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Úvod 
 

 
„Bonos corrumpunt mores congressus mali“ 

                                                                                                                   -                                                                                                      

„Špatné styky kazí dobré mravy“ 

Tertullianus 

 

 

 Při rozhodování o výběru diplomové práce jsem zvolila téma aktuální, ochranné 

známky přímo či nepřímo vstupují do ţivota kaţdého z nás. Kaţdý výrobek, který 

spotřebováváme je označen ochrannou známkou.  

 Ochranná známka pomáhá vytvářet firemní image a reputaci výrobků v očích 

spotřebitelů, představuje záruku kvality. Je jedním z důleţitých marketingových 

nástrojů, jak v konkurenčním prostředí přesvědčit spotřebitele pro koupi konkrétního 

výrobku. Vzhledem k stále rostoucímu počtu soutěţitelů na relevantních trzích, hodnotě 

ochranných známek a jejich vlivu, jaký mohou mít na úspěch daného produktu v 

konkurečním prostředí, vyvstává důleţitot jejich ochrany.  

 Přiměřená soutěţní agresivita a neotřelé obchodní praktiky v minulosti nejednou 

přispěly k celkovému rozvoji lidstva. „Je však třeba stanovit pravidla hry takovým 

způsobem, aby soutěţení bylo dostatečně zajímavé pro všechny jeho účastníky, 

zaručovalo nejzdatnějším bojovníkům moţnost úspěchu a dosaţení společenské 

prestiţe.”
1
 Projevem neţádoucího soutěţního jednání mohou být situace, kdy 

obchodník porušuje práva k ochranné známce jiného soutěţitele a zneuţívá tak jeho 

“obliby” u zákazníků. Toto chování poškozuje nejen samotného podnikatele, ale v 

konečném důsledku spotřebitelskou veřejnost. Takovou soutěţ nazýváme nekalou 

soutěţí.  

Právo proti nekalé soutěţi stanoví přípustné meze soutěţního chování a 

poskytuje účinné nástroje, kterými lze účinně tomuto jednání bránit. Vlastíku ochranné 

známky garantuje právní úprava celou řadou nástrojů nerušený výkon tohoto 

absolutního práva. Ochranná známka je institutem práva veřejného a jako taková je 

chráněna rovněţ nástroji práva veřejného, které mnohdy zaručují vyšší standard právní 

                                                           
1
 GRILLOVÁ, N. Nový německý zákon proti nekalé soutěţi v kontextu práva Evropských společenství : 

rigorózní práce. Brno : Masarykova univerzita, právnická fakulta, 2008, 187 s. Vedoucí rigorózní práce 

prof. JUDr. Petr Hajn, CSc. 
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ochrany v boji proti nekalé soutěţi.  

1. Ochranná známka  
 

1.1 Pojem ochranné známky 

 

Ochranné známky představují jedno z nejvýznamnějších kapitálových aktiv 

podniku. Je to právě ochranná známka, která ovlivňuje povědomí spotřebitelů o dobrém 

jménu podniku, kvalitě jeho výrobků či poskytovaných sluţeb a je tak nenahraditelným 

nástrojem podnikatelské strategie. „Ochranná známka je jedním z nástrojů legálního 

konkurenčního boje mezi konkurenty, jehoţ cílem je získat zákazníka, tedy přesvědčit 

jej, aby si z různě širokého portfolia často homogenních výrobků či sluţeb nabízených 

různými subjekty pořídil zboţí opatřené konkrétní ochrannou známkou patřící 

konkrétnímu výrobci či dodavateli. To je rovněţ hlavním a původním cílem subjektu 

usilujícího o ochranu označení své produkce prostřednictvím institutu ochranných 

známek.”
2
  

Právní úprava ochranných známek byla v českých zemích zavedena rakouským 

císařským patentem č. 230 z roku 1859 o ochraně průmyslových známek. Jiţ v té době 

právní úprava vycházela z desetileté ochranné doby a celé řady moţností, jak se bránit 

proti porušení práv k ochranné známce. Po vzniku Československé republiky došlo 

recepčním zákonem k převzetí rakouské právní úpravy i v oblasti práv na označení. 

Byla tak umoţněna právní ochrana na území nové republiky, pokud byla tato práva 

znovu ve stanovené lhůtě přihlášena u příslušné obchodní a ţinostenské komory. Tato 

právní úprava trvala aţ do roku 1952, kdy byl vydán zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných 

známkách, nahrazený zákonem č. 174/1988 Sb. V roce 1995 pak byl přijat v České 

republice zákon č. 137/1995 Sb., který byl v roce 2003 v důsledku harmonizace s 

právem Evropských společenství nahrazen platným zákonem č. 441/2003 Sb., o 

ochranných známkách (dále jen „ZOZ”).    

 “Termín ochranné známky není ve známkovém právu jednotný. V některých 

právních řádech se uţívá termínu obchodní známka „trade mark” (V. Británie) nebo 

trademark (USA), obdobně i v právu Evropského společenství a v dokumentech Světové 

                                                           
2
 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 6 A 39/2001 In právní databáze ASPI. 



 8 

organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Světové obchodní organizace (WTO). 

Odpovídá výrazu „la marque déposéée (franc.), Marke, reps. Wahrenzeichen (něm.), 

„tovarnyj znak” (rusky). Relevnatní termín v českém úředním znění v univerzální 

mezinárodní smlouvě je „tovární a obchodní známka”. V čs. právu byl termín 

„ochranná známka” prvně vyuţit v zákoně č. 8/1952 Sb., poté i v zákoně č. 175/1988 

Sb. a č. 137/1999 Sb.”
3
  

 Platná právní úprava vymezuje ochrannou známku jako jakékoliv označení 

schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, 

písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je takové označení způsobilé 

odlišit výrobky nebo sluţby jedné osoby od výrobků nebo sluţeb jiné osoby. Vedle 

uvedeného pozitivního vymezení ochranné známky stanoví ustanovení § 4 ZOZ důvody 

výluky zápisné způsobilosti označení jako ochranné známky. Hovoříme o tzv. 

negativním vymezení ochranné známky.4 Jde o taxativní výčet absolutních překáţek, 

jejichţ zkoumání provádí ex offo zápisný orgán, tedy Úřad průmyslového vlastnictví 

České republiky (dále jen „Úřad”). Případy tzv. relativní zápisné nezpůsobilosti, tedy 

případy, kdy lze za určitých okolností označení do rejstříku ochranných známek zapsat, 

vymezuje ZOZ v  ustanovení § 6 a § 7.  

  

1.2 Právní úprava ochranné známky 

 

 Problematika ochranných známek je upravena především zákonem č. 441/2003 

Sb., o ochranných známkách, který nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2004
5
, vyhláškou č. 

97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách a zákonem č. 634/2004 Sb.,  

o správních poplatcích. Známkovým právem se mění úprava zákona o soudech              

a soudcích v souvislosti s nabytím účinku Nařízení Rady Evropských společenství        

č. 40/94 o ochranné známce Společenství v České republice. Ustanovení o vymáhání 

práv k ochranným známkám byla zrušena zákonem č. 222/2006 Sb., o vymáhání práv     

                                                           
3
 HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných 

označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2008, s. 44. 
4
 Toto ustanovení je transpozicí čl. 3 směrnice Rady Evropských společenství č. 89/104/EHS včetně 

principu bona fides. 
5
 Některá ustanovení zabývající se ochrannou známkou Společenství nabyla úcinnosti vstupem České 

republiky do Evropské unie, tj. 1. května 2004. 
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z průmyslového vlastnictví.6  

 Právní úprava ochranných známek je téţ obsaţena v dalších právních 

předpisech, zejména zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů, zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění 

pozdějších předpisů a zákoně č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového 

vlastnictví. V souladu se směrnicí Rady Evropských společenství 89/104/EHS 

umoţňuje platná právní úprava plné propojení národního a evropského systému 

ochranných známek.  

 Současná právní úprava je v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodních 

smluv, jimiţ je Česká republika vázána, zejména pak Paříţskou úmluvou na ochranu 

průmyslového vlastnictví, Madridskou dohodou o mezinárodním zápisu továrních a 

obchodních známek, Madridskou dohodou o potlačení falešných nebo klamavých údajů 

o původu zboţí, Smlouvou o známkovém právu a Dohodou o obchodních aspektech 

práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a vytváří tak podmínky pro zapojování České 

republiky do novodobé mezinárodní spolupráce.  

  

1.3 Označení vyloučená ze zápisu ochranných známek do 
rejstříku  
 

 Překáţky bránící zápisu označení do rejstříku ochranných známek lze rozdělit na 

absolutní a relativní. Označení mohou být nezpůsobilá zápisu buď úplně (označení Úřad 

nemůţe zapsat vůbec), nebo částečně (v tomto případě můţe být označení zapsáno 

pouze s určitou výhradou, omezením nebo na základě souhlasu třetí osoby). 

 

1.3.1 Absolutní důvody 
 

 označení, které nemůţe být graficky znázorněno 

 Základní podmínkou pro zápis přihlašovaného označení do rejstříku je nutnost 

grafického znázornění přihlašovaného označení. „Rozlišitelnost (distinktivnost) v sobě 

zahrnuje způsobilost známky být vnímána zrakem.”7 Zákon tím vylučuje z ochrany např. 

                                                           
6
 ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŢEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěţní 

právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 569, 570. 
7
 JEŢEK, J. Právo průmyslového vlastnicví. Praha. Linde : 1996, s. 54. 
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vůně, zvukové znělky či televizní přenosy.  

Moţnost zápisu označení, jeţ není způsobilé vizuálního znázornění připustil 

Soudní dvůr Evropských společenství (dále jen „ESD”) v případě Sieckmann. „I takové 

označení, které nemůţe být předmětem grafického znázornění můţe tvořit ochrannou 

známku za podmínky, ţe můţe být předmětem grafického ztvárnění, zejména 

prostřednictvím vyobrazení nebo znaků a musí být jasné, přesné, úplné samo o sobě, 

snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní. Grafické ztvárnění musí 

představovat vůni, jejíţ zápis je poţadován, nikoli výrobek, který ji vydává. Poţadavky 

grafického znázornění tak nesplňuje chemický vzorec, písemný slovní popis, předloţení 

vzorku vůně nebo kombinace těchto prvků.”8   

 

 označení, která nemají způsobilost rozlišit výrobky nebo sluţby 

 Rozlišovací způsobilost je základním elementem definice ochranné známky 

vymezené v ustanovení § 1 ZOZ. Představuje hlavní funkci ochranné známky, funkci 

rozlišovací. „Nestačí jen odlišení od známých označení, ale musí být svou formou a 

obsahem do té míry originální, ţe jeho svérázné znaky mají schopnost individualizovat 

zboţí, které jím má být označeno.”9 Posuzování rozlišovací způsobilosti je výsledem 

hodnocení subjektivních a objektivních hledisek. Zvlášť vysoký stupeň rozlišovací 

způsobilosti je vyţadován, má-li být přihlašované označení uţíváno pro označování 

zboţí denní spotřeby. Vţdy je nutno vycházet ze skutečnosti, jak přihlašované označení 

působí na spotřebitele ve svém celku, přičemţ je třeba vzít v úvahu vztah k výrobkům či 

sluţbám, pro které je označení přihlašováno. Rozlišovací způsobilost tak povětšinou 

bude mít slovo uţívané v běţném jazyce označující zcela odlišný výrobek či sluţbu, 

např. označení celosvětově uţívaného operačního systému WINDOWS s vyobrazením 

čtyř malých oken v základních barvách. Kdyby však označení zvolila firma vyrábějící 

okna, pravděpodobně by takové označení pro nedostatek distinktivity Úřad zamítl. 

 Označení, které nemá rozlišovací způsobilost, neumoţňuje spotřebiteli 

individualizovat výrobky podle svého výběru ve vztahu ke konkrétnímu výrobci, 

popřípadě prodejci. Proto bude zápisu nezpůsobilé např. označení „Tichý počítač” pro 

                                                           
8
 Rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. prosince 2002 ve věci C-273/00, ECR 

2002. Dostupné na World Wide Web: <https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCategory> . 
9
 HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných 

označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2008, s. 53. 
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obchodníka s IT produkty. Za nedistinktivní se povaţují zejména označení tvořená        

z pouhých číslic, značek, písmen, geometrických obrazců či vyobrazení výrobku nebo 

označení vţitého pro daný výrobek, apod. Nedostatkem rozlišovací způsobilosti dále 

trpí označení popisná (deskriptivní) sestávající se z údajů o místě, času, způsobu 

výroby, druhu, vlastnosti, jakosti, mnoţství, ceně apod., stejně tak označení obsahující 

údaj o výchozí surovině a v neposlední řadě označení generická (druhová), jeţ vyjadřují 

běţný druh zboţí, např. “ovoce”, “nábytek” apod. Rovněţ označení pochvalná 

(laudatorní), jako např. “Nejlepší”, “Super” apod. a označení sestávající se z údajů o 

zeměpisném původu, jsou vyloučena ze zápisu pro nedostatek rozlišovací způsobilosti, 

např. “Mrtvé moře”. Bude-li však takové označení pouţito fantazijně, např. “Sahara” 

pro opalovací výrobky, lze zápisu vyhovět. 

 Není vyloučeno, aby označení, jeţ samo o sobě není distinktivní, mohlo 

rozlišovací způsobilost získat, prokáţe-li přihlašovatel, ţe předmětné označení získalo v 

důsledku dlouhodobého uţívání či propagace takový stupeň rozlišovací způsobilosti, 

který umoţňuje spotřebiteli odlišit výrobky či sluţby pod takovým označením 

prodávané nebo poskytované. „Doklady prokazující získání rozlišovací způsobilosti 

mohou být např. objednávky, ceníky, letáky, inzerce, apod. Aby však uvedené doklady 

prokázaly skutečnost, ţe přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilost ve vztahu 

k výrobkům nebo sluţbám přihlašovatele ve smyslu § 5 ZOZ, je nutné, aby se v nich 

přihlašované označení vyskytovalo v souvislosti s přihlašovatelem a přihlašovanými 

sluţbami, a to v takové míře, aby se označení na straně veřejnosti vţilo a spotřebitelé 

byli s to určit, který subjekt předmětné sluţby nabízí.”10  

 K získání rozlišovací způsobilosti uţíváním označení se vyjádřil ESD ve věci 

Nestlé tak, ţe „posouzení, zda se určitá ochranná známka stala způsobilou identifikovat 

dotyčný výrobek nebo sluţbu, musejí být posouzeny globálně a v rámci tohoto posouzení 

lze vzít v úvahu zejména část trhu ovládaného touto ochrannou známkou, intenzitu, 

geografický rozsah a dobu uţívání této ochranné známky, výši investic, které podnik 

vynaloţil na její reklamní podporu, podíl zúčastněných kruhů, který díky ochranné 

známce identifikuje výrobky nebo sluţby jako pocházející z určitého podniku, jakoţ i 

prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdruţení.”11  

                                                           
10

 Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky ze dne 15. dubna 2009, sp. zn. O-448518. 

Dostupné na World Wide Web: <https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCategory>. 
11

 Rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 7. července 2005 ve věci C-353/03, 
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 označení obvyklá v běţném jazyce nebo uţívaná v dobré víře a v obchodním styku 

 „Označení, jeţ jsou tvořena běţnou slovní zásobou nebo se stala obvyklými v 

obchodních stycích, lze uţívat bez ohledu na to, kdo je výrobcem nebo obchodníkem 

daného zboţí.”12 Jak vyplývá z rozhodovací praxe Úřadu, označení vyjádřená v cizím 

jazyce, např. anglickém, jehoţ znalost v dnešní době nelze povaţovat za výjimečnou, je 

třeba pro zápisnou nezpůsobilost zatmítnout. 

 Také označení tvořené výlučně tvarem výrobku můţe postrádat rozlišovací 

způsobilost. Je proto nutné, aby  bylo takové označení do jisté míry specifické. 

Důvodem výluky ze zápisné způsobilosti takových označení je však potřeba odstranit 

kolizi s předpisy o průmyslových vzorech.13  

 

 označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy 

 Ze zápisné způsobilosti jsou vyloučena označení obsahující nemravná, neslušná 

a hanlivá slova či symboly. „Za dobré mravy lze chápat i dobré mravy soutěţe ve 

smyslu ochrany proti nekalé soutěţi podle obchodního zákoníku.“14  

Pro výhradu veřejného pořádku je rovněţ vyloučen zápis označení shodných se 

jmény osob, jeţ se významně zaslouţily o stát a dalších státních činitelů, stejně jako 

názvy státních orgánů, např. „Česká národní banka”, „Senát”, apod. a jiných 

veřejnoprávních institucí, např. „Česká televize”, „Český rozhlas”. Příkladem zamítnutí 

přihlášky ochranné známky z důvodu výhrady veřejného pořádku můţe být nedávné 

rozhodnutí Úřadu ohledně  zápisu označení „TRÁVA” pro tabák a tabákové výrobky s 

příměsí travního semene. „Předmětné označení vyvolává přinejmenším asociaci cigaret 

obsahujících marihuanu, která je pro tyto účely v České republice zakázanou drogou. Z 

toho důvodu není nutno vyţádat doklady o rozlišovací způsobilosti tohoto označení pro 

výrobky, kterých se týká. …Pokud se týká ochranných známek č. 266879, č. 424663 

„KOKS” a č. 181171 „HAPPY JOINT” na něţ přihlašovatel poukazuje, nebyl jejich 

                                                                                                                                                                          

Société des produits Nestlé SA proti Mars UK Ltd In HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných 

známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z 

průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 84. 
12

 ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŢEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěţní 

právo. 5 vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 256. 
13

 zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o 

vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 
14

 HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnicví. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2005, s. 316. 
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zápis učiněn pro výrobky shodné nebo podobné, jako jsou výrobky, pro něţ poţaduje 

zápis přihlašované označení.” 15   

 

 označení obsahující znaky vysoké symbolické hodnoty 

Vysokou symbolickou hodnotu mají nejen symboly náboţenské, ale rovněţ 

označení významných nadací, kulturních či vzdělávacích spolků či symbolů 

významných z hlediska bezpečnosti, např. „BESIP“.16  

S poukazem na ustanovení § 4 písm. k) ZOZ zamítl Úřad přihlášku ochranné 

známky „St. Wenceslas”, jeţ v překladu znamená Sv. Václav, který je patronem české 

země. „Uţívání takového označení pro komerční úcely je podle rozhodnutí orgánu 

prvého stupně nepřípustné, neboť jeho zápis by se jevil jako nedostatečně uctivý s 

ohledem na kulturní, národnostní či náboţenské cítění.” 17  

 

 označení, které můţe klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo 

zeměpisný původ   

 „Klamavým označením je takové slovní, obrazové, kombinované či prostorové 

označení, které můţe spotřebitelskou veřejnost uvést v omyl nebo ji jakkoliv klamat.”18 

Klamavost je třeba zkoumat s ohledem na průměrného spotřebitele. Ačkoli klamavá 

označení budou povětšinou vytvořena s nekalým úmyslem, k odmítnutí zápisu do 

rejstříku postačí pouhá moţnost klamání spotřebitele bez ohledu na úmysl 

přihlašovatele. O zápisu přihlašovaného označení rozhodne Úřad ve správním uváţení.19  

Významnou roli při posuzování klamavosti označení hraje rovněţ judikatura. 

„Při hodnocení, zda je označení či ochranná známka klamavá, musí Úřad v tom kterém 

případě z hlediska všech rozhodných okolností, a to i za pouţití výkladových pravidel 

vyplývajících z mezinárodních dohod vţdy zkoumat, zda označení nebo známka 

neobsahuje falešný (klamavý) údaj nebo takový prvek, který můţe uvést spotřebitele v 

                                                           
15

 Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky ze dne 3. září 2007, sp. zn. O-432048. 

Dostupné na World Wide Web: <https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCategory. 
16

 Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnicví České republiky ze dne 12. června 2001, sp. zn. O-131175 

Dostupné na World Wide Web: <https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCategory. 
17

 Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnicví České republiky ze dne 15. února 2007, sp. zn. O-433707. 

Dostupné na World Wide Web: <https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCategory. 
18

 JAKL L. Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v ČR, Praha, Úřad 

průmyslového vlastnictví, 2003, s. 88. 
19

 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 6 A 25/98 In HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva 

k průmyslovému vlastnicví. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 318. 
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omyl.”20 „Zeměpisný prvek musí mít pro spotřebitele takovou vypovídací hodnotu, ţe je 

schopen rozlišit jednotlivé ochranné známky na trhu, tzn., ţe musí jít o konkrétní 

lokalizaci určitého zeměpisného místa.”21  

 Při posuzování zápisné způsobilosti je třeba mít na zřeteli závazek České 

republiky vyplývající z čl. 10bis Paříţské úmluvy, jeţ zavazuje smluvní státy zajistit 

účinnou ochranu proti nekalé soutěţi.22 Z toho důvodu je třeba vyloučit ze zápisu 

„zcizená” označení, označení parazitující na pověsti jiného výrobce či asociující jiné 

vţité a příznačné označení pro výrobky známé svou kvalitou.23   

 

označení přihlašované pro vína či lihoviny obsahující zeměpisné označení, aniţ by 

víno či lihovina měly zeměpisný původ 

 Přísnější poţadavky na registraci označení pro vína a lihoviny je promítnutím 

závazku České republiky vyplývající z čl. 23 dohody TRIPS, jeţ těmto výrobkům 

poskytuje vyšší standard právní ochrany. Účelem je ochrana veřejnosti před klamáním 

způsobeným nepravdivým uváděním původu vín a alkoholických nápojů.  

 

 označení obsahující prvky poţívající ochrany podle článku 6ter Paříţské úmluvy a 

jiné znaky, emblémy a erby neţ uvedené v čl. 6ter Paříţské úmluvy, pokud je na 

tom veřejný zájem  

 V případě, ţe dotčený orgán neudělil souhlas s uţitím označení, nesmí ochranná 

známka obsahovat názvy mezinárodních, mezistátních a jiných orgánů či organizací, 

jejich vlajek, erbů, případně jiných znaků, např. znak OSN, logo Červeného kříţe, 

olmypijské kruhy, apod. Naopak názvy, znaky, emblémy, erby či zkratky nevládních a 

mezivládních orgánů a organizací, které jiţ pod čl. 6ter Úmluvy nespadají, lze uţít bez 

souhlasu příslušného orgánu či organizace, pokud je na tom veřejný zájem.  

                                                           
20

 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 7 A 5/149/99 In HORÁČEK, R. a kol. Zákon o 

ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání 

práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 

82. 
21

 Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnicví České republiky ze dne 29. srpna 2001, sp. zn. O-110952. 

Dostupné na World Wide Web: <https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCategory. 
22

 Tento závazek promítla Česká republika do právní úpravy nekalé soutěţe v zákoně č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Srov. kapitola IV.    
23

 Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 10 Ca 17/2005 In HORÁČEK, R. a kol. Zákon o 

ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání 

práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 

81. 
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 označení, jehoţ uţívání se příčí právnímu předpisu nebo je v rozporu se závazky 

vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv 

 

 pokud je zjevné, ţe přihláška označení nebyla podána v dobré víře 

Nedostatek dobré víry je absolutní překáţkou zápisné způsobilosti. Můţe však 

být ve smyslu ustanovení § 24 ZOZ důvodem relativním, na jehoţ základě můţe podat 

námitku v zápisném řízení přímo dotčená osoba. Při posuzování dobré víry 

přihlašovatele je nutno vycházet ze všech Úřadu známých skutečností, zejména zda 

přihlašovatel věděl o právu jiné osoby na stejné či podobné označení v době podání 

přihlášky nebo nemohl být neznalý takového práva. Rovněţ je třeba posoudit, zda by 

pouţití takového označení nebylo v rozporu s dobrými mravy nebo by neoprávněně 

poškodilo zvláštní charakter nebo pověst označení, které je předmětem jiného práva.24  

V praxi půjde zejména o případy, kdy se přihlašovatel domáhá zápisu dosud 

neregistrovaného označení jiného soutěţitele s úmyslem ochrannou známku na něj 

později s vidinou vysokého zisku převést, tzv. spekulativní ochranné známky.  

 

1.3.2 Relativní důvody  
 

 Představují výluky ze zápisné způsobilosti v důsledku práv práv třetích osob k 

dříve zapsaným ochranným známkám. Tuto kolizi lze překlenout souhlasem oprávněné 

osoby, do jejíchţ práv přihlašované označení zasahuje.  

Úřad ex offo zkoumá, zda přihlašované označení není shodné se starší 

ochrannou známkou jiné osoby přihlášenou pro shodné výrobky či sluţby, případně zda 

neobsahuje prvky takové starší ochranné známky, které by mohly vést k záměně.  

„Při průzkumu Úřad zkoumá pouze úplnou shodu označení. Známkový prvek je 

sloţka (obrazová, slovní nebo jiná), která sama o sobě nebo ve spojení s dalšími prvky 

tvoří známkový motiv nebo známkový údaj. U ochranných známek sloţených z několika 

prvků můţe způsobit zaměnitelnost i jen jediný z těchto prvků.”25  

                                                           
24

  HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnicví. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2005, s. 320. 
25

 HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a  

zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně 

doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 68. 
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Tuto skutečnost si přihlašovatel můţe ověřit ještě před podáním přihlášky 

provedením rešerše. K tomu lze vyuţít volně přístupnou databázi ochranných známek. 

Seznam těchto databází je uveden na internetových stránkách WIPO.26  Tím zákon brání 

v uţívání shodného označení více vlastníky. Zápis přihlašovaného označení do rejstříku 

ochranných známek by byl v takovém případě v příkrém rozporu s právy vlastníka 

zapsané ochranné známky, jakoţ i účelem samotné právní úpravy.  

Úřadu však nemohou být známé veškeré známé ochranné známky. Z toho 

důvodu ZOZ umoţňuje řešit tuto kolizi v námitkovém řízení.27  

 

 

1.4. Klasifikace ochranných známek  

 

 Účelem ochranné známky je odlišit výrobky či sluţby stejného druhu vyráběné 

nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli sluţeb. „Ochranná známka tak 

nemůţe existovat sama o sobě, ale vţdy jen ve spojení s konkrétními výrobky či 

sluţbami.”
28

  

 Výše uvedené implikuje teorií rozeznávané základní druhy ochranných známek. 

Dle podoby rozlišujeme slovní ochrannou známku vyjádřenou v písmu běţném či 

zvláštním grafickém. Mohou ji tvořit slova, jména, spojení slov a číslic apod. „Slovní 

ochranná známka by měla mít rozlišovací způsobilost a ve vztahu k chráněným 

výrobkům či sluţbám by neměla být údajem popisným.29 Čím originálnější označení je, 

tím větší poskytuje ochranu. Slovní označení je moţno vyjádřit v písmu běţném či 

zvláštním grafickém.  

Grafická ochranná známka je tvořena kresbou či grafickou zkratkou.  

Vlastnosti obou zmíněných označení v sobě spojuje kombinovaná ochranná 

známka (loga).  

Prostorové (trojrozměrné) označení je v současné době nejméně uţívaným 

druhem ochranné známky. Jedná se o třírozměrné vyobrazení ochranné známky tvořené 

                                                           
26

 Dostupné na World Wide Web: <ecommerce.wipo.int/databases/trademark>. 
27

 Srov. kap. I., bod 1.5.2 
28

 HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnicví. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2005, s. 295. 
29

 HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnicví. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2005, s. 295. 
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tvary výrobku nebo jeho obalu, např. tvar lahve, design výrobku. Prostorové ochranné 

známky někdy nahrazují jiná průmyslová práva, např. průmyslové vzory či dochází v 

průniku těchto dvou typů práv, kdy např. tvar výrobku je chráněn ochrannou známkou a 

zároveň průmyslovým vzorem.30  

Ochrannou známku lze přihlásit dle volby uţivatele v černobílém nebo 

barevném provedení. Je-li ochranná známka zaregistrována jako černobílá, ochrana se 

vztahuje na všechna moţná barevná provedení. V případě barevné ochranné známky se 

ochrana vztahuje na uţité barvy a jejich uspořádání. Známku je nutno důsledně uţívat 

pouze v tomto barevném provedení.  

 Moţnost zápisu samotné barvy jako ochranné známky připustil Úřad pro 

harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen „OHIM”), neboť i barva, uvaţuje-li se o ní 

obecně, tedy nikoli k určitým výrobkům či sluţbám, můţe mít rozlišovací způsobilost a 

plnit tak funkci ochranné známky.31 Základní barvy, jako je modrá, červená, ţlutá, apod. 

vzhledem ke své všeobecnosti rozlišovací způsobilost postrádají. K úspěšnému zápisu 

přihlašovaného označení do rejstříku je dle rozhodnutí Úřadu nutná přítomnost dalších 

rozlišujících prvků a jejich působení na průměrného spotřebitele.
32

 Distinktivní tak 

můţe být specifický odstín barvy
33

, který je třeba v přihlášce konkretizovat podle 

vzorníku barev PANTONE, CMYK či barevné stupnice RAL.34  

 Dalším, v praxi často uţívaným kriteriem pro klasifikaci ochranných známek, je 

účel jejich uţití. Výrobní ochranné známky se váţí k určitému podniku nebo výrobkům, 

které vyrábí, obchodní ochranné známky (známky výrobků) se váţí ke zboţí, které 

podnik prodává, případně i vyrábí. Bývají uţívány v případech, kde by mnohost 

ochranných známek mohla vést k matení spotřebitelů, tedy v případech, kdy výrobky 

stejného druhu vyrábí pro jednoho vývozce či prodejce více výrobců. Na vnitřním trhu 

bývají tato označení uţívána obchodními řetězci, např. ALBERT, BILLA, apod. 

Známky sluţeb, jsou svou povahou obdobné obchodním ochranným známkám, odlišují 

                                                           
30

  HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnicví. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2005, s. 300. 
31

  Rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu R 122/1998-3 ve věci „SVĚTLE ZELENÁ“. 

Dostupné na World Wide Web: <https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCategory>.  
32

  Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky ze dne 9. dubna 2003, sp. zn. O-167546. 

Dostupné na World Wide Web: <https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCategory>. 
33

  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp.zn. 7A.16/1999 In HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. 

Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 307. 
34

  HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnicví. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2005, s. 307. 
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sluţby poskytované určitým podnikem. Ochranné známky, které jsou připraveny a 

registrovány jiţ předem pro případ rozšíření výroby o další druhy zboţí, nazýváme 

zásobními ochrannými známkami.35 Posledním druhem ochranných známek jsou tzv. 

ochranné známky blokáţní. Jedná se o označení registrovaná předně z důvodu zabránit 

případné konkurenci označit zboţí shodným způsobem. Jejich ochrana je však ohroţena 

zákonnou povinností uţívat ochrannou známku.  

 Dle počtu subjektů dělíme ochranné známky na individuální a kolektivní 

pouţívané k odlišení výrobků nebo sluţeb výráběných nebo poskytovaných členy 

sdruţení. Sdruţení obvykle stanoví kritéria pro uţívání takové ochranné známky 

jednotlivými podniky. Jsou tak efektivním nástrojem společného marketingu skupiny 

menších firem, jejichţ ochranné známky by si spotřebitelé hůře zapamatovali. 

 Zvláštní kategorii pak představují tzv. speciální ochranné známky. Do této 

skupiny řadíme certifikační ochranné známky a  všeobecně známé ochranné známky.  

Certifikační ochranné známky plní specifickou rozlišovací funkci. Nejedná se o 

skutečné ochranné známky. Zákon o ochranných známkách upravuje ve smyslu čl. 7bis 

Paříţské úmluvy pouze kolektivní ochranné známky, jimţ jsou tyto svým účelem uţití 

podobné. K právní úpravě certifikačních ochranných známek Paříţská úmluva 

signatářské státy nezavazuje. Značný počet států, včetně České republiky, právní úpravu 

certifikačních ochranných známek nemá a jsou upraveny pouze známky individuální a 

kolektivní. „Článkem 6ter odst. 1 Paříţské úmluvy se členské státy zavázaly, ţe 

odmítnou nebo zruší zápis a vhodnými opatřeními zákáţí, aby bez zmocnění příslušných 

míst bylo uţíváno jako tovární nebo obchodní známky nebo jako částí těchto známek 

úředních, zkušebních, puncovních a záručních značek u nich zavedených, jakoţ i jejich 

napodobení.”36 Ustanovení odst. 2 téhoţ článku zakazuje pouţívání úředních, 

zkušebních, puncovních a záručních značek jen tehdy, jestliţe známky, ktere ji obsahují, 

jsou určeny k tomu, aby se uţívaly pro zboţí téhoţ nebo podobného druhu. Certifikační 

ochranná známka garantuje jakost či vlastnost příslušného výrobku splňujícího 

stanovené normy. V prostředí České republiky jsou tyto ochranné známky signalizací 

určité úrovně kvality výrobků či sluţeb a slouţí k podpoře prodeje domácí produkce. 

                                                           
35

 HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a 

zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně 

doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 57. 
36

  HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnicví. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2005, s. 303. 
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Na rozdíl od kolektivních ochranných známek mohou být uţívány jakýmkoliv 

výrobcem, jehoţ výrobky splňují stanovená kriteria. „Majitelem certifikační ochranné 

známky můţe být výlučně nezávislá instituce, v jejíţ působnosti je ověřovat, zda výrobky 

nesoucí certifikační známku tato kriteria splňují.”37  

Historicky první českou porevoluční certifikační ochrannou známkou je značka 

CZECH MADE. Program CZECH MADE vznikl v roce 1993 ve spolupráci Sdruţení 

pro Cenu České republiky za jakost, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva 

zemědělství s cílem podpořit rozvoj průmyslu a sluţeb v České republice, zlepšit 

ochranu spotřebitele a zvýšit sebevědomí českých firem.
38

 

Všeobecně známé známky se povaţují za všeobecně známé na relevantním trhu 

a v důsledku toho poţívají větší ochrany. Všeobecně známé známky jsou chráněny proti 

zaměnitelným ochranným známkám, i kdyţ nejsou formálně registrovány, rovněţ tak i 

kdyţ označují jiný druh výrobků nebo sluţeb. Příkladem můţe být např. označení 

„Coca-Cola”.  

 

  

1.5 Zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek 
 

 Registrace ochranné známky poskytuje silnější ochranu vlastníku známky pro 

případ střetu se zaměnitelnou či dokonce zcela identickou ochrannou známkou. Vlastník 

ochranné známky získává exkluzivní právo na to, aby bylo moţné zabránit jejímu 

neoprávněnému uţívání.  

 Obecně platí, ţe přihlášku k registraci ochranné známky můţe podat kaţdá 

fyzická či právnická osoba způsobilá k právním úkonům39, která zamýšlí ochrannou 

známku uţívat, případně umoţnit její uţívání třetím osobám. Právní úprava neomezuje 

okruh vlastníků ochranné známky. Přihlášku ochranné známky můţe podat přímo 

přihlašovatel nebo můţe za tímto účelem zvolit zástupce. V praxi jimi bývají zejména 

specializovaní advokáti nebo patentoví zástupci. Nemá-li přihlašovatel podnik, místo 

trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, je třeba, aby podal přihlášku 

                                                           
37

 HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a 

zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně 

doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 58. 
38

   Dostupné na World Wide Web: <http://www.sokcr.cz/>. 
39

   V případě kolektivní ochranné známky téţ sdruţení bez právní subjektivity. 
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prostřednictvím člena České advokátní komory nebo Komory patentových zástupců 

České republiky.  

 Přihlašovatelům je k dispozici předepsaný formulář přihlášky.40 Jeho pouţití 

však není podmínkou. Za přihlášku je třeba ve smyslu ustanovení § 37 správního řádu41 

povaţovat kaţdé podání, pokud je zřejmé, kdo jej činí a ţe jím ţádá o zápis ochranné 

známky do rejstříku. Přihlášku je moţné Úřadu doručit osobně, poštou a od 1. července 

2006 také elektronickou formou. Jak poukazuje Úřad, tato forma umoţňuje 

přihlašovatelům rychlejší, kvalitnější a bezpečnější formu komunikace při současné 

úspoře finančních nákladů a času.
42

 Pro řádné projednání přihlášky je nutné splnění 

formálních poţadavků. 

Přihláška musí obsahovat název a sídlo firmy nebo jméno a bydliště 

přihlašovatele, znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky, seznam 

výrobků nebo sluţeb, pro něţ má být ochranná známka zapsána a podpis přihlašovatele, 

případně jeho zástupce, byla-li mu udělena plná moc. K přihlášce je třeba připojit ve 

formě příloh tři vyobrazení přihlašované ochranné známky o velikosti A8 aţ A4
43

 a 

plnou moc zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen.44 Vede těchto podstatných náleţitostí 

můţe přihláška obsahovat jméno a adresu zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen, 

případně adresu pro doručování, je-li odlišná od místa bydliště, podnikání nebo sídla 

přihlašovatele nebo zástupce. 

  

1.5.1 Řízení o přihlášce 
 

 Registrační proces ochranné známky se v jednotlivých zemích liší, přesto 

registrující úřady postupují podle obecného vzoru zahrnující fáze formálního a věcného 

průzkumu, publikaci, oponenturu, registraci a obnovení.  

 Okamţikem podání přihlášky ochranné známky vzniká přihlašovateli právo 

přednosti (priority) před kaţdým, kdo by po tomto okamţiku přihlásil shodné označení 

                                                           
40

  Dostupné na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky. World Wide 

Web: <http>//www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/formulare.html>.  
41

  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
42

  Dostupné na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky. World Wide 

Web: <http>//www.upv.cz/>. 
43

  s výjimkou slovních známek přihlašovaných v běţném písmu 
44

  Výrobky nebo sluţby je nutno seřadit a zatřídit podle tříd Mezinárodního třídění výrobků a sluţeb pro 

účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody ze dne 15. června 1957. 
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pro shodné výrobky či sluţby.  

Po podání přihlášky provádí Úřad tzv. formální průzkum, kdy zjišťuje, zda 

přihláška splňuje administrativní poţadavky nebo formality, tj. zda byl zaplacen správní 

poplatek a zda ţádost obsahuje podstatné náleţitosti. Shledá-li Úřad v průběhu 

formálního průzkumu vady, které by bránily dalšímu řízení o zápis ochranné známky do 

rejstříku, vyzve písemně přihlašovatele k jejich odstranění. Za tím účelem stanoví 

přiměřenou lhůtu, která obvykle činí dva měsíce a zároveň přihlašovatele poučí pro 

případ, kdy uvedené nedostatky neodstraní, ţe přihlášku z toho důvodu odmítne. Na 

základě ţádosti přihlašovatele je moţné lhůtu prodlouţit. Taková ţádost přihlašovatele 

podléhá správnímu poplatku dle aktuálního sazebníku správních poplatků. 

 Neodstraní-li přihlašovatel vady ve stanovené lhůtě, Úřad přihlášku odmítne. 

Rozhodnutí o odmítnutí přihlášky musí obsahovat všechny náleţitosti dle správního 

řádu. Proti rozhodnutí lze podat v zákonné lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení 

rozklad, jeţ má odkladný účinek.  

 V případě, ţe přihláška není zatíţena ţádnými vadami nebo v případě, kdy vady 

byly přihlašovatelem ve lhůtě stanovené Úřadem odstraněny, provádí Úřad tzv. věcný 

průzkum přihlašovaného označení. Průzkum je zaloţen na rešeršních pracích, v nichţ se 

vyuţívají dostupná data z místních a zahraničních známkových databází, např. NOZ 

ROMARIN, Madrid Express Database.45 V rámci této fáze Úřad zjišťuje, zda není dán 

některý z důvodů výluky přihlašovaného označení ze zápisné způsobilosti dle 

ustanovení § 4 a § 6 ZOZ. Není-li moţné zápisnou překáţku odstranit, Úřad přihlášku 

ochranné známky zamítne. Je-li přihlašované označení způsobilé k zápisu do rejstříku, 

zveřejní Úřad přihlášku ve Věstníku Úřadu, který vychází jednou měsíčně. 

„Zveřejněním přihlášky je ukončena veřejnoprávní fáze posuzování zápisné způsobilosti 

přihlašovaného označení a je tak vytvořen základní předpoklad pro moţnost uplatnění 

nároků přenesených zákonem do sféry soukromoprávní v rámci námitkového řízení.”46  

 

1.5.2 Námitkové řízení  
 

 Institut námitkového řízení umoţňuje taxativně vymezenému okruhu osob 
                                                           
45

  ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŢEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěţní 

právo. 5. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 574. 
46

  JAKL, L. a kol. Ochranné známky a označení původu. 2. doplněné vydání. Praha : Úřad průmyslového 

vlastnicví, s. 38. 
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zabránit zápisu přihlašovaného označení tím, ţe vznesou ve lhůtě tří měsíců ode dne 

zveřejnění přihlášky ve Věstníku Úřadu námitky. Přispívá tak ke zvýšení ochrany 

vlastníků dříve nabytých práv, jakoţ i pravděpodobnosti, ţe se přihlašované označení v 

budoucnu nedostane do kolize s právy jiných osob. Mnohdy je uplatnění námitek 

jedinou formou obrany ve známkovém právu, zejména v případech, kdy „drţitel 

nezapsaného označení nemá po zápisu kolidující známky moţnost dosáhnout z tohoto 

titulu jejího výmazu, aniţ by úspěšně absolvoval soudní řízení o nekalosoutěţním 

jednání.”47   

 Námitky musí dle prováděcí vyhlášky splňovat předepsané formální náleţitosti, 

je třeba je věcně odůvodnit a doloţit potřebnými důkazy spolu s návrhem rozhodnutí. V 

ustanovení § 7 ZOZ vyjmenovává celou řadu námitkových důvodů.48  

 Jedním z nejčastěji uplatňovaných je zaměnitelnost. O zaměnitelnosti ochranné 

známky hovoříme, je-li podobnost přihlašovaného označení s dříve zapsanou ochrannou 

známkou natolik výrazná, ţe uvádí spotřebitele v omyl. Důleţité téţ je, aby spotřebitel 

spojil absenci rozlišovací způsobilosti na stejné nebo podobné výrobky či sluţby. „Při 

posuzování zaměnitelnosti je téţ třeba brát v úvahu, ţe průměrný spotřebitel nemá 

obvykle vedle sebe obě porovnávané známky a nemá čas příliš pečlivě ochrannou 

známku studovat a ţe je tudíţ rozhodující jeho první dojem.”49 Námitku z tohoto důvodu 

je oprávněn podat majitel dříve zapsané zaměnitelné ochranné známky nebo 

přihlašovatel zaměnitelné ochranné známky s dřívějším právem přednosti. „Při 

posuzování zaměnitelnosti dvou označení se samozřejmě zkoumá hledisko vizuální, 

fonetické a významové, avšak všechna tři hlediska nestojí v rovné řadě a v některých 

případech můţe jedno z nich převaţovat nad druhým nebo ostatními, neboť např. 

diametrálně odlišný význam obou slov vede k nezaměnitelnosti označení“, vyslovil Úřad 

v rozhodnutí o zamítnutí námitky zaměnitelnosti přihlašovaného označení „LACINA“ s 

ochrannou známkou „LUČINA“.50 

 Dalším námitkovým důvodem můţe být existence starší ochranné známky s 

dobrým jménem, která je „shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, 

                                                           
47

  JAKL, L. a kol. Ochranné známky a označení původu. 2. doplněné vydání. Praha : Úřad průmyslového 

vlastnicví, s. 38. 
48

  např. z důvodu zásahu do osobnostních práv či jiných práv průmyslového vlastnictví 
49

  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 7A 25/2000 In právní databáze ASPI. 
50  Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky ze dne 11. dubna 2002, sp.zn. O-148810 

In https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCategory. 
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pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo sluţby, které sice nejsou 

podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší 

ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a uţívání přihlašovaného 

označení by nepoctivě těţilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší 

ochranné známky nebo jim bylo na újmu.”51 Taková ochranná známka se těší u 

veřejnosti na základě poţadovaných vlastností zboţí či kvality poskytovaných sluţeb 

vysoké důvěry a získává tak „dobré jméno”. Tato skutečnost zvyšuje její hodnotu, 

neboť spotřebitelé si cení ochranných známek, jejich reputace, image, kvality zboţí či 

sluţeb a jsou ochotni zaplatit více za produkt, který nese ochrannou známku, jiţ 

uznávají a která splňuje jejich očekávání. Známka s dobrým jménem můţe být jak 

známkou formálně registrovanou, tak známkou všeobecně známou. „Všeobecně 

známou známkou můţe být podle nového návrhu zákona takové označení, které svou 

ochranu získalo nikoli zápisem do rejstříku, ale získáním své všeobecné známosti. Na 

rozdíl od právní úpravy provedené zákonem č. 137/1995 Sb. není podle zákona č. 

441/2003 Sb. všeobecně známá známka automaticky chráněna pro všechny výrobky a 

sluţby, nýbrţ jen pro ty z nich, pro které se stala v příslušném okruhu veřejnosti 

všeobecně známou; to však nebrání, aby ochrana byla rozšířena na všechny výrobky a 

sluţby za předpokladu, ţe všeobecně známá známka získala dobré jméno, tj. stala se 

významnou ve veřejnosti tak, ţe uţívání pozdějšího označení bez řádného důvodu by 

nepoctivě těţilo z dobrého jména všeobecně známé známky.”52 

  Ve spojení s námitkovým řízením současná právní úprava známkového práva 

reflektuje závazek České republiky vyplývající z čl. 6 biz Paříţské úmluvy a čl. 16 

TRIPS, na základě kterých označení, jeţ má v relevantním okruhu veřejnosti natolik 

významné postavení a získalo tak rozlišovací způsobilost, aniţ by bylo formálně 

zapsáno v rejstříku, je chráněno jako ochranná známka v kaţdé smluvní zemi Paříţské 

úmluvy nebo Světové obchodní organizace. Vlastník ochranné známky dokládá tuto 

skutečnost např. předloţením četných propagačních materiálů, výsledků průzkumu 

zákaznické ankety apod. Tyto tzv. všeobecně známé známky jsou ve smyslu čl. 16 odst. 

3 TRIPS chráněny téţ proti zaměnitelně podobným známkách zapisovaných pro 

výrobky nebo sluţby, které nejsou podobné těm, pro které byla všeobecně známá 
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  HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnicví. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2005, s. 340. 
52

   Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 8 Ca 43/2005 In právní databáze ASPI.  



 24 

známka zapsána. Námitka na podkladě všeobecně známé známky tedy působí bez 

ohledu na druh zboţí a sluţeb.53  

 Zjistí-li Úřad důvodnost námitek, přihlášku zamítne. Nejsou-li v uvedené lhůtě 

podány proti přihlašovanému označení námitky, nebo jestliţe byly zamítnuty jako 

neodůvodněné, Úřad přihlašované označení zapíše do rejstříku známek. Na základě 

toho vydá vlatníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku, 

jeţ má charakter veřejné listiny. Zápis do rejstříku má konstitutivní charakter a tímto 

okamţikem se přihlašovatel stává výlučným vlastníkem ochranné známky.   

 

1.5.3 Připomínky 
 

 V souladu s nařízením o Rady Evropských společenství č. 40/94 o ochranné 

známce Společenství zakotvuje ZOZ institut připomínek umoţňující vyšší kontrolu 

veřejnosti nad absolutními právy vlastníků ochranných známek. Po zveřejnění přihlášky 

ochranné známky ve Věstníku Úradu je kaţdý oprávněn podat písemné připomínky s 

odůvodněním, z jakého důvodu by nemělo být přihlašované označení zapsáno do 

rejstříku. Na rozdíl od námitek představují připomínky neformální podněty. Osoba, 

která připomínky uplatní, se nestává účastníkem řízení a Úřad jimi při rozhodování o 

zápisu není vázán. Připomínky je moţné podat pouze pro absolutní překáţky zápisné 

nezpůsobilosti, a to do doby, neţ bude ochranná známka zapsána do rejstříku. 

 

  

1.6 Práva vlastníka ochranné známky 
 

 Základním právem vlastníka ochranné známky je výlučné právo k jejímu uţívání 

ve spojení s výrobky nebo sluţbami, pro něţ je v rejstříku zapsána. Ochrannou známku 

můţe vlastník uţívat spolu s mezinárodním označením . „Uţití symbolu  spolu s 

označením, které není zapsanou ochrannou známkou, lze povaţovat za nekalosoutěţní 

jednání dle § 44 ObchZ.”54  
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 Bez souhlasu vlastníka ochranné známky nesmí v obchodním styku nikdo uţívat 

označení shodné nebo podobné s ochrannou známkou pro shodné nebo podobné 

výrobky či sluţby, tedy takové, „které by mohlo u průměrného spotřebitele (část 

veřejnosti, jeţ je vztahově důleţitá z hlediska uţívání výrobků či sluţeb chráněných 

ochrannou známkou) vyvolat záměnu. Pod onou asociací je třeba rozumět skutečnost, ţe 

si veřejnost při spatření takového označení vybaví ochrannou známkou jinou.”55 V 

případě známky s dobrým jménem se tento zákaz rozšiřuje na všechny výrobky či 

sluţby bez ohledu na jejich shodnost či podobnost se starší ochrannou známkou. „Podle 

dosavadní soudní praxe je neoprávněné uţití ochranné známky rovněţ nekalosoutěţním 

jednáním, jestliţe nepoctivě těţí z distinktivity nebo dobrého jména (dobré pověsti) 

ochranné známky nebo jí je na újmu.”56  

 Kaţdý vlastník ochranné známky má právo domáhat se soudní cestou, aby 

porušení nebo ohroţení výše uvedeného práva bylo zakázáno nebo aby následky 

porušení byly odstraněny.
57

 Speciální úprava zakotvená v ustanovení § 8 odst. 5 ZOZ 

stanoví, ţe vlastník ochranné známky je oprávněn se rovněţ domáhat náhrady škody 

způsobené jednáním uskutečněným v době po zveřejnění přihlášky ochranné známky a 

přiměřeného zadostiučinění. Soud rozhodne ve věci aţ po zápisu ochranné známky do 

rejstříku.  

 Vlastník ochranné známky je oprávněn poţadovat na vydavateli periodické či 

neperiodické publikace, v níţ je ochranná známka reprodukována, uvedení informací o 

ochranné známce a údajů o její registraci. 

 Nelze opomenout téţ dispoziční práva vlastníka ochranné známky. Ochranná 

známka můţe být předmětem zástavního práva, výkonu rozhodnutí či exekuce. Můţe 

být téţ zahrnuta do konkurzní podstaty v insolvenčním řízení. Licenční smlouvou můţe 

vlastník ochranné známky poskytnout právo uţívat ochrannou známku pro všechny 

výrobky nebo sluţby, pro které byla zapsána, případně jen pro některé z nich. Licenci 

lze poskytnout jako výlučnou nebo nevýlučnou. Práva z ochranné známky můţe 

vlastník rovněţ převést na jiný subjekt. Nový vlastník ochranné známky vstupuje na 
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místo původního vlastníka. Vůči třetím osobám nastávají účinky převodu aţ okamţikem 

zápisu v rejstříku na ţádost kteréhokoliv z účastníků. Písemným prohlášením je vlastník 

ochranné známky oprávněn vzdát se práv k ochranné známce. Můţe tak učinit pro 

všechny výrobky nebo sluţby, pro které je ochranná známka zapsána, nebo jen pro 

některé z nich. Prohlášení je třeba doručit Úřadu, který vyznačí v rejstříku tuto 

skutečnost a následně ji zveřejní ve Věstníku.  

 

1.7 Omezení práv a povinnosti vlastníka ochranné známky 

  

Přestoţe národní ani komunitární právní předpisy nestanoví mnoho omezení a 

povinností plynoucích z vlastnictví ochranné známky, některé z nich jsou natolik 

významné, ţe jejich porušení můţe vést aţ ke ztrátě ochranné známky. Vlastník 

ochranné známky zejména nesmí zakázat třetím osobám uţívat v obchodním styku 

jejich obchodní firmu nebo název, jméno a příjmení nebo adresu, údaje týkající se 

druhu, mnoţství, jakosti, označení o původu výrobku, je-li takové uţívání v souladu s 

obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěţe.   

 Vlastník ochranné známky je rovněţ omezen institutem vyčerpání práv.     

Uvede-li majitel ochranné známky na trh výrobek touto známkou označený, nemůţe jiţ 

zabránit jeho pozdějšímu obchodnímu vyuţití. Výjimku představují případy, kdy by se 

povaha výrobků po jejich uvedení na trh výrazně změnila či zhoršila, zejména v případě 

tzv. paralelních dovozů zboţí. Rozumíme jimi případy, kdy zboţí dovezené na území 

jiného státu je tam prodáváno za niţší cenu neţ v zemi svého původu, aniţ by k tomu 

vlastník ochranné známky dal souhlas a ekonomicky jej tak poškozují. 

Obecně lze konstatovat, ţe koncept vyčerpání práv k ochranné známce stanoví 

limity toho, do jaké míry jsou majitelé těchto práv chráněni proti paralelním dovozům 

jejich vlastních výrobků, resp. výrobků, které byly majiteli těchto práv nebo s jejich 

souhlasem uvedeny na trh, a které jsou opatřeny jejich ochrannou známkou. Lze zde 

uvaţovat o jakési “vnitřní konkurenci”.
58

  

 Princip vyčerpání práv se opírá o zásadu volného pohybu zboţí ve smyslu čl. 39 
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SES. Aby byl zajištěn volný pohyb zboţí v rámci EU a zabránilo se tak  umělému 

dělení jednotného evropského trhu, byl v rámci EU zaveden koncept regionálního 

vyčerpání práv na území členských států.
59

 Práva se tak vyčerpávají pouze ve vztahu k 

výrobkům, které byly poprvé uvedeny na trh v některém z členských států EU nebo 

EHS. Majitelé se tak mohou bránit paralelním dovozům ze zemí mimo EU nebo EHS, 

zároveň tím však brání volnému pohybu zboţí v rámci EU, resp. EHS. Ze závěrů 

rozhodnutí ESD vyplývá, ţe průmyslová práva v jednotlivých členských zemích nesmí 

být na překáţku volnému pohybu zboţí a nesmí vytvářet umělé dělení vnitřního trhu. V 

posledních letech dochází např. k četným paralelním dovozům originálních léčiv.
60

  

 Časově omezena je rovněţ moţnost obrany vlastníka ochranné známky před 

registrací zaměnitelné ochranné známky třetí osobou. Pokud vlastník ochranné známky 

nepodá námitky proti takové registraci ve lhůtě tří měsíců od data zveřejnění přihlášky a 

zaměnitelné označení Úřad zapíše do rejstříku, nemůţe později vlastník ochranné 

známky poţadovat prohlášení zaměnitelné ochranné známky za neplatnou nebo bránit 

jejímu uţívání, pokud toto uţívání strpěl po dobu pěti let od okamţiku, kdy se o 

existenci takové známky dozvěděl. Tato lhůta neplatí v případě, ţe přihláška pozdější 

ochranné známky nebyla podána v dobré víře.   

 Jak bylo výše zmíněno, vlastníku ochranné známky zákon přiznává poměrně 

silná práva. V souladu s účelem právní úpravy je však třeba, aby taková práva náleţela 

pouze těm vlastníkům, kteří mají o uţívání ochranné známky skutečný zájem. V 

opačném případě by docházelo k neúčelnému hromadění neuţívaných ochranných 

známek v databázi Úřadu, které by bránily registraci potenciálním přihlašovatelům 

zaměnitelných označení. Vlastník ochranné známky je proto povinen známku řádně 

uţívat, tedy uţívat tohoto označení v obchodních listinách, propagačních materiálech, 

označovat jím výrobky nebo sluţby, pro které byla zapsána, uvádět je na trh, apod. 61  

 Mnohdy je však samotná registrace ochranné známky mezi prvními kroky v 

rámci podnikatelské činnosti. Nebylo by spravedlivé poţadovat na vlastníku uţívání 
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ochranné známky ihned po jejím zápisu do rejstříku. Není-li však ochranná známka 

vyuţívána po dobu pěti let ode dne zápisu do rejstříku, případně je po takovou dobu její 

uţívání přerušeno, Úřad takovou ochrannou známku na návrh třetí osoby, nejčastěji 

přihlašovatele zaměnitelného označení, zruší. Zabránit tomu můţe vlastník ochranné 

známky pokud prokáţe, ţe ochrannou známku skutečně uţíval, nebo ţe k jejímu 

neuţívání existují řádné důvody.62  

   

1.8 Doba trvání ochranné známky a její zánik 

  

Ochrana zapsaného označení trvá po dobu deseti let od data podání přihlášky u 

Úřadu. Na ţádost vlastníka ochranné známky je moţné ochrannou dobu obnovit vţdy o 

dalších deset let. Ţádost je nutné podat nejdříve v posledním roce ochranné doby, 

nejpozději však šest měsíců po jejím uplynutí. Není-li ţádost o obnovu zápisu ochranné 

známky podána, ochranná známka zaniká.  

 Uplynutím ochranné doby, vzdáním se práva, zánikem právní subjektivity 

vlastníka ochranné známky a zrušením z důvodů ustanovení § 31 ZOZ63 ochranná 

známka zaniká.   
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2. Přihlašování ochranných známek do zahraničí 
  

 Ochranná známka, zapsaná v rejstříku ochranných známek, jehoţ vedením je 

pověřen Úřad, poţívá ochrany pouze na území České republiky. Zejména pak 

podnikatelé expandující na zahraniční trh, usilují o to, aby jejich známka byla chráněna 

rovněţ v zahraničí. Toho lze dosáhnout mezinárodní registrací ochranné známky, 

přihlášením ochranné známky u národních zápisných úřadů v různých státech a 

prostřednictvím institutu ochranné známky Společenství. „Tyto tři cesty jsou propojeny 

„spojnicemi”, které umoţňují drţitelům práv přizpůsobit systém ochrany svým 

konkrétním poţadavkům, obzvláště od 1. října 2004, kdy bylo vyvořeno spojení mezi 

Madridským protokolem a systémem ochranných známek Společenství.”64  

 

2.1 Madridský systém  
 

 Jednu z moţností, jak přihlásit ochrannou známku do zahraničí, představuje tzv. 

Madridský systém tvořený Madridskou dohodou o mezinárodním zápisu ochranných 

známek z roku 1891 (dále jen „Madridská dohoda”) a Protokolem k této dohodě z roku 

1989  (dále jen „Protokol”),  které umoţňují přihlašovatelům smluvních stran přihlásit 

ochrannou známku pro území všech smluvních států podáním jediné přihlášky u 

Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „Mezinárodní 

úřad“). „Výhodou madridského systému je, ţe přihlašovatel můţe přihlásit ochrannou 

známku do více států na základě jediné ţádosti, s níţ se obrací na zápisný úřad své země 

a nemusí být tudíţ zastoupen pro řízení o přihlášce v jednotlivých státech, coţ přináší 

četné finanční úspory.”65  

 Ţádost o mezinárodní zápis ochranné známky lze podat prostřednictvím 

příslušného zápisného úřadu státu
66

, v němţ má přihlašovatel podnik či bydliště, 

případně jehoţ je přihlašovatel státním příslušníkem. Podává se na předepsaném 

formuláři67, který je moţné doručit Úřadu osobně, písemně, v elektronické podobě s 
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elektronickým podpisem, popřípadě faxem s následným dodáním originálu ve lhůtě tří 

dnů. Tímto okamţikem je zahájeno řízení o zápis mezinárodní ochranné známky.  

 Takto lze přihlásit pouze ochrannou známku registrovanou jiţ na území České 

republiky. Poţaduje-li přihlašovatel zápis ochranné známky výhradně pro státy, které 

nejsou členem Protokolu ani Madridské dohody, můţe Úřad přihlásit ochrannou 

známku k mezinárodnímu zápisu na základě podání přihlášky téţe ochranné známky v 

České republice, tedy jiţ v průběhu registračního řízení.   

Přihláška musí obsahovat:  

 

 údaje o přihlašovateli ochranné známky, 

 údaje o zástupci přihlašovatele, je-li přihlašovatel zastoupen,  

 údaje o národní přihlášce nebo zápisu národní ochranné známky v České republice, 

 údaje o způsobu úhrady poplatku, 

 znění nebo vyobrazení ochranné známky, 

 státy, v nichţ přihlašovatel poţaduje ochranu, přičemţ je třeba rozlišit státy 

Madridské dohody bez ohledu na to, zda je některý ze států téţ smluvní stranou 

Protokolu a státy, které jsou pouze členy Protokolu,  

 seznam výrobků a sluţeb, pro něţ má být ochrana poskytována (tento seznam nesmí 

být rozsáhlejší neţ seznam výrobků a sluţeb uvedený v národní přihlášce; výrobky a 

sluţby uvedené v seznamu musí odpovídat mezinárodní klasifikaci podle 

Mezinárodního třídníku výrobků a sluţeb), 

 přílohy, 

 podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce. 

 

 Podání přihlášky podléhá poplatku
68

, který se platí podle Madriské dohody a 

Protokolu přímo Mezinárodnímu úřadu, a to převodem na bankovní účet Mezinárodního 

úřadu, bankovním šekem, poštovním šekem, platbou v hotovosti u Mezinárodního 

úřadu nebo má-li přihlašovatel nebo jeho zástupce otevřen pro tyto účely běţný účet u 

Mezinárodního úřadu, převodem z tohoto účtu.  

 Řízení o mezinárodních přihláškách ochranných známek u Mezinárodního úřadu 

upravuje společný prováděcí řád k Madridské dohodě a Protokolu. Neshledá-li 
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  Poplatky jsou splatné předem ve švýcarských francích. 
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Mezinárodní úřad vady přihlášky69, nebo pokud byly ve lhůtě odstraněny, zapíše 

přihlášenou ochrannou známku do mezinárodního rejstříku ochranných známek. O 

provedeném zápisu vystaví osvědčení, které zašle přihlašovateli a tuto skutečnost 

oznámí zápisným úřadům všech smluvních států, ve kterých přihlašovatel ţádá o 

ochranu své známky. Tyto zápisné úřady provádějí ve lhůtě jednoho roku od data zápisu 

mezinárodní ochranné známky tzv. věcný průzkum, při němţ zjišťují, zda známka 

splňuje všechny poţadavky zápisné způsobilosti dle vnitrostátních předpisů těchto 

států.70 Smluvní státy mohou na základě Protokolu tuto lhůtu dále prodlouţit o osmnáct 

měsíců a opírá-li se rozhodnutí o odmítnutí o námitku podanou oprávněnou osobou, 

můţe být po předchozím upozornění odmítnutí sděleno i po této lhůtě s případným 

uznáním uplatněného práva přednosti z přihlášky ochrané známky u úřadu původu. 

Shledá-li některý ze zápisných úřadů smluvních států důvody, pro něţ nelze tuto 

známku dle národních právních předpisů zapsat, vydá výměr o odmítnutí ochrany.71 

Pokud k takovému odmítnutí nedojde, je mezinárodní známka platná a poţívá tak v 

přihlášených státech ochrany ode dne zápisu v Mezinárodním rejstříku.  

Doba trvání ochrany činí deset let od data mezinárodního zápisu a lze ji za 

poplatek znovu na stejnou dobu obnovit.  

 „Mezinárodní zápis ochranné známky je po dobu pěti let závislý na existenci 

zápisu téţe ochranné známky v České republice.”72 Pokud tedy v této lhůtě dojde z 

jakéhokoli důvodu k zániku národní ochranné známky, bude i její mezinárodní zápis 

zrušen a vymazán z mezinárodního rejstříku. Na tuto skutečnost je třeba pamatovat a 

eliminovat riziko moţné napadnutelnosti národní ochranné známky.  

 Doba trvání ochrany činí deset let od data mezinárodního zápisu. Na základě 

ţádosti přihlašovatele ji lze opakovaně prodlouţit, vţdy o dalších deset let. 

 

 

2.2 Ochranná známka Společenství 

 

 Další moţnost rozšíření ochrany přihlášené ochranné známky představuje 

                                                           
69

  Mezinárodní úřad provádí pouze formální průzkum spočívající v kontrole náleţitostí přihlášky. 
70

  JAKL, L. a kol. Ochranné známky a označení původu. 2. doplněné vydání. Praha : Úřad průmyslového 

vlastnicví, s. 89. 
71

  Umoţňují-li to předpisy daného státu, je moţno proti tomuto rozhodnutí podat opravný prostředek. 
72

 HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2005, s. 372. 
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systém ochranné známky Společenství (Community trademark - CMT). Podobně jako u 

mezinárodní ochranné známky i zde lze jedinou přihláškou podanou OHIM73 dosáhnout 

ochrany na území více států. „Ochranné známky Společenství se řídí jednotným 

právním systémem, který poskytuje majiteli takto zapsané ochranné známky silnou a 

jednotnou ochranu v celé Evropské unii.”74  

 Institut ochranné známky Společenství upravuje Nařízení Rady ES č. 40/94 o 

ochranné známce Společenství (dále jen „Nařízení”).75 Přihlašovatel tak získává 

ochranu ve všech členských státech EU na základě jediného registračního procesu, čímţ 

lze dosáhnout nemalé finanční úspory neţ v případě oddělené registrace u národních 

zápisných úřadů různých států. Nespornou výhodou je automatické a bezplatné územní 

rozšiřování známky v případě dalšího rozšíření EU a její nezávislost na existenci 

národní ochranné známky. 

Ochranná známka Společenství má jednotnou povahu - má stejné účinky v 

celém Společenství. Můţe tak být zapsána, převedena, zastavena, zrušena či prohlášena 

za neplatnou zásadně pro území celého Společenství. „Z jednotné povahy ochranné 

známky Společenství rovněţ vyplývá, ţe k prokázání povinného uţívání ochranné 

známky postačí, je-li uţívána alespoň v jednom členském státě Evropské unie.”76  

 Přihlášku ochranné známky Společenství můţe podat jakákoliv fyzická či 

právnická osoba bez ohledu na místo bydliště či sídlo podnikání. Systém ochranné 

známky Společenství je přístupný celosvětově. Nicméně ti, kdo nemají bydliště, sídlo 

nebo skutečný a funkční podnik v EU, musí mít kromě vlastního podání přihlášky 

speciálního zástupce pro všechna řízení před OHIM.77 Není třeba být podnikatelem, 

není ani vyţadován úmysl ochrannou známku uţívat. Nicméně nedostatek dobré víry v 

době podání přihlášky můţ vést ke zrušení ochranné známky. Přihlašovatelem mohou 

být rovněţ veřejnoprávní orgány členského státu EU.  

 Přihlášku lze podat přímo u OHIM nebo prostřednictvím národního zápisného 

                                                           
73

  Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu se sídlem ve španělském Alicante je institucí Evropské unie, 

která odpovídá za správu ochranných známek Společenství a registrovaných průmyslových vzorů 

Společenství. 
74

  PIPKOVÁ, H. Ochranná známka společenství a ochranná známka v Evropském Společenství, Praha 

ASPI, 2007, s. 64. 
75

  V důsledku harmonizace právních předpisů členských států s právem Společenství je tak právní 

regulace ochranné známky podobná předpisům vztahujícím se na národní ochranné známky. 
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   ELIÁŠ, K., ‚BEJČEK, J., HAJN, P., JEŢEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěţní 

právo. 5. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 373. 
77

   Ochranná známka Společenství, 1. čes. vyd. Praha, Úřad průmyslového vlastnicví 2006, s. 12. 
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úřadu. 78  Takto podaná přihláška má stejné účinky jako by byla podána přímo u OHIM. 

Přihlašovatel tak můţe učinit osobně, poštou, faxem nebo elektronicky, tzv. e-filing. 

Přihlášku je nutno podat v některém z úředních jazyků EU, tedy v jazyce jakéhokoliv 

členského státu. Vedle toho je třeba uvést některý z pěti úředních jazyků OHIM79, který 

bude jazykem řízení. Podání přihlášky pro nejvýše tři třídy výrobků a sluţeb podléhá 

základnímu poplatku.
80

  

Právo přednosti (priority) z dřívější přihlášky můţe uplatnit ten, kdo podal 

přihlášku ochranné známky v některém členském státě, smluvním státě Paříţské úmluvy 

nebo Dohody o zaloţení Světové obchodní organizace nebo jeho právní nástupce.  

Nebude-li přihláška zamítnuta pro absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti, 

nejčastěji pro nedostatek rozlišovací způsobilosti, zveřejní přihlášku OHIM ve Věstníku 

ochranných známek Společenství. Proti přihlášce mohou majitelé starších práv dle 

ustanovení čl. 8 Nařízení podat písemné a odůvodněné námitky. „Většina podaných 

námitek je zaloţena na právech starších zapsaných ochranných známek a uvádí 

nebezpečí záměny jako hlavní důvod. Výsledkem můţe být, ţe ochranná známka je 

vyloučena z registrace pro všechny přihlašované výrobky a sluţby nebo jejich část, nebo 

zamítnutí námitek a následná registrace ochranné známky Společenství.”81  

 Vlastník ochranné známky Společenství má výlučné právo zakázat třetím 

osobám uţívání shodných nebo podobných označení pro shodné nebo podobné výrobky 

nebo sluţby, existuje-li nebezpečí záměny či asociace. V případě známky s dobrým 

jménem je tato ochrana rozšířena téţ na výrobky nebo sluţby, které nejsou podobné 

výrobkům a sluţbám, pro něţ je ochranná známka zaregistrána, pokud by uţívání 

označení neoprávněně těţilo z dobrého jména starší ochranné známky nebo mu bylo na 

újmu.  

 Řešení sporů týkajících se porušování práv k ochranné známce Společenství 

patří do působnosti specializovaných soudů, které jsou za tímto účelem ustaveny v 

kaţdé členské zemi EU. Rozhodnutí soudů jsou s ohledem na Bruselskou úmluvu z 

roku 1968 vykonatelná ve všech členských státech Evropské EU.82 
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 Oficiální formulář přihlášky ochranné známky Společenství lze obdrţet bezplatně u Úřadu 

průmyslového vlastnictví České republiky nebo stáhnout z internetových stránek http://oami.eu.int. 
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  Úředním jazykem OHIM je jazyk anglický, francouzský, německý, italský a španělský. 
80

  Poplatek je třeba uhradit do jednoho měsíce od data podání přihlášky, přičemţ za kaţdou další třídu je 

přihlašovatel povinen uhradit příplatek. 
81

  Ochranná známka Společenství, 1. čes. vyd. Praha, Úřad průmyslového vlastnicví 2006, s. 20. 
82

  Ochranná známka Společenství, 1. čes. vyd. Praha, Úřad průmyslového vlastnicví 2006, s. 24. 
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 Doba platnosti zápisu ochranné známky Společenství činí deset let ode dne 

podání přihlášky. Na základě ustanovení čl. 47 Nařízení je moţné tuto dobu obnovit 

vţdy o dalších deset let. Ţádost o obnovu je třeba předloţit ve lhůtě šesti měsíců před 

uplynutím ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od jejího uplynutí. Obnovu 

registrace ochranné známky je rovněţ moţné provést jen pro některé výrobky nebo 

sluţby, pro něţ je ochranná známka zapsána.  

 

2.3 Přihlášení ochranné známky národní cestou 
 

 Poslední moţnost, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, představuje 

systém podání přihlášky ochranné známky národní cestou, tedy přímo u zápisného 

úřadu daného státu prostřednictvím tamějšího oprávněného zástupce. Národní přihlášku 

ochranné známky lze podat do všech států, a to bez účasti Úřadu.83  

 Registrace ochranné známky u zápisného úřadu určitého státu vychází z tzv. 

národního principu. Jeho podstatou je, ţe zápisná způsobilost ochranné známky, 

podmínky jejího zápisu a platnosti zápisu, jakoţ i řízení o přihlášce se řídí vnitrostátním 

zákonodárstvím země, kde se přihláška ochranné známky podává.84 Výjimkou je 

poţadavek, aby byl příslušník cizího státu zastoupen k tomu oprávněným zástupcem. 

Okruh osob oprávněných k takovému zastupování stanoví právní předpisy příslušného 

státu.  

 Pokud přihlašovatel hodlá uplatnit v zahraniční přihlášce právo z přednosti 

přihlášky podané v České republice podle čl. 4 Paříţské úmluvy, můţe si u Úřadu 

vyţádat vydání prioritního dokladu, potvrzujícího podání této přihlášky ve smyslu 

uvedeného ustanovení mezinárodní smlouvy. Přihlášku ochranné známky v zahraničí je 

v tomto případě třeba podat do šesti měsíců od data podání přihlášky ochranné známky 

v České republice. Unijní priorita se však vztahuje pouze na území členských států 

Paříţské úmluvy.  
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  nejčastěji těch států, které nejsou smluvními státy Madridské dohody 
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  JAKL, L. a kol. Ochranné známky a označení původu. 2. doplněné vydání. Praha : Úřad průmyslového 

vlastnicví, s. 84. 
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3. Úloha ochranné známky v soutěžním právu 
 

 Potřeba označit zboţí a sluţby řemeslníků a obchodníků sahá aţ do dob 

starověkých městských států. Jiţ staří Řekové a Římané označovali své věhlasně známé 

keramické a cihlářské výrobky značkami, písmeny nebo grafickými a obrazovými 

symboly, jeţ pro zákazníky byly zárukou původu a kvality.  

 Význam těchto označení zesílil aţ v novověku, kdy pod vlivem průmyslové 

revoluce začalo postupně docházet k rozsáhlejší hospodářské soutěţi a mezistátnímu 

obchodu. To s sebou přineslo i větší nároky na označování zboţí a sluţeb jednotlivých 

výrobců a rovněţ na to, aby taková označení byla zárukou určité úrovně kvality. 

Poţadavek volné soutěţe se tak odrazil v prvních přijímaných právních kodifikacích. 

Nicméně k rozvoji právní regulace ochranných známek došlo aţ ve druhé polovině 

minulého století. 

 V současnosti, kdy na trhu působí velké mnoţství podnikatelů, vyvstává stále 

větší potřeba rozlišit výrobky či sluţby jednoho podnikatele od ostatních a zároveň je 

chránit proti mnohdy aţ agresivním praktikám konkurence. Ochranná známka v 

podmínkách trţního hospodářství předně chrání soutěţní pozici podnikatele a je 

prostředkem, jak upoutat pozornost spotřebitelů a rozšiřovat okruh zákazníků. Ochranná 

známka tak plní současně několik funkcí. Tyto právní teorie vyvozuje ze zákonných 

poţadavků, které musí splňovat kaţdé označení, jeţ má být chráněno jako ochranná 

známka.
85

  

 Ochranná známka umoţňuje odlišení výrobků či sluţeb stejného druhu různých 

podnikatelů od výrobků a sluţeb podnikatele, který poţívá práva ze zaregistrované 

ochranné známky. Pokud označení nemá rozlišovací způsobilost a není tak odlišitelné 

od obdobných označení na trhu, nemůţe být registrováno jako ochranná známka a 

získat tak speciální právní ochranu.  

 Rozlišovací nebo-li identifikační funkce ochranné známky hraje v hospodářské 

soutěţi významnou roli. Vlastník ochranné známky není spotřebitelům neznámý a 

pokud jeho výrobky či sluţby splňují očekávání spotřebitelů, spojují jeho značku se 

zárukou kvality. Tak například označení „Mercedes” uţívané pro automobily je 

symbolem kvality, který známá německá automobilka garantuje svými výrobky jiţ po 

více neţ osmdesát let. 
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 Ochranné známky pomáhají spotřebitelům, aby se snadněji orientovali v 

rozsáhlé nabídce zboţí a sluţeb. Spotřebitel si tak můţe lépe vybrat ze široké nabídky a 

upřednostnit „oblíbenou a osvědčenou značku”. Ochranné známky tak vstupují do 

vědomí kaţdého z nás a stávají se nedílnou součástí našeho kaţdodenního ţivota.  

V hospodářské soutěţi pak taková ochranná známka můţe být zneuţita k 

nekalosoutěţním praktikám jiného soutěţitele, zejména ke klamavému označení zboţí a 

sluţeb či poslouţit k vyvolání nebezpečí záměny. Právní úprava poskytuje soustavu 

nástrojů, kterými se lze proti takovému jednání bránit.  

 Ochranná známka je chráněna zásadně ve spojení s určitými výrobky či 

sluţbami, pro něţ je zapsána. Zajišťuje tak spotřebiteli, ţe pod stejným označením mu 

bude nabízeno zboţí či sluţby pocházející vţdy od stejného výrobce nebo poskytovatele 

sluţeb. K označení a odlišení výrobků či sluţeb můţe téţ poslouţit nezaregistrované 

označení. Vzhledem k hodnotě ochranných známek a vlivu, který můţe ochranná 

známka mít na úspěch produktu na trhu, je však vhodné zajistit, aby byla příslušná 

známka registrována na relevantních trzích. Majiteli registrované ochranné známky se 

dostává vyššího standardu právní ochrany, který by mu jako vlastníku neregistrovaného 

označení nepříslušel.  

 Ochranná známka představuje rovněţ důleţitý propagační nástroj, díky kterému 

se podnikatelelé dostávají do povědomí spotřebitelů a ostatních soutěţitelů působících 

na relevantním trhu a poskytuje tak vlastníku ochranné známky konkurenční výhodu. 

„Zvláště v současné době se ochranná známka jeví jako propagační gigant.“86 

Soutěţitelé usilují o získání co nejlepší pověsti svého označení, dobré image. Investují 

nemalé náklady na zefektivnění výroby a kvality nabízených výrobků či sluţeb a 

vytváří tak podmínky pro poptávku po takto označených výrobcích či sluţbách.  

 Propagovat ochrannou známku lze různými způsoby, od označování výrobků či 

sluţeb, jejich obalů aţ po uţívání ochranné známky v přímých reklamních kampaních 

prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. 

 Ochranná známka vyjadřuje soutěţní postavení svého majitele na trhu výrobků a 

sluţeb a stává se významným nástrojem k získání a udrţení soutěţní pozice vůči dalším 

soutěţitelům. Toto postavení reflektuje majitele ochranné známky jako silného 

podnikatele s velkou trţní silou.  

                                                           
86

  HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnicví. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2005, s. 294. 
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4. Nekalá soutěž 
 

 Konkurence jako jeden ze základních principů moderního trţního hospodářství 

hraje v oblasti hospodářské soutěţe významnou roli, důleţitou nejen pro podnikatele, 

ale téţ spotřebitele.  

 Podnikatelé ve zdravém konkurenčním prostředí usilují o eliminaci konkurence s 

vidinou dosaţení co nejvyššího zisku. Aby se však taková soutěţ nezvrhla v 

nekontrolovatelný anarchismus, je nutné, aby probíhala v rámci určitých pravidel. Při 

naprosto volné soutěţi by nechtěné následky mohly mít mnohdy katastrofální dopad pro 

všechny zúčastněné strany.  

 Smyslem práva hospodářské soutěţe tedy není bránit podnikatelům v jejich v 

růstu či ekonomickém vzestupu, právní regulace musí soutěţní chování dovolit. Je však 

nutno rozlišovat způsob, jakým svých cílů dosahují - je rozdíl mezi tím někoho 

ekonomicky porazit a porazit jej způsobem nepoctivým, nemravným a zavrţeníhodným, 

tedy nekalosoutěţním chováním. Právo proti nekalé soutěţi jako jedno z odvětví práva 

hospodářské soutěţe „postihuje právní delikty, které nesměřují proti existenci 

konkurence, ale zneuţívají ji deformacemi soutěţních pravidel s cílem poškodit 

soutěţitele nekalým způsobem.“87  

 

4.1 Pojem nekalé soutěže 
 

 Nekalou soutěţ vymezuje ustanovení § 44 ObchZ jako jednání v hospodářské 

soutěţi a hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěţe a je 

způsobilé přivodit újmu jiným soutěţitelům, spotřebitelům nebo zákazníkům.  

 Jde o tzv. obecný zákaz nekalé soutěţe, souhrn obecných podmínek, které musí 

být splněny, aby bylo moţné určité jednání subsumovat pod některou ze skutkových 

podstat nekalé soutěţe uvedených v ustanovení § 45 a  n. ObchZ.88  Postačí však, aby 

takové jednání naplnilo pouze znaky generální klauzule a půjde o nekalousoutěţní, tedy 

zakázané jednání.  

                                                           
87

  ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŢEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěţní 

právo. 5. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 295. 
88

  HAJN, P. Jak jednat v boji s konkurencí. 1. vydání. Praha. Linde, 1995, s. 16. 
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 Nekalá soutěţ je deliktem objektivní povahy.89 „Obchodní zákoník v příslušných 

ustanoveních, upravujících nekalou soutěţ, volní sloţku projevu vůle neřeší, ale právě 

naopak odpovědnost rušitele zakádá na objektivním principu.“90 Je irelevantní, zda 

soutěţitel chtěl či nechtěl jednat nekalým způsobem. Jakmile svým jednáním naplní 

jednotlivé znaky skutkové podstaty nekalé soutěţe vyjádřené ať jiţ obecně v generální 

klauzuli nebo v jejich detailnějších specifikách, je třeba takové jednání povaţovat za 

nekalosoutěţní bez ohledu na zavinění.  

  

 

4.2 Subjekty nekalé soutěže a jejich právní postavení 

 

 Jak bylo výše řečeno, právo proti nekalé soutěţi brání deformaci pravidel 

soutěţe, resp. vztahů mezi soutěţiteli a poskytuje tak ochranu subjektům účastnících se 

hospodářské soutěţe, jejichţ práva by mohla být takovou deformací dotčena. 

 Subjekty právních vztahů vznikajících při nekalé soutěţi je moţné rozdělit do 

třech základních kategorií: ty, které se dopouštějí, ať jiţ vědomě či nevědomě nekalé 

soutěţe (rušitelé), ty, které jsou takovým jednáním dotčeny (oprávněné osoby) a 

subjekty, které sice nejsou přímo dotčeny nekalou soutěţí, ale zákon jim přiznává 

zvláštní postavení v oblasti aktivní legitimace, tj. určitá práva obdobná právům subjektů 

dotčených na svých právech.  

   

4.2.1 Subjekty, které se dopouštějí nekalé soutěže 
 

 Dle platné právní úpravy obsaţené v ObchZ se mohou nekalosoutěţního jednání 

dopustit v prvé řadě soutěţitelé, mimo ně pak i jiné osoby odlišné od soutěţitelů, jejichţ 

výčet nalezneme ve zvláštních skutkových podstatách nekalé soutěţe. 

 

4.2.1.1 Soutěžitel 

 

 Soutěţiteli se rozumí jakékoliv fyzické či právnické osoby účastnící se 

                                                           
89

  Z tohoto pojetí vycházela jiţ provrepubliková judikatura. 
90

  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. března 2006, sp. zn. 32 Odo 1230/2005 In právní databáze 

ASPI. 
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hospodářské soutěţe, a to i kdyţ nejsou podnikateli.91  

 Skupinu soutěţitelů právní teorie rozděluje na dvě základní podskupiny - 

soutěţitele v uţším slova smyslu, tedy podnikatelé ve smyslu ObchZ a soutěţitele v 

širším slova smyslu, tedy ostatní subjekty, které se účastní hospodářské soutěţe, jejichţ 

činnost je do jisté míry podnikatelská, např. stát,  svobodně tvořící umělci apod.92  

 Nepodnikatelskými subjekty mohou být vedle soukromoprávních subjektů také 

subjekty veřejnoprávní, např. územní samosprávné celky, veřejné instituce apod., pokud 

jejich jednání bude mít povahu acta iure gestionis, tedy pokud se svými aktivitami 

účastní hospodářské soutěţe jako soukromoprávní subjekty. Okruh moţných soutěţitelů 

tak bude nepochybně velmi široký. To ostatně potvrzuje následující rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze: „Jednání nekalé soutěţe se můţe dopustit jak podnikatel, tak i 

osoba, jeţ se sama podnikání v dané oblasti neúčastní. Skutečnost, ţe nejčastější je 

nekalosoutěţní jednání podnikatele, které je způsobilé přivodit újmu jinému přímo 

soupeřícímu podnikateli, který poskytuje plnění téhoţ druhu nebo plnění zastupitelné, 

nemůţe vést k restriktivnímu výkladu úpravy, proti jejímu jasně vyjádřenému znění. 

…Nekalosoutěţního jednání se můţe dopustit i ten, kdo neposkytuje plnění téhoţ druhu, 

případně i společník obchodní společnosti, i nepodnikatel.“ 93 

 Uvedené doplnil Nejvyšší soud České republiky, kdyţ uvedl, ţe pro úvahu, zda 

jednání konkrétního subjektu je jednáním v hospodářské soutěţi, není rozhodné, ţe jde 

o podnikatele, nýbrţ to, zda šlo o jednání soutěţitele, tedy zda bylo motivováno 

soutěţním záměrem, a nikoli záměrem jiným.94   

 Rovněţ není rozhodné, zda jde o činnost legální, soutěţitelem je i ten, kdo 

podniká nedovoleně, tedy bez příslušného podnikatelského oprávnění. Jak konstatoval 

Vrchní soud v Praze, rozhodný je zde reálný stav, tj. ţe se hospodářské soutěţe účastní. 

„Zásadně je však odepřena takovému soutěţiteli moţnost domáhat se ochrany před 

jednáním ostatních soutěţitelů podle ustanovení § 44 a násl. ObchZ. pro nepřípustnost 

způsobu, jakým se v daném případě soutěţitelem stal.“95 Domnívám se, ţe s tímto 

právním názorem nelze souhlasit. Jak vyplývá ze zákonné definice soutěţitele dle 

                                                           
91

  Srov. ustanovení § 3a odst. 2 ObchZ. 
92

  VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěţ a reklama. Brno. Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 19.  
93

  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 R Cmo 1336/94 In MACEK, J. Rozhodnutí ve věcech 

obchodního jména a nekalé soutěţe. Praha. C. H. Beck. 2000. s. 51 – 53. 
94

  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 106/2001 In právní databáze ASPI.  
95

  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. R 3 Cmo 703/94 In MACEK, J. Rozhodnutí ve věcech 

obchodního jména a nekalé soutěţe. Praha. C. H. Beck. 2000. s. 57 – 61. 
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ustanovení § 41 ObchZ, za soutěţitele se povaţují i ti, kteří podnikají neoprávněně. 

Nelze jim tedy upřít moţnost domáhat se ochrany proti nekalosoutěţnímu jednání 

jiných soutěţitelů. V takovém případě by právní úprava nekalé soutěţe byla v rozporu 

se svým účelem - zajistit „čistotu“ hospodářské soutěţe, tzv. fair play - a oslabila tak 

právní jistotu. Nedovolenou soutěţní činnost pak bude třeba posuzovat podle předpisů 

práva veřejného.96  

 Nelze téţ přehlédnout závěr Nejvyššího soudu České republiky, ţe za soutěţní je 

třeba povaţovat rovněţ i vztah mezi osobami připravující zaloţení nového 

podnikatelského subjektu s konkurujícím subjektem.97  

   

4.2.1.2 Pomocné osoby  

 

 Vedle soutěţitelů zákaz nekalé soutěţe dopadá v některých případech také na 

tzv. pomocné osoby. Jsou jimi:  

 

 v případě podplácení členové statutárních nebo jiných orgánů soutěţitele a osoby, 

které jsou vůči soutěţiteli v pracovním či jiném obdobném poměru98, 

 v případě porušení obchodního tajemství osoby, které se o tomto tajemství 

dozvěděly a neoprávněně je zpřístupnily jinému, anebo je vyuţily pro sebe. 

 

 Obecně tak můţe být pomocnou osobou jakákoliv osoba pomáhající soutěţiteli 

při nekalosoutěţním jednání. Můţe být tzv. pomocníkem hlavního soutěţitele nebo tzv. 

vedlejším soutěţitelem, pokud jedná se soutěţním záměrem. Soutěţní záměr nelze 

ztotoţňovat s úmyslem, který představuje subjektivní stránku protiprávního chování. 

„Soutěţní záměr v podstatě znamená, ţe určitým jednáním jsou objektivně sledovány 

soutěţní cíle, na rozdíl od jiných moţných subjektivních cílů (např. cílů vzdělávacích, 

informování spotřebitelů atd.).“
99
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 např. zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

40/2009 Sb., trestní zákon 
97

  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. R 3 Cmo 36/92 In právní databáze ASPI. 
98

  Tedy poměru zaloţeném pracovními dohodami dle ustanovení § 74 - § 77 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
99

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. ledna 2006, sp. zn. 32 Odo 1642/2005 In ONDREJOVÁ, D. 

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěţi. Wolters Kluwer ČR, a.s. 2010, s. 30. 
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4.2.2 Subjekty dotčené na svých právech nekalosoutěžním jednáním 

  

Dojde-li v souvislosti s nekalosoutěţním jednáním k zásahu do práv jednotlivců, 

jsou oprávněni uplatnit veškeré zákonem stanovené ţalobní nároky. Oprávněnými 

osobami jsou soutěţitelé, spotřebitelé a zákazníci, tj. osoby, jejichţ práva byla nekalou 

soutěţí ohroţena nebo poškozena. Dále zákon přiznává aktivní legitimaci právnickým 

osobám oprávněným hájit zájmy soutěţitelů nebo spotřebitelů.
100

  

 

4.2.2.1 Spotřebitel 

 

 V obchodním zákoníku bychom vymezení pojmu spotřebitele hledali marně. 

Definici pojmu nalezneme při subsidiárním pouţití ObčZ101 v ustanovení § 52 odst. 3, 

jeţ definuje spotřebitele jako osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 

rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. K otázce, zda osoba jedná v rámci 

podnikatelské činnosti či nikoli, se vyjádřil ESD ve věci Johann Gruber v. Bay Wa AG 

tak, ţe je třeba k takovému posuzování přistupovat objektivně, např. ze znění smlouvy, 

povahy plnění, apod. „Pokud je předmět plnění uţíván jak pro podnikatelské tak i 

soukromé účely, nemohou druhé smluvní straně svědčit práva poskytovaná 

spotřebiteli.“ 
102

  

 Současná právní úprava nekalé soutěţe, jeţ je po harmonizační novele 

obchodního zákoníku103 v souladu se směrnicí 2006/114/ES o ochraně spotřebitele, 

vnímá spotřebitele jako „slabší stranu“ a přiznává mu ţalobní nároky proti 

nekalosoutěţnímu jednání jiného subjektu za předpokladu, ţe byl touto nekalou soutěţí 

dotčen na svých právech. Mezi teoretiky však není jenotného názoru v otázce, zda z 

nároků na přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení 
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 Tyto osoby mají aktivní legitimaci, jejich práva však porušena nejsou.  
101

 Dle ustanovení § 1 odst. 2 ObchZ se „právní vztahy uvedené v odstavci 1 čídí ustanoveními tohoto 
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102

  Rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství C-464/00 In SELUCKÁ, M. Ochrana 

spotřebitele v soukromém právu. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 50. 
103

  provedené zákonem č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších 

zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 90/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 

Sb., o konkursu a vyrovnání , ve znění pozdějších předpisů 
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se můţe domáhat přímo spotřebitel. Někteří právní teoretici zabývající se právem 

nekalé soutěţe104 se přiklání k extenzivnímu výkladu ustanovení § 53 ObchZ, jeţ 

explicitně vypočítává veškeré hmotněprávní nároky z titulu nekalé soutěţe a přiznává je 

všem osobám, jejichţ práva byla nekalou soutěţí porušena nebo ohroţena. Ustanovení § 

54 odst. 1 ObchZ pak jen výčet oprávněných osob, s výjimkou některých skutkových 

podstat nekalé soutěţe, dále rozšiřuje na právnické osoby oprávněných hájit zájmy 

soutěţitelů nebo spotřebitelů. Opačný názor poukazue na dikci ustanovení § 54 odst. 1 

ObchZ, v jehoţ souvislosti se přiklání pouze k aktivní legitimaci soutěţitelů a 

právnických osob oprávněných hájit zájmy soutěţitelů nebo spotřebitelů.  

 Nutno říci, ţe ani jeden názor není zcela perfektní. Ostatně ani nemůţe být. V 

právu nekalé soutěţe, to platí dvojnásob. Přesto se spíše přikláním k prvně zmíněnému 

právnímu názoru, který více přispívá k principu právní jistoty. Ačkoli je při interpretaci 

právní normy nutno postupovat dle výkladových pravidel a přihlédnout téţ k důvodové 

zprávě zákona vyjadřující úmysl zákonodárce, je-li smysl právní normy nepochybný, je 

třeba ji vykládat bez ohledu na úmysl zákonodárce, pokud jej do textu nenapsal. 

 K posílení ochrany spotřebitelů došlo rovněţ v oblasti dokazování, a to 

přesunutím důkazního břemene na stranu ţalovanou. Spotřebitel tak jiţ nemusí 

dokazovat, ţe se rušitel nekalosoutěţního jednání dopustil.  

 V souvislosti s ochranou spotřebitele vyvstává otázka, zda můţe být spotřebitel 

pasivně legitimovanou osobou ve sporech z nekalosoutěţního jednání. „Pojem 

soutěţitel je dnes vykládán dostatečně široce na to, aby ve výjimečných případech 

zahrnoval i spotřebitele, kterého by tak bylo moţno podřadit pod kategorii soutěţitelů 

ad hoc.“ 105  Jak ostatně vyplývá ze samotného utanovení § 41 ObchZ, který uţívá pro 

osoby účastnící se hospodářské soutěţe souhrnného pojmu „soutěţitel“, a ustanovení    

§ 44 odst. 1 ObchZ, naplní-li  spotřebitel svým jednání znaky skutkové podstaty 

generální klauzule, případně některé ze zvláštních skutových podstat nekalé soutěţe, 

půjde dle mého názoru o jednání soutěţitele ad hoc, nikoli spotřebitele. 

 

4.2.2.2 Zákazník 

 

 Dne 21. května 2010 byl ve Sbírce zákonů České republiky publikován zákon č. 
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  HAJN, P. Jak jednat v boji s konkurencí. 1. vydání. Praha, Linde, 1995 
105

  VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěţ a reklama. Brno. Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 66. 
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152/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „novela“). Tato novela nabyla účinnosti 1. července 2010 

a přinesla změny v oblasti práva nekalé soutěţe s cílem zesílení ochrany dotčených 

subjektů před nekalosoutěţními praktikami tzv. katalogových společností.  

 Působnost generální klauzule byla rozšířena vedle soutěţitelů a spotřebitelů i na 

další zákazníky. Zákonodárce k této změně přikročil ve snaze „rozšířit dopad 

ustanovení týkajících se prostředků ochrany proti nekalosoutěţním praktikám i na 

obecněji pojatý subjekt – zákazníka – kdyţ pod tuto kategorii spadají i subjekty, kteří 

nejsou podnikatelé, event. podnikatelé jsou, ale mezi “katalogovou společností” a 

takovým subjektem neexistuje soutěţní vztah.“
106

  

 Dosavadní pojem soutěţitele dle některých výkladů neumoţňoval přiřadit pod 

tento pojem např. podnikatele působícího v jiném oboru, čehoţ zneuţívaly právě ony 

katalogové firmy. „Současné znění umoţňuje právní výklad v tom smyslu, ţe osoba 

podnikající v jiném oboru neţ ona nepoctivá katalogová společnost není ani 

soutěţitelem, ani spotřebitelem, a nemůţe se tedy proti nekalé soutěţi nijak bránit.“
107

 Z  

toho důvodu zákonodárce zvolil obecnější pojem „zákazník“.  

  

 4.3 Právní úprava nekalé soutěže 

 

 Na rozdíl od právní regulace ochrany hospodářské soutěţe nedošlo v oblasti 

práva nekalé soutěţe k přijetí speciálního právního předpisu. Právní úpravu nekalé 

soutěţe nalezneme v ustanovení § 44 aţ 55 ObchZ v hlavě páté první části ObchZ 

nazvané „Hospodářská soutěţ“. Těmto ustanovením předchází obecná regulace účasti 

na hospodářské soutěţi vyjadřující princip svobodné účasti na hospodářské soutěţi a v 

hospodářském styku limitovaný závaznými soutěţními pravidly a zákazem zneuţití 

účasti v soutěţi. Ustanovení § 42 ObchZ pak rozděluje soutěţní právo na dvě základní 

větve - nekalou soutěţ a nedovolené omezování hospodářské soutěţe.108  

 Jednání, které splňuje pojmové znaky nekalé soutěţe, můţe být zároveň 
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 důvodová zpráva k zákonu č. 152/2010 Sb., který se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů  
107

  HENDRYCHOVÁ, H. Novela obchodního zákoníku – 512/2010 Sb., mimo jiné ke katalogovým 

podvodům. Dostupné na World Wide Web: <http:// www.elaw.cz>. 
108

  Nedovolené omezování hospodářské soutěţe upravuje zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěţe, ve znění pozdějších předpisů. 
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postiţeno i podle předpisů veřejnoprávních, zejména zákona č. 634/1992 Sb., na 

ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon.109  

  

4.3.1 Generální klauzule 
 

 Platná právní úprava nekalé soutěţe je koncipována na tzv. kombinovaném 

systému. Obecný zákaz nekalé soutěţe doplňuje zákonodárce demonstrativním výčtem 

několika kazuistických jednání. Generální klauzule umoţňuje pruţnější interpretaci a 

dává tak prostor soudnímu uváţení, čímţ judikatura nepříliš rozvinutou úpravu nekalé 

soutěţe dotváří.110 Obdobnou konstrukci práva proti nekalé soutěţi nalezneme v řadě 

evropských zemí.111  

 Obecný (generální) zákaz nekalé soutěţe je obsaţen v ustanovení § 44 odst. 1 

ObchZ. Generální klauzule stanovuje tři podmínky nekalosoutěţního jednání - jednání v 

hospodářské soutěţi nebo hospodářském styku, rozpor s dobrými mravy hospodářské 

soutěţe a způsobená nebo hrozící újma soutěţitelům, spotřebitelům nebo zákazníkům.112  

 Aby šlo o nekalou soutěţ, musí být všechny znaky skutkové podstaty generální 

klauzule naplněny i v případě, kdy lze takové jednání subsumovat pod některou ze 

zvláštních skutkových podstat ustanovení § 45 a n. ObchZ. Často se v této souvislosti 

hovoří o tzv. omezující funkci generální klauzule ve vztahu ke zvláštním skutkovým 

podstatám nekalé soutěţe. Postačí však, aby takové jednání naplnilo pouze znaky 

generální klauzule a půjde o nekalousoutěţní, tedy zakázané jednání (tzv. rozšiřující 

funkce generální klauzule). Výše uvedené potvrzuje rozhodovací praxe Nejvyššího 

soudu ČR, dle něhoţ není nutné řešit podmínky konkrétních skutkových podstat, 
                                                           
109

  ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŢEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěţní 

právo. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 296. 
110

  HAJN, P. Jak jednat v boji s konkurencí. Linde Praha, a.s., 1995, s. 17. 
111

 Např. ve Spolkové republice Německo byl přijat nový zákon proti nekalé soutěţi Gesetz gegen den 

unlauteren Wettbewerb ze dne 3. července 2004, který opouští předchozí koncepci dobrých mravů a 

generální klauzuli koncipuje v ustanovení § 3 jako obecný zákaz nekalé soutěţe: „Nekalosoutěţní jsou 

jednání, pokud jsou způsobilá narušit soutěţ k újmě spotřebitelů a ostatních účastníků způsobem nikoli 

nevýznamným.“. 
112

 Definice generální klauzule vychází z čl. 10bis odst. 2 Paříţské unijní úmluvy na ochranu 

průmyslového vlastnitví: „Nekalou soutěţí je kaţdá soutěţn činnost, která odporuje poctivým zvyklostem 

v průmyslu a obchodu“ a z generální klauzule zákona č. 111/1927 Sb. z. a n., proti nekalé soutěţi: „Za 

nekalou soutěţ můţe být ţalován kaţdý, kdo se dostl v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy 

soutěţe jednáním způsobilým poškodit soutěţitele.). 
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nebyla-li naplněna generální klauzule nekalé soutěţe.113 „Při posuzování otázky, zda 

jednání soutěţitele splňuje podmínky zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěţe, je nutné 

nejprve zjistit, zda splňuje tři základní podmínky obecné skutkové podstaty nekalé 

soutěţe, tj. generální klauzule.“114  

 

4.3.1.1 Jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku 

 

 K nekalosoutěţnímu jednání můţe dojít pouze v rámci hospodářské soutěţe a 

hospodářského styku. Hospodářská soutěţ je chápána velmi široce a připouští toliko 

extenzivní výklad. „Obecně tak za nekalosoutěţní jednání lze povaţovat kaţdé jednání, 

jeţ nepříznivě ovlivňuje hospodářskou soutěţ.“115 Rovněţ není podmínkou, aby k 

takovému jednání docházelo přímo v hospodářském či obchodním styku, musí však jít o 

jednání, jehoţ cílem nebo následkem je získání neoprávněné výhody, ať jiţ vlastní či 

cizí. 

 Základním atributem hospodářské soutěţe a hospodářského styku je existence 

soutěţního vztahu. Přední český právní teoretik zabývající se právem nekalé soutěţe 

navrhuje116 pouţívat namísto pojmu soutěţní vztah pojem „soutěţní orientace jednání“ 

nebo „soutěţní intuice“, pomocí nichţ by objektivní povaha deliktů nekalé soutěţe117 

byla lépe vystiţena. K tomuto názoru se kloní téţ jeden z autorů německé právní úpravy 

nekalé soutěţe, Volker Emmerich.118  

 V prvé řadě bude soutěţitelem subjekt, který je s jiným v soutěţním vztahu, je 

jeho přímým hospodářským konkurentem. Hospodářskou soutěţ a hospodářský styk 

však nelze zúţit pouze na soupeření přímo si konkurujících výrobců či poskytovatelů 

sluţeb, přičemţ není podstatné, nakolik jsou ony ekonomické prvky v činnosti těchto 

subjektů intenzivní, zda se v jejich činnostech objevují pravidelně, nebo pouze 

sporadicky.119 V případě, kdy mezi subjekty neexistuje soutěţní vztah, můţe být dané 
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  Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. července 2008, sp. zn. 32 Cdo 2085/2007 

In právní databáze ASPI. 
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  Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. dubna 2008, sp. zn. 32 Cdo 139/2008 In 

právní databáze ASPI. 
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  MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěţi. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 40. 
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  HAJN, P. Soutěţní chování a právo proti nekalé soutěţi. Masarykova univerzita v Brně, s. 121 - 122. 
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  k naplnění skutkové podstaty nekalé soutěţe není vyţadován úmysl či záměr 
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  EMMERICH V. Unlauter Wettebewerb. 7 Auflage, München, C.H.Beck, 2004, s. 43. 
119

  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. R3 Cmo 328/94 In MACEK, J. Rozhodnutí ve věcech 

obchodního jména a nekalé soutěţe. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2000, s. 68 – 75. 
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jednání posuzováno jako nekalosoutěţní, lze-li prokázat soutěţní záměr. „Pro úvahu, 

zda jednání konkrétního subjektu je jednáním v hospodářské soutěţi, tedy není 

rozhodné, ţe jde o subjekt, jenţ vedle jiných (zákonem mu svěřených) úkolů můţe 

vykonávat vlastním jménem a na vlastní odpovědnost soustavnou činnost za účelem 

dosaţení zisku (podnikate ve smyslu ustanovení § 2 ObchZ), nýbrţ to, zda šlo o jednání 

soutěţitele, tedy zda bylo motivováno soutěţním záměrem a nikoli záměrem jiným.“120   

 Velmi zajímavým poznatkem je pak závěr německé judikatury, kdy se 

nekalosoutěţního jednání dopouští nejen zadavatel, ale téţ vydavatel či šiřitel klamavé 

reklamy, aniţ se však hospodářské soutěţe, jeţ je reklamou ovlivněna, účastní. Účinky 

klamavé reklamy postihují jejího zadavatele, nikoli vydavatele, který ji šíří. 

Odpovědnost tvůrců, vydavatelů a šiřitelů reklamy lze odvodit, aniţ by byli sami 

účastníky této soutěţe, pouze ve výrazných a jasných případech nekalého soutěţního 

jednání.121 

 

4.3.1.2 Dobré mravy soutěže 

Pod pojmem „nekalý“ je třeba rozumět „nemravný“, „nepoctivý“. Nikoli vše, co 

je společností obecně povaţováno za nemravné, je však v hospodářské soutěţi a 

hospodářském styku zakázáno. Dobré mravy soutěţe je třeba chápat daleko úţeji neţ 

obecné mravy. Definovat dobré mravy soutěţe je takřka nemoţné, jde o klasický 

příklad právně neurčitého pojmu. Soudobá nauka vychází z etického hodnocení určitého 

jednání z hlediska společensky uznávaného chování. „V souvislosti s dobrými mravy 

mluví o faktické morálce, existující buď v obchodě nebo alespoň v obchodním 

odvětví.“122  Jednotlivá obchodní odvětví se v obsahu dobrým mravů soutěţe liší. 

Důleţitou roli hrají obchodní zvyklosti, které však nelze ztotoţňovat s dobrými mravy 

soutěţe, neboť ustálenost a uznávanost praxe nevylučuje její nemravnost.  

 Hledisko dobrých mravů soutěţe tak bude vţdy podléhat uváţení soudu s 

ohledem na konkrétní okolnosti rozhodovaného sporu. Rovněţ je třeba zdůraznit, ţe 

samotné jednání, jeţ je v rozporu s dobrými mravy soutěţe, samo o sobě nenaplňuje 

podmínky generální klauzule. Aby bylo moţno takové jednání kvalifikovat jako 

                                                           
120
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  HAJN, P. Ke vztahu mezi smluvním a soutěţním právem. In Bulletin Advokacie č. 8/1997, s. 21. 
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  MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěţi. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 42.  
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nekalosoutěţní, musí být způsobilé přivodit újmu jiným soutěţitelům, spotřebitelům 

nebo zákazníkům, tedy odporovat samému účelu soutěţe.123 

 

4.3.1.3 Újma soutěžitelům, spotřebitelům nebo zákazníkům 

 K otázce způsobilosti přivodit újmu, konkrétně tedy soutěţitelům124, se vyjádřil 

Nejvyšší soud České republiky následovně: „V nekalé soutěţi postačuje, ţe moţnost 

újmy jinému soutěţiteli hrozí, kdyţ způsobilost přivodit újmu není totoţná s existencí 

újmy. Zákonodárce záměrně uţil slova „újma“, čímţ neměl na mysli pouze škodu, jak je 

chápána v ustanovení § 415 OZ. Újma je pojem obsahově šiřší, neboť zahrnuje nejenom 

škodu hmotnou, ale i nemateriální, kdy újma na straně soutěţitele můţe znamenat např. 

přesun zákazníků, sníţení potenciálního zisku apod.“ 125  

 Způsobená újma nemusí mít pouze majetkový charakter, zahrnuje i újmu 

immateriální. Zejména jednání naplňující skutkovou podstatu klamavé reklamy, 

klamavého označení zboţí a sluţeb a zlehčování často ohroţují reputaci ochranné 

známky, jakoţ i dalších nehmotných statků soutěţitelů. Není nutné, aby k újmě 

skutečně došlo, postačí prokázat, ţe její vznik v souvislosti s nekalosoutěţním jednáním 

objektivně hrozil. Při posuzování otázky, zda jednání soutěţitele je či není způsobilé 

přivodit újmu jiným soutěţitelům, spotřebitelům nebo zákazníkům, je nutno přihlédnout 

ke všem okolnostem daného případu, pouhé způsobení újmy ještě nevypovídá o 

nekalosoutěţním charakteru jednání. „Moţnost, ţe jednomu nebo druhému z uvedených 

subjektů bude způsobena újma, musí být ovšem moţností reálnou, nikoliv 

vyspekulovanou a velmi nepravděpodobnou. Pokud by určité  jednání bylo zakazováno 

jen na základě vysoce teoretické moţnosti újmy, šlo by o málo důvodné omezení 

podnikatelské svobody.“126    
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4.4 Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže  
 

 Ustanovení § 44 odst. 2 ObchZ generální klauzuli doplňuje o zvláštní skutkové 

podstaty nejčastějších případů nekalého soutěţního jednání. Nutno dodat, ţe se jedná o 

výčet demonstrativní, přičemţ ve vztahu ke generální klauzuli nejsou v poměru 

speciality, nýbrţ ji pouze doplňují.  

 Z hlediska zaměření mé diplomové práce se soustředím pouze na ta jednání, 

jimiţ je nejčastěji zasahováno do práv k ochranné známce.  

  

4.4.1 Klamavé označení zboží a služeb 
 

 Jedním z nekalosoutěţních deliktů způsobilým klamat spotřebitelskou veřejnost 

a představujícím často neoprávněné pouţití ochranné známky, je označování zboţí nebo 

sluţeb způsobem vyvolávajícím v hospodářském styku mylnou domněnku, ţe zboţí či 

sluţby pocházejí z určité oblasti, od určitého výrobce nebo ţe vykazují zvláštní 

vlastnosti. Blízkou souvislost se známkovým právem potvrdil ve svém rozhodnutí také 

Vrchní soud v Praze: „I kdyţ nárok vlastníka na ochranu práva z ochranné známky a 

nárok soutěţitele na ochranu před nekalou soutěţí jsou samostatnými právními tituly, 

které vycházejí z odlišné hmotněprávní úpravy, je třeba vzít v úvahu, ţe pokud dojde k 

zásahu do práva k ochranné známce a jak poškozený, tak rušitel jsou soutěţiteli, pak 

můţe být zásah do práv k ochranné známce posouzen jako nekalosoutěţní jednání.“127  

 Ustanovení § 8 odst. 2 ZOZ zakazuje pouţívání označení shodného nebo 

podobného s ochrannou známkou v obchodním styku bez souhlasu jejího vlastníka. 

Nekalé soutěţe se můţe dopustit jak výrobce, tak i např. obchodník, který takto 

označené zboţí rozšiřuje. K naplnění skutkové podstaty klamavého označení zboţí a 

sluţeb postačí, je-li takové označení uvedeno na obalu výrobku, obchodních 

písemnostech vztahujících se ke zboţí apod. Rovněţ není rozhodná forma uvedení 

klamavého označení, reprobováno je i uvedení slovním projevem, televizní, 

rozhlasovou reprodukcí, tiskem, apod., aniţ by se však v této souvislosti na rozdíl od 

klamavé reklamy podle ustanovení § 45 ObchZ poţadovalo šíření jako zvláštní 
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kvalifikační znak.128  

 Rozhodující je, zda je takové označení způsobilé vyvolat u průměrného 

spotřebitele mylnou domněnku o původu zboţí, výrobci či vlastnostech. Mylnou 

domněnku o původu zboţí můţe vyvolat např. označení zboţí nebo jeho obalu etiketou 

s názvem oblasti, cizojazyčným textem, uţití cizí státní vlajky, apod. K této otázce 

zaujal právní názor Soudní dvůr Evropských společenství v rozhodnutí, v němţ se 

zabýval pouţitím slova „Clinique“ v německé reklamě na kosmetické výrobky, které 

dle ţaloby mohlo vést k vyvolání mylné domněnky spotřebitelů s německým slovem 

označujícím nemocnici a takto označeným kosmetickým výrobkům by tak mohly být 

přisouzeny medicinální vlastnosti, které nemají. ESD konstatoval, ţe zákaz distribuovat 

v SRN kosmetické výrobky pod stejným označením jako v jiných členských státech 

vytváří překáţku volného obchodu, protoţe sortiment obou společností je prodáván 

výlučně v parfumeriích a není k dostání v lékárnách. „Není sporu o tom, ţe tyto výrobky 

jsou nabízeny jako kosmetické a nikoli jako výrobky medicinální. Klinické a medicinální 

konotace slova „Clinique“ nejsou dostatečné pro to, aby toto slovo učinily tak 

zavádějícím, ţe by byl opodstatněn zákaz jeho uţití na výrobcích obchodovaných za výše 

uvedených podmínek.“ 129   

S ohledem na účel známkoprávní ochrany je základním hlediskem při 

posuzování zaměnitelnosti, zda průměrný spotřebitel rozezná na trhu výrobky či sluţby 

z určitého obchodního zdroje. „Tento běţný spotřebitel se při koupi výrobků či 

objednání sluţeb orientuje pouze podle informací uvedených na výrobcích či reklamách, 

a proto je rozhodné, zda výše uvedené výrobky nebo sluţby od sebe rozpozná, či 

nikoliv.“130     

Označení zboţí či sluţeb odlišujícími dodatky samo o sobě nemusí bez dalšího 

sníţit riziko klamavosti131, jak konstatoval jiţ prvorepublikový Vrchní soud v Praze v 

souvislosti s označením výrobku „karlovarská sůl“ byť s dodatkem, ţe se jedná o sůl 

umělou, bez obsahu látek z karlovarských vřídel. Přesto však nelze význam 

relokalizačních doloţek podceňovat, vhodně zvolená doloţka můţe naopak oklamání 
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129
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  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 5A 16/98 In právní databáze ASPI. 
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spotřebitele či soutěţitele vyloučit.132    

 Novelou ObchZ došlo, s cílem poskytnout vyšší standard právní ochrany před 

nekalosoutěţním jednáním katalogových společností, k rozšíření skutkové podstaty 

klamavého označení zboţí a sluţeb dle ustanovení § 46 ObchZ o odst. 5. „Inzerce v 

rámci podnikatelské činnosti a pro účely hospodářského styku, která nabízí registraci v 

katalozích, jako jsou zejména telefonní a jiné seznamy, prostřednictvím platebního 

formuláře, sloţenky, faktury, nabídky opravy nebo jiným podobným způsobem, musí 

obsahovat jednoznačně a zřetelně vyjádřenou informaci, ţe tato inzerce je výlučně 

nabídkou na uzavření smlouvy. To platí přiměřeně i pro přímou nabídku takové 

registrace.” 

 Dle zákonodárce má nové znění ustanovení § 46 odst. 5 ObchZ být součástí 

„komplexní reakce na stále se zvyšující počet obětí tzv. katalogových podvodů, kdy s 

vyuţitím…jednání zaměřeného primárně na hromadné a systémové uvádění 

hospodářských subjektů v omyl, dochází k nezamýšleným registracím v katalozích … za 

cenu, která mnohonásobně převyšuje cenu obvyklou za sluţby obdobného charakteru a 

z jejichţ podstaty přitom zřetelně vyplývá, ţe by je nikdo průměrně rozumný nikdy 

nemohl vědomě uzavřít“
133

. Úzce vymezený okruh nekalosoutěţního jednání 

zákonodárce odůvodňuje poukazem na  jednotnou podobu praktik katalogových 

podvodů, a proto větší abstrakce a obecnost při vymezování této skutkové podstaty 

nebyla na místě. 

4.4.2 Vyvolání nebezpečí záměny  

Není vyloučeno, ţe jednání ohroţující či porušující práva k ochranné známce, 

naplní svými znaky skutkovou podstatu nekalé soutěţe vyvolání nebezpečí záměny.  

 Zvláštní skutková podstata nekalé soutěţe uvedená v ustanovení § 47 ObchZ 

zahrnuje poměrně rozsáhlou kategorii jednání, jeţ jsou způsobilá vyvolat zaměnitelnost 

soutěţitelů nebo jejich výrobků a tím jim přivodit újmu.134 Jde o ochranu tzv. 

nehmotných statků, tedy i ochranných známek, a to nejen formálně registrovaných, ale i 
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ochranu označení, která vznikla na základě faktického uţívání. „Zaměnitelnost je třeba 

chápat v poloze objektivní, není nutno zkoumat úmysl soutěţitele, event. okolnost, zda 

věděl či mohl vědět o tom, ţ zde existují tyto předměty chráněné ve prospěch jiného 

soutěţitele.“135 

 Shodně s ostatními skutkovými podstatami nekalé soutěţe je i tato koncipována 

jako ohroţovací delikt, pro naplnění skutkové podstaty není zapotřebí průkazu o tom, ţe 

k záměně soutěţitelů skutečně dochází, postačuje nebezpečí takové záměny.136  

 Nekalosoutěţního deliktu se dopustí ten, kdo: 

 

 uţije firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku uţívaných po právu 

jiným soutěţitelem,  

 uţije  zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků nebo 

obchodních materiálů podniku, který v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik 

za příznačný,  

 napodobí cizí výroky, jejich obaly nebo výkony, 

 

pokud je takové jednání způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o 

spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky či výkony jiného 

soutěţitele.  

 Při posuzování zaměnitelnosti vychází česká soudní praxe z koncepce 

průměrného spotřebitele.137 Jiţ prvorepubliková judikutura inklinovala k chápání 

průměrného spotřebitele jako povrchně vnímajícího, avšak do jisté míry v otázce 

reklamy i pozorného. Z tohoto modelu vycházela téţ rozhodovací praxe soudů v 90. 

letech, demonstrovaná právním názorem Vrchního soudu v Praze: „Při posouzení 

zaměnitelnosti je nutno přihlíţet k dojmu, který vznikne u průměrného zákazníka. Tomu 

utkví v paměti celkový dojem, který na něj obchodní název a ochranná známka učinily. I 

kdyţ plné znění obchodních jmen se liší, je v přirozenosti zákazníků, ţe z delšího znění 

obchodního jména jim utkví jako příznačná jen určitá a výrazná a rozlišující část.“ 138 
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 V důsledku rozhodovací praxe ESD a vytvoření modelu „evropského 

spotřebitele“ je však toto pojetí jiţ překonáno. Výkladem pojmu průměrného 

spotřebitele se Soudní dvůr Evropských společenství zabýval ve věci „Lloyd 

Schuhfabrik Meyer & Co. Gmbh v. Klijsen BV“, kdy konstatoval, ţe pravděpodobnost 

záměny mezi jednotlivými značkami v očích veřejnosti musí být hodnocena z 

celkového pohledu. Po vzoru formule „Gut Springenheide“ je potřebné, aby průměrný 

spotřebitel byl v rozumné míře dobře informovaný a v rozumné míře pozorný a opatrný. 

Do úvahy by měl být brán fakt, ţe průměrný spotřebitel má jen málokdy moţnost učinit 

přímé porovnání mezi různými ochrannými známkami a musí důvěřovat v nedokonalý 

obraz o nich, který má ve své paměti. Je potřebné si uvědomit, ţe úroveň pozornosti 

průměrného spotřebitele se můţe lišit v závislosti na druhu příslušného zboţí a sluţeb. 

Přitom není moţné obecně stanovit, např. procentem relevantní veřejnosti, kdy má 

ochranná známka silně rozlišující charakter.139 Spotřebiteli je dnes přisuzován určitý 

stupeň vyspělosti, pozornosti a schopnosti rozpoznat určitou míru klamavosti, jak lze 

usuzovat z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky.140 

 Některá jednání naplňující skutkovou podstatu vyvolání nebezpečí záměny 

mohou rovněţ ohrozit či porušit práva vlastníka ochranné známky. Vesměs půjde o 

případy, kdy bude spotřebitel klamán ať jiţ označením výrobku či sluţby, obalem nebo 

samotnou napodobeninou výrobku; např. počátkem roku 2007 odhalili pracovníci celní 

správy při kontrole zásilky pocházející z Vietnamu zboţí neoprávněně označené 

ochrannou známkou „ORION“, jejímţ vlastníkem je švýcarská společnost Nestlé. 

 K otázce zaměnitelnosti ochranných známek se vyjádřil Vrchní soud v Praze tak, 

ţe „při hodnocení stupně originality konkrétního označení, schopnosti individualizovat 

zboţí z určitého obchodního zdroje, je nutno mít na zřeteli, ţe zpravidla spotřebitel 

nemá moţnost vzájemného porovnání obou označení (porovnává s obrazem v paměti či 

dřívějším sluchovým vjemem), ţe má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. 

Zaměnitelnost označení proto můţe být logicky odvozena z podobnosti v dominantním 

prvku, nebo naopak z toho, ţe označení dominantní odlišující prvek nemá a ostatní 
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prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takţe vyvolávají shodný či velmi podobný 

celkový vjem.“141 Jak dodává Úřad, při posuzování podobnosti přihlašovaného označení 

a namítané ochranné známky je dále důleţité vymezení okruhu subjektů, u nichţ 

přihlašované označení a napadená ochranná známka mohou vyvolat nebezpečí 

záměny.142 

 Při kolizi práv z registrované ochranné známky je nutno nejprve zkoumat, komu 

svědčí priorita práva.143 Svědí-li označení, byť dosud neregistrovanému, musí vlastník 

formálního práva ustoupit, neboť by takové jednání bylo v principu s dobrými mravy 

soutěţe. Uţití zapsané ochranné známky můţe být jednáním proti dobrým mravům 

soutěţe, a tedy jednáním nekalým, proti kterému se druhá strana má právo bránit a soud 

je povinen její dotčené právo hájit. Tak konstatoval Vrchní soud v Praze ve sporu, v 

němţ se obchodní společnost ČEZ a.s. (dále jen „ČEZ“) domáhala vydání předběţného 

opatření spočívající v povinnosti zdrţet se uţívání ochranných známek zaměnitelných s 

logotypem ČEZ, jeţ společnost ČEZ uţívala jako podnikovou značku s vynaloţením 

nemalých finančních nákladů na její propagaci. Soud prvého stupně návrh zamítl s 

poukazem na skutečnost, ţe předmětné ochranné známky byly registrovány Úřadem 

dříve, neţ navrhovatel podal přihlášku k zápisu logotypu jakoţto ochranné známky. 

Odpůrce se tak stal majitelem ochranné známky se všemi právy a povinnostmi 

vyplývající ze ZOZ, tedy i povinností ochrannou známku uţívat. Nelze tak přikázat 

vlastníku ochranné známky, aby se zdrţel jejího uţívání, neboť by takovým 

rozhodnutím soud nastolil protiprávní stav. Vrchní soud v Praze se však s právním 

názorem soudu prvého stupně neztotoţnil. Z předloţených důkazů bylo jednoznačně 

prokázáno nekalosoutěţní jednání odpůrce naplňující skutkovou podstatu ustanovení § 

47 odst. 1 a 2 ObchZ spočívající v uţití ochranných známek obsahujících jednak kmen 

jména navrhovatele a dále téměř shodné grafické vyjádření obou ochranných známek s 

navrhovatelem jiţ dříve uţívaným, byť dosud neregistrovaným, logotypem. Odvolací 

soud ve svém rozhodnutí poukazuje rovněţ na prvorepublikovou judikaturu, kdy 

Nejvyšší soud Československé republiky konstatoval, ţe zápis ochranné známky je 

toliko formální. Výkon takového práva se nesmí příčit principům soutěţního práva, tedy 
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poctivé soutěţe a dobrých mravů, známkové právo musí být vykládáno tak, aby se 

nikdy neocitlo v rozporu s principem soutěţní slušnosti.144 

 4.4.3  Parazitování na cizí pověsti 

 Právní regulace parazitního jednání nemá v českém právním řádu dlouhou 

tradici. K zajištění svobodné a poctivé hospodářské soutěţe a hospodářském styku je 

nutné nastavit hranice tak, aby nedocházelo k parazitnímu těţení z dlouhodobě 

pěstované dobré pověsti soutěţitelů. Ti přicházejí na trh s novými výrobky a sluţbami, 

přičemţ do jejich vývoje, výroby a propagace investovali nemalé náklady.   

 Předmětem ochrany se tak stává pověst podniku, ochranné známky určitého 

soutěţitele, jeho výrobků či sluţeb. Aby šlo o nekalou soutěţ, je třeba, aby cílem 

takového jednání bylo dosaţení prospěchu v hospodářské soutěţi a hospodářském 

styku, jehoţ by jinak nebylo dosaţeno.145 Půjde o jednání cílené, uvědomělé.  

 „Předmětem ochrany je existující pověst.“146 Nepůjde však jen o dobrou pověst 

podniku v obecném významovém pojetí, neboli goodwill, ale o jakési vyšší hodnoty, 

renomé podniku, resp. ochranné známky.147 Jiné formy parazitování nespadající pod 

taxativní výčet ustanovení § 48 ObchZ pak lze postihnout jako nekalosoutěţní delikty 

dle generální klauzule.  

 Parazitní jednání můţe mít mnoho podob, není tak vyloučen souběh s jinými 

skutkovými podstatami nekalé soutěţe, předně vyvolání nebezpečí záměny dle 

ustanovení § 47 ObchZ, klamavé reklamy dle ustanovení § 45 ObchZ a srovnávací 

reklamy ve smyslu ustanovení § 50a ObchZ.  

Veřejnosti známým případem, který řešil v roce 2006 Městský soud v Praze, je 

zajisté spor ohledně uţívání ochranné známky ČESKÁ MISS.
148

 Ţalobci, společnost 

ART PRODUCTION K./2 spol s r.o. a pan Miloslav Zapletal, se domáhali ţalobou proti 

nekalé soutěţi na ţalovaných, společnosti MISS MARKETING s.r.o., České Miss s.r.o. 

a paní Mgr. Michaele Maláčové-Karpfové, aby se zdrţely při označování organizované 
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soutěţe krásy uţití „Česká Miss“, aby ve svých prezentačních materiálech nepouţívaly 

kombinaci různých odstínů modré barvy a tvrzení, ţe projekt „Česká Miss“ nabízí 

spojení s prestiţním projektem se stabilně vysokou sledovaností, zájmem médií a 

veřejnosti. Ţalovaná Michaela Maláčová-Karpfová se měla rovněţ při prezentaci 

soutěţe krásy zdrţet uţívání „Česká Miss“. Společnost Česká Miss s.r.o. měla změnit 

svou firmu tak, aby neobsahovala slovní spojení Česká Miss a dále vzít zpět přihlášku 

ochranné známky „Česká Miss“ u Úřadu. Podstatou sporu bylo, zda se ţalovaní 

nedopustili nekalé soutěţe ve smyslu ustanovení § 46 ObchZ. Rovněţ se soud zabýval 

otázkou, zda ze strany ţalovaných nedošlo k parazitování na pověsti soutěţe „MISS 

ČR“.  

Jak konstatoval Městský soud v Praze, označení „MISS ČR“ je tvořeno slovy 

běţné slovní zásoby a nesplňuje tak podmínky zápisné způsobilosti označení jako 

ochranné známky.  „Ţádný ze soutěţitelů si proto bez dalšího nemůţe vyhradit ani 

pouţívaní pojmu Česká republika a jeho ekvivalenty jako Česko, český apod., ani 

označení miss. Označení Miss Česká republika není způsobilé samo o sobě poţívat 

ochrany proti tomu, aby jej pouţívali téţ ostatní soutěţitelé, protoţe nemá rozlišovací 

způsobilost, ani nemůţe nabýt druhotného významu.“ Označení nejsou zaměnitelná, 

neboť ze způsobu mediální prezentace při vzniku soutěţe „Česká Miss“ bylo naprosto 

zřejmé, ţe se jedná o novou soutěţ s novým pojetím. K otázce, zda jednáním 

ţalovaných nedošlo k parazitnímu jednání, soud konstatoval, ţe aby došlo k naplnění 

skutkové podstaty ustanovení § 48 ObchZ parazitování na cizí pověsti, musí označení 

takovou pověst nejdříve mít. „Nelze tedy parazitovat na pověsti, pokud není dán 

goodwill soutěţitele, na jehoţ úkor k nekalosoutěţnímu jednání mělo dojít. Dobrá 

pověst soutěţe krásy pořádané ţalobci je však poznamenána různými skandály, které 

jsou v posledních letech se soutěţí Miss ČR spojeny.“ Rovněţ nebyly porušeny dobré 

mravy soutěţe jako jedna ze základních podmínek nekalé soutěţe, neboť samotný vstup 

potenciálního konkurenta na trh sám o sobě není v rozporu s dobrými mravy soutěţe. 

Aby tomu tak bylo, musí nastat ještě další okolnosti spočívající v porušení pravidel 

hospodářské soutěţe. Z uvedených důvodů soud označil ţalobu jako nedůvodnou a 

rozhodl o zamítnutí ţaloby ve všech bodech. 

 Nelze opomenout v praxi se stále častěji objevující neţádoucí jev, kdy méně 

úspěšní podnikatelé prezentují své firmy nebo provozují internetové obchody pod 
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doménovými jmény, k nimţ nemají ţádný titul a které jsou shodné s názvy jiných firem 

nebo jejich ochrannými známkami.  

 Např. ve sporu o registraci doménového jména kaufland.cz se společnost 

Kaufland Česká republika v.o.s. (dále jen „ţalobce“) domáhala ţalobou vůči 

provozovateli internetových sluţeb, společnosti ha-vel interest s.r.o. (dále jen 

„ţalovaná“), zákazu uţívání domény kaufland.cz a jejího převodu na ţalobce. 

Poukazovala tak na nekalosoutěţní jednání ţalované ve smyslu generální klauzule 

ObchZ a parazitování na pověsti ţalobce, jeţ je vlastníkem ochranných známek 

národních, ES a dále drţitelem domén kaufland s národními koncovkami de., pl., apod. 

V České repulice ţalobce uţíval a dosud uţívá doménu kaufland-online.cz. Ţalovaný 

poukazoval na absenci soutěţního vztahu, pravidlo „first come, first served“ a 

nemoţnost porušení práva na svobodné rozvíjení soutěţní činnosti pro odlišnost firmy 

společnosti Kaufland od znění doménového jména. Soud prvého stupně rozhodl o 

zdrţení se uţívání doménového jména a povinnosti převodu na ţalobce s poukazem na 

to, ţe mezi ţalobcem a ţalovanou jde o soutěţní vztah v širším smyslu a jednání 

ţalované naplňuje podmínky generální klauzule a skutkovou podstatu vyvolání 

nebezpečí záměny. Vrchní soud v Praze potvrdil 25. dubna 2007 rozsudek 

prvoinstančního soudu. „Pokud pak první ţalovaný si právě uvedené označení – aniţ je 

k prezentaci svých sluţeb jakkoli potřeboval a pro toto označení mu svědčil jakýkoli jiný 

právní důvod – registroval, vstoupil v soutěţní vztah s ţalobcem, do jehoţ soutěţní 

pozice (dané mj. i moţností snadného vyhledání jeho nabídky potenciálním zákazníkem 

na internetu) první ţalovaný zasáhl a na jeho úkor získal svou soutěţní pozici v 

moţnosti vlastní prezentace na internetu pod označením kaufland, zahrnující i moţnost 

jen drţet registraci jména pro sebe a případně se jménem disponovat jako předmětem 

obchodu. Okamţikem přihlášení označení kaufland u registrátora domén (správně 

subdomén v národní doméně) proto první ţalovaný vstoupil v jednání hospodářské 

soutěţe se ţalobcem. Protoţe je také zcela jednoznačné, ţe označení bylo prvním 

ţalovaným zvoleno k registraci úmyslně a v reakci na vstup ţalobce na český trh, pak 

odvolací soud uzavřel, ţe toto jednání bylo jednáním v hospodářské soutěţi dle § 44 

odst. 1 obch. zák.“ 149 

U doménových sporů je velmi důleţitá především jejich rychlost. Soudní řízení 

                                                           
149

  JANSA, L. Spor o doménové jméno kaufland.cz. Dostupné na World Wide Web: 

<http://www.pravoit.cz/article/spor-o-domenove-jmeno-kaufland-.cz>. 
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před obecnými soudy trvá mnohdy aţ několik let, délka sporů v rozhodčím řízení se 

obvykle počítá na několik měsíců. Ve sporech o doménová jména, jeţ je třeba 

rozhodnout v co nejkratší době, se stává rozhodčí řízení stále více uţívanou variantou.  

Moţnost alternativního řešení sporů prostřednictvím řízení před rozhodci 

obsahují Pravidla registrace doménových jmen v doméně .cz (dále jen „Pravidla”) 

vytvořená sdruţením CZ.NIC.
150

   

Dojde-li ke sporům mezi drţitelem interentové domény a sdruţením CZ.NIC, 

budou tyto s odkazem na ustanovení čl. 15.1 Pravidel, jejichţ součástí je tzv. rozhodčí 

doloţka, řešeny Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky. Rozhodčí řízení však představuje pouhou alternativu. 

Neuplatní-li ţalující strana námitku rozhodčí doloţky v řízení před obecným soudem, 

dokončí řízení soud obecný.  

V případě sporů týkajících se internetových domén nebo jejich registrací, které 

mohou vzniknout mezi drţitelem doménového jména a třetí osobou, je drţitel povinen 

vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě poţadovat, ke smírnému řešení 

sporu. Pokud se sporné strany nedohodnou, mají moţnost vyřešit svůj spor 

prostřednictvím obecných soudů nebo rozhodčího řízení. Tato volnost je však dle čl. 2 

Pravidel alternativního řešení sporů
151

 omezena odkazem na tzv. rozhodčí veřejnou 

nabídku, na základě které se drţitel doménového jména neodvolatelně veřejně 

podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu ve věci majetkového sporu, o němţ lze uzavřít 

smír a v němţ třetí osoba napadne doménové jméno drţitele, zařazené v elektronické 

databázi doménových jmen v národní doméně .cz spravované sdruţením CZ.NIC, 

pokud třetí osoba písemně projeví vůči drţiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto 

Rozhodčího soudu v dané věci zejména tím, ţe písemně zahájí takový spor u 

Rozhodčího soudu v souladu s Řádem pro rozhodčí řízení on-line. Souhlas drţitele 

doménového jména k řešení sporu Rozhodčím soudem je dán jeho souhlasem v rámci 

ţádosti o registraci doménového jména.  

Takto vyslovený závazek je však vymahatelný pouze stranou smlouvy, nikoli 

třetími osobami. V praxi to znamená, ţe bude třeba uzavření platné rozhodčí smlouvy 

mezi spornými stranami. Nicméně veřejná rozhodčí nabídka nenaplňuje všechny 
                                                           
150

  Sdruţení CZ.NIC je zájmové sdruţení právnických osob, jehoţ hlavním cílem je provozování registru 

doménových jmen .cz a zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně cz. Sdruţení CZ.NIC je jediným 

subjektem oprávněným na území České republiky toto oprávnění provozovat. 
151

  Pravidla alternativního řešení sporů nabyla účinnosti k 1. říjnu 2007. 



 58 

náleţitosti kladené na uzavření platné rozhodčí smlouvy dle ustanovení § 2 rozhodčího 

zákona
152

, přesto je však pravomoc rozhodci obecně přijímána.
153
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  HÜLLE, T. Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno: Masaryk 

University, ISBN 978-80-210-4990-1, s. 8 - 11). 



 59 

5. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

 Okamţikem zápisu ochranné známky do rejstříku získává její vlastník výlučné 

právo ochrannou známku uţívat ve spojení s výrobky nebo sluţbami, pro které byla 

zapsána.154 Dojde-li k ohroţení či porušení tohoto absolutního práva, poskytuje právní 

úprava vlastníku ochranné známky široké moţnosti, jak tomuto neţádoucímu stavu 

zabránit.  

 V soudní praxi se často vyskytují spory z porušování práv k ochranné známce, 

kdy ţalovaný uţívá označení, vykazující určitou úroveň podobnosti s dotčenou 

ochrannou známkou a dochází tak k naplnění skutkové podstaty vyvolání nebezpečí 

záměny, případně klamavého označování zboţí a sluţeb či parazitování na cizí pověsti. 

Přechod od jedné skutkové podstaty ke druhé nemá jasné hranice a často v sobě 

splývají. Tyto spory bývají sloţité, neboť existuje mnoho způsobů, jak cizí označení 

zneuţít, a zahrnují mnoho skutkových a právních otázek.  

 

 

5.1 K rozdílům ochrany práva proti nekalé soutěži a práva 

známkového 

 Velmi časté jsou spory, kdy stejné nároky uplatňuje ţalobce jak z titulu 

porušování práv vlastníka ochrané známky, tak z titulu nekalé soutěţe.
155

 Vlastník 

ochranné známky má k dispozici celou řadu hmotněprávních nároků, přičemţ 

známkové právo mu oproti vlastníku neregistrovaného označení poskytuje silnější 

ochranu. Půjde např. o skutečnost, kdy prodejce nabízí v reklamní kampani výrobek 

označený způsobem, jeţ můţe vyvolat domněnku, ţe jde o výrobek konkurenta 

chráněný registrovanou ochrannou známkou. Takovým jednáním se prodejce dopouští 

jak porušení práv z ochranné známky, tak i nekalé soutěţe. Vlastník ochranné známky 

můţe uplatnit nejen nástroje práva proti nekalé soutěţi, ale rovněţ nároky vyplývající ze 

ZOZ a zabránit tak uţívání takového označení. Pokud by však prodejce nabízel takový 

výrobek mimo oblast relevantního trhu, např. ve vzdáleném městě a mezi soutěţiteli 

nešlo o jednání v hospodářské soutěţi a hospodářském styku, případně by zde 

absentoval soutěţní záměr, nebyly by naplněny podmínky generální klauzule. Přesto by 
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  jde o tzv. právo absolutní působící erga omnes 
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  ČERMÁK, K. Spory v oblasti ochranných známek. In Právní rádce 2006, č. 3, s. 4 – 16. 



 60 

se vlastník dotčené registrované ochranné známky mohl domáhat nápravy, neboť bylo 

porušeno některé jeho právo plynoucí ze ZOZ. 

 

5.1.1. Nástroje ke zjednání nápravy právem proti nekalé soutěži 

 Soustavu hmotněprávních nároků, které lze uplatňovat z titulu nekalé soutěţe, a 

otázku pasivní legitimace upravuje ObchZ v ustanoveních § 53 a § 54. Obě ustanovení 

jsou velmi stručná a dále rozvinuta ustanoveními občanského soudního řádu a předně 

rozhodovací praxí soudů.  

 Osoby, jejichţ práva byla nekalou soutěţí ohroţena a porušena, se dle 

ustanovení § 53 ObchZ mohou domáhat, aby se rušitel zdrţel jednání nekalé soutěţe, 

odstranil závadný stav, dále pak mohou poţadovat přiměřené zadostiučinění, které 

můţe být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. 

Tato zákonná formulace můţe vést k výkladu, kdy podmínkou pro uplatnění nároku na 

přiměřené zadostiučinění, náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení je dřívější 

uplatnění některého ze zdrţovacích nároků. Z uvedeného však tento závěr vyvozovat 

nelze.156  

 Který nárok ţalobce uplatní, je výhradně na něm. „Právo ţádat poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění můţe ten, jehoţ práva byla jednáním nekalé soutěţe 

porušena či ohroţena, uplatnit proti rušiteli nezávisle na tom, zda uplatnil i nárok 

zdrţovací či nárok na odstranění závadného stavu.”157  

 V některých případech se jako praktický jeví postup, kdy bude ţalobce nejprve 

ţalovat prostřednictvím ţaloby na určení nekalosoutěţního jednání, čímţ vyřeší otázku, 

zda se vůbec jednalo o nekalou soutěţ, a teprve později samostatnou ţalobou uplatní 

příslušný nárok, např na náhradu škody.158 

 Výše uvedené nároky lze dělit z pohledu majetkového na nároky peněţité 

(přiměřené zadostiučinění v penězích, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení) 

a nepeněţité povahy (zdrţení se nekalosoutěţního jednání, odstranění závadného stavu, 

přiměřené zadostiučinění v nepeněţité formě). Dle funkcí nároků pak lze hovořit o 
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  HAJN P. Nové skutečnosti v ochraně proti nekalé soutěţi In  Právní rádce 2002, č. 2, s. 8. 
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  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 1511/94 In MACEK, J.: Rozhodnutí ve věcech 

obchodního jména a nekalé soutěţe. Vydání první. Praha, C. H. Beck 2000, s. 114.  
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  ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěţi. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 
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nárocích zabraňovacích a kompenzačních.  

Novela ObchZ rozšířila výlučné pravomoci českých soudů. Do jejich 

rozhodovací pravomoci budou nově spadat všechny spory týkající nekalé soutěţe, a to i 

tehdy, pokud byla mezi českou a zahraniční osobou uzavřena dohoda, podle níţ by měl 

rozhodovat cizozemský soud nebo jiný cizozemský orgán. „Ochranu proti nekalé 

soutěţi poskytuje české osobě český soud nebo jiný český orgán i tehdy, pokud byla mezi 

českou a zahraniční osobou uzavřena dohoda, podle níţ by měl rozhodovat cizozemský 

soud nebo jiný cizozemský orgán.“
159

  

 Další ustanovením, které k novele přidal ústavně právní výbor je zcela nový § 55 

ObchZ, který rozšiřuje soustavu prostředků ochrany proti nekalé soutěţi: „Smlouva, její 

část nebo její jednotlivé ustanovení, při jejímţ uzavření byl porušen zákaz nekalé 

soutěţe (§ 44 aţ 52), je od počátku neplatná.“ Jak zákonodoráce dodává, katalogové 

podvody jsou připravovány dlouhé měsíce specializovanými konsorcii advokátů a 

spočívají především v jednání in fraudem legis. Novela se tak poskytnutím silnější 

ochrany dotčených subjektů snaţí tato podvodná jednání co nejvíce omezit. Zda úmysl 

zákonodárce naplní, ukáţe praxe.  

 

5.1.1.1 Zdržení se nekalosoutěžního jednání 

 Domáhat se upuštění od nekalosoutěţního jednání rušitele ţalobou
160

 dle 

ustanovení § 80 písm. b) OSŘ se můţe domáhat soutěţitel, a to ve všech skutkových 

podstatách nekalé soutěţe. Spotřebitel se rovněţ můţe domáhat zdrţení se 

nekalosoutěţního jednání, avšak pouze v těch skutkových podstatách, kde budou jeho 

práva přímo ohroţena či porušena. Zdrţení se nekalého soutěţního jednání se můţe 

domáhat také právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěţitelů nebo spotřebitelů. 

„Jestliţe se však práva, aby se rušitel jednání nekalé soutěţe zdrţel v případech 

uvedených v § 44 aţ 47 a § 52 ObchZ, domáhá spotřebitel, musí rušitel prokázat, ţe se 

jednání nekalé soutěţe nedopustil.”161 Zdrţovací nárok směřuje proti jednání, které ještě 

nevyvolalo nepříznivé důsledky, ale je k tomu způsobilé, nebo proti jednání, jehoţ 

opakování v budoucnu hrozí, např. uveřejňování nevhodné reklamy v tisku.  
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  ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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  zdrţovací (negatorní) ţaloba 
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  ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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 Ţalobu tedy nelze podat v případě, kdy rušitel od jednání jiţ upustil, s výjimkou 

případů, kdy hrozí jeho opakování. Uvedené potvrdil Vrchní soud v Praze: “Příkaz 

zdrţet se určitého jednání zlehčování, resp. obecně určitého nekalosoutěţního jednání, v 

sobě obsahuje určení, ţe dané jednání je jednáním nekalosoutěţním a příkaz zdrţet se 

jej, směřující do budoucnosti. Proto musí být splněn předpoklad, ţe by k takovému 

jednání v budoucnosti jinak došlo nebo zřejmě mohlo dojít. To je v případě, ţe jde o 

soustavné jednání, jehoţ další trvání hrozí, ale také v případě, ţe jednání nekalé soutěţe 

podle okolností a stavu věcí v době rozhodování hrozí, tj. je důvodná obava, ţe k němu 

dojde, i kdyţ nepůjde o soustavné jednání. Hrozba nekalosoutěţního jednání musí 

dostatečně vyplývat z okolností případu, resp. musí být dostatečně osvědčena.” 162 

 Za takový případ však dle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky 

nelze povaţovat nekalé soutěţní jednání naplňující skutkovou podstatu porušování 

obchodního tajemství dle ustanovení § 51 ObchZ, neboť „povinnost zdrţet se určitého 

jednání lze upínat jen k takovému jednání, u kterého existuje nebezpečí, ţe by v 

budoucnu mohlo být opakováno, o coţ se v posuzovaném případě nejedná. Přestoţe 

dikce zákona zní „porušování obchodního tajemství“, k naplnění této skutkové podstaty 

dojde i jediným skutkem, tak jak tomu bylo právě v daném případě.“ 163   

 Při formulaci ţalobního petitu je tedy třeba zvolit „zlatou střední cestu“ a 

formulovat jej poněkud abstraktněji tak, aby nebyl ani příliš obecný, ani příliš 

konkrétní. „Pokud je ţalobní petit natolik neurčitý  a obecný, ţe není způsobilý být 

obsahem výroku soudu, je třeba tuto vadu postupem podle § 43 odst. 1 osř odstranit. Ve 

smyslu ust. § 79 odst. 1 osř vymezení práv a jím odpovídajících povinností v ţalobním 

petitu musí být provedeno tak přesně a určitě, aby v případě vyhovění mohl být převztat 

tento ţalobní petit do rozhodnutí soudu.“164  

 V souvislosti s rozvojem informačních technologií nelze opominout téţ moţnost 

tzv. obrazového petitu, kdy ţalobce ke znění ţaloby přiloţí CD-ROM obsahující 

vyobrazení ochranné známky. K tomu se vyjádřil Vrchní soud v Praze následovně: 

„Názor soudu prvního supně, ţe nemůţe vydat rozsudek, jehoţ výrok je v obrazové 
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  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. R 3 Cmo 135/95 In MACEK, J.: Rozhodnutí ve věcech 
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podobě, jednak nepřesně vyjadřuje stav věci a jednak není ani správný. Ţalobou není 

ţádán výrok v obrazové podobě, ale uloţení určité povinnosti, jeţ je dále určena 

připojeným vyobrazením. Takový výrok je moţný a není ani neobvyklý, zejména ve 

sporech týkajících se průmyslových práv. Pomocí vyobrazení je naopak mnohdy teprve  

dosaţeno zákonného poţadavku určitosti návrhu.“165 

 

5.1.1.2 Odstranění nekalosoutěžního stavu 

 Ţaloba na odstranění závadného stavu
166

 směřuje k odstranění následků 

nekalosoutěţního jednání.  Na rozdíl od preventivní ţaloby ţaloba zdrţovací svými 

účinky směřuje do minulosti, neboť se dotýká odstranění zdroje negativních účinků 

vzniklých v důsledku nekalé soutěţe.  

 Odstraňovací nárok se uplatní v případech, kdy samotné upuštění od jednání 

nepostačuje k odstranění příčin závadného stavu, jak tomu bývá u trvajících jednání. 

Proto bývá v praxi často uplatňován jiţ společně s nárokem zdrţovacím. „Je v souladu s 

nárokem na zdrţení se jednání a na odstranění závadného stavu návrh oprávněného, 

aby povinný byl zavázán zastavit další rozšiřování závadného letáku a zlikvidovat dosud 

nepouţité letáky ve stanovené lhůtě.”167  

 Nároku na odstranění závadného stavu se můţe po rušiteli domáhat soutěţitel, a 

to ve všech skutkových podstatách nekalé soutěţe. Spotřebitel se rovněţ můţe domáhat 

odstranění závadného stavu, avšak pouze v těch skutkových podstatách, kde budou jeho 

práva přímo ohroţena či porušena. Nároku na odstranění závadného stavu se můţe 

domáhat také právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěţitelů nebo spotřebitelů. 

 

5.1.1.3 Přiměřené zadostiučinění 

 „Přiměřené zadostiučinění, které můţe být poskytnuto i v penězích, jedním z 

nároků osob, jejichţ práva byla nekalou soutěţí porušena nebo ohroţena rušitelem. 

Právní praxi i právní teorie jsou zajedno v tom, ţe nárok na přiměřené zadostiučinění je 

nárokem, jímţ se reparuje újma nemateriální povahy. Tento aspekt vyvěrá jiţ z podstaty 
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tohoto nároku, který se označuje jako zadostiučinění neboli satisfakce, aby se jiţ v 

názvu zdůraznila jeho immateriální povaha. Ve formě zadostiučinění, jako prostředku 

satisfakčního, není moţno proto brát ohled na prvky, které mají materiální povahu, 

poněvadţ materiální reparaci tento právní prostředek ochrany proti nekalé soutěţi 

neslouţí. Pokud tudíţ se dovolatel domáhá, aby při určení výše přiměřeného 

zadostiučinění bylo přihlédnuto i ke hmotným (materiálním hlediskům), jakým je získaný 

majetkový prospěch z uskutečněného obchodního případu, nebo sníţení objemu 

obchodu ţalobce, apod., nelze se s takovým právním názorem ztotoţnit. Materiální či 

majetkové aspekty jsou rozhodné pro vznik nároků materiální povahy, jako je např. 

náhrada škody, avšak nikoli pro nárok satisfakční povahy.“168   

 Nárok poškozeného na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění spolu s nárokem 

na vydání bezdůvodného obohacení a nárokem na náhradu škody plní tzv. satisfakční 

funkci. „Při posuzování odůvodněnosti nároku na poskytnutí přiměřeného 

zadostiučinění v penězích je třeba vzít v úvahu, ţe na jedné straně jde o vyrovnání újmy 

postiţeného, ale z druhé strany také o určitou soukromoprávní sankci postihující toho, 

kdo závadně jednal.“169 Představuje nástroj k odstranění nemateriální újmy
170

, přičemţ 

můţe být poskytnuto v podobě peněţité, nepeněţité, případně v obou uvedených 

formách. Soudní praxe dává přednost poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v 

nepeněţité formě, nejčastěji ve formě veřejné omluvy či neveřejné omluvy, případně 

vysvětlujícího prohlášení. Peněţitá forma přiměřeného zadostiučinění by tak měla 

přicházet v úvahu aţ tehdy, nepostačuje-li nemateriální satisfakce.171 Ostatně i Nejvyšší 

soud České republiky při své rozhodovací praxi připustil přiznání zadostiučinění ve 

formě peněţní toliko jen ve výjimečných případech.172  

 Problematickou se jeví otázka poţadavku „přiměřenosti“ zadostiučinění. Sankce 

by měla být přiměřená co do formy i výše. Konečná výše přiměřeného zadostiučinění 

bude výsledkem úvahy soudu po zváţení všech okolností posuzovaného případu. Při 

rozhování je třeba dbát rovněţ principu zákonnosti a principu identifikace sankce. 
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„Přiměřenost zadostiučinění, která představuje téţ přiměřenost výše peněţní formy 

zadostiučinění, je nutno posuzovat v závislosti na konkrétních podmínkách kaţdého 

jednotlivého případu… Přiměřenost výše peněţního zadostiučinění musí být posuzována 

jak z objektivních, tak subjektivních hledisek. Objektivními kritérii jsou zejména 

závaţnost a intenzita nekalosoutěţního jednání, dosah tohoto jednání, vliv tohoto 

jednání na počet soutěţitelů v oboru, hodnota goodwillu postiţeného, úroveň obratu v 

daném okruhu obchodů i výše obratu. Patří sem také okolnost, zda ten, kdo se 

nekalosoutěţního jednání dopustil, si byl tohoto jednání vědom, popř. si mohl a měl být 

tohoto jednání vědom, dále motiv tohoto jednání, okolnost, jak ten, kdo se jednání 

dopustil, reagoval na upozornění a poţadavky postiţeného, popř. zda naopak postiţený 

dával najevo nezájem o nekalosoutěţní jednání daného subjektu.“173 Vţdy je třeba 

vycházet z poměrů rušitele, neboť pro někoho sankce určité výše jiţ můţe být 

likvidační, pro jiného nikoli. Rozhodavací praxe soudů vychází ze zásady, ţe finanční 

postih musí být pro rušitele znatelný a zahrnovat tak v sobě represivní sloţku, nikoli 

však likvidační. V takovém případě by postih postrádal smysl.  

 Uplatňuje-li ţalobce nárok na přiměřené zadostiučinění v peněţité formě, musí v 

ţalobním petitu uvést výši poţadovaného přiměřeného zadostiučinění. Nárok má a musí 

vycházet ze skutečností, jeţ jsou známy pouze ţalobci, neboť jím vyjadřuje svou vlastní 

újmu nemajetkové povahy.174 

 Výši újmy ţalobce není povinen dokazovat. Vyţaduje se pouze, aby poukázal na 

důvody, pro něţ přiměřené zadostiučení poţaduje, v jaké formě a výši. „Poţadavek na 

přiznání přiměřeného zadostiučinění tak bude v praxi daleko častější, neboť zdůvodnění 

nehmotné újmy bude zpravidla snadnější neţ vyčíslit přesnou výši poţadované 

škody.“175 

 Nároku na přiměřené zadostiučinění se můţe po rušiteli domáhat soutěţitel, a to 

ve všech skutkových podstatách. Spotřebitel se rovněţ můţe domáhat přiměřeného 

zadostiučinění, avšak pouze v těch skutkových podstatách, kde budou jeho práva přímo 

ohroţena či porušena. Přiměřeného zadostiučinění se můţe domáhat také právnická 

osoba oprávněná hájit zájmy soutěţitelů nebo spotřebitelů 
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5.1.1.4 Náhrada škody 

  Náhrada škody představuje nejobecnější kompenzační a sankční instrument, 

jehoţ účelem je reparovat vzniklou materiální újmu. S odkazem na ustanovení § 757 

ObchZ se náhrada škody v nekalé soutěţi řídí ustanoveními § 373 a n. ObchZ 

upravujícími odpovědnost za škodu způsobenou porušením smluvního závazku, a to i v 

případě, kdy dotčenou osobou bude spotřebitel. Odpovědnost za škodu je odpovědností 

objektivní, nevyţaduje se zavinění rušitele. Zprostit se odpovědnosti můţe rušitel, 

prokáţe-li, ţe porušení protiprávní jednání bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 

odpovědnost dle ustanovení § 374 ObchZ, tedy z důvodu překáţky, jeţ nastala 

nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, jestliţe nelze rozumně 

předpokládat, ţe by povinná strana tuto překáţku nebo její následky odvrátila nebo 

překonala, a dále ţe by v době vzniku tuto překáţku předvídala. Při nekalosoutěţním 

jednání však bude prokázání liberačního důvodu více neţ problematické. Vyvstává pak 

otázka vhodnosti pouţití koncepce objektivní odpovědnosti na případy 

nekalosoutěţního jednání, neboť zejména jednání posuzovaná dle generální klauzule 

jsou natolik sporná a hranice mezi tím, zda jednání lze povaţovat za nekalou soutěţ či 

nikoli, je velmi úzká.
176

 Soutěţitel si tak ani nemusí být vědom, ţe se nekalé soutěţe 

dopouští.  

 Náhrada škody zahrnuje jak škodu skutečnou, tak ušlý zisk. Škodou se obecně 

rozumí majetková újma vyjádřitelná v penězích, která se projevuje buď jako skutečná 

škoda nebo ušlý zisk. Obě tyto formy škody jsou podmínkou vzniku a uplatnění druhé 

formy. Z platného práva tedy nelze dovodit, ţe podmínkou vzniku odpovědnosti za 

škodu ve formě ušlého zisku byl téţ vznik skutečné škody.177 Škoda se hradí primárně v 

penězích. Naturální restituce je ţádoucí v případech, kdy je to moţné a obvyklé a pokud 

o to poškozený poţádá.  

 Uplatňování náhrady škody není v praxi příliš obvyklé, jen málokdy je taková 

ţaloba úspěšná. Důvodem bývá důkazní nouze ohledně příčinné souvislosti vzniku 

škody a nekalosoutěţním jednáním a zejména pak důkaz o rozsahu způsobené škody. V 

praxi tak bývají namísto náhrady hmotné škody ţalovány nároky na nemateriální 

satisfakci. Je však třeba zdůraznit, ţe pro kaţdou z forem újmy předvídá právní úprava 
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jiný způsob reparace, tj. v případě škody hmotné, náhradou škody a přiměřeným 

zadostiučiněním, půjde-li o újmu nehmotnou. To ostatně potvrzuje rozsudek Vrchního 

soudu v Praze: „Pokud oprávněnému vznikla hmotná újma, prostředkem nápravy můţe 

být pouze náhrada škody, event. vydání bezdůvodného obohacení. Nelze připustit, aby 

(např. z důvodu obtíţného prokazování výše škody) si cestou poţadavku na zaplacení 

přiměřeného zadostiučinění oprávněný řešil jemu vzniklou újmu hmotnou.“178 

 Nároku na náhradu škody se můţe po rušiteli domáhat soutěţitel, a to ve všech 

skutkových podstatách nekalé soutěţe. Spotřebitel se rovněţ můţe domáhat nároku na 

náhrady škody, avšak pouze v těch skutkových podstatách, kde budou jeho práva přímo 

ohroţena či porušena. Náhrady škody se můţe domáhat také právnická osoba oprávněná 

hájit zájmy soutěţitelů nebo spotřebitelů. 

  

5.1.1.5 Vydání bezdůvodného obohacení  

 Osobám, jejichţ práva byla nekalou soutěţí ohroţena nebo porušena, ustanovení 

§ 53 ObchZ přiznává téţ nárok na vydání bez důvodného obohacení. S odkazem na 

ustanovení § 2 odst. 1 ObchZ je třeba uplatnit právní úpravu bezdůvodného obohacení 

dle OZ, konkrétně ustanovení § 451 a n. OZ. Bezdůvodné obohacení není vymezeno 

obecně, ale taxativním výčtem jednání, jimiţ k němu můţe dojít. Bezdůvodným 

obohacením tak nebude jakékoliv jednání, ale v případech nekalé soutěţe jej bude 

moţné kvalifikovat jen jako majetkový prospěch získaný z nepoctivého zdroje, tj. 

majetkový prospěch z protiprávního zdroje, např. zisk, který jednající subjet získal v 

důsledku neoprávněného uţívání ochranné známky.179  

 Kdo se majetkově obohatí na úkor jiného, je povinen vydat vše, co takovým 

způsobem nabyl. Není-li to dobře moţné, musí být poskytnuta peněţitá náhrada. V 

případech nekalosoutěţních jednání, jimiţ dochází k ohroţení nebo porušení práv 

vlastníků ochranných známek, bude naprostá většina všech vydání bezdůvodného 

obohacení poskytována v penězích.  

 Určit poţadovanou výši bezdůvodného obohacení můţe být obtíţné, neboť údaje 

potřebné pro její vyčíslení má mnohdy k dispozici pouze ţalovaný. Jak v této 
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souvislosti konstatoval Vrchní soud v Praze, v takových případech nemusí ţalobce 

výjimečně určit přesnou výši poţadovaného nároku, „pokud je ţalobní petit natolik 

určitý a jednoznačný, ţe po doplnění údaje bude výše poţadovaného nároku bez dalšího 

dána.“180  

Nároku na vydání bezdůvodného obohacení se můţe domáhat soutěţitel, a to ve 

všech skutkových podstatách nekalé soutěţe. Spotřebitel se rovněţ můţe domáhat 

vydání bezdůvodného obohacení, avšak pouze v těch skutkových podstatách, kde budou 

jeho práva přímo ohroţena či porušena. Vydání bezdůvodného obohacení se však 

nemůţe domáhat také právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěţitelů nebo 

spotřebitelů. 

 

5.1.2 Ochrana dle práva známkového 

 Zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnicví, který 

nabyl účinnosti 26. května 2006, implementovala Česká republika do svého právního 

řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES, o vymáhá práv duševního 

vlastnictví. „Smyslem přijetí tohoto zákona je zajistit efektivnější ochranu práv z 

průmyslového vlastnicví, která dosud byla roztříštěna v zákonech týkajících se ochrany 

vynálezů, průmyslových vzorů, uţitných vzorů, topografií polovodičových výrobků, 

označení původu a zeměpisných označení, ochranných známek.“181 Dohoda TRIPS, 

zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (dále jen „ZVPPV“), autorský 

zákon, občanský soudní řád, jakoţ i mezinárodní smlouvy by měly tvořit ucelený právní 

základ pro předmětnou oblast. 

 K vymáhání práv k ochranným známkám průmyslového vlastnictví podle 

ZVPPV můţe dojít nejenom v případě jejich porušení, ale postačuje i jejich ohroţení.  

 Osobami oprávněnými vymáhat práva k ochranné známce jsou vedle vlastníka 

ochranné známky rovněţ nabyvatel licence k ochranné známce a profesní organizace 

ochrany práv, které jsou řádné uznávány jako organizace oprávněné zastupovat 
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vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví v zemích původu.182  

 

5.1.2.1 Zdržovací a odstraňovací nárok 

 Základním právem oprávněné osoby při porušení nebo ohroţení práva k 

ochranné známce je domáhat se, aby se porušovatel takového jednání zdrţel, případně 

následky takového porušení nebo ohroţení odstranil. Soudní zákaz lze vynucovat 

opětovným ukládáním pokut.  

 V ustanovení § 4 odst. 1 ZVPPV demonstrativně vypočítává opatření, kterých se 

můţe oprávněný subjekt na náklady porušovatele domáhat, a to:  

 

 staţení výrobků z trhu v případech, kdy je moţná dohoda mezi vlastníkem práva, 

případně oprávněnou osobou a porušovatelem, na základě níţ by došlo ke 

konvalidaci (zhojení) protiprávního jednání porušovatele,  

 trvalého odstranění nebo zničení výrobků v případech, kdy dohody dle předchozího 

bodu nebylo, případně nemohlo být dosaţeno, např. z důvodu nedostatečné kvality 

zboţí, 

 staţení, trvalé odstranění nebo zničení materiálů, nástrojů a zařízeních, kterých 

porušovatel k porušování práv výlučně pouţíval a nejsou-li v hrubém nepoměru k 

způsobené škodě. 

  

 Půjde-li o výrobky, materiály, nástroje či zařízení, které nejsou ve vlastnictví 

porušovatele, je třeba aby soud přihlédl k právům třetích osob a osob jednajících v 

dobré víře. Právo na zničení není absolutní. Odstranění padělané ochranné známky z 

výrobků před jejich uvedením na trh připouští zákon výjimečně. Obdobná právní úprava 

je obsaţena v ustanovení § 7b zákona č. 64/1986, o České obchodní inspekci, ve znění 

pozdějších předpisů183 a ustanovení § 14a zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních 

týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboţí porušujícího některá práva 

duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů.184  

                                                           
182

  ustanovení § 2 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně 

zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) 
183

   Srov. kapitola V. 
184

 HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a 

zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně 
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 Nově zákon zavádí moţnost alternativního opatření k nápravě, kdy můţe soud 

na návrh porušovatele, který nejednal zaviněně, stanovit namísto uvedených opatření 

povinnost poskytnout oprávněnému subjektu finanční vyrovnání. 

 Uvedené nároky je moţné uplatnit nejen vůči přímému porušovateli, ale také 

proti tomu, kdo svou činností umoţňuje porušování práva třetími osobami. Vţdy je 

třeba vycházet ze skutečnosti, zda je pouţití těchto prostředků v přímé souvislosti s 

porušením práva. Zdrţovací nárok lze tak např. uplatnit vůči poskytovateli hostingové 

domény, bez něhoţ by ke zveřejnění padělaných výrobků na internetu nedošlo.  

 Volba nároku je na oprávněném subjektu. Mimo těchto opatření zákon dále 

umoţňuje oprávněné osobě domáhat se práva uveřejnit rozsudek na náklady 

porušovatele, který ve sporu neuspěl.  

 

5.1.2.2 Náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené 

zadostiučinění 

 ZVPPV do jisté míry usnadňuje stanovení a vydání škody a bezdůvodného 

obohacení získaného porušovatelem v důsledku porušení nebo ohroţení práva k 

ochranné známce.  

 Byla-li neoprávněným jednáním porušovatele způsobena nemajetková újma, 

můţe se oprávněná osoba domáhat přiměřeného zadostiučinění, které můţe být 

poskytnuto i v peněţité formě.185 Právní úprava vychází z tradiční distinkce mezi škodou 

materiální a nemateriální a jí odpovídající koncepci náhrady škody, vydání 

bezdůvodného obohacení a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění jako zcela odlišných 

a samostatných nároků.186 Výše uvedené nároky jsou upraveny ustanoveními OZ.
187

 

 Výši škody je ţalobce povinen uvést v ţalobním petitu. Shodně s uplatněním 

nároků z nekalé soutěţe, i v těchto případech činí značné obtíţe prokázání skutečné 

výše způsobené škody či bezdůvodného obohacení. V praxi bývá často jako důkazní 

prostředek vyuţíván znalecký posudek. Při posuzování musí soud vycházet ze všech 

relevantní skutečností, např. sníţení hospodářských výsledků oprávněné osoby, 

                                                                                                                                                                          

doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 335. 
185

  Soudní praxe však dává přednost nepeněţité formě, např. v podobě veřejné omluvy. 
186

  Směrnice naopak náhradu nemateriální újmy předpokládá jiţ v samotném nároku na náhradu škody za 

předpokladu, ţe porušovatel nejednal zaviněně. 
187

 Ustanovení § 420 OZ v případě náhrady škody a ustanovení § 451 a n. OZ v případě bezdůvodného 

obohacení. 
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způsobené morální újmy apod.  

 Oprávněná osoba můţe poţadovat plnou náhradu škody a bezdůvodného 

obohacení, případně přiměřené zadostiučinění v peněţité formě nebo paušální částku 

stanovenou na základě hypotetické výše licenčních poplatků. Mnohdy bývá jednodušší 

stanovit výši poţdovaného nároku paušálně, neţ exaktně vyčíslovat konkrétní výši 

škody. Obecně je tato fixní částka určena ve výši dvojnásobku  obvyklého licenčního 

poplatku, přičemţ v případě, ţe porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, ţe svým 

jednáním porušuje práva k ochranné známce, sniţuje se na výši obvyklého licenčního 

poplatku.  

  

5.1.2.3 Právo na informace 

 Ke zlepšení vymahatelnosti práv a posílení postavení vlastníka ochranné 

známky, případně jiné oprávněné osoby, slouţí institut práva na informace. Dostatek 

informací přispívá k vyšší ochraně i posouzení účelnosti ţaloby.  

 ZVPPV určuje, které informace a od jakých osob můţe oprávněná osoba 

poţadovat. Jestliţe povinná osoba poţadované informace v přiměřené lhůtě nesdělí, 

umoţňuje právní úprava oprávněným osobám domáhat se tohoto práva soudní cestou. 

Soud ex offo zkoumá, zda poskytnutím informace nedojde k porušení práv povinného. 

V případě nepoměru k závaţnosti ohroţení či porušení práva ţalobu jako nedůvodnou 

zamítne. Nároku se lze domáhat pouze v souvislosti s jiţ podanou ţalobou na porušení 

práv k ochranné známce.188  

 Informace o původu a distribučních sítích zboţí či sluţeb lze poţadovat po 

výrobci, zpracovateli, skladovateli, distributoru, dodavateli a jiném předchozím drţiteli 

zboţí nebo sluţby porušující právo oprávněné osoby.  

 

5.2 Občanskoprávní prostředky ochrany 

 Do skupiny soukromoprávních prostředků ochrany práv k ochranným známkám 

nespadají jen nástroje práva proti nekalé soutěţi či práva známkového, v boji proti 

                                                           
188

 HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a 

zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně 

doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 332. 
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nekalosoutěţnímu jednání ve vztahu k ochranným známkám lze uţít rovněţ institutů 

práva občanského. 

 

5.2.1. Předběžné opatření 
 

 Rychlá a účinná ochrana je poskytována v podobě předběţných opatření. Není 

výjimečné, ţe do doby, neţ bude o nekalosoutěţním jednání pravomocně rozhodnuto, 

můţe dojít ke vzniku nenahraditelné újmy. 189  

 Předběţné opatření má preventivní charakter. Jeho účelem je zabránit dalšímu 

pokračování nekalosoutěţního jednání, vzniku škody, případně jejímu zvyšování, a to 

do doby, neţ dojde k pravomocnému rozhodnutí ve věci samé. O předběţném opatření 

rozhoduje soud bez slyšení účastníků, nejpozději do sedmi dnů od podání návrhu. 

Předběţným opatřením můţe soud účastníku dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. f) OSŘ 

uloţit povinnost něco vykonat, něčeho se zdrţet nebo něco snášet.  

 Návrh na vydání předběţného opatření je nutno uplatnit bezprostředně po 

zjištění závadného jednání. „Pokud oprávněný v dostatečné míře osvědčil svůj nárok a 

hrozí zde nebezpečí z prodlení, je na místě poměry účastníků dočasně upravit. Jestliţe 

se však změnily poměry účastníků a nehrozí opakování nekalosoutěţního jednání, není 

na místě upravovat poměry účastníků předběţným opatřením.“190 Ţádosti tedy nebude 

vyhověno v případech, kdy od započetí nekalosoutěţního jednání uplynula delší doba, 

např. po několika letech pouţívání registrované ochranné známky, apod. Jak vyplývá z 

rozhodovací praxe soudů, není podmínkou nařízení předběţného opatření, aby z 

předloţeného návrhu bylo nekalosoutěţní jednání jasně prokázáno, postačí, ţe tato 

skutečnost bude dostatečně osvědčena.191 „V této fázi řízení jde pouze o to, zda 

osvědčené skutečnosti odůvodňují návrh natolik, ţe lze konstatovat splnění podmínek § 

102, 74 a násl. OSŘ či nikoli.“192  

 Poněkud kontroverzním je poţadavek sloţení jistoty ve výši padesát tisíc korun 

českých na zajištění náhrady škody či jiné újmy vzniklé v důsledku předběţného 

                                                           
189

  HAJN, P. Předběţné opatření ve sporech z nekalé soutěţe In Právní rozhledy 1994, č. 10, s. 349. 
190

  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. R 3 Cmo 594/95 In ONDREJOVÁ D. Právní prostředky 

ochrany proti nekalé soutěţi. Wolter Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 154. 
191

  Srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn.  3 Cmo 143/94.  
192

  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 50/98 In ONDREJOVÁ D. Právní prostředky 

ochrany proti nekalé soutěţi. Wolter Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 164. 
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opatření. Výjimkou z této povinnosti je skutečnost, kdy navrhovatel splňuje podmínky 

pro osvobození od soudního poplatku dle ustanovení § 138 OSŘ nebo existuje-li 

nebezpečí z prodlení, v jehoţ důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma a 

navrhovatel osvědčí, ţe jistotu beze své viny nemohl sloţit.  

 Ačkoli se institut předběţného opatření jeví v případě sporů dotýkajících se 

ochranných známek jako velmi praktický, v praxi nebývá úspěšným, a to zejména s 

ohledem na povinnost peněţité kauce - správního poplatku.193 

 K zániku předběţného opatření dojde, jestliţe navrhovatel nepodal v zákonné 

lhůtě nebo ve lhůtě soudem určené návrh na zahájení řízení, návrhu ve věci samé nebylo 

vyhověno, návrhu ve věci samé nebylo vyhověno a uplynulo patnáct dní od 

vykonatelnosti rozhodnutí ve věci samé nebo pokud uplynula doba, po kterou mělo 

předběţné opatření trvat.  

 

5.2.2 Určovací žaloba 
 

 Výrazně preventivní charakter má rovněţ ţaloba určovací, kterou se ţalobce 

domáhá určení, zda tu právní vztah je či není.  Její uţití se jeví jako přínosné zejména z 

důvodu nákladných soudních poplatků, jejichţ výše je odvislá od hodnoty sporu, coţ v 

případech nekalosoutěţních ţalob nebývají zanedbatelné částky. Soud tak můţe 

pravomocně rozhodnout např. kdo z účastníků je majitelem ochranné známky, zda byla 

platně zapsána do rejstříku ochranných známek či zda zasahuje do práv vlastníka jiné 

ochranné známky. Poté můţe ţalobce vynaloţit další náklady v jiţ samostatné 

nekalosoutěţní ţalobě.  

 Absolutní preventivní charakter určovací ţaloby však bez dalšího nelze 

dovozovat. „Určovací ţaloba má své místo také tam, kde se její pomocí vytvoří pevný 

základ pro právní vztahy účastníků sporu a tedy můţe být podána i tehdy, pokud uţ 

určité právo bylo porušeno.“194  

 Předpokladem uplatnění určovací ţaloby dle ustanovení § 80 písm. c) OSŘ je 

existence naléhavého právního zájmu. Ten je dle právního názoru Nejvyššího soudu 

České republiky dán zejména v případech, kdy je právní postavení ţalobce nejisté nebo 

                                                           
193

  Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, činí Kč 500,-. 
194

  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 630/2002 In právní databáze ASPI. 
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by bez takového určení mohlo dojít k ohroţení jeho práva.195   

 „Skutečnost, proč se v praxi určovací ţaloba ve věcech nekalé soutěţe příliš 

nevyuţívá, spočívá zejména v tom, ţe soudy při rozhodování o ţalobách poţadujících 

některý z nároků vyplývajících z ustanovení § 53 ObchZ, samy nejprve rozhodují o 

určení, zda jde o nekalosoutěţní jednání a teprve poté se zabývají důvodností nároku 

ţalobce.“
196

   

 

5.2.3 Uveřejnění rozsudku na náklady povinné strany 
 

 „Ve věcech ochrany práv porušených nebo ohroţených nekalým soutěţním 

jednáním a ve věcech ochrany práv spotřebitelů můţe soud účastníkovi, jehoţ ţalobě 

vyhověl, přiznat na jeho návrh ve výroku rozsudku právo rozsudek uveřejnit na náklady 

neúspěšného účastníka; podle okolností případu soud stanoví téţ rozsah, formu a 

způsob uveřejnění (tv, rozhlas, tisk…).“197 Na uveřejnění rozsudku nemá ţalobce právní 

nárok, je zcela na volném uváţení soudu, zda jej přizná či nikoliv. Soud tak bude 

posuzovat, nakolik je uveřejnění rozsudku účelné a spravedlivé.  

 Uveřejnění rozsudku na náklady povinné strany je zvláštní sankcí za 

nekalosoutěţní jednání, můţe přispět ke zlepšení pověsti a důvěryhodnosti soutěţitele 

dotčeného nekalou soutěţí. „Publikace rozhodnutí má nesporně význam sankce, jeţ 

mnohdy i po časovém odstupu můţe přispět k narovnání těch vztahů, jejichţ narušení 

bylo předmětem řízení, rovněţ ale i určité satisfakce pro, v řízení úspěšného, účastníka. 

Má však i význam výchovný.“198  

  

5.3 Ochrana správním právem 

 

5.3.1 Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví 

 Správní prostředky ochrany jsou v České republice velmi často vyuţívány, a to 

                                                           
195

  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 28 Cdo 1750/99 In právní databáze ASPI. 
196

  ONDREJOVÁ D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěţi. Wolter Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 

174. 
197

  ustanovení § 155 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
198

  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 22. května 1995, sp. zn. 3 Cmo 1031/95 In MACEK, J.: 

Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěţe. Vydání první. Praha, C. H. Beck 2000, s. 120 

– 121. 
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nejen pro svou dostupnost, ale především pro svou rychlost, neboť řízení před soudem 

trvá mnohdy neúměrně dlouhou dobu. Vyuţití veřejnoprávních prostředků ochrany, 

zejména v podobě sporného řízení u Úřadu, přestupkového řízení, činnosti České 

obchodní inspekce, celních a ţivnostenských úřadů, můţe zaujímat v boji proti nekalé 

soutěţi významné místo.  

 V oblasti vymáhání práv z ochranných známek zaujímá důleţité postavení Úřad 

průmyslového vlastnictví. Úřad poskytuje ochranu registrovanným ochranným 

známkám, prostřednictvím institutu námitek a připomínek199, tedy ještě před zápisem 

ochranné známky do rejstříku a dále řízeními o zrušení či neplatnosti registrované 

ochranné známky. Řízení Úřad zahahuje na návrh třetí osoby nebo ex officio. 

 

5.3.1.1 Řízení o zrušení ochranné známky 

 

 Zrušení ochranné známky se můţe u Úřadu domáhat kdokoliv, aniţ by byl 

povinen osvědčit právní zájem na tomto řízení. Zrušovací řízení bylo do ZOZ zavedeno 

z důvodu transpozice směrnie ES č. 89/104.  

 Úřad ochrannou známku na návrh oprávněné osoby zruší s účinky ex nunc, 

bude-li v řízení prokázána některá z taxativně uvedených skutečností v ustanovení § 31 

ZOZ: 

 

 ochranná známka nebyla po nepřetrţitou dobu pěti let řádně uţívána, 

 ochranná známka se stala v obchodním styku obvyklou, 

 ochranná známka můţe vést ke klamání veřejnosti, 

 existence pravomocného rozhodnutí soudu, podle něhoţ je uţití ochranné známky 

nekalosoutěţním jednáním. 

 

 Nezapočne-li vlastník ochranné známky s jejím uţíváním pro zapsané výrobky 

či sluţby, případně pokud uţívání takové známky přeruší na dobu delší neţ pět let, 

vystavuje se riziku, ţe Úřad na návrh kterékoliv osoby, zejména konkurujícího 

soutěţitele, známku zruší s účinky ex nunc. Smyslem tohoto institutu je odstranit z 

rejstříku ochranné známky, které jejich vlastník pro zapsané výrobky či sluţby neuţívá, 
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  Srov. kapitola I., bod. 1.5.3 
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jak tomu bývá zejména v případech tzv. blokáţních známek. Výkladem pojmu „řádné 

důvody pro neuţívání ochranné známky“, o nějţ se opírá téţ Směrnice Rady 

89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbliţují právní předpisy členských států 

o ochranných známkách, se jiţ několikrát ve své rozhodovací praxi zabýval ESD. Dle 

závěru, k němuţ dospěl v rozhodnutí ve věci Armin Häupl v.Lidl Stiftung, musí být 

tento pojem vykládán tak, ţe „řádnými důvody pro neuţívání“ ochranné známky jsou 

překáţky s přímým vztahem k této ochranné známce, které znemoţňují její uţívání nebo 

kvůli nimţ uţívání této ochranné známky ztrácí smysl a které jsou nezávislé na vůli 

majitele uvedené ochranné známky. Je na předkládajícím soudu, aby posoudil skutkové 

okolnosti sporu v původním řízení ve světle těchto úvah.“200 Skutečným uţíváním 

ochranné známky nesmí být chápáno pouhé symbolické uţívání slouţící pouze k 

udrţení práv z ochranné známky. Musí tedy jít o aktivní uţívání ve spojení s výrobky 

nebo sluţbami, pro něţ je známka zapsána, ve vztahu ke spotřebitelům.   

Dosavadní praxe Úřadu se však přiklání k opačnému právnímu posouzení. Za 

řádné uţívání ochranné známky povaţuje naopak jednání, vykazující alespoň v 

minimální míře zájem vlastníka známku uţívat. „Citovaný zákon výslovnou povinnost 

faktického uţívání ochranné známky jejím majitelem nebo licenciátem nestanoví. 

Výmazem pouze čelí nebezpečí, ţe ve veřejnoprávním rejstříku budou udrţovány 

ochranné známky jen z důvodů blokáţních. Ustanovení zákona o výmazu ochranné 

známky z důvodů jejího neuţívání musí být proto vykládáno podle svého smyslu tak, ţe 

návrh na výmaz obstojí jen tehdy, existuje-li totální absence zájmu majitele o ochrannou 

známku a neučinil-li v rozhodném období ničeho, co by naznačovalo známku třeba 

fiktivně uţívat.“201  

  Ochrannou známku je třeba uţívat ve vztahu k výrobkům a sluţbám v příslušné 

třídě, pro něţ je v rejstříku zapsána. Vlastník ochranné známky tak bude muset v řízení 

prokázat v souvislosti s jakými výrobky či sluţby známku uţívá, případně důvody, jeţ 

ho opravňují k neuţívání známky. Neprokáţe-li uţívání známky jen pro některé 

výrobky či sluţby příslušné třídy, zruší Úřad ochrannou známku pouze ve vztahu k 

těmto výrobkům či sluţbám.  

                                                           
200

  Rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 14. června 2007 ve věci C-246/05 Armin 

Häupel proti Lidl Stiftung. Dostupné na World Wide Web: 

<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCategory>. 
201

  Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky ze dne 16. června 2006, sp. zn. O-

16532. Dostupné na World Wide Web: <https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCategory>. 
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 Dalším důvodem zrušení ochranné známky rozhodnutím Úřadu je skutečnost, 

kdy známku lze povaţovat za označení v obchodním styku obvyklé. Ochranná známka 

postrádá v důsledku tzv. zdruhovění svou základní funkci - rozlišovací způsobilost. 

Vlastník ochranné známky můţe zrušení ochranné známky zabránit prokáţe-li, ţe 

ochrannou známku uţívá spolu s nabízenými výrobky či sluţbami, ve vlastních 

obchodních nabídkách (cenících, apod.), neposkytl právo uţívat ochrannou známku na 

základě licenční smlouvy a uţívá známku v souladu se zákonem ve spojení se značkou 

. 

 Uţívá-li vlastník, případně jiná oprávněná osoba ochrannou známku pro zapsané 

výrobky či sluţby způsobem, jenţ můţe vést ke klamání veřejnosti, je třeba tento 

neţádoucí stav odstranit. Ochranné známky mohou klamat veřejnost např. označením 

zeměpisného původu výrobků či sluţeb, ačkoliv výrobky či sluţby z takové oblasti 

nepochází.
202

 Ochranná známka tak neoprávněně těţí z dobré pověsti daného teritoria. 

Příkladem můţe být označení „Pravé šampaňské“ na etiketě sektu, ačkoli nejde o 

alkoholický nápoj pocházející z francouzské oblasti Champagne.
203

  

Posledním zákonným důvodem pro zrušení ochranné známky rozhodnutím 

Úřadu je existence pravomocného rozhodnutí soudu o tom, ţe uţívání ochranné známky 

je jednáním v nekalé soutěţi. Na základě návrhu podaného v prekluzivní lhůtě šesti 

měsíců ode dne právní moci soudního rozhodnutí Úřad ochrannou známku zruší, aniţ 

by věcně zkoumal důvody zrušení.  

 

5.3.1.2 Řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou 

 

 V praxi nezřídka dochází k případům, kdy se konkurenční soutěţitelé domáhají 

zápisu ochranných známek, které se více či méně podobají jiţ zapsaným známkám. 

Neodstraní-li tento nedostatek Úřad v námitkovém řízení o registraci ochranné známky 

a známku zaregistruje, je moţno ji později prohlásit za neplatnou s účinky ex tunc, tedy 

hledí se na ni, jako by nikdy nebyla zapsána. Řízení o neplatnosti ochranné známky lze 

zahájit na návrh jakékoliv osoby v případě, ţe ochranná známka byla zapsnána v 

                                                           
202

   srov. zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů 
203

 Rozhodnutí Soudního dvora Evropských Společenství ve věci Spanish Champagne, v němţ 

francouzští producenti ţalovali výrobce španělského šumivého vína prodávaného v Anglii pod označením 

Spanish Champagne. ESD konstatoval, ţe jde o zneuţití dobré pověsti francouzských výrobců, přičemţ 

označením Champagne lze označit pouze šumivé víno produkované ve francouzské oblasti Champagne. 
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rozporu s absolutními důvody zápisné nezpůsobilosti. Oprávnění podat návrh na 

prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodů relativních překáţek mají pouze 

osoby, které mohou podat námitky v řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku nebo 

ex offo. „Tím, ţe Úřad z moci úřední (ex offo) řízení o výmazu z důvodu uvedeného v 

ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. sám nezahájil, nemůţe být ani 

navrhovatel výmazu dotčen na svých právech, neboť obecně platí, ţe na zásah v rámci 

dozorčí činnosti správních úřadů není právní nárok.“204  

 Ochrannou známku lze prohlásit za neplatnou, zjistí-li se dodatečně, ţe zápis 

známky je v rozporu s absolutními
205

 či relativními
206

 důvody zápisné nezpůsobilosti, a 

to i poté, co se vlastník ochranné známky vzdal, popř. zanikla uplynutím doby platnosti. 

„K námitce ţalobce, ţe byl po celou dobu v dobré víře a napadné rozhodnutí je tak v 

rozporu se zásadou právní jistoty ţalobce, soud uvádí, ţe ze skutečnosti, ţe nebyly 

podány ţádné námitky proti zápisu napadené ochranné známky nelze zcela automaticky 

dovozovat dobrou víru ţalobce, který měl oproti jiným konkurentům na trhu do vydání 

napadeného rozhodnutí výhodu spočívající v ochraně známky, jenţ je podobná známce s 

dobrým jménem a nadto ji uţíval, dle svého tvrzení, v rozporu s rozsahem ochrany, 

která z vlastnicví k této známce pro ţalobce vyplývala.“207 Podmínky zápisné 

způsobilosti je třeba posuzovat podle právního stavu platného v době zápisu známky do 

rejstříku. Ztratí-li ochranná známka rozlišovací způsobilost či se stane klamavou aţ po 

zápisu do rejstříku, je třeba domáhat se jejího zrušení dle ustanovení § 31 ZOZ. 

 

5.3.2 Česká obchodní inspekce 
 

  Vedle Úřadu, zaujímajícího v oblasti veřejnoprávní ochrany práv k ochranným 

známkám silné postavení, poskytuje vlastníkům těchto práv ochranu i Česká obchodní 

inspekce
208

 (dále jen „Inspekce“), i kdyţ do jisté míry nepřímo. Při své činnosti se 

zaměřuje na kontrolu prodeje výrobků, dodrţování dohodnutých a stanovených 

podmínek a kvality poskytovaných sluţeb, dodrţování ostatních podmínek stanovených 

                                                           
204

  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 5 A 3/01 In HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných 

známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z 

průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 224. 
205

 Srov. ustanovení § 4 a § 6 ZOZ. 
206

 Srov. ustanovení § 7 ZOZ; v tomto smyslu návrh plně koresponduje s institutem námitek. 
207

  Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 10 Ca 36/2006 In právní databáze ASPI. 
208

  zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů 
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zvláštními právními předpisy, zda výrobky uváděné na trh jsou řádně označené, 

bezpečné či zda nedochází ke klamání spotřebitele.209  

 Kontrolu Inspekce provádí z vlastního podnětu, z podnětu jiného státního 

orgánu, spotřebitele, jiné osoby, která osvědčí právní zájem, nebo majitele ochranné 

známky. Tomu tak poskytuje oproti soudnímu řízení jednodušší, rychlejší a levnější 

způsob, jak se domoci ochrany svých práv. 

 Kontrolovaná osoba je povinna pracovníkům Inspekce poskytnout veškerou 

součinnost, zejména pak umoţnit vstup do prostor provozovny a předloţit veškeré 

písemnosti týkající se kontrolovných výrobků a jejich původu.  

 Zjístí-li Inspekce, ţe došlo k neoprávněnému zásahu do práv k ochranné známce, 

je oprávněna uloţit kontrolované osobě ochranné opatření spočívající v zákazu uvádění 

takových výrobků na trh, rozhodnout o staţení předmětných výrobků z trhu, jejich 

zajištění a uskladnění. Proti opatření Inspekce můţe podat kontrolovaná osoba námitky, 

které však nemají suspenzivní účinek. Shledá-li při jejich přezkoumání ředitel místně 

příslušného inspektorátu, ţe právo k ochranné známce bylo porušeno nebo ohroţeno, 

rozhodne o propadnutí nebo zabrání předmětných výrobků a jejich zničení na náklady 

kontrolované osoby. Na místo zničení je moţné zabrané výrobky pouţít k humanitárním 

účelům, je však nutné, aby byly nejprve z výrobků odstraněny všechny znaky porušující 

práva k ochranné známce. 

 

5.3.3 Živnostenské a celní orgány 
 

 Kontrolní činnost Inspekce posilují podle zákona č. 229/2006 Sb.210 ţivnostenské 

úřady a celní orgány. Ţivnostenské úřady mohou případy neoprávněných zásahů do 

práv k ochranným známkám postihnout jako správní delikt závaţné porušení podmínek 

ţivnostenského podnikání a vedle uloţené pokuty mohou rovněţ pozastavit nebo zrušit 

ţivnostenské oprávnění. V rámci tzv. kooperační povinnosti informují ţivnostenské 

úřady specializované orgány, např. Inspekci, Policii České republiky nebo celní orgány. 

Ty podle zákona  č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného 

vývozu zboţí porušujícího některá práva duševního vlastnictví, potírají nekalosoutěţní 

                                                           
209

  srov. ustanovení § 2 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů 
210

 kterým se mění zákon o č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a 

některé další zákony ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 29. května 2006 
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praktiky spojené s porušováním práv z duševního vlastnicví. 

 

 

5.3.4 Přestupkové řízení 
  

Správní moc také poskytuje ochranu postihem jednání, jejichţ stupeň 

nebepečnosti pro společnost je niţší neţ u trestného činu. Dle ustanovení § 33 odst. 1 

písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se 

přestupku na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě 

dopustí ten, kdo neoprávněně vykonával práva, která jsou zákony o průmyslovém 

vlastnictví vyhrazena majitelům těchto práv. Za takové jednání lze pachateli přestupku 

uloţit napomenutí, propadnutí věci nebo pokutu do výše 15 000 Kč. Sankce lze uloţit 

samostatně nebo společně, přičemţ napomenutí nelze uloţit spolu s pokutou. Přestupky 

projednávají přestupkové komise obecních, krajských a městských úřadů.   

 

 

5.4 Trestněprávní prostředky ochrany 
 

 Trestněprávní postih porušování práv k ochranné známce je upraven v trestním 

zákoníku
211

, jeţ nabyl účinnosti 1. ledna 2010 a zrušil tak dosavadní trestní zákon z 

roku 1961. Nicméně dle ustanovení § 2 odst. 1 trestního zákoníku bude nutno trestné 

činy spáchané před 1. lednem 2010 posuzovat podle předchozí právní úpravy.  

Trestné činy týkající se porušování práv k předmětům průmyslového vlastnictví 

jsou systematicky zařazena v hlavě VI. Trestné činy hospodářské, v díle čtvrtém 

nazvaném „Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu“.   

Trestného činu porušování práv k ochranné známce a jiným označením se 

dopustí ten, „kdo uvede do oběhu výrobky (směna, prodej) nebo poskytuje sluţby 

neoprávněně označené ochrannou známkou, k níţ přísluší výhradní právo jinému, nebo 

známkou s ní zaměnitelnou212 nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky 

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

                                                           
211

  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
212

  Pojem zaměnitelné ochranné známky trestní zákoník nevymezuje, bude třeba jej vykládat s ohledem 

na ZOZ a judikaturu.  
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takovou sluţbu nabídne nebo zprostředkuje.“213 

 Po subjektivní stránce se vyţaduje úmysl, který se ovšem musí vztahovat i na 

pachatelovo vědomí, ţe jde o výrobky neoprávněně označované ochrannou známkou 

nebo známkou snadno s ní zaměnitelnou. „Existenci úmylného zavinění, které je nutné 

pro naplnění uvedené skutkové podstaty, však nebude moţné dovodit, jestliţe obviněný 

sice pouţil na svých výrobcích téhoţ druhu označení snadno zaměnitelné s ochrannou 

známkou, o jejímţ zápisu do rejstříku ochranných známek ovšem nevěděl a jejíţ ochranu 

ani nemohl předpokládat s ohledem na skutečnost, ţe známka byla sloţena jen z písmen 

a číslic bez jakéhokoli jejich výtvarného zpracování a tudíţ neměla dostatečnou 

rozlišovací způsobilost ve smyslu § 4 písm. b) ZOZ.“
214

  

 Je třeba zdůraznit, ţe ochrana je poskytována pouze vlastníku ochranné známky 

nikoli neregistrovaným označením. Jejich porušení bude moţno postihnout jako 

nekalosoutěţní jednání za splnění podmínek ustanovení § 248 odst. 1 trestního 

zákoníku. 

 Ve srovnání s úpravou trestního zákona z roku 1961, účinného do 31.12.2009 

došlo v oblasti trestního postihu porušování práv k ochranné známce k rozšíření 

objektivní stránky trestného činu.  

 Za takové jednání hrozí pachateli trest odnětí svobody aţ na dvě léta, zákaz 

činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Tyto tresty mohou být 

uloţeny samostatně i vedle sebe. Stejně bude potrestán, „kdo pro dosaţení 

hospodářského prospěchu neoprávněně uţívá obchodní firmu nebo jakékoliv označení s 

ní zaměnitelné nebo uvede do oběhu výrobky nebo sluţby neoprávněně opatřené 

označením původu nebo zeměpisným označením s ním zaměnitelným nebo pro tento účel 

sobě nebo jinému takové výrobky nebo sluţby nabídne, zprostředkuje, vyrobí, doveze, 

vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává.“215  

 Trestněprávní ochrana práv k ochranným známkám je doplněna skutkovou 

podstatou trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěţe, jehoţ se 

dopustí ten „kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěţi tím, ţe se při účasti v 

hospodářské soutěţi dopustí klamavé reklamy, klamavého označování zboţí a sluţeb, 

vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či sluţeb jiného 

                                                           
213

  ustanovení § 268 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
214

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.7.2008, sp. zn. 5 Tdo 876/2008 In právní databáze ASPI. 
215

  ustanovení § 268 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
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soutěţitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklamy, porušování obchodního 

tajemství, nebo ohroţování zdraví spotřebitelů a ţivotního prostředí“.216  

 V porovnání s předchozí právní úpravou je postih nekalé soutěţe omezenější, a 

to předně v důsledku odstranění vágního pojmu „zvyklosti soutěţe“, který by byl v 

rozporu s poţadavkem přesnosti a určitosti trestněprávních norem. Z dikce ustanovení § 

248 TZ vyplývá, ţe jednání pachatele musí naplňovat znaky generální klazule, avšak 

její samotné naplnění k trestní odpovědnosti pachatele nepostačuje, je nutno, aby byla 

naplněna téţ některá ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěţe vymezených v 

tomto ustanovení. 

 „Tato právní úprava je vyváţená a z hlediska trestního postihu dostatečně určitá, 

neboť se soustřeďuje na jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěţe vymezené jiným 

právním předpisem, kterým je zde obchodní zákoník (srov. § 44 a násl. ObchZ), přičemţ 

váţe takové trestním právem postiţitelné jednání na "účast v hospodářské soutěţi" a na 

způsobení "újmy jiným soutěţitelům nebo spotřebitelům" nebo "opatření sobě nebo 

jinému neoprávněné výhody", a to v obou případech "ve větším rozsahu", čímţ je v 

souladu se zásadou subsidiarity trestní represe a principem "ultima ratio".“
217

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

                                                           
216

  ustanovení § 248 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
217

  ŠÁMAL, P. Nekalá soutěţ a moţnosti jejího postihu podle platné právní úpravy a za účinnosti nového 

trestního zákona. In Právní rozhledy č. 15/2009, vydáno 10. srpna 2009. 
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Závěr  

Ve své práci jsem se zaměřila na problematiku nekalé soutěţe dotýkající se práv 

vlastníků ochranných známek v České republice a moţnostmi, jak se proti takovému 

jednání bránit. Jelikoţ se jedná o téma velmi rozsáhlé, pokusila jsem se nejprve stručně 

objasnit institut ochranné známky, nekalé soutěţe a jejich vzájemné propojení. Práci 

jsem zaloţila na konkrétních judikátech, jeţ demonstrují vývoj známkoprávní ochrany v 

praxi.  

 Ochrannou známkou se mohou stát označení schopná grafického znázornění, 

zejména slova, písmena, číslice, barva či tvar výrobku, způsobilá odlišit výrobky či 

sluţby jedné osoby od výrobků či sluţeb osoby jiné. Nedostatek rozlišovací způsobilosti 

je absolutní překáţkou zápisné způsobilosti a tedy důvodem odmítnutí registrace 

ochranné známky Úřadem. Je zájmem nejen spotřebitelské veřejnosti, ale předně 

samotného přihlašovatele, aby přihlašované označení bylo co nejvíce distinktivní. Čím 

originálnější označení přihlašovatel zvolí, tím spolehlivější ochrany bude  registrovaná 

ochranná známka poţívat.  

 Platná právní úprava v České republice prozatím neumoţňuje registraci 

ochrannýh známek působících na naše smysly, tj. čichových, zvukových a pohybových. 

S rozvojem techniky a vývojem marketingové činnosti se s těmito známkami setkáváme 

stále častěji. Veřejnosti známým příkladem můţe být znělka společnosti Family Frost. 

Registraci těchto tzv. zvláštních ochanných známek ostatně připustil ve svých 

rozhodnutích ESD, přičemţ německá právní úprava moţnost registace zvukové 

ochranné známky výslovně připouští. Domnívám se, ţe by i Česká republika měla v 

duchu s evropskou legislativnou de lege ferenda uvaţovat o moţnosti registrace i 

takových druhů ochranných známek.  

 O rozvoji známkoprávní ochrany v České republice a důvěře, kterou tuzemští a 

zahraniční přihlašovatelé mají v tuzemskou ochranu, svědčí stále narůstající počet 

přihlášek ochranných známek evidovaných Úřadem.  

 Rozlišovací, propagační a soutěţní funkce ochranné známky hraje v 

hospodářské soutěţi a hospodářském styku významnou roli. Ochranná známka 

napomáhá ochraně soutěţní pozice podnikatele proti nekalým praktikám konkurence. 

 Nekalá soutěţ je jev neţádoucí, který je třeba vhodnými nástroji eliminovat. 

Právní úprava nekalé soutěţe je zaloţena na tzv. kombinovaném systému generální 
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klauzule a zvláštních skutkových podstat nekalé soutěţe. Domnívám se, ţe obecný 

přístup k právní úpravě nekalé soutěţe, který Česká republika zvolila, je správný. 

Umoţňuje postihnout všechna jednání, jeţ naplňují znaky generální klauzule se všemi 

důsledky, které z toho pro jednajícího vyplývají. Generální klauzule tak díky své 

obecnosti a aplikační pruţnosti reaguje na stále nové  formy nekalého soutěţního 

jednání. Obecnost právní úpravy však klade vyšší nároky na výklad ustanovení a 

rozhodovací činnost soudů. Právo proti nekalé soutěţi je pak především právem 

soudcovským, nalézajícím se z velké části v soudních rozhodnutích. 

 Vlastník ochranné známky se můţe domáhat ochrany před klamavým 

označováním zboţí a sluţeb, vyvoláním nebezpečí záměny, parazitováním na cizí 

pověsti a jiných forem nekalého soutěţního jednání naplňujícího znaky generální 

klauzule především prostředky právní ochrany proti nekalé soutěţi dle ObchZ. 

Ochranná známka je institutem práva veřejného a jako taková je rovněţ chráněna 

předpisy veřejnoprávními - zákonem o ochranných známkách a zákonem o vymáhání 

práv z průmyslového vlastnictví, jeţ se v oblasti klamavosti s právní úpravou 

obchodního zákoníku mnohdy prolínají, v některých  případech však poskytují vlastníku 

ochranné známky ochranu silnější. Přímo či nepřímo chrání práva vlastníka ochranné 

známky činnost České obchodní inspekce, celních orgánů, přestupkových komisí 

obecních nebo městských úřadů a orgánů činných v trestním řízení.  

 Je zájmem kaţdého podnikatele, aby ochrana jím přihlášeného označení byla 

dostatečná a účinná. Ochranné známky představují významnou majetkovou hodnotu, 

která si zaslouţí řádnou péči a starost. Je-li označení zaregistrováno v nevhodné podobě 

pro široce vymezený okruh výrobků či sluţeb, je tím její ochrana oslabována.  
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Resumé 
 

 

In my thesis I focused on the issue of unfair competition encroaching upon the 

rights of the registered trade mark proprietors in the Czech Republic as well as 

possibilities to fight such practices. Since this topic covers quite extensive area, I first 

tried briefly to enlighten the institute of registered trade mark, unfair competition and 

their interaction. My work is based upon specific judicial verdicts demonstrating the 

advancement of trademark protection in practice.  

Registered trade mark can become marking suitable for graphic imaging 

especially words, letters, numbers, colour or shape of a product, having the capacity to 

distinguish products or services of one individual from products or services of another 

one.  Lack of distinctive capability proves an absolute obstacle resulting in rejection of 

trade mark registration at the Institute for Industrial Property of the Czech Republic.  It 

is not only in interest of consumers but above all that of the applicant to make the mark 

as distinctive as possible. The more original mark is chosen by the applicant the better 

protection will the registered trade mark enjoy. 

Applicable legal regulations in the Czech Republic currently do not allow 

registration of trade marks which influence our senses i.e. sense of smell, hearing and 

movement. Along with technological advancement and marketing development we 

come across these markings more frequently.  For example the publicly known 

signature tune of the Family Frost company. Registration of these so called special trade 

marks was acknowledged for that matter by the European Court of Justice, whereas the 

German legal regulations explicitly allow the possibility of registration of the audible 

trade marks. I believe that also the Czech Republic should consider the possibility of 

registration of such trade marks in compliance with the spirit of the European legislation 

de lege ferenda.  

Growing number of applications for trade mark registration listed with the 

Institute for Industrial Property and trust, which national and foreign applicants possess 

towards the national protection, give evidence about advancement of trade mark 

protection in the Czech Republic.  

Distinctive, advertising and competitive functions of registered trade mark play 

an important role in economic competition and relations. Registered trade mark helps 
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protect entrepreneur’s competitive position against practices of unfair competition. 

Unfair competition is an undesirable phenomenon which needs to be eliminated 

with a use of appropriate measures. 

Legal regulation of unfair competition is based on so called combined system of general 

clause and specific facts of unfair competition. I believe that general approach to legal 

regulation of unfair competition chosen by the Czech Republic is correct. It enables to 

prosecute all actions which fulfill signs of general clause with all resulting 

consequences for the acting person. The general clause, thanks to its generality and 

application flexibility, responds this way to ever new forms of unfair competition. 

However, the generality of legal regulation puts higher demands on interpretation of 

provision and decision making of courts. The law against unfair competition is then first 

of all the judicial law which can be found mainly in a court of law. 

 The proprietor of trade mark may demand protection against deceiving markings 

of goods and services, evocation of a risk of confusion, taking advantage of other 

person’s reputation, and other forms of unfair competition which fulfill signs of general 

clause mainly by means of legal protection against unfair competition in compliance 

with commercial code.  Registered trade mark is an institute of public law and as such is 

also protected by statutory regulations – by law on registered trade marks and law 

enforcement on industrial property which in the area of deception with legal regulations 

of commercial code often blend together. In some cases, however, they guarantee much 

stronger protection to the proprietor of registered trade mark. Directly or indirectly, the 

rights of registered trade mark proprietor are protected by the Czech Commercial 

Inspection, customs authorities, offence committees of community or municipal 

councils, and authorities acting in criminal trial proceedings. 

 It is in interest of each entrepreneur that protection of by him registered mark is 

sufficient and effective. Registered trade mark represents significant proprietary value 

which deserves appropriate care. If the mark is registered in an inappropriate form for 

broad spectrum of products or services, its protection becomes weakened.   
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Seznam zkratek  
 

EHS Evropský hospodářský prostor, jehoţ státy jsou vedle 

členských států Evropské unie Lichtenštejnsko, Island a 

Norsko 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

ESD Soudní dvůr Evropských společenství 

Madridská dohoda Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo 

obchodních známek z roku 1891, vyhlášená pod                

č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb. 

Mezinárodní úřad Mezinárodní úřad Světové organizace duševního 

vlastnictví 

Nařízení  Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 o 

ochranné známce Společenství 

Niceská dohoda  Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a sluţeb 

pro účely zápisu ochranných známek z roku 1957, 

vyhlášená pod č. 66/1975 Sb. 

ObchZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

Inspekce Česká obchodní inspekce 

OHIM Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu 

OSŘ zákon č. 64/1964 Sb., občanský soudní řád, v platném 

znění 

OZ    zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Paříţská úmluva Paříţská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 

z 20. března 1883 

Protokol Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu 

ochranných známek z roku 1989 

SES Smlouva o zaloţení Evropského společenství 

TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu 

vlastnictví 

Úřad Úřad průmyslového vlastnictví České republiky 

WIPO Světová organizace duševního vlastnictví 

ZOZ zákon č. 441/1993 Sb., o ochranných známkách, ve znění 

pozdějších předpisů  

ZVPPV zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví    
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Abstrakt  
 

 V rámci diplomové práce na téma “Ochranná známka a nekalá soutěţ” se 

zabývám problematikou nekalé soutěţe ve vztahu k ochranné známce a jejími projevy v 

aplikační praxi tuzemských soudů. Dle mého názoru jde o téma aktuální, neboť v 

důsledku technického pokroku, rozvoje výroby a hospodářství dochází ke stále 

specifičtějším formám nekalé soutěţe, jeţ je nutno postihovat a garantovat tak vlastníku 

ochranné známky nerušený výkon práva. 

 Při studiu relevantních pramenů bylo zřejmé, ţe vzhledem k jejich mnoţství 

bude třeba se zaměřit na vybrané aspekty zkoumané problematiky. Mým záměrem je 

zaměřit se na ty formy nekalé soutěţe, jeţ nejčastěji zasahují do práv k ochranné 

známce a analyzovat moţnosti, jak se proti takovému jednání co nejúčinněji bránit.  

 Diplomová práce se sestává z pěti kapitol (označených římskými číslicemi), 

které se dále člení na oddíly a pododdíly (označené arabskými číslicemi) upravující 

specifické aspekty v rámci dané kapitoly. Závěr, cizojazyčné resumé a seznam literatury 

jsou řazeny na konci vlastního textu práce.   

 V první kapitole vymezuji stěţejní pojmy, instituty a prameny, jeţ dále v textu 

práce zmiňuji. Kapitola je rozdělena na osm oddílů a pěti pododdílů. V úvodním 

výkladu se zaměřuji na vymezení pojmu ochranné známky včetně stručného 

historického vývoje známkoprávní úpravy v českých zemích (oddíl první), právní 

předpisy upravující právní vztahy k ochranné známce (oddíl druhý), absolutní a 

relativní důvody zápisné nezpůsobilosti demonstrované na četných rozhodnutích Úřadu 

průmyslového vlastnictví České republiky (oddíl třetí) a druhy ochranných známek 

(oddíl čtvrtý). Jednotlivými fázemi řízení o registraci ochranné známky do rejstříku 

ochranných známek vedeného Úřadem se zabývám v oddíle pátém. Práva a 

povinnostmi vlastníků registrovaných ochranných známek vymezuji v oddíle šestém a 

sedmém.  

 V kapitole druhé se zabývám moţnostmi registrace ochranné známky v 

zahraničí - tzv. Madridský systém (oddíl první), ochranná známka Společenství (oddíl 

druhý), podání přihlášky ochranné známky tzv. národní cestou (oddíl třetí).  

 Kapitoly třetí, čtvrtá a pátá představují vlastní jádro diplomové práce. 

 V kapitole třetí stručně vymezuji úlohu ochranné známky v soutěţním právu.  
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 Objasněním institutu nekalé soutěţe se zabývám v kapitole čtvrté. Vedle 

vymezení třech definičních znaků nekalé soutěţe (generální klauzule) jsem se dále 

soustředila především na ty zvláštní skutkové podstaty nekalosoutěţního jednání, jimiţ 

je do práv k ochranné známce nejčastěji zasahováno (oddíl druhý a třetí).   

 Právními prostředky ochrany proti nekalé soutěţi se zabývám v kapitole páté. 

Především se zaměřuji na distinkce mezi právem známkovým a právem proti nekalé 

soutěţi (oddíl první). Svou pozornost jsem zaměřila rovněţ na veřejnoprávní prostředky 

ochrany, které mnohdy poskytují silnější garance v boji proti nekalé soutěţi (oddíl třetí, 

čtvrtý).  

 Diplomová práce by měla shrnout problematiku ochranných známek a nekalé 

soutěţe a nastínit moţné úvahy de lege ferenda v této oblasti. 

 Z hlediska metody zpracování jsem zvolila metodu selekce reprezentativních 

informací s poznámkovým aparátem, tj. odkazy na příslušné prameny a soudní 

rozhodnutí, z nichţ jsem při zpracování práce čerpala.   
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ochranná známka, nekalá soutěţ, generální klauzule, klamavé označení zboţí a sluţeb, 

vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na cizí pověsti, právní prostředky ochrany 

proti nekalé soutěţi  
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Abstract  
 

In my thesis „Trade Mark and Unfair Competition“  I deal with the issue of an 

unfair competition in relation to the registered trade mark and its manifestation in 

practices of the national judicial system. In my opinion the theme of an unfair 

competition is quite topical. Due to technical development and production increase as 

well as economical advancement, the forms of an unfair competition are becoming more 

specific and sophisticated. It is therefore necessary to recourse this phenomenon and 

guarantee to the registered trade mark proprietor the possibility to exercise his rights. 

 While studying the relevant sources I came to realize, that due to the amount of 

these sources it will be necessary to focus on selected aspects of the investigated 

problem. My intention is to focus on those forms of an unfair competition which most 

frequently encroach upon the registered trade mark rights, and analyze the possibilities 

how to effectively fight such practices. 

 My thesis consists of five chapters (marked by Roman ciphers) which are further 

divided into sections and subsection (marked by Arabic ciphers) laying out specific 

aspects within the frame of a given chapter. Conclusion, a foreign-language resumé, the 

list of literature used, legal regulations as well as judicial verdicts are placed at the end 

of the text of my thesis.  

 In the first chapter I define the key terms, institutions and sources mentioned 

further. This chapter is divided into eight sections and five subsections. The 

introductory part focuses on specification of the term “registered trade mark” including 

brief historical development of the trademark protection in the Czech Republic (section 

1), legal regulations adjusting the juristic relations towards the registered trade mark 

(section 2), absolute and relative reasons for ineligibility of entry demonstrated on 

numerous decisions of the Institute for Industrial Propriety of the Czech Republic 

(section 3), and registered trade mark types (section 4). The individual phases of 

registered trade mark registration proceedings administered by the Institute for 

Industrial Propriety of the Czech Republic are described in section 5. Rights and 

obligations of registered trade mark proprietors are defined in section 6 and section 7. 

 In the second chapter I deal with possibilities to have the trade mark registered 

abroad – so called Madrid system (section 1), the registered trade mark Association 

(section 2), submission of the application for trade mark registration via so called 
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national way (section 3). 

 Chapters number three, four and five represent the core of my thesis. In chapter 

three I briefly define the role of registered trade mark in competition law. 

 In chapter four I illustrate the institute of an unfair competition. Apart from 

specification of three defining marks of unfair competition (general clause) I further 

concentrated especially on those case facts of unfair competition which mainly affect 

the rights of registered trade mark (section 2 and section 3). 

 In chapter five I deal with legal protective means against an unfair competition. 

I focus mainly on distinction between the trademark law and the right against an unfair 

competition (section 1) and also on statutory protective means which often provide 

more powerful guarantee in fighting against unfair competition (section 3 and section 

4). 

 My thesis should summarize the issue of registered trade marks and an unfair 

competition as well as suggest possible consideration de lege ferenda in this area. 

 With regards to the method of elaboration I chose a selection of representative 

information together with references to relevant sources and judicial verdicts which I 

used to compile my thesis. 

  

 

Key words 
 

trademark, unfair competition, general clause, misleading description of goods and 

services, causing danger of confusion, riding on the reputation of foreign, legal 

protective means against an unfair competition  

 

 

 

 

 

 

 


