiprávní 
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jednání má v p řítomnosti ú činky, kterými je zasahováno do 

subjektivních práv žalobce.   

 

3.3.2. Žaloby na ur čení 

 

    Žalobou o ur čení se žalobce domáhá rozhodnutí soudu o 

ur čení, zda tu právní vztah nebo právo je nebo není.  

 

    Aby soud o žalob ě na ur čení v ěcně rozhodoval, musí být na 

ur čení naléhavý právní zájem. Smyslem této žaloby je u r čit, 

zda je tu ur čitý právní vztah nebo právo, a p ůsobit tak 

preventivn ě ješt ě v dob ě, než došlo k porušení práva. Ur čovací 

žaloba proto není na míst ě tehdy, pokud k porušení práva již 

došlo; v takovém p řípad ě je t řeba se domáhat nárok ů žalobou na 

pln ění.  

 

    Podaná žaloba o ur čení netvo ří ve vztahu k žalob ě na 

pln ění p řekážku v ěci zahájené, ani rozhodnutí o žalob ě na 

ur čení nevytvá ří p řekážku v ěci pravomocn ě rozhodnuté, i když 

žaloba na ur čení a žaloba na pln ění vycházejí ze stejného 

právního vztahu nebo se týkají stejného práva. 14  

 

    Soud rozhoduje o žalob ě na ur čení rozsudkem, který má 

povahu deklaratorního rozhodnutí – nevytvá ří se jím, nem ění 

ani neruší  právní vztah, čili nevznikají z tohoto rozhodnutí 

práva a povinnosti, které by neexistovaly již p řed podáním 

žaloby, pouze se závazn ě deklaruje existence či neexistence 

právního vztahu, jehož obsahem jsou ur čitá práva a povinností.   

 

    Ur čovací žaloby nacházejí uplatn ění nap říklad ve v ěcech 

původcovství, práva na patent/vynález (obdobn ě pr ůmyslový vzor 

nebo užitný vzor), práva p ředchozího uživatele apod.  

 

                                                           
14 Kupka, P.: Právní prostředky ochrany průmyslového vlastnictví, Právní rádce 11/2003 
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    Po novelizaci zákona o vynálezech lze uvažovat i 

s možností ur čovací žaloby o ur čení, zda p ředmět ur čení spadá 

či nespadá do rozsahu ochrany z patentu nebo zapsané ho 

užitného vzoru. P řed uvedenou novelizací toto nebylo možné, 

protože d řív ější zn ění § 67 ZV stanovilo výlu čnou pravomoc 

k rozhodování o této otázce Ú řadu, soudy nemohly podle tohoto 

ustanovení otázku ur čení řešit ani jako p ředběžnou otázku a 

byly vázány rozhodnutím Ú řadu po ur čení.  

    P řitom ur čení, zda p ředmět spadá do rozsahu ochrany, má 

podstatný vliv na výsledek spor ů ve v ěcech porušování práv 

z patent ů nebo užitných vzor ů. Pokud daný p ředmět nespadá do 

rozsahu patentu/zapsaného užitného vzoru, nelze doj ít 

k záv ěru, že patent/užitný vzor je výrobou či obchodním užitím 

předmětu porušován (samoz řejm ě s výjimkou patent ů vedených na 

způsob výroby a nikoli na výrobek, kdy výrobek tedy p ředmětem 

patentu formáln ě není, p řesto jeho obchodní užití m ůže 

porušovat patent, je-li p římo získán patentovaným zp ůsobem).    

    Pokud v pr ůběhu soudního řízení o porušování práv 

z patentu/užitného vzoru je k dispozici rozhodnutí Úřadu o 

ur čení, soud z n ěho v souladu s § 135 odst. 2 OS Ř vychází, 

neznamená to však, že nem ůže být ustanoven soudní znalec. 

Pokud není k dispozici rozhodnutí Ú řadu o ur čení, ustanovení 

soudního znalce bývá ve sporech o porušování patent u/užitného 

vzoru pravidlem, nebo ť se ve smyslu § 127 odst. 1 OS Ř jedná o 

případ, kdy rozhodnutí soudu závisí na posouzení skut ečností, 

k nimž je t řeba odborných znalostí.    

    Na okraj je vhodné poznamenat, že není zcela be z rozpor ů 

skute čnost, že zatímco jsou podle judikatury k p řezkumu 

rozhodnutí Ú řadu o žádostech o ur čení p říslušné soudy ve 

správním soudnictví v řízení podle soudního řádu správního 

(jak to bylo diskutováno výše v kapitole v ěnované správnímu 

soudnictví) a vychází se tedy z toho, že se jedná o  p řezkum 

rozhodnutí o veřejném subjektivním právu, ur čovací žalobu o 

témže ur čení by projednávaly civilní soudy, což by napovídal o 

tomu, že se jedná o rozhodování o subjektivním práv u soukromém  
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a nazna čovalo by to spíše p řezkum rozhodnutí Ú řadu o ur čení 

civilními soudy podle části páté OS Ř.    

 

    Zvláštním druhem ur čovací žaloby je žaloba na ur čení zboží 

za pad ělek podle zákona č. 191/1999 Sb., o opat řeních 

týkajících se dovozu, vývozu a zp ětného vývozu zboží 

porušujícího n ěkterá práva duševního vlastnictví a o zm ěně 

některých dalších zákon ů. Podle soudní judikatury - nap říklad 

rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 318/2 005 - je 

tato žaloba zvláštním druhem ur čovací žaloby, u níž nejde o 

ur čení ve smyslu § 80 písm. c) OS Ř, zda tu právní vztah či 

právo je či není, ale o ur čení právní skute čnosti. Právní 

zájem na požadovaném ur čení vyplývá z hmotn ěprávního p ředpisu, 

a to ze zákona č. 191/1999 Sb., který tuto žalobu p ředpokládá.  

 

    Dalším p říkladem rozhodnutí ve v ěci ur čení, že zboží 

zajišt ěné celním ú řadem je pad ělek, je rozsudek 3 Cmo 

316/2002. Soud v tomto rozsudku konstatoval, že ve věci 

ur čovací žaloby podle zákona č. 191/1999 Sb. není ur čována 

odpov ědnost nebo zavin ění žalovaného, proto ani nem ůže být 

v řízení ú činná obrana žalovaného, že zahrani ční dodavatel, 

pokud by mu skute čně dodal pad ělky, porušil smlouvu, jelikož 

zboží podle ní nesm ělo porušovat práva pr ůmyslového 

vlastnictví. Pro ur čení zboží za pad ělek je rozhodné, že 

zajišt ěné zboží porušuje žalobcova práva ze zapsané ochran né 

známky a (z hlediska pasivní legitimace žalovaného)  jedná se o 

zboží, které m ělo být uvoln ěno do volného ob ěhu na základ ě 

celního prohlášení žalovaného.  

 

    P říkladem rozsudku ve v ěci ur čení je 3 Cmo 79/2002. V této 

věci se žalobce domáhal ur čení, že mu v ůči žalovanému – 

majiteli ochranných známek sv ědčí právo držitele nezapsaného 

ozna čení v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona č. 

137/1995 Sb., o ochranných známkách, podle n ěhož majitel 

ochranné známky je povinen strp ět užívání shodného nebo 
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zaměnitelného ozna čení jeho držitelem, jestliže toto ozna čení 

získalo v české republice v uplynulých dvou letech p řed 

podáním p řihlášky rozlišovací zp ůsobilost pro stejné nebo 

podobné výrobky nebo služby svého držitele. V daném  p řípad ě 

byla ozna čení, ovšem jakožto ochranné známky, užívána po celo u 

dobu uvažovaných dvou let závody, které nyní tvo ří podniky 

žalobce a žalovaného, v té dob ě však byly sou částí jednoho 

právního subjektu – p řihlašovatele ochranných známek, nemohl 

proto mezi nimi vzniknout vztah uživatele nezapsané ho ozna čení 

k majiteli ochranné známky. Organiza ční složky, bez právní 

subjektivity, p řihlašovatele ochranných známek jsou vylou čeny 

z možnosti dovolávat se ochrany držitele nezapsanéh o ozna čení, 

protože práv ě tyto složky jako sou část p řihlašovatele mohly 

dané ozna čení – avšak jako ochrannou známku – bez dalšího 

užívat. Práva držitele nezapsaného ozna čení mohou vzniknout 

jen jinému subjektu , který pro další užívání ozna čení se musí 

dovolat toho, že nezávisle na p řihlašovateli a pozd ějšímu 

majiteli ochranné známky p řed tím ozna čení jako subjekt práva 

užíval a prokázat spln ění dalších podmínek uvedeného 

ustanovení.  

 

3.4. Uve řejn ění rozsudku v civilním řízení  

 

    Podle ustanovení § 155 odst. 4 OS Ř může soud ve v ěcech 

ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým sou t ěžním 

jednáním a ochrany práv z duševního vlastnictví ú častníku, 

jehož žalob ě vyhov ěl, na jeho návrh ve výroku rozsudku p řiznat 

právo uve řejnit rozsudek na náklady neúsp ěšného ú častníka a 

přitom stanovit rozsah, formu a zp ůsob uve řejn ění.  

 

    Podle soudní judikatury (nap ř. 3 Cmo 289/96) požadavek na 

zve řejn ění rozsudku není samostatn ě uplatnitelným nárokem 

v řízení a jako takový nepodléhá poplatkové povinnosti . 
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Oddíl 4. Ochrana pr ůmyslového vlastnictví prost řednictvím  

         nekalosout ěžní žaloby 

 

    Pokud jednání, kterým jsou porušována práva 

majitele/vlastníka plynoucí z jeho vlastnictví pate ntu, 

ochranné známky, pr ůmyslového vzoru nebo užitného vzoru, 

napl ňuje sou časn ě znaky nekalosout ěžního jednání ve smyslu 

generální klauzule podle ustanovení § 44 odst. 1 ob chodního 

zákoníku, m ůže majitel/vlastník využít k ochran ě svých práv 

právní prost ředky upravené právem proti nekalé sout ěži (§ 44 a 

násl. ObchZ), které je sou částí sout ěžního práva.  

 

4.1. Nekalosout ěžní jednání  

 

    Znaky generální klauzule nekalosout ěžního jednání jsou: 

- jednání hospodá řské sout ěži 

- jednání v rozporu s dobrými mravy sout ěže 

- jednání zp ůsobilé p řivodit újmu jiným sout ěžitel ům nebo 

spot řebitel ům 

Tyto znaky musí jednání spl ňovat, aby se jednalo o 

nekalosout ěžní jednání. Obchodní zákoník v ust. § 44 odst. 2 

dále uvádí i demonstrativní vý čet typických p řípad ů 

nekalosout ěžních jednání, jejichž skutkové podstaty jsou pak 

uvedeny v navazujících ustanoveních. Zvláštními p řípady 

nekalosout ěžního jednání jsou nap říklad: 

- klamavá reklama 

- klamavé ozna čování zboží a služeb 

- vyvolávání nebezpe čí zám ěny 

- parazitování na pov ěsti podniku, výrobk ů či služeb jiného 

sout ěžitele 

- podplácení 

- zleh čování 

- srovnávací reklama 

- porušování obchodního tajemství  

- ohrožování zdraví spot řebitel ů a životního prost ředí 
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    V souladu se soudní judikaturou (nap ř. rozsudek 4 Cmo 

161/96) se pro napln ění skutkové podstaty nekalosout ěžního 

jednání nevyžaduje zavin ění v žádné jeho form ě a ani 

jednotlivé nároky plynoucí z porušení práv nekalou sout ěží se 

nepodmi ňují subjektivní stránkou na stran ě rušitele.   

 

    Vzhledem k povaze a hlavní úloze ochranných zná mek – 

rozlišit výrobky a služby pocházejících od r ůzných osob a 

typicky sout ěžitel ů – jsou to z p ředmět ů pr ůmyslov ěprávní 

ochrany nej čast ěji práv ě práva k ochranným známkám, p ři 

jejichž porušování se porušovatel dopouští sou časn ě 

nekalosout ěžního jednání – konkrétn ě nap říklad klamavého 

ozna čení zboží a služeb, vyvolání nebezpe čí zám ěny nebo 

parazitování na pov ěsti. Na druhé stran ě však obecn ě ne každé 

porušování práv k ochranné známce je nutn ě nekalosout ěžním 

jednáním, nap říklad proto, že majitel ochranné známky 

nevyvíjí, ani nehodlá vyvíjet hospodá řskou činnost ve spojení 

s ochrannou známkou, p řestože ji má pro území daného státu 

zapsanou.  

 

    Požadavek jednání v hospodá řské sout ěži nelze vykládat 

úzce, nap říklad tak, že je spln ěn pouze tehdy, pokud jsou 

účastníci vzájemn ě si konkurujícími podnikateli. Soudy 

v nekalosout ěžních sporech mají tendenci vykládat tento 

požadavek ší řeji a brát v úvahu charakter a širší souvislosti 

jednání.  

 

    Ke spojení „jednání v hospodá řské sout ěži“ judikatura 15 

(nap ř. rozhodnutí 3 Cmo 328/94) uvádí: 

    Hospodá řskou sout ěž nelze zúžit pouze na soupe ření p římo 

si konkurujících výrobc ů či poskytovatel ů služeb. Podmínkou 

nekalosout ěžního jednání není ani opakovanost či pravidelnost 
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jednání, ani v ědomí rušitele o tom, že jeho jednání je 

jednáním nekalé sout ěže (uplat ňuje se objektivní kriterium). 

Je t řeba též zd ůraznit, že úprava § 44 a nás l. ObchZ se 

vztahuje i na ta jednání v hospodá řské sout ěži, která jinak se 

řídí úpravou ob čanského zákoníku.  

 

    A dále, pro demonstraci ší ře výkladu znaku „jednání v 

hospodá řské sout ěži“ z rozsudku Vrchního soudu v Praze 3 Cmo 

260/97: Pokud si zam ěstnanec ješt ě p ředtím, než zahájí svou 

vlastní samostatnou podnikatelskou činnost, p řipravuje svým 

jednáním výhodn ější podmínky, které by jinak p ři zahájení 

podnikání nem ěl, na úkor svého zam ěstnavatele, pak jde o 

sout ěžní jednání, a jeho jednání, pokud spl ňuje i další 

zákonné podmínky, m ůže být hodnoceno jako jednání nekalé 

sout ěže.  

 

4.2. Právní prost ředky ochrany proti nekalé sout ěži 

 

    Obchodní zákoník stanoví, že osoby, jejichž prá va byla 

nekalou sout ěží porušena nebo ohrožena, mohou se proti 

rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a od stranil 

závadný stav. Dále mohou požadovat p řiměřené zadostiu čin ění, 

které m ůže být poskytnuto i v pen ězích, náhradu škody a vydání 

bezd ůvodného obohacení.  

 

    Řízení o nekalosout ěžní žalob ě je civilním řízením, které 

probíhá podle OS Ř. Na rozdíl od v ěcí pr ůmyslového vlastnictví, 

ve v ěcech nekalé sout ěže není stanovena zvláštní p říslušnost 

Městského soudu v Praze stanovená zákonem o vymáhání práv 

z pr ůmyslového vlastnictví, takže se v ěcná p říslušnost řídí 

ust. § 9 odst. 3 písm. l) OS Ř stanovující p říslušnost obecn ě 

krajského soudu a místní p říslušnost ust. § 85 a § 85a, podle 

                                                                                                                                                                                     
15 K judikatuře v tomto oddílu podrobněji viz. Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé 
soutěže. Vydání první. Praha, C.H.Beck 2000, a Horáček, R., Macek, J. Sbírka správních a soudních rozhodnutí 
ve věcech průmyslového vlastnictví. Vydání první. Praha: C.H.Beck, 2007.  
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kterých je místn ě p říslušným krajský soud, v jehož obvodu je 

obecný soud žalovaného, a p řípadn ě lze v p říslušných p řípadech 

využít i místní p říslušnost danou na výb ěr, kdy vedle 

uvedeného soudu lze žalovat také nap ř. u krajského soudu, 

v jehož obvodu došlo ke skute čnosti, která zakládá právo na 

náhradu škody.   

    V praxi tak o nekalosout ěžních žalobách rozhodují v první 

instanci r ůzné krajské soudy, jejichž rozhodování je pak 

sjednocováno v d ůsledku odvolacích řízení rozsudky Vrchního 

soudu v Praze a Vrchního soudu v Olomouci.  

    Velmi často však žalobce v téže žalob ě uplat ňuje nároky 

jak z titulu ochrany p řed nekalosout ěžním jednání tak i 

z titulu ochrany práv z pr ůmyslového vlastnictví. V souladu se 

soudní judikaturou je v takovém p řípad ě p říslušný k projednání 

žaloby M ěstský soud v Praze. V d ůsledku toho je velký podíl 

žalob ve v ěcech nekalé sout ěže projednáván M ěstským soudem 

v Praze (a č by jinak místn ě p říslušným nemusel být). Znamená 

to na jedné stran ě velké zatížení tohoto soudu, na stran ě 

druhé šanci na v ětší sjednocení rozhodovací praxe.   

 

 

Oddíl 5. Soudní ochrana obchodní firmy  

 

    Obchodní firma náleží k práv ům na ozna čení a tedy k 

pr ůmyslovému vlastnictví. § 10 ObchZ upravuje zásadu 

výlu čnosti obchodní firmy, když stanoví, že obchodní fir ma 

podnikatele nesmí být shodná nebo zam ěnitelná s obchodní 

firmou jiného podnikatele. Právní prost ředky ochrany upravuje 

ust. § 12 ObchZ, podle n ěhož kdo byl dot čen na svých právech 

neoprávn ěným užíváním firmy, m ůže se proti neoprávn ěnému 

uživateli domáhat, aby se takového jednání zdržel a  odstranil 

závadný stav. Dále m ůže požadovat vydání bezd ůvodného 

obohacení a p řiměřené zadostiu čin ění, které m ůže být 

poskytnuto i v pen ězích. Byla-li neoprávn ěným užíváním firmy 

způsobena škoda, lze se její náhrady domáhat podle obc hodního 
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zákoníku. Soud m ůže ú častníku, jehož návrhu bylo vyhov ěno, 

přiznat v rozsudku právo uve řejnit rozsudek na náklady 

účastníka, který ve sporu neusp ěl, a podle okolností ur čit i 

rozsah, formu a zp ůsob uve řejn ění.  

 

    Jednáním nekalé sout ěže podle § 47 ObchZ je mimo jiné 

užití obchodní firmy nebo zvláštního ozna čení podniku 

užívaných již po právu jiným sout ěžitelem, pokud je toto 

jednání zp ůsobilé vyvolat nebezpe čí zám ěny nebo klamnou 

představu o spojení s podnikem, obchodní firmou či zvláštním 

ozna čením jiného sout ěžitele. 

 

    V souladu se soudní judikaturou - velmi instruk tivní v 

tomto ohledu je nap říklad rozsudek Vrchního soudu v Praze 

3 Cmo 397/95 v n ěmž žalobce, podnikatel s obchodní firmou, 

uplat ňoval zdržovací a odstra ňovací nárok proti žalovanému se 

zaměnitelnou obchodní firmou - lze k ochran ě obchodní firmy 

použít zásadn ě ustanovení § 10 ve spojení s § 12 ObchZ a 

rovn ěž, pokud dané jednání, jímž jsou porušována práva k  

obchodní firm ě, napl ňuje sou časn ě znaky nekalosout ěžního 

jednání (nap ř. podle zvláštní skutkové podstaty § 47 ObchZ), 

ustanovení § 47 ve spojení s § 53 ObchZ.  

 

    P řitom je t řeba zd ůraznit, že soudy vyhovují odstra ňovacím 

nárok ům, jímž se žalobce domáhá, aby soud uložil žalované mu 

povinnost zm ěnit zam ěnitelné obchodní jméno, ale zamítají 

nároky zdržovací usilující o uložení povinnosti zdr žet se 

užívání zam ěnitelné obchodní firmy, nebo ť podle ust. § 8 odst. 

1 ObchZ je podnikatel povinen činit právní úkony pod svou 

firmou. Nárok na zdržení se užívání zapsané obchodn í firmy lze 

směřovat pouze k t ěm činnostem rušitele, p ři nichž nejde o 

právní úkony (sp.zn. 3 Cmo 229/95). Nárok na zdržen í se 

užívání je však namíst ě tam, kde  obchodní firma oprávn ěného 

je užívána jinou osobou zcela nebo z části neoprávn ěně (nap ř. 

je zvolena k ozna čení provozovny podnikatele), a tato osoba 
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užívanou obchodní firmu nemá v této podob ě v obchodním 

rejst říku zapsánu (3 Cmo 808/93). P ři posuzování obchodních 

firem žalobce a žalovaného, zda jsou zam ěnitelná, soudy volí 

hledisko pohledu pr ůměrného spot řebitele (zákazníka). Pro 

napln ění skutkové podstaty nekalé sout ěže podle § 47 ObchZ 

není zapot řebí pr ůkaz o tom, že k zám ěně skute čně dochází, 

nýbrž posta čuje pouze nebezpe ční takové zám ěny.  

 

    V p řípad ě, kdy dva podnikatelé mají shodné nebo 

zaměnitelné obchodní firmy, právo na ochranu obchodní f irmy má 

ten, komu sv ědčí časová priorita.  

 

    Jak vyslovil Vrchní soud ve výše uvedeném rozsu dku, je 

přitom nerozhodné z pohledu práva žalobce na odstran ění 

vzniklého závadného stavu, že rejst říkový soud žalovanému 

povolil  zápis jeho obchodní firmy do obchodního re jst říku, 

neboť tento soud v rejst říkovém řízení nezkoumá (a ani není 

oprávn ěn zkoumat), zda zápisem nejsou dot čena práva jiného 

sout ěžitele na ochranu p řed jednáním nekalé sout ěže.  

 

 

Oddíl 6. Vztah známkoprávní úpravy a práva nekalé s out ěže 

 

    Výše uvedený rozsudek Vrchního soudu v Praze sp . zn. 3 Cmo 

397/95, tak jako i řada rozsudk ů dalších (nap ř. Rozhodnutí č. 

51 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stan ovisek č. 

8/1996, str. 278) se dotkl i další oblasti, která b y si 

zasluhovala podrobn ější pojednání, které by však mohlo být 

předmětem samostatné práce, a sice otázky vztahu známkopr ávní 

úpravy a práva nekalé sout ěže. 16  

 

    V dané v ěci se totiž žalovaný bránil žalob ě poukazem na 

to, že je vlastníkem ochranné známky obsahující jeh o obchodní 

                                                           
16 k tématu podrobněji Čermák jr., K.: O vztazích mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem. In:  
    Bulletin advokacie, č. 2, 2005. 
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firmu. Vrchní soud v Praze v uvedeném rozsudku vysl ovil, že, 

ve shod ě s mezivále čnou judikaturou soud ů ke vztahu 

známkoprávní úpravy a práva nekalé sout ěže (nap ř. Sbírka 

rozhodnutí NS - Vážný - č. 8856, 10521, 11397), výkon 

formálního práva známkového se nesmí p ří čit zásad ě hmotného 

práva, vyjád řené v ust. 44 odst. 1 ObchZ, jinak řečeno i užití 

zapsané ochranné známky m ůže být jednáním proti dobrým mrav ům 

sout ěže a tedy jednáním nekalým, proti kterému má druhá strana 

právo se bránit a soud je povinen její dot čené právo chránit. 

 

    Na uvedenou problematiku pamatuje ustanovení § 31 odst. 2 

ZOZ, podle n ěhož v řízení zahájeném na návrh podaný do 6 

měsíc ů od právní moci soudního rozhodnutí, podle n ěhož je 

užití ochranné známky nedovoleným sout ěžním jednáním, Ú řad 

tuto ochrannou známku zruší.  

    Výklad tohoto ustanovení však vyvolává mnoho ot ázek. V 

prvé řadě není jasné, kdy m ůže mít Ú řad za spln ěnou podmínku, 

že „podle rozhodnutí soudu je užití známky nedovole ným 

sout ěžním jednání“. Znamená to, že by rozsudek m ěl obsahovat 

deklaratorní výrok soudu ur čující, že „užití známky je 

nedovoleným sout ěžním jednáním“? Nekalosout ěžní žaloby jsou 

však vedeny s odstra ňovacími a zdržovacími nároky, takže 

takový výrok ve výrokové části rozsudku nelze o čekávat. Záv ěr, 

že „užití známky je nedovoleným sout ěžním jednáním“ by tedy 

měl vyplývat z od ůvodn ění rozsudku? A co když zde (v 

odůvodn ění) nebude obsažen v této výslovné podob ě, m ůže Ú řad 

interpretovat zn ění od ůvodn ění a dosp ět tak k danému záv ěru 

sám?  

    Dále je problém v tom, že rozsudek v nekalosout ěžních 

věcech, jímž soud vyhoví nároku žalobce, ukládá povin nost 

žalovanému, a z rozsudku m ůže maximáln ě plynout, že užití za 

daného konkrétního skutkového stavu a ve vztahu k ž alobci  je 

nedovoleným sout ěžním jednáním, čili „jiná“ možná užití 

ochranné známky mohou být po právu, tedy nikoli jak ékoli 

(možné) užití ochranné známky vždy nutn ě znamená protiprávní 
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(nekalosout ěžní) jednání, navíc známka po jistou dobu užívána 

ani být nemusí, p řípadn ě ji ješt ě p řed podáním návrhu na 

zrušení lze p řevést na jinou osobu, která již ze soudního 

rozsudku v nekalosout ěžní v ěci vázána není.  

    Tyto otázky, a potažmo tedy výklad dot čeného ustanovení, 

mohou být zodpov ězeny budoucí rozhodovací praxí Ú řadu a 

zejména následným soudním p řezkumem takových rozhodnutí ve 

správním soudnictví. Dosavadní dostupná judikatura je v tomto 

směru velmi chudá, autoru se poda řilo nalézt pouze jedno 

rozhodnutí Ú řadu (sp. zn. O-93965), v n ěmž podle ust. § 31 

odst. 2 ZOZ zrušil ochrannou známku na základ ě pravomocného 

rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č.j. Cmo 744/2000-152.   

    Uvedeným rozsudkem byla žalované stran ě uložena mimo jiné 

povinnost zm ěnit do t řiceti dn ů od doru čení rozsudku svou 

obchodní firmu (d říve obchodní jméno) tak, aby neobsahovala 

pojem „B“. V od ůvodn ění se pak soud ztotožnil se záv ěry soudu 

prvního stupn ě, že žalovaná  tím, že si zvolila obchodní firmu 

„B.-M.“, že si toto ozna čení nechala zaregistrovat jako 

ochrannou známku ..., se dopustila nekalé sout ěže, nebo ť tak 

učinila v dob ě, kdy na relevantním trhu, na n ěmž se ú častníci 

jako sout ěžitelé st řetávají, byla již nejmén ě dva roky ú častna 

žalobkyn ě používající ozna čení „B.“ jako zvláštní ozna čení 

podniku a svého výrobku a toto ozna čení pro ni bylo p řízna čné. 

    Ú řad z tohoto rozsudku dovodil, že „... ze soudního 

rozhodnutí je patrné, že užívání napadené OZ je ned ovoleným 

sout ěžním jednáním ...“, navzdory tomu, že v rozsudku so ud 

výslovn ě nekonstatuje, že by užívání či užití ochranné známky 

bylo nedovoleným sout ěžním jednáním.  

     

    Jak tedy vyplývá ze soudní judikatury a ze samo tného 

poměru známkového a nekalosout ěžního práva, sama skute čnost, 

že vlastník ochranné známky má řádně zaregistrovánu ochrannou 

známku, neznamená, že její užití v hospodá řské sout ěži je vždy 

(automaticky) v souladu s právem. 
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    Instruktivním k dané problematice je též rozsud ek Vrchního 

soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 109/96, v n ěmž soud konstatoval: 

Pokud oba sout ěžitelé jsou majiteli řádně zapsaných ochranných 

známek, jejich práva užívat zn ění ochranných známek pro 

zapsané t řídy výrobk ů a služeb jsou navzájem rovnocenná. 

Jestliže podle žaloby má spo čívat porušování práva jednoho 

majitele ochranné známky v tom, že druhý majitel oc hranné 

známky svou ochrannou známku používá v souladu s tí m, jak je 

mu zapsána, nelze z tohoto d ůvodu žalob ě, opírající se o 

příslušné ustanovení známkového zákona, vyhov ět. Uvedené však 

není p řekážkou, aby soud dosp ěl k záv ěru, že by ť sout ěžitel 

užívá ur čité ozna čení zcela v souladu se zapsanou ochrannou 

známkou, je toto užívání ozna čení, resp. jeho jednání, p ři 

němž je toto ozna čení užíváno, jednáním nekalé sout ěže.  

 

    Instruktivním je rovn ěž rozhodnutí 3 Cmo 198/96, jímž 

Vrchní soud jako soud odvolací shledal ned ůvodným odvolání 

žalovaného proti usnesení, jímž bylo na řízeno p ředběžné 

opat ření. V dané v ěci žalobce byl majitelem zapsaného užitného 

vzoru, jehož p ředmět bez jeho svolení vyráb ěl žalovaný. 

Žalobce žalobou  a sou časn ě návrhem na na řízení p ředběžného 

opat ření uplat ňoval zdržovací nárok z titulu nekalosout ěžního 

jednání žalovaného. V odvolání žalovaný uvádí, že m eritorní 

žaloba byla podána jako žaloba o nekalou sout ěž a vytýká, že 

soud prvního stupn ě p řipustil možnost napln ění skutkové 

podstaty nekalé sout ěže skute čnostmi, které podle názoru 

žalovaného nekalou sout ěž vyzna čovat nemohou, leda snad mohou 

poukazovat na porušení práva k užitnému vzoru, což ale 

žalováno nebylo. Soud se tedy dle žalovaného m ěl zabývat 

otázkou pro č žalobce nežaloval porušení práva k užitnému 

vzoru.  

    Odvolací soud neshledal správným názor žalované ho, že se 

soud prvního stupn ě měl zabývat otázkou, pro č žalobce 

nežaloval porušení práva k užitnému vzoru. Soud je (až na 

taxativn ě zákonem ur čené výjimky) zásadn ě vázán zn ěním 
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žalobního návrhu (§ 153 odst. OS Ř). Soud m ůže opravit právní 

kvalifikaci uplatn ěného nároku, ale jen v p řípad ě, že žalobcem 

uvedená právní kvalifikace je chybná a v návrhu je obsažen 

věcný podklad - skutkové vylí čení - pro právní kvalifikaci 

správnou. Jestliže je však možno uplatnit alternati vně r ůzné 

nároky (nároky r ůzné právní kvalifikace), je rozhodující, 

který nárok žalobce zvolil a soudu nep řísluší zkoumat z jakých 

důvod ů tuto volbu u činil. V daném p řípad ě podal žalobce návrh 

na na řízení p ředběžného opat ření ve vazb ě na žalobu na zdržení 

se nekalosout ěžního jednání. Pr ůmyslová práva mají významné 

působení v hospodá řské sout ěži. Jestliže jeden sout ěžitel bez 

souhlasu jiného sout ěžitele (žalobce a žalovaný jsou 

nepochybn ě sout ěžiteli) - majitele patentu, užitného vzoru 

nebo pr ůmyslového vzoru - propaguje, vyrábí a prodává výrob ky 

spadající do rozsahu ochrany, jedná v rozporu s dob rými mravy 

sout ěže a z tohoto jednání m ůže vzniknout majiteli 

pr ůmyslového práva újma (§ 44 ObchZ).  

 

 

Oddíl 7. Otázka zavin ění - ob čanský zákoník x obchodní zákoník 

 

7.1. Nekalá sout ěž  

 

    Nekalá sout ěž je upravena v obchodním zákoníku, který je 

zvláštní úpravou ve vztahu k zákoníku ob čanskému. Jak plyne 

z úpravy nekalé sout ěže, pro napln ění skutkové podstaty 

nekalosout ěžního jednání se nevyžaduje zavin ění v žádné jeho 

form ě, ani jednotlivé nároky plynoucí z porušení práv ne kalou 

sout ěží nejsou podmín ěny subjektivní stránkou na stran ě 

rušitele.  

 

    Pokud jde o nárok na náhradu škody, platí pro n áhradu 

škody také úprava obchodního zákoníku, který obsahu je v ust. § 

373 až § 386 tzv. obecnou úpravu závazku k náhrad ě škody, 

která je ve vztahu k úprav ě v ob čanském zákoníku úpravou 
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zvláštní a použije se v p řípad ě zp ůsobení škody porušením 

povinnosti ze závazkového vztahu řídícího se obchodním 

zákoníkem a rovn ěž se obdobn ě použije tehdy, pokud dojde 

k porušení povinnosti stanovené obchodním zákoníkem  (§ 757 

ObchZ), což je p řípad práv ě nap říklad nekalé sout ěže.   

 

    P ředpoklady vzniku nároku na náhradu škody jsou: 

porušení právní povinnosti, vznik škody, p ří činná souvislost 

mezi porušením právní povinnosti a vznikem škody a neexistence 

okolnosti vylu čující odpov ědnost (§ 377 a § 378 ObchZ). Rozsah 

náhrady škody je pak omezen ust. § 379 ObchZ, který  v zásad ě 

stanoví, že se nahrazuje skute čná škoda a ušlý zisk v rozsahu, 

v jakém byla v dob ě vzniku závazkového vztahu škoda objektivn ě 

předvídatelná, je však otázka, jak by v p řípad ě náhrady škody 

způsobené nekalosout ěžním jednáním obdobné  použití tohoto 

ustanovení vypadalo.  

 

    Vznik škody porušením právní povinnosti a výši škody 

prokazuje poškozený. P ří činná souvislost mezi porušením 

povinnosti a vznikem škody je zpravidla dána, jestl iže by bez 

porušení povinnosti škoda nenastala. 

  

    Obchodní zákoník upravuje odpov ědnost za škodu objektivní, 

vyvin ění (exkulpace) tedy není možné, protože pro vznik n ároku 

na náhradu škody není zavin ění rozhodné, rušitel se však m ůže 

liberovat (osvobodit) pokud prokáže existenci liber ačního 

důvodu (§ 374 ObchZ).  

 

7.2. Porušení práv vlastníka z pr ůmyslového vlastnictví 

 

    P řestože se nedá říci, že by byla soudní judikaturou 

jednozna čně a ustálen ě řešena otázka, zda aplikovat na práva 

z porušení práv vlastníka z pr ůmyslového vlastnictví ob čanský 

nebo obchodní zákoník, zdá se, že v soudní judikatu ře 

převažuje p řístup, podle n ěhož je t řeba aplikovat ob čanský 
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zákoník. Máme zde p řitom na mysli situaci, kdy se nejedná o 

práva vlastníka založená smlouvou, čili jde o porušení zákonné 

a nikoli smluvní povinnosti.  

    P řevažující názor judikatury lze demonstrovat nap říklad na 

rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 7 Cmo 10 5/2006, 

v n ěmž soud konstatoval, že „odpov ědnost za škodu zp ůsobenou 

zásahem do práv k ochranným známkám je t řeba posuzovat jako 

obecnou odpov ědnost ve smyslu § 420 ob čanského zákoníku, a 

proto proml čecí doba k uplatn ění práva na náhradu škody činí 

dva roky ode dne, kdy se vlastník ochranné známky m ohl 

dozv ědět o tom, kdo porušil jeho práva, a o škod ě, která mu 

tím byla zp ůsobena, nejpozd ěji však 10 let ode dne, kdy 

k porušení jeho práv došlo.“ 

    Odpov ědnost za vznik škody porušením práv vlastníka 

z pr ůmyslového vlastnictví je tedy subjektivní, s možnos tí 

liberace.  

    Pokud jde však o odpov ědnost za porušení práv vlastníka a 

jiné nároky, které z porušení vznikají, tyto nejsou  podmín ěny 

subjektivní stránkou na stran ě porušovatele, s výjimkou 

možnosti zaplacení pen ěžního vyrovnání majiteli práv podle § 4 

odst. 4 zákona o vymáhání práv z pr ůmyslového vlastnictví a 

možné výše paušální částky náhrady škody, bezd ůvodného 

obohacení a p řiměřeného zadostiu čin ění podle § 5 odst. 2 a 3 

téhož zákona, u nichž musí být spln ěny p říslušné podmínky 

ohledn ě subjektivní stránky porušovatele, jak o nich bylo 

pojednáno výše.  

    Jednou z funkcí výstražného dopisu, který je za sílán 

majitelem práv domn ělému porušovateli v okamžiku, kdy se 

majitel doví o p ředpokládaném porušování, je práv ě podchytit 

uvedenou subjektivní stránku pro p řípadný soudní spor – 

porušovatel od takového oznámení již nem ůže argumentovat, že o 

možnosti porušování nev ěděl, t ěžko by tedy mohl zpochybnit 

nedbalostí formu zavin ění. Obecná odpov ědnost za škodu podle § 

420 OZ, o níž v p řípad ě porušení práv vlastníka z pr ůmyslového 

vlastnictví (nemáme-li samoz řejm ě na mysli p řípad, kdy jde o 
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porušení povinnosti ze smlouvy – zde m ůže nastupovat 

odpov ědnost za škodu podle obchodního zákoníku) jde, vyža duje 

ke vzniku odpov ědnosti zavin ění, p ři čemž posta čuje zavin ění 

nedbalostní. Toto zavin ění je presumované tzn. žalobce jej 

neprokazuje a je na žalovaném, aby se p řípadn ě exkulpoval 

prokázáním, že škodu nezavinil.  

 

    Uvedená dvoukolejnost právní úpravy soukromého práva 

v ob čanském zákoníku a obchodním zákoníku není zcela bez  

problém ů a v mnoha p řípadech se ukazují její nedostatky. 

V sou časné dob ě je p řipravována nová jednotná úprava 

soukromého práva cestou jediného soukromoprávního k odexu, 

který by m ěl nedostatky dosavadní dvoukolejné úpravy 

odstranit.  

 

 

Kapitola 4. Trestní ochrana soudní  

 

    Zvláštní ve řejnoprávní prost ředek soudní ochrany 

pr ůmyslových práv p ředstavuje trestní ochrana soudní.  

 

 

Oddíl 1. Pojmové znaky trestného činu  

 

    Je samoz řejmé, že ne každé jednání, kterým jsou porušována 

pr ůmyslová práva, je trestný činem. Podle zákona č. 140/1961 

Sb., trestní zákon, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, je trestným 

činem pro spole čnost nebezpe čný čin, jehož znaky jsou uvedeny 

v trestním zákon ě.  

 

    Pojmovými znaky 17 trestného činu jsou: 

- nebezpe čnost činu pro spole čnost  – jedná se o materiální 

znak trestného činu a v zásad ě se požaduje (s n ěkterými 

                                                           
17 K tomu podrobněji viz Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. Trestní právo hmotné – I.  
    Obecná část. Praha: Aspi Publishing, 2003 
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výjimkami nap ř. u trestného činu vojenského), aby u 

dosp ělých byla nebezpe čnost trestného činu pro spole čnost 

vyšší než nepatrná a u mladistvých vyšší než malá, a dále 

-  znaky uvedené v trestním zákon ě, kterými jsou: 

   - znaky skutkové podstaty trestného činu  – tyto znaky 

charakterizují objekt (tj. spole čenské vztahy, zájmy a 

hodnoty chrán ěné trestním zákonem), objektivní stránku 

(nap ř. zp ůsob jednání, následek trestného činu, p ří činný 

vztah mezi jednáním a následkem), subjekt, subjekti vní 

stránku (zavin ění, p říp. pohnutka), protiprávnost – jedná 

se o typové znaky, a dále 

   - stanovený v ěk  – tedy aby osoba byla trestn ě odpov ědná a 

pří četnost .  

 

 

Oddíl 2. Skutkové podstaty trestných čin ů ve vztahu  

         k pr ůmyslovému vlastnictví  

 

    Skutkové podstaty trestných čin ů ve vztahu k pr ůmyslovému 

vlastnictví jsou obsaženy v čtvrtém oddílu II. hlavy trestního 

zákona, který upravuje skutkové podstaty trestných čin ů proti 

předpis ům o nekalé sout ěži, trestných čin ů porušování práv na 

ozna čení, pr ůmyslových práv a autorského práva, práv 

souvisejících s právem autorským a práv k databázi.  Tématu 

této práce se dotýkají zejména skutkové podstaty po dle § 150 

TZ – porušování práv na ozna čení a § 150 TZ – porušování 

pr ůmyslových práv. 

 

    Podle § 150 TZ kdo doveze, vyveze nebo uvede do  ob ěhu 

výrobky nebo služby neoprávn ěně ozna čované ochranou známkou, 

k níž p řísluší výhradní právo jinému, nebo známkou snadno s  ní 

zaměnitelnou, bude potrestán odn ětím svobody až na dv ě léta 

nebo pen ěžitým trestem nebo propadnutím v ěci.  

    Stejn ě bude potrestán, kdo pro dosažení hospodá řského 

prosp ěchu neoprávn ěně užívá obchodní jméno nebo jakékoliv 
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ozna čení s ním zam ěnitelné, nebo uvede do ob ěhu výrobky 

neoprávn ěně opat řené ozna čením p ůvodu, k n ěmuž p řísluší 

výhradní právo jinému, nebo ozna čením p ůvodu snadno s ním 

zaměnitelným.  

 

    Podle § 151 TZ kdo neoprávn ěně zasáhne do práv 

k chrán ěnému vynálezu, pr ůmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo 

topografii polovodi čového výrobku, bude potrestán odn ětím 

svobody až na dv ě léta nebo pen ěžitým trestem. 

  

    Vedle uvedených skutkových podstat podle § 150 TZ a 

§ 151 TZ, které dopadají na oblast pr ůmyslových práv, trestní 

zákon obsahuje v § 152 skutkovou podstatu porušován í 

autorského práva, práv souvisejících s právem autor ským a práv 

k databázi, čímž úprava trestního zákona ve vztahu k duševnímu 

vlastnictví zasahuje i mimo sféru vlastnictví pr ůmyslového.  

 

    Dále trestní zákon definuje skutkovou podstatu nekalé 

sout ěže v § 149, podle n ěhož kdo jednáním, které je v rozporu 

s p ředpisy upravujícími sout ěž v hospodá řském styku nebo se 

zvyklostmi sout ěže, poškodí dobrou pov ěst nebo ohrozí chod 

nebo rozvoj podniku sout ěžitele, bude potrestán odn ětím 

svobody až na jeden rok nebo pen ěžitým trestem nebo 

propadnutím v ěci.  

    Požadavek trestního ustanovení proti nekalé sou t ěži je dán 

již Pa řížskou úmluvou. Ustanovení § 149 TZ blanketn ě odkazuje 

na ustanovení § 44 až 52 ObchZ. Obchodní zvyklosti,  uvedené ve 

skutkové podstat ě, zmi ňuje rovn ěž obchodní zákoník v § 1 odst. 

2, § 264 a § 730.  

    Jak již bylo uvedeno, jednání, jímž porušovatel  zasahuje 

do výlu čných práv z pr ůmyslového vlastnictví, vykazuje velmi 

často znaky generální klauzule nekalé sout ěže podle obchodního 

zákoníku. Podle judikatury trestních soud ů - nap ř. usnesení 

Krajského soudu Hradec Králové č.j. 4 T 160/2006 - dochází p ři 

napln ění znak ů skutkové podstaty trestného činu porušování 
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pr ůmyslových práv podle § 151 TZ vždy zárove ň k napln ění znak ů 

trestného činu nekalé sout ěže podle § 149 TZ, nebo ť trestný 

čin porušování pr ůmyslových práv podle § 151 TZ je v pom ěru 

speciality k trestnému činu nekalé sout ěže podle § 149 TZ, což 

vylu čuje jedno činný soub ěh t ěchto trestných čin ů. Ob ě 

ustanovení trestního zákona totiž chrání stejný obj ekt – zájem 

na řádném pr ůběhu hospodá řské sout ěže, p ři čemž § 151 TZ 

postihuje ur čitý druh útok ů proti tomuto spole čnému objektu 

záležejících v porušování práv k p ředmětu pr ůmyslového 

vlastnictví, a to proto, aby byla vystižena zvláštn í povaha a 

stupe ň nebezpe čnosti takových útok ů pro spole čnost. Stíhané 

jednání je proto možné posoudit pouze jako trestný čin podle 

§ 151 TZ, nebo ť ustanovení speciální vylu čuje užití ustanovení 

obecného. 

 

    

Oddíl 3. Trestní řízení soudní  

 

    Trestní řízení soudní je upraveno zákonem č. 141/1961 Sb., 

o trestním řízení soudním (trestní řád), ve zn ění pozd ějších 

předpis ů (dále též T Ř). Trestní řád upravuje rovn ěž postup 

orgán ů činných v trestním řízení a právní postavení 

poškozeného v trestním řízení, což je d ůležité  z hlediska 

majitel ů nebo vlastník ů výlu čných práv z pr ůmyslového 

vlastnictví.   

 

3.1. Postup orgán ů činných v trestním řízení  

 

    Úkony trestního řízení zahajuje policejní orgán  z ú řední 

povinnosti na základ ě vlastních poznatk ů, trestních oznámení i 

podnět ů osob a orgán ů, na jejichž základ ě lze u činit záv ěr o 

podez ření ze spáchání trestného činu . P řitom policejním 

orgánem se podle § 12 odst. 2 T Ř rozumí nejenom útvary policie 

ČR, ale nap říklad také pov ěřené celní orgány v řízení o 

trestných činech spáchaných porušením celních p ředpis ů a 
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předpis ů o dovozu, vývozu nebo pr ůvozu zboží, nebo právních 

předpis ů p ři umíst ění a po řízení zboží v členských státech 

Evropských Spole čenství, je-li zboží p řepravováno p řes státní 

hranice ČR.  

    Pokud jde o rozší řené pad ělky (zboží neoprávn ěně ozna čené 

ochrannou známkou) prodávané na tržištích ( často prodejci 

z Asie), jsou to práv ě nej čast ěji celní ředitelství, která po 

zajišt ění zboží celními ú řady provádí úkony trestního řízení. 

Trestní řízení je v t ěchto p řípadech často zahájeno proti 

neznámému pachateli a často se, vzhledem k podmínkám prodeje 

na tržištích a neochot ě prodejc ů se k danému zboží hlásit, 

osobu pachatele ani ve stádiu prov ěřování (tj. p řed zahájením 

trestního stíhání) nepoda ří zjistit. V takovém p řípad ě státní 

zástupce nebo policejní orgán usnesením v ěc odloží, protože se 

nepoda řilo zjistit skute čnosti oprav ňující zahájit trestní 

stíhání. K nutným p ředpoklad ům zahájení trestního stíhání 

pat ří i to, že policejní orgán dosp ěje k dostate čně 

odůvodn ěnému záv ěru, že trestný čin spáchala konkrétní osoba. 

Pravomocné usnesení o odložení v ěci však nevytvá ří p řekážku 

pozd ějšího zahájení trestního stíhání, pominou-li d ůvody 

odložení v ěci.  

    Usnesení o odložení v ěci musí být doru čeno poškozenému 

(pokud je znám) a tomu, kdo podal trestní oznámení,  pokud p ři 

podání trestního oznámení požádal o to, aby byl vyr ozuměn o 

učin ěných opat řeních. Poškozený m ůže proti usnesení o odložení 

věci podat u orgánu, který usnesení vydal, do t ří dn ů od jeho 

doru čení stížnost, která má odkladný ú činek.  

 

3.2. Procesní strana - poškozený a jeho práva v tre stním  

     řízení  

 

    Vlastník/majitel výlu čných práv z pr ůmyslového vlastnictví 

– nap ř. vlastník ochranné známky, pr ůmyslového vzoru, či 

majitel patentu nebo užitného vzoru má v trestním řízení 

vedeném pro trestný čin podle § 150 a § 152 TZ postavení 
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procesní strany – poškozeného (§ 12 odst. 6 T Ř) a trestní řád 

mu přiznává rozsáhlá práva. O t ěchto právech jsou orgány činné 

v trestním řízení, tj. soud, státní zástupce a policejní 

orgán, povinny poškozeného pou čit a poskytnout mu plnou 

možnost k jejich uplatn ění.  

 

    Poškozený - vlastník/majitel má zejména právo činit návrhy 

na dopln ění dokazování, nahlížet do spis ů, zú častnit se 

hlavního lí čení a ve řejného zasedání konaného o odvolání a 

před skon čením řízení se k v ěci vyjád řit.  

 

3.2.1. Právo na náhradu škody v trestním řízení  

 

    Poškozený - vlastník/majitel m ůže také navrhnout, aby soud 

v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnos t nahradit 

škodu, která mu byla zp ůsobena trestným činem. Takový návrh 

může u činit nejpozd ěji u hlavního lí čení p řed zahájením 

dokazování. V návrhu musí být uvedeno, z jakých d ůvod ů a 

v jaké výši se nárok na náhradu škody uplat ňuje (nutno doložit 

například podrobnou specifikací vzniklé škody). Uvedený  návrh 

však nelze podat, pokud bylo o nároku rozhodnuto ji ž 

v civilním řízení.  

 

     Dále m ůže poškozený – vlastník/majitel navrhnout, aby v 

přípravném řízení státní zástupce a řízení p řed soudem soud 

zajistil až do pravd ěpodobné výše škody nárok poškozeného na 

náhradu škody zp ůsobené trestným činem na majetku obvin ěného 

(muselo tedy již dojít ke sd ělení obvin ění tj. zahájení 

trestního stíhání), je-li d ůvodná obava, že uspokojení nároku 

poškozeného na náhradu škody bude ma řeno nebo zt ěžováno.  

 

    Nárok poškozeného na náhradu škody je projednán  v tzv. 

adhezním řízení, které je sou částí trestního řízení p řed 

soudem a netvo ří samostatnou část řízení, vztahuje se na n ěj 
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tedy trestní řád a nelze použít analogii ob čanského soudního 

řádu. 18  

 

    Podle soudní judikatury (nap říklad č. 35/1981 Sb. rozh. 

tr.) soud m ůže o nároku poškozeného rozhodnout pouze tehdy, 

pokud se řízení kon čí vydáním rozsudku, p ři čemž je-li 

obžalovaný zprošt ěn obžaloby, odkáže soud poškozeného 

s nárokem na náhradu škody na civilní řízení. Pokud soud uzná 

obžalovaného vinným, pak v p řípad ě, že jsou nárok a jeho výše 

odůvodn ěny výsledky trestního řízení, poškozenému p řizná nárok 

na náhrady škody v ůči obžalovanému, a v p řípad ě, že není podle 

výsledku dokazování podklad pro vyslovení povinnost i k náhrad ě 

škody nebo bylo-li by pro rozhodnutí o povinnosti k  náhrad ě 

škody t řeba provád ět další dokazování, jež p řesahuje pot řeby 

trestního stíhání a podstatn ě by je protáhlo, odkáže 

poškozeného s celým nárokem na civilní řízení.  Na civilní 

řízení odkáže soud poškozeného také se zbytkem jeho nároku 

tehdy, pokud mu p řizná uplatn ěný nárok z jakéhokoliv d ůvodu 

jen z části.  

 

    Podle soudní judikatury ( č. II/1962 Sb. rozh. tr.) je soud 

při rozhodování o nároku na náhradu škody vázán návrh em 

poškozeného v tom smyslu, že mu nem ůže p řiznat více, než kolik 

poškozený požadoval.  

 

    Trestní soud tedy m ůže za uvedených podmínek bu ď nárok na 

náhradu škody p řiznat (a to bu ď celý nebo jen jeho část) anebo 

odkázat na ob čanskoprávní řízení, nem ůže nikdy nárok 

zamítnout. Rozhodnutí soudu o náhrad ě škody je sou částí 

rozsudku, soud tedy o náhrad ě škody nerozhoduje zvláštním 

usnesením. 

 

 

                                                           
18 K tomu podrobněji Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní, 3. vydání, Praha: Eurolex  Bohemia, 2003 
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3.2.2. Uplatn ění řádného opravného prost ředku – odvolání  

       poškozeným 

 

    Pokud jde o možnost poškozeného uplatnit řádný opravný 

prost ředek – odvolání, poškozený m ůže odvoláním napadnout 

rozsudek pouze pro nesprávnost výroku o náhrad ě škody.  

 

    Odvolací soud zruší napadený rozsudek také tehd y, je-li 

rozhodnutí o uplatn ěném nároku v p řezkoumávané části rozsudku 

nesprávné. Pokud odvolací soud zruší napadený rozsu dek pouze 

ve výroku o náhrad ě škody a nerozhodne-li sám ve v ěci, odkáže 

poškozeného na civilní řízení.       

 

 

Oddíl 4. N ěkteré otázky ve vztahu k trestní ochran ě soudní  

 

4.1. Otázka trestní odpov ědnosti právnických osob  

     

    Podle českého trestního práva m ůže být pachatelem 

trestného činu pouze fyzická osoba, naše trestní právo nezná 

odpov ědnost právnických osob, na rozdíl od n ěkterých 

kontinentálních stát ů Evropy (nap ř. Nizozemí a Francie). Pokud 

je trestný čin spáchán ve sfé ře právnické osoby, lze podle 

našeho trestního práva uvažovat pouze o p řípadné trestní 

odpov ědnosti jednotlivce, který jednal jménem právnické o soby 

a dopustil se pro spole čnost nebezpe čného jednání a zavinil 

jeho následek (nap ř. jednatel spole čnosti s ru čením omezeným).  

 

4.2. Zavin ění  

 

    Podle trestního zákona je k trestnosti činu t řeba 

úmyslného zavin ění, nestanoví-li trestní zákon u dané skutkové 

podstaty, že posta čí zavin ění z nedbalosti. V p řípad ě 

skutkových podstat podle § 150 TZ – porušování práv  k ochranné 
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známce, obchodnímu jménu a chrán ěnému ozna čení p ůvodu a 

§ 151 TZ – porušování pr ůmyslových práv se vyžaduje úmyslné 

zavin ění. 

 

    Trestní zákon rozlišuje dv ě formy úmyslu: úmysl p římý 

( dolus directus ) a úmysl nep římý – eventuální ( dolus 

eventualis ). Úmysl tu musí být v dob ě spáchání trestného činu. 

Přímý úmysl znamená, že pachatel věděl , že zp ůsobem uvedeným 

v trestním zákon ě poruší nebo ohrozí zájem chrán ěný trestním 

zákonem a cht ěl způsobit  takové porušení nebo ohrožení. 

Naproti tomu u nep římého úmyslu pachatel v dob ě spáchání 

trestného činu věděl , že svým jednáním m ůže porušit nebo 

ohrozit zájem chrán ěný trestním zákonem a pro p řípad, že je 

způsobí, byl s tím srozum ěn. 

   

    Práv ě neprokázání úmyslu je často d ůvodem, pro č nedojde 

k pravomocnému odsouzení porušovatele práv z pr ůmyslového 

vlastnictví.  

 

4.3. Soudní judikatura - výklad spojení „chrán ěný vynález“  

     a subjektivní stránka trestného činu  

 

    Zajímavým soudním rozhodnutím vztahujícím se k trestnému 

činu podle § 151 TZ je usnesení nejvyššího soudu 8 T do 

1292/2004 a jemu p ředcházející usnesení krajského soudu (sp.  

zn. 9 To 245/2004 a rozsudek okresního soudu (2 T 2 6/2003), 

jímž byl obvin ěný uznán vinným trestným činem porušování 

pr ůmyslových práv podle § 151 TZ, který spáchal tím, ž e jako 

jednatel spole čnosti s ru čením omezeným rozhodoval o výrob ě a 

prodeji záclonových p říchytek, které spole čnost vyráb ěla bez 

souhlasu majitele patentu.  

    V odvolání, které podal obvin ěný, a pozd ěji rovn ěž v jím 

podaném dovolání, poukázal obvin ěný na to, že trestní zákon v 

§ 151 poskytuje ochranu toliko chrán ěnému vynálezu a že ú činky 

patentu nastávají až ode dne oznámení o ud ělení patentu ve 
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Věstníku Ú řadu pr ůmyslového vlastnictví. V jeho trestní v ěci 

došlo ke zve řejn ění oznámení o ud ělení patentu teprve dne 

16.2.2000, a č skutek, jímž byl uznán vinným, vymezuje dobu 

páchání trestného činu již od února 1999 do října 2001. 

Odvolatel tedy má za to, že soudy obou stup ňů pochybily, pokud 

jako trestný čin posoudily jednání spáchané p řed dnem, kdy byl 

patent publikován ve V ěstníku, tedy p řede dnem 16.2.2000. 

Situace byla o to zajímav ější, že státní zástupce Nejvyššího 

státního zastupitelství ve svém písemném vyjád ření námitkám 

obvin ěného p řisv ědčil v tom, že v dob ě od února 1999 do 

16.2.2000, tedy p řibližn ě pod dobu jednoho roku, vyráb ěl 

výrobek, na který sice byla podána p řihláška vynálezu, ale 

zdaleka ješt ě nenastaly ú činky patentu, čili za situace, kdy 

výrobek ješt ě nebylo možné klasifikovat jako chrán ěný vynález, 

proto konstatováním soud ů, že jednání obvin ěného v dob ě od 

února 1999 do 16.2.2000 napl ňovalo znaky trestného činu, došlo 

k vadnému právnímu posouzení skutku. 

    Nejvyšší soud v uvedeném usnesení mimo jiné kon statoval, 

že „užívá-li ustanovení § 151 tr. zák. pojem „ochrany“ , je 

nutno jej vztáhnout k tv ůr čímu dílu (vynálezu), jak je uvádí 

ustanovení § 3 odst. 1, § 5 až 7 zák. č. 527/1990 Sb. (novému 

výsledku vynálezecké činnosti pr ůmyslov ě využitelnému), a 

nikoliv až k okamžiku, kdy je o n ěm na konci patentového 

řízení formáln ě rozhodnuto. Práv ě proto, že zák. č. 527/1990 

Sb. po čítá s tím, že ochrana je zaru čena takovému dílu ješt ě 

před tím, než je patent p řid ělen, upravuje velmi podrobn ě 

způsob podání a evidence jeho p řihlášení u Ú řadu. ... Ze všech 

t ěchto skute čností vyplývá záv ěr, že zák. č. 527/1990 Sb. 

přiznává ochranu p ředmětu p řihlášky vynálezu již od doby, kdy 

je p řihláška podána. Skutková podstata trestného činu 

porušování pr ůmyslových práv podle § 151 tr. zák. dopadá pouze 

na chrán ěný vynález. Chrán ěným ve smyslu § 151 tr. zák. je 

vynález od zve řejn ění p řihlášky vynálezu jen za podmínky, že 

na n ěj byl pozd ěji ud ělen patent. Za chrán ěný vynález podle 

shora uvedených úvah nelze považovat takový vynález , který byl 
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přihlášen, avšak řízení o p řihlášce bylo zastaveno nebo 

přihláška vynálezu byla Ú řadem zamítnuta, protože na takový 

vynález nebyl ud ělen patent.  

    K subjektivní stránce trestného činu Nejvyšší soud uvedl, 

že p řestože je ochrana poskytována vynálezu ve smyslu sh ora 

citovaných ustanovení zák. č. 527/1990 Sb. již od okamžiku 

podání vynálezu, v trestní v ěci ji lze odvozovat až od 

okamžiku, kdy se obvin ěný mohl nejd říve dov ědět o skute čnosti, 

že p řihláška byla podána, a to je až od chvíle zve řejn ění 

přihlášky ve V ěstníku Ú řadu. Protože z dokazování vyplynulo, 

že obvin ěný v dob ě svého protiprávního jednání byl 

přinejmenším srozum ěn s tím, že m ůže jít o výrobek, u n ěhož je 

vedeno patentové řízení (dle sv ědka „...obvin ěný říkal, že 

nezjiš ťují, zda je n ějaký výrobek patentovaný, ale že výrobek 

vyráb ějí v p řípad ě, když zjistí, že je po n ěm poptávka ...“), 

Nejvyšší soud shledal zavin ění obvin ěného ve form ě nep římého 

úmyslu, protože obvin ěný v ěděl, že svým jednáním m ůže porušit 

pr ůmyslová práva, a pro p řípad, že tato práva poruší, s tím 

byl srozum ěn.   

 

4.3. Trestní oznámení jako prost ředek užívaný majiteli práv   

     proti domn ělým porušovatel ům  

 

    Pom ěrn ě častým jevem ve sporech z porušování práv 

z pr ůmyslového vlastnictví je, že majitel/vlastník 

pr ůmyslového práva, pokud se mu nepoda ří p řimět porušovatele 

k ukon čení porušování smírnou cestou, a zejména, jsou-li 

vztahy s porušovatelem vyhroceny, podá na porušovat ele trestní 

oznámení. Porušovateli tak m ůže výrazným zp ůsobem znep říjemnit 

život, a p řestože často dojde k odložení v ěci nebo k jinému 

ukon čení trestního řízení bez pravomocného vyslovení viny 

pachatele, lze v n ěkterých p řípadech z trestního řízení získat 

důkazní materiál nebo jiné poznatky pro ú čely civilního sporu. 

Trestní právo tak z pohledu majitele/vlastníka plní  n ěkdy 

úlohu „náhradního“ prost ředku řešení spor ů namísto nebo vedle 
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civilního řízení, které vzhledem k jeho délce nemusí vždy 

přinést rychlý efekt (s výjimkou p řípad ů, kdy se poda ří 

dosáhnout na řízení p ředběžného opat ření).   

 

 

Postavení Ústavního soudu v ochran ě pr ůmyslového vlastnictví  

 

    V souladu se zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, 

v platném zn ění (dále také „ZÚS“), m ůže být pravomocné soudní 

rozhodnutí za p ředpokladu, že byly vy čerpány všechny procesní 

prost ředky, které zákon k ochran ě práva poskytuje (§ 75 odst. 

1 ZÚS), napadeno ve lh ůt ě 60 dn ů po čínaje dnem doru čení 

rozhodnutí o posledním opravném prost ředku (§ 72 odst. 2 ZÚS) 

ústavní stížností, avšak pouze tehdy, tvrdí-li st ěžovatel, že 

pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byl ú častníkem, bylo 

porušeno jeho základní právo nebo svoboda zaru čené ústavním 

zákonem (§ 72 odst. 1 písm. a) ZÚS).  

 

    Ústavní soud tedy v žádném p řípad ě neplní funkci obecné 

přezkumné instance, nýbrž, jak plyne z Ústavy samé, j e 

„toliko“ orgánem ochrany ústavnosti, takže lze p řed ním 

napadat, za podmínek stanovených zákonem o Ústavním  soudu, 

rozhodnutí pouze z d ůvod ů porušení ústavn ě zaru čených práv a 

svobod, v opa čném p řípad ě Ústavní soud ústavní stížnosti 

odmítá / často se tak d ěje z d ůvodu zjevné neopodstatn ěnosti 

návrhu - ústavní stížnosti (§ 43 odst. 2 písm. a) Z ÚS)/.   

 

     

Závěr  

 

    Právo pr ůmyslového vlastnictví je velmi komplexním oborem, 

jehož význam nar ůstá s tím, jak jsou v moderní spole čnosti 

stále více zd ůraz ňovány a vyzdvihovány ekonomické aspekty 

fungování spole čnosti. S sou časné dob ě existující soudní 

prost ředky ochrany pr ůmyslového vlastnictví p ředstavují 
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poměrn ě ucelený souhrn nástroj ů ochrany pr ůmyslových práv, k 

jehož kvalitativnímu vývoji p řisp ělo v posledních letech 

zejména p řijetí soudního řádu správního a zákona o vymáhání 

práv z pr ůmyslového vlastnictví, podrobn ě diskutovaných v této 

práci. První z jmenovaných zákon ů umož ňuje významn ě ovliv ňovat 

činnost Ú řadu pr ůmyslového vlastnictví a kvalitu řízení p řed 

Úřadem, druhý sjednocuje problematiku vymáhání práv z  

pr ůmyslového vlastnictví, p říslušné nároky a v neposlední řadě 

by m ěl mít zásadní vliv na kvalitu práce a sjednocení 

rozhodovací praxe soud ů tím, že pro řízení v prvním stupni 

zavádí ve v ěcech pr ůmyslového vlastnictví p říslušnost 

Městského soudu v Praze.   

 

    Tato práce byla v ěnována soudním prost ředk ům ochrany 

pr ůmyslového vlastnictví. Soudní ochranu však nelze po jímat 

zcela odtržen ě od správních prost ředk ů ochrany pr ůmyslového 

vlastnictví 19, jako je trestní ochrana správní (nap ř. trestání 

přestupk ů podle zákona o p řestupcích), ochrana prost řednictvím 

zákona č. 191/1999 Sb., o opat řeních týkajících se dovozu, 

vývozu a zp ětného vývozu zboží porušujícího n ěkterá práva 

duševního vlastnictví, a spot řebitelského práva (zákon č. 

634/1992 Sb., o ochran ě spot řebitele). Tyto zákony dávají řadu 

pravomocí správním orgán ům jako jsou Policie ČR, Česká 

obchodní inspekce, celní ú řady, Státní zem ědělská a 

potraviná řská  inspekce a dalším. Často teprve v kombinaci se 

správními prost ředky se osobám, jimž sv ědčí práva z 

pr ůmyslového vlastnictví, dostává nástroje, který v da né 

situaci umož ňuje nejú činn ější postup proti porušovatel ům práv. 

Úloha soudních prost ředk ů ochrany však z ůstává nezastupitelná.  

 

 

                                                           
19 k tomu podrobněji např. Kupka, P.: Právní prostředky ochrany průmyslového vlastnictví, Právní rádce  
    11/2003, nebo Telec, I., Tůma, P.: Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České   
    republice, Právní rádce 2/2004 
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Resumé 

 

Ochrana pr ůmyslového vlastnictví v české soudní praxi 

 

    Práva z pr ůmyslového vlastnictví, k nimž náleží nap říklad 

práva k chrán ěným vynález ům (práva k patentu), užitným vzor ům, 

pr ůmyslovým vzor ům, ochranným známkám nebo obchodní firm ě, 

mají stále rostoucí význam pro ekonomický rozvoj mo derní 

spole čnosti, a náleží jim proto odpovídající ochrana.  

    Soudní ochrana pr ůmyslového vlastnictví je v dnešním 

právním řádu ČR postavena na t řech základních pilí řích, jimiž 

jsou správní soudnictví, ochrana prost řednictvím civilního 

soudního řízení a kone čně trestní ochrana soudní, p ři čemž 

každý z t ěchto t ří pilí řů plní specifický ú čel.  

    Ú čelem správního soudnictví je soudní p řezkum rozhodnutí 

Úřadu pr ůmyslového vlastnictví, který má vést ke sjednocení a 

zkvalitn ění rozhodovací činnosti Ú řadu pr ůmyslového 

vlastnictví. Řízení, jímž se rozhoduje o ud ělení ochrany nebo 

o jejím zrušení, je tak pod p řezkumem soudní moci. 

    Ú čelem civilního soudnictví je poskytnout osobám, jim ž 

sv ědčí práva z pr ůmyslového vlastnictví, soudní ochranu t ěchto 

práv. Majitelé pr ůmyslových práv uplat ňují v civilním řízení 

své nároky podle zákona č. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv 

z pr ůmyslového vlastnictví, který je inkorporací sm ěrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymáhání práv 

duševního vlastnictví.  

    A kone čně, trestní ochrana soudní je ve řejnoprávním 

prost ředkem ochrany, který chrání zájem spole čnosti na řádném 

pr ůběhu hospodá řské sout ěže, k n ěmuž pat ří i respektování 

pr ůmyslových práv.  

    V úhrnu p ředstavují uvedené t ři prost ředky ucelený systém  

soudní ochrany pr ůmyslového vlastnictví v České republice, 

který spolu s prost ředky správní ochrany je pro majitele 

účinným nástrojem k ochran ě jejich pr ůmyslových práv.  
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Resume 

 

Industrial property rights protection in the Czech judicial practice  

 

    Industrial property rights including e.g. right s to protected 

inventions (rights to patents), utility models, ind ustrial designs, 

trademarks or business firm, have increasing import ance for economic 

development of a modern society, therefore they des erve a 

corresponding protection.  

    Judicial protection of industrial property righ ts in the system 

of law in Czech Republic is based upon three main c ornerstones, 

which are administrative justice, protection throug h a civil trial, 

and finally, criminal justice protection, each of t hem serving a 

specific purpose.  

    The purpose of administrative justice is a judi cial review of 

decisions adopted by Industrial property office, wh ich review should 

lead to a unification and improvement of decision-m aking operation 

of the Office. Thus, the administrative procedure t hrough which 

protection is accorded or made void is under review  of judicial 

authority. 

    The purpose of civil justice is to provide to p ersons asserting 

industrial property rights a judicial protection of  the rights. The 

owners of industrial property rights make their cla ims in civil 

trial pursuant to the Act No. 221/2006 Coll., on En forcement of 

Industrial Property Rights, incorporating the EU Di rective No. 

2004/48/ES of the European Parliament and of the Co uncil on the 

Enforcement of Intellectual Property Rights.  

    Finally, criminal justice protection is a publi c protection 

means protecting the concern of society over a prop er course of 

competition, to which complying with the industrial  property rights 

belongs too. 

    As a whole, the above mentioned three means rep resent a 

comprehensive system of industrial property rights protection in 

Czech Republic, which serves, along with the admini strative 

protection means, the owners as an effective tool o f protection of 

their rights.  
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