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Úvod 

 Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma ochranné známky. S rozvojem 

obchodu roste i počet ochranných známek a toto téma se dostává do popředí zájmu. 

Předmětem této práce jsou ochranné známky právě proto, že se s ním každý z nás denně 

střetává. Ochranné známky v dnešní době poměrně silně ovlivňují náš život, naše 

rozhodování jakožto spotřebitele, aniž bychom si to uvědomovali. Jedná se tedy o 

zajímavé a poměrně aktuální téma.  

Tato práce si klade za cíl věnovat se základním otázkám problematiky 

ochranných známek včetně jejich zápisu do příslušného registru. Podrobněji se práce 

věnuje jednotlivým druhům ochranných známek. Blíže pak pojednává o netradičních 

ochranných známkách, jejichž zápis a způsobilost získat právní ochranu je značně 

problematická s ohledem na nejnovější judikaturu. 

 Práce nejprve zařazuje tento institut do kontextu širších právních okruhů, jakými 

jsou práva k duševnímu vlastnictví a průmyslová práva, poté předkládá ucelený soubor 

právních norem vztahujících se k institutu ochranných známek, a to jak z pohledu 

národní, tak mezinárodní a evropské legislativy. S ohledem na téma diplomové práce 

jsou další kapitoly věnovány obecně pojmu ochranné známky, jejímu významu a 

funkcím. Hlavní část práce se zaměřuje na jednotlivé druhy ochranných známek, 

zejména pak na netradiční. V této souvislosti práce pojednává o stěžejních soudních 

rozhodnutích týkajících se možnosti registrace netradičních ochranných známek, 

zejména zvukových, čichových, ochranných známek tvořených pouze barvou a 

trojrozměrných. Podrobněji je rozvedeno téma o současných trendech v zápisné 

způsobilosti těchto netradičních označení primárně neschopných zápisu do příslušných 

registrů tak, jak se o něm diskutuje na mezinárodní úrovni, zejména v rámci pracovních 

jednání Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property 

Organization - WIPO). Nechybí ani obecné seznámení se s překážkami zápisné 

způsobilosti ochranných známek v kontextu evropské i vnitrostátní judikatury. Dále se 

práce zaměřuje na řízení o přihlášce ochranné známky v České republice u Úřadu 

průmyslového vlastnictví v Praze a důvody zániku ochranných známek. Závěrem si 

práce pokládá otázky týkající se dalšího vývoje v oblasti známkového práva, zejména 

s ohledem na možnost registrace již zmíněných netradičních označení. Součástí práce 
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jsou i přílohy, které mají za úkol prakticky ilustrovat danou problematiku a přinést 

detailnější informace o jednotlivých druzích ochranných známek a zároveň seznámit se 

statistickými údaji ve vztahu k ochranným známkám platným na našem území. 

Ochranné známky jsou nehmotným statkem řadícím se do oblasti práv na 

označení, jenž je součástí širšího komplexu průmyslových práv, potažmo práv 

k duševnímu vlastnictví. Přestože má ochrana průmyslového vlastnictví na našem území 

dlouhodobou tradici, jsou ochranné známky institutem práva, který je spojen 

s hospodářskou činností podnikatelských subjektů a z tohoto důvodu zažil tento institut 

v nedávné době úpadek vlivem politického uspořádání v naší zemi. Po roce 1989 tudíž 

následoval jeho bouřlivý rozvoj. Znatelný rozvoj podnikání, úsilí o zviditelnění českých 

výrobců na tuzemském i zahraničním trhu a harmonizace známkového práva staví 

ochranné známky výrazně do popředí zájmu jako jeden z nejefektivnějších prostředků 

ke specifikaci a individualizaci výrobků a služeb.  

Obsah pojmu ochranné známky je ze strany veřejnosti často dosti opomíjen, 

přestože se jedná o právní institut, se kterým se každý z nás denně setkává, aniž si to 

uvědomuje. V dnešní globalizované společnosti je prakticky nemožné prosadit se na 

trhu bez potřeby individualizovat, a tím pro spotřebitele identifikovat, své výrobky a 

služby. Proto nás ochranné známky provází takřka na každém kroku od potravin přes 

kosmetiku a oblečení až po elektroniku a automobily, a podvědomě nás tak vedou při 

výběru zboží. Účelem ochranné známky je rozlišit výrobky a služby stejného druhu 

vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb. Tím 

napomáhají spotřebiteli při orientaci v široké nabídce zboží. Spotřebitel, který je 

spokojen s konkrétním produktem, si v budoucnu s největší pravděpodobností pořídí 

stejný produkt znovu, proto je důležité, aby jej mohl pro příště snadno rozlišit mezi 

podobnými výrobky či službami. Rozlišovací funkce je tudíž jedním z nejdůležitějších 

požadavků kladených na ochranné známky. Dobře zvolená, zapamatovatelná a 

udržovaná ochranná známka tak představuje pro většinu firem cenné podnikatelské 

aktivum, pro některé může být tím nejcennějším majetkem, který vlastní. Některé 

ochranné známky mají takovou hodnotu, protože spotřebitelé si cení ochranných 

známek, jejich reputace, image, kterou představují, a vlastností, které s nimi spojují. 

Jsou proto ochotni zaplatit více za produkt, který nese ochrannou známku, jíž uznávají a 
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která splňuje jejich očekávání. Vlastníkovi ochranné známky tak poskytují cennou 

konkurenční výhodu.   

Ochranné známky tedy představují poměrně zajímavý právní institut, který je 

hodný naší pozornosti, už z toho důvodu, že je součástí našeho každodenního života. 

 

Text této diplomové práce je zpracován k datu 27.3.2011 



 10

1. Duševní vlastnictví 

Institut ochranné známky je v právní teorii řazen do práv k duševnímu 

vlastnictví, resp. do práv průmyslových, která spolu s právy autorskými tvoří největší 

samostatné oblasti práva duševního vlastnictví. 

Pro bližší pochopení institutu ochranných známek dále v této kapitole 

pojednávám o právu duševního vlastnictví se všemi jeho odlišnostmi a zvláštnostmi, 

které projevují i u ochranných známek.  

„Pojem „duševní vlastnictví“ (intellectual property) resp. pojem „práv duševního 

vlastnictví“ či též „práva duševního vlastnictví, se v našem právním řádu objevil 

v plném vnitrostátním legislativním významu až po roce 1990.“1  

Definici pojmu duševního vlastnictví můžeme při absenci legálního vymezení 

chápat jako „právní a ekonomickou abstrakci, která je tvořena souhrnem různých 

objektivně (smysly vnímatelně) vyjádřených ideálních (tj. nehmotných) předmětů, které 

nejsou věcmi v našem dnešním právním smyslu ani právy samými, nýbrž jako nehmotné 

majetkové hodnoty jsou způsobilé být samostatnými předměty právních a ekonomických 

vztahů“.2 

Tyto nehmotné majetkové hodnoty, jež jsou předmětem duševního vlastnictví, 

vznikají jak duševní tvůrčí činností fyzických osob, tak netvůrčí činností fyzických či 

právnických osob. 

Avšak aby mohly být předmětem právních, potažmo ekonomických vztahů, 

musí být vyjádřeny v hmotné (smysly vnímatelné) podobě. Hmotnými nosiči těchto 

hodnot jsou hmotné věci, tak jak je chápe občanský zákoník. Vztah mezi ideálním 

objektem duševního vlastnictví a jeho hmotným substrátem však s sebou nese 

problematiku jejich vzájemného oddělení fyzického a právního. Fyzické oddělení obou 

právních předmětů lze uskutečnit pouze v rovině abstraktní. Právní dělení je nejen 

možné ale i hojně v praxi využívané, odlišují se proto práva příslušející k předmětům 

                                                 
1 TELEC, I. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. Nakladatelství Doplněk: Masarykova univerzita Brno, 
1994. s. 11 
2 TELEC, I. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. Nakladatelství Doplněk: Masarykova univerzita Brno, 
1994. s. 20 
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duševního vlastnictví od vlastnického práva k hmotným nosičům, na nichž jsou tyto 

předměty zachyceny. 

Naproti tomu se ne vždy musí jednat o hmotné (fixní) zachycení do věci, 

postačuje pouze efemérní materializace, tj. aby ideální předmět byl vnímatelný smysly. 

Všechny jevy mimosmyslového vnímání nelze řadit mezi ideální předměty duševního 

vlastnictví. Pro názornost je vhodné uvést, že vnímání zvuku i obrazu lidskými smysly 

se děje prostřednictvím hmotných vln, které při živém nezaznamenávaném projevu 

(například přednesu básně) existují pouze v pomíjivé podobě.3 

K dalším vlastnostem předmětů duševního vlastnictví patří i schopnost být 

kdykoli, kdekoli a kýmkoli užívány, bez ohledu na to aby došlo k jejich podstatné újmě. 

Mohou být užívány i současně. Výsledkem této jejich unikátní schopnosti 

(potencionální ubikvita) je, že se nespotřebovávají ani nedochází ke snižování jejich 

kvality. 

Omezujícím faktorem práv k duševnímu vlastnictví jejich územní limitace, tzv. 

zásada teritoriality. Uplatnění této zásady znamená, že podmínky zápisu ochranné 

známky a její ochrana se vždy řídí právními předpisy státu, pro jehož území je známka 

zapsána. Toto omezení nepřekonaly ani mezinárodní smlouvy, jelikož nevytváří 

společné a zcela jednotné právo pro své členské státy, ale pouze stanoví některé 

podmínky, které se promítají do vnitrostátní legislativy a sjednocují principy ochrany. 

Do oblasti práv k duševnímu vlastnictví patří vedle práv průmyslových, právo 

autorské, práva s ním související a právo pořizovatele databáze. O právu průmyslového 

vlastnictví, jehož předmětem jsou ochranné známky, se podrobněji zmíním dále. 

2. Průmyslové vlastnictví 

 Pojem „průmyslové vlastnictví“ (industrial property) je pojmem užším ve vztahu 

k duševnímu vlastnictví, jak je uvedeno výše. Průmyslové vlastnictví resp. „právo 

průmyslového vlastnictví“ či „průmyslové právo“ je vedle práv autorských, jim 

                                                 
3 Prosazování práv z duševního vlastnictví – učební text, 2003 [citováno 30.1.2011]  dostupné z: 
 http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdf  
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příbuzných a práv pořizovatele databáze jednou ze specifických oblastí širšího 

komplexu právních disciplín zvaného souhrnně jako práva k duševnímu vlastnictví. 

 Taktéž pro pojem „průmyslové vlastnictví“ neexistuje legální definice. Pomoci 

nám v této situaci může čl. 1 odst. 2 Pařížské úmluvy, podle níž jsou „předmětem 

ochrany průmyslového vlastnictví patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory 

nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o 

provenienci zboží nebo označení jeho původu“. V teorii je průmyslové vlastnictví 

definováno zpravidla výčtem předmětů, které spadají do této kategorie. Absence 

legálních definic je pro průmyslové právo a jeho předměty příznačná.4  

Právo průmyslového vlastnictví můžeme pro přehlednost rozdělit na práva 

k výsledkům tvůrčí činnosti a na práva na označení, dále pak na práva zákonem pro ně 

předvídaným chráněná a na práva výslovně zákonem nechráněná. 

Mezi práva k výsledkům tvůrčí činnosti řadíme vynálezy, užitné vzory, 

topografie polovodičových výrobků, průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, odrůdy 

rostlin a plemena zvířat. Mezi práva na označení patří ochranné známky, označení 

původu a zeměpisná označení a obchodní firma. Všechny tyto předměty průmyslového 

vlastnictví jsou upraveny a chráněny zvláštními zákony. Nutno však podotknout, že 

předměty průmyslového vlastnictví jsou i ty, které zvláštní zákon neupravuje, např. 

objevy, know how, googwill.  

Stejně jako předměty duševního vlastnictví, mají i předměty vlastnictví 

průmyslového, zejména ochranné známky svá specifika. Odlišují se svou průmyslovou 

využitelností v hospodářském prostředí, a tak se stávají významnou majetkovou 

součástí obchodněprávních subjektů. S tím je spojen formální požadavek na zápis do 

příslušného veřejnoprávního rejstříku, aby mohly oprávněným subjektům z těchto 

předmětů vznikat výlučná práva. Další odlišnosti mají souvislost s jejich imateriální 

(nehmotnou) povahou, nemohou se na ně totiž aplikovat některé běžné právní instituty. 

Proto v této oblasti došlo k vytvoření zvláštních institutů, které se běžně v jiných 

právních oblastech nevyskytují (např. právo přednosti – priorita). 

Vznik průmyslových práv souvisí většinou s rozhodnutím správního orgánu 

formou individuálního správního aktu a je vázán na zápis do veřejnoprávního rejstříku 

(vedeném ve většině případů i ve vztahu k ochranným známkám Úřadem průmyslového 
                                                 
4 HÁK, J. Potřebujeme definici pojmu průmyslové vlastnictví?. Průmyslové vlastnictví. 2008, č. 4, s. 109 
an. 
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vlastnictví). Někdy však pro vznik průmyslových práv postačí i jiné skutečnosti (např. 

všeobecná známost ochranné známky na určitém území). 

Zánik průmyslových práv pak nastává uplynutím doby platnosti ochrany, 

vzdáním se práv majitelem nebo rozhodnutím příslušného státního orgánu (ÚPV). 

„Průmyslová práva jsou výlučnými právy, tj. právy absolutní povahy. Tato práva 

náleží pouze majiteli/vlastníku, který je subjektem práv z průmyslového vlastnictví, a 

působí vůči všem (erga omnes).“5 Jsou ovšem odlišná od práva věcného k věci, na níž je 

tento ideální předmět hmotně zachycen. „Majitel/vlastník je oprávněn ke všem právním 

úkonům týkajícím se daného předmětu průmyslového vlastnictví, zejména je oprávněn 

jej užívat, poskytnout souhlas s jeho užíváním jiným osobám (licenci) nebo jej převést. 

Tomu odpovídá povinnost ostatních osob nezasahovat do těchto práv. Výjimku 

představují pouze práva ze zápisu označení původu a zeměpisná označení, která výlučné 

povahy nejsou.“5 

 

Ochranné známky jsou tedy typickým předmětem práv duševních, potažmo práv 

průmyslových. Je zde však třeba zmínit skutečnost, že nezřídka kolidují i s právy 

autorskými. V řadě případů může být předmět ochranné známky totožný s předmětem 

autorského práva. Autorské dílo může být dokonce podstatou ochranné známky, anebo 

alespoň její součástí. Nejčastěji se toto prostoupení obou práv dá pozorovat u 

ochranných známek kombinovaných (tzv. ochranná známka skládající se z textu a 

obrazu, např. loga) či ochranných známek obrazových.  

Autorské právo k dílu, které je podkladem pro vznik takové ochranné známky, 

vzniká dříve než právo k ochranné známce, jelikož vzniká již samotným vytvořením 

díla, zatímco právo k ochranné známce vzniká až na základě rozhodnutí státního orgánu 

v příslušném správním řízení, i když vznikne zpětně ke dni, kdy byla podána přihláška 

k ochranné známce.6 

Poměrně časté je i spojení práv k ochranné známce s právy k průmyslovému 

vzoru (především u ochranných známek prostorových). Navíc je možné, aby takový 

předmět byl chráněn i jako autorské dílo. K jednomu nehmotnému statku potom vzniká 

                                                 
5 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006. s. 21 
6 ŠEBELOVÁ, M. Autorské právo. Brno: Computer Press, a.s., 2006. s. 13 
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trojí právní ochrana, a to na sobě nezávislá, která může svědčit různým osobám (např. 

originální láhev Coca-Cola). 

3. Prameny práva  

 Prameny práva, jakožto formy, v nichž je právo obsaženo a které upravují 

problematiku ochranných známek, můžeme rozlišovat na třech různých úrovních - 

vnitrostátní, mezinárodní a v neposlední řadě na úrovni práva evropského, které 

bezprostředně ovlivňuje i českou známkoprávní legislativu. Níže jsou uvedeny 

nejdůležitější právní normy upravující oblast ochranných známek na všech třech 

uvedených úrovních. 

3.1 Vnitrostátní prameny práva 

 Vnitrostátní (národní) prameny práva poskytují ochranným známkám základní 

ochranu prostřednictvím jejich registrace u příslušného národního známkoprávního 

úřadu. 

V souvislosti s přistoupením České republiky k Evropské unii k 1.5.2004 nastala 

v oblasti známkoprávní legislativy celá řada změn. Harmonizace našeho právního řádu 

s právem EU se dotkla všech právních oblastí, nevyjímaje oblast práv duševního 

vlastnictví, zejména pak práv k ochranné známce.  

3.1.1 Ústavní pořádek 

 Základní pravidla ochrany duševního vlastnictví v České republice jsou ústavně 

zakotvena v Listině základních práv a svobod7, která je součástí ústavního pořádku 

České republiky. Ostatní právní předpisy nižší právní síly musí být v souladu s pravidly 

zakotvenými v těchto nezákonných předpisech, práva zde zaručená lze obecně přímo 

                                                 
7 Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 
České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
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aplikovat a je možno se jich dovolat soudní cestou.8 Listina obsahuje jak ústavní právo 

vlastnit majetek, včetně majetku nehmotného (čl. 11)9, tak i právo k výsledkům tvůrčí 

duševní činnosti, jenž jsou chráněna zákonem (čl. 34, odst. 1). Obě tato práva se opírají 

o mezinárodní řád lidských práv a na českém území náleží každému, tedy i cizinci bez 

ohledu na vzájemnost. 

3.1.2 Zákony a vyhlášky 

 Základním právním předpisem upravujícím oblast práva k ochranným známkám 

na území České republiky je zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně 

zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění (dále jen 

„zákon o ochranných známkách“), který nabyl účinnosti k 1.4.2004. Zákon o 

ochranných známkách je transpozicí směrnice Rady ES č. 89/104 ke sblížení zákonů 

členských zemí o ochranných známkách. 

  

 Dále je to zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového 

vlastnictví, v platném znění a zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění 

(dále jen „zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví“), který nabyl 

účinnosti 26. 5. 2006 a kterým došlo k transpozici směrnice Evropského parlamentu a 

Rady č. 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví do českého právního řádu.  

  

 Z předpisů nižší právní síly je to vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o 

ochranných známkách, v platném znění, kterou Úřad průmyslového vlastnictví stanovil 

své požadavky ve známkoprávní oblasti. Účinnosti nabyla spolu se zákonem o 

ochranných známkách k 1.4.2004. 

                                                 
8 TELEC, I. TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví  - Česká právní ochrana. Brno: 
Nakladatelství Doplněk, 2006. s. 67 
9 podle ustanovení § 118 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění – také jiné 
majetkové hodnoty mohou být nepřímým občanskoprávních vztahů, připouští-li to jejich povaha. Musí 
se ovšem jednat o majetkovou hodnotu, která není právem, protože věcmi jsou pouze hmotné předměty. 
Jiné majetkové hodnoty tedy nejsou věcmi, ale hmotné věci jsou jejich nositeli. Předmětem je v těchto 
případech hmotná věc, ale její význam je určen v její imateriální hodnotě. 
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 Účinnost ustanovení, obsažených v zákoně o ochranných známkách a v 

prováděcí vyhlášce, která se týkala ochranné známky Společenství, byla odložena ke 

dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, tj. 

k 1.5.2004. 

3.1.3 Související právní předpisy 

 Problematiku, kterou výše uvedené zákony neobsahují, nalezneme v právních 

normách, které primárně známkoprávní oblast neupravují. Hovoříme o podpůrném 

(subsidiárním) použití těchto norem, na které speciální normy odkazují.  Platí, že 

ustanovení těchto obecných právních norem se použijí tehdy, když speciální normy 

nestanoví jinou zvláštní právní úpravu. 

 Mezi související právní předpisy, které fungují jako subsidiární pro danou 

oblast, patří především:  

 zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád), jelikož 

je proces registrace ochranné známky správním řízením probíhajícím před správním 

úřadem, řídí se některé otázky tímto předpisem podpůrně;  

 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, protože řízení je 

podmíněno úhradou správního poplatku; 

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, zejména jeho 

ustanovení týkající se nekalé soutěže (§ 44 – 54) a licenční smlouvy k předmětům 

průmyslového vlastnictví (§ 508 – 515);  

 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, především jeho § 152 

– 164 o úpravě zástavního práva; 

 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, zejména § 80 písm. 

c) upravující žalobu na určení nebo § 74 a násl. o návrhu na vydání předběžného 

opatření či § 78 a násl. o návrhu na zajištění důkazu a o návrhu na zajištění předmětu 

důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví;  

 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění10, konkrétně ustanovení § 

268 Porušování práv k ochranné známce a jiným označením či ustanovení § 248 

                                                 
10 Účinný od 1.1.2010 
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Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, který nahradil trestný čin nekalé 

soutěže; a 

 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, který definuje v § 33 

Přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě. 

3.2 Mezinárodní prameny práva  

 Mezinárodní právní úprava ochranných známek v podobě mezinárodních smluv 

současně s mezinárodními zásadami a obyčeji, které se v nich odrážely, měla vždy 

velký vliv na tvorbu národních právních úprav ochranných známek. Impulsem pro 

tvorbu mezinárodních smluv bylo sjednotit určité zásady přeshraničního užívání 

ochranných známek, a tím překonat tzv. územní limitaci těchto průmyslových práv. 

Současně se zvyšovala potřeba právní ochrany označení pro výrobky a služby v rámci 

mezinárodního obchodování.  

 Ochranné známky, stejně jako ostatní práva duševního vlastnictví, jsou právy 

národními. To znamená, že registrovaná ochranná známka může poskytovat ochranu 

pouze v rámci státu, pro který byla zapsána. Na rozdíl od práv autorských, v případě 

práv k ochranným známkám tak nedojde k automatickému rozšíření právní ochrany do 

dalších států.11   

 Problematika překonání teritoriální omezenosti známkového práva je řešena 

formou univerzálních mezinárodních dohod. Ochrana, která je takto ochranným 

známkám poskytována, doplňuje ochranu na úrovni národní a komunitární. 

 Česká republika je signatářem většiny mezinárodních smluv z oblasti duševního 

vlastnictví. Pro oblast známkového práva jsou nejdůležitější Pařížská úmluva na 

ochranu průmyslového vlastnictví (1883)12, Úmluva o zřízení Světové organizace 

duševního vlastnictví  WIPO/OMPI (1967)13, Dohoda o obchodních aspektech práv 

k duševnímu vlastnictví – TRIPS (1994)14, Madridská dohoda o mezinárodním zápisu 

                                                 
11 HART, T. FAZZANI, L. CLARK, S. Intellectual property law. New York: Palgrave Macmillan, 2006, 
s. 150 
12 revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, ve Haagu dne 6.11.1925, v 
Londýně dne 2.6.1934, v Lisabonu dne 31.10.1958 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 (uveřejněná pod č. 
64/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.) 
13 uveřejněná pod č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb. 
14 Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněná pod č. 191/1995 Sb. 
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továrních nebo obchodních známek (1891)15 a Protokol k Madridské dohodě o 

mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (1989)16, Niceská dohoda o 

mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (1957)17, Smlouva o  

známkovém právu - TLT  (Ženevská smlouva) (1994)18 a na ní navazující Singapurská 

smlouva o známkovém právu (2006). 

 Do této kategorie mezinárodních smluv patří i Vídeňská dohoda o zavedení 

mezinárodního třídění obrazových prvků známek (1973), Česká republika sice není její 

smluvní stranou, ale postupuje podle ní. 

 Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva je zprostředkován čl. 10 Ústavy 

ČR19, podle kterého tvoří vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal 

Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, součástí českého právního řádu; 

stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní 

smlouva. Zakotvena je tedy aplikační přednost mezinárodních smluv při rozporu 

mezinárodní smlouvy a zákona. To zaručuje silný vliv mezinárodního práva. Zároveň 

tato úprava zvyšuje právní jistotu zejména zahraničním osobám při jejich činnostech 

v České republice. Dojde-li k naznačenému střetu, platí, že český právní předpis je sice 

platný a účinný, avšak nepoužitelný.20 

 Mnohostranné mezinárodní smlouvy jsou spravovány Světovou organizací 

duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO/OMPI) se 

sídlem v Ženevě, která byla vytvořena v roce 1967 na základě Úmluvy o zřízení 

Světové organizace duševního vlastnictví. Výjimku tvoří Dohoda o obchodních 

aspektech práv k duševnímu vlastnictví – TRIPS, která je administrativně spravována 

Světovou obchodní organizací (World Trade Organization, WTO), jež vznikla v roce 

1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) a která sídlí taktéž 

v Ženevě.     

                                                 
15 revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, ve Haagu dne 6.11.1925, v 
Londýně dne 2.6.1934, v Nice dne 15.6.1957 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 (uveřejněná pod č. 65/1975 
Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) 
16 uveřejněný pod č. 248/1996 Sb. 
17 revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967 a v Ženevě dne 13.5.1977 (uveřejněná pod č. 118/1979 Sb. 
ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.) 
18 uveřejněná pod č. 199/1996 Sb.; Singapurská smlouva o známkovém právu Světové organizace 
duševního vlastnictví (WIPO) z roku 2006 navazuje na Smlouvu o známkovém právu z roku 1994, kterou 
reviduje a uvádí do souladu s vývojem v posledních letech. 
19 tzv. euronovela Ústavy ČR – ústavní zákon č. 395/2001 Sb. 
20 TELEC, I. TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví  - Česká právní ochrana. Brno: 
Nakladatelství Doplněk, 2006. s. 19 
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 Níže je uveden přehled nejvýznamnějších mezinárodních dohod v oblasti práva 

ochranných známek. 

3.2.1 Pařížská úmluva 

 Pařížská úmluva na ochranu průmyslových práv, uzavřená dne 20. března roku 

1883 v Paříži21 (dále jen „Pařížská úmluva“) je jedním ze základních mezinárodních 

dokumentů upravujících oblast průmyslového vlastnictví.  

 Smluvní státy Pařížské úmluvy tvoří tzv. Pařížskou unii (Unii na ochranu 

průmyslového vlastnictví). Tato Unie je vlastně mezinárodní organizací, která však v 

mezinárodních vztazích nevystupuje samostatně, ale v rámci Světové organizace 

duševního vlastnictví (WIPO/OMPI), sdružující tuto a všechny další obdobné unie na 

ochranu jednotlivých průmyslových a autorských práv.22 Aktuální počet smluvních 

stran Pařížské úmluvy je 173, jak vyplývá z informací uveřejněných na webových 

stránkách WIPO (Světové organizace průmyslového vlastnictví).23 

 Jejími základními principy jsou národní zacházení, právo priority a stanovení 

obecných pravidel pro ochranu průmyslového vlastnictví. 

 Pařížská úmluva se nezabývá pouze úpravou ochranných známek, upravuje 

právo průmyslového vlastnictví jako celek. Zabývá se otázkou právní ochrany patentů, 

průmyslových a užitných vzorů, obchodních známek, obchodních jmen, označením 

původu. Úmluva upravuje nejen obecné otázky práv průmyslového vlastnictví, ale 

zabývá se též potlačováním nekalé soutěže.  

 Princip národního zacházení spočívá v právu každého členského státu stanovit si 

samostatně podmínky pro zápis ochranných známek do vnitrostátních rejstříků dle 

jejich národní právní úpravy. 

 Dalším ze zajímavých institutů, jež Pařížská úmluva upravuje, je tzv. právo 

přednosti (právo priority), které zajišťuje, že každý, kdo řádně podá přihlášku dle 

                                                 
21 revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, ve Haagu dne 6.11.1925, v 
Londýně dne 2.6.1934, v Lisabonu dne 31.10.1958 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 (uveřejněná pod č. 
64/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.) 
22 TÝČ, V. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. Praha: Linde Praha a. s., 1997. s. 21 
23 Word Intellectual Property Organization [citováno 10.1.2011] dostupné z: 
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2  
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národní právní úpravy některého z členských států, bude mít po stanovenou dobu 

přednostní právo na podání přihlášky v dalších členských státech. 

3.2.2 Madridská dohoda 

 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, 

uzavřená dne 14. dubna roku 189124 (dále jen „Madridská dohoda“) umožnila 

mezinárodní registraci ochranných známek a přispěla k harmonizaci známkových 

zákonů v téměř padesáti členských státech. Aplikace některých ustanovení této dohody 

byla v roce 1989 upravena Protokolem k Madridské dohodě (dále jen „Protokol“).  

 Hlavním přínosem této univerzální multilaterální dohody je vytvoření 

madridského systému mezinárodního zápisu ochranných známek, na základě kterého 

dochází k překonání teritoriálního omezení ochrany ochranných známek. Madridský 

systém mezinárodního zápisu umožňuje zajistit ochranu známky ve zvolených 

smluvních státech, a to jediným zápisem u WIPO25. Účinky tohoto zápisu jsou přitom 

stejné, jako by byla v každém ze smluvních států podána samostatná přihláška. 

 Podle Madridské dohody musí přihlašovatel nejdříve registrovat známku u svého 

národního zápisného úřadu a pak prostřednictvím tohoto úřadu podat přihlášku k 

Mezinárodnímu úřadu v Ženevě. Národní úřad provádí kontrolu správnosti údajů, které 

přihlašovatel uvádí v žádosti o mezinárodní zápis. Protokol postup registrace 

modifikoval tím způsobem, že přihlašovatel může podat přihlášku k Mezinárodnímu 

úřadu i přímo a nikoliv až na základě již registrované ochranné známky u svého 

národního zápisného úřadu. Žádost o mezinárodní zápis lze podat již na základě podané 

přihlášky u národního řadu. Tento postup lze zvolit pouze v případě, že přihlašovatel 

uplatňuje ochranu pouze ve státech, které jsou členskými státy výlučně Protokolu a 

nejsou současně členy Madridské dohody. Takový mezinárodní zápis je však závislý na 

následném provedení zápisu předmětné ochranné známky u národního zápisného úřadu. 

Pokud tedy nedojde k zápisu známky u příslušného národního úřadu, bude příslušný 

mezinárodní zápis zrušen a vymazán z mezinárodního rejstříku. Jestliže bude v 

                                                 
24 revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, v Haagu dne 6.11.1925, v 
Londýně dne 2.6.1934, v Nice dne 15.6.1957 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 (uveřejněná pod č. 65/1975 
Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) 
25 Přihlášku lze podat i prostřednictvím národních úřadů průmyslového vlastnictví – v ČR Úřad 
průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze. 
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mezinárodní přihlášce uveden alespoň jeden stát, který je smluvním státem Madridské 

dohody, tak se bez ohledu na to, že je současně členem Protokolu, musí mezinárodní 

zápis opírat o zápis téže známky u národního úřadu.26 

 Doba ochrany mezinárodní známky činí podle Madridské dohody dvacet let a 

může být prodlužována vždy na dalších dvacet let. Podle Protokolu je doba ochrany 

desetiletá a může být obnovována vždy o dalších deset let. 

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

národního zápisu. Jestliže dojde ve lhůtě pěti let od mezinárodního zápisu k zániku této 

ochranné známky, bude její mezinárodní zápis zrušen a vymazán z mezinárodního 

rejstříku.27 

 Taktéž lhůta pro podání námitek proti zápisu ochranných známek je na základě 

Protokolu prodloužena na 18 měsíců oproti 12ti měsícům, které zaručuje Madridská 

dohoda. 

 V současné době existují v rámci madridského systému tři druhy mezinárodních 

zápisů, a to dle Madridské dohody, Protokolu k Madridské dohodě a podle obou 

zároveň. 

 Madridský protokol přinesl dále možnost přístupu nejen států, ale i mezinárodní 

organizace vytvářející regionální seskupení států s jednotným známkovým systémem, 

tímto došlo ke spojení mezi madridským systémem a ochrannou známkou 

Společenství.28 

 Mezinárodní zápis ochranné známky tedy nabízí administrativně zjednodušený 

postup při registraci ochranných známek v zahraničí, čímž překonává bariéry 

jednotlivých národních úprav známkového práva. 

                                                 
26 ČERNÝ, M. Mezinárodní ochranná známka. 2002 [citováno 3.2.2011] dostupné z:  
http://www.epravo.cz/top/clanky/mezinarodni-ochranna-znamka-16036.html)  
27 PIPKOVÁ, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: 
Nakladatelství Aspi a.s., 2007. s. 47 
28 Proto mohlo dojít k přístupu Evropského společenství k Madridskému protokolu, a to na základě 
nařízení Rady 2003/1992/ES ze dne 27.4.2003. Označení Evropského společenství, jakožto území, na 
kterém má být poskytnuta ochrana, má při mezinárodním zápisu shodné účinky jako ochranná známka 
Společenství. 
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3.2.3 Niceská dohoda 

 Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu 

ochranných známek, uzavřená 15. června roku 1957 29 (dále jen „Niceská dohoda“) 

představuje další zvláštní dohodu v rámci Pařížské úmluvy, na jejímž základě je 

smluvními stranami vytvořena zvláštní unie, v rámci které tyto smluvní strany přijímají 

pravidla pro společné třídění výrobků a služeb za účelem zápisu a registrace ochranných 

známek.  

 Tento mezinárodní systém třídění zjednodušuje způsob, jakým jsou jednotlivé 

ochranné známky v přihlášce přiřazovány ke konkrétnímu zboží či službě, kterým daná 

ochranná známka poskytuje ochranu a pro které je používána.  Od 1.1.2007 vstoupila v 

platnost 9. verze Mezinárodního třídění výrobků a služeb. Tento systém obsahuje 34 

výrobkových tříd a 11 tříd služeb. Smlouva též obsahuje abecední seznam výrobků, 

který obsahuje celkem 11.600 položek.30 Niceský způsob třídění se používá především 

pro účely mezinárodního zápisu ochranných známek, avšak není vyloučeno jeho použití 

při zápisu ochranných známek Společenství či při zápisu národních ochranných 

známek, kdy členské státy mají možnost volby, zda toto třídění využít jako hlavní, či 

pouze jako podpůrné.  

3.2.4 Smlouva o známkovém právu (Ženevská smlouva) 

 Smlouva o známkovém právu, uzavřená dne 27. října roku 1994 v Ženevě 31 

(dále jen „Ženevská smlouva“) představuje především úpravu a sjednocení formálních 

požadavků a postupů v souvislosti s řízením o zápisu ochranných známek 

v jednotlivých členských státech. Vymezuje tedy náležitosti přihlášek ochranných 

známek, které mohou jednotlivé známkoprávní úřady po přihlašovateli požadovat, a 

zároveň určuje doklady, které tyto úřady požadovat nemohou a nesmí. Dále upravuje 

problematiku zastupování před úřadem, data podání přihlášky či změny v osobě 

                                                 
29 revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967 a v Ženevě dne 13.5.1977 (uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.) 
30 Word Intellectual Property Organization [citováno 20.1.2011] dostupné z: 
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=EN 
Úřad průmyslového vlastnictví [citováno 10.11.2010] dostupné z: 
http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html 
31 uveřejněná pod č. 199/1996 Sb. 
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majitele. Část odborné veřejnosti ji hodnotí jako nikoliv významný dokument, na jehož 

základě by došlo k posílení známkoprávní ochrany.32 Ženevská smlouva přispěla hlavně 

k procesněprávní harmonizaci v souvislosti s náležitostmi řízení týkajících se 

ochranných známek, nikoliv k harmonizaci hmotněprávní.  

S ohledem na předmět této diplomové práce je podstatné zmínit, že se Ženevská 

smlouva vztahuje na ochranné známky sestávající z viditelných označení. Tudíž ji nelze 

aplikovat na čichové a zvukové ochranné známky. Výslovně jsou z působnosti této 

smlouvy vyloučeny známky hologramové.  

Částečnou revizi Ženevské smlouvy představuje Singapurská smlouva o 

známkovém právu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) uzavřená dne 

 27. března roku 2006 33, která na Ženevskou smlouvu navazuje a která ji uvádí do 

souladu s vývojem v posledních letech. Jejím cílem je vytvořit moderní a dynamický 

mezinárodní rámec pro harmonizaci správních postupů zápisu ochranných známek. 

Singapurská smlouva stanoví nové trendy v oblasti komunikačních technologií 

(elektronická podání), odkladu lhůt a výslovně uznává netradiční viditelné ochranné 

známky a neviditelné známky, např. známky zvukové a čichové.  

Singapurskou smlouvu již podepsalo celkem 23 států 34, mezi něž patří řada 

členských států EU, USA, Švýcarsko a další státy. Mezi signatáře patří také Česká 

republika, která v souladu s usnesením vlády č. 229 ze dne 1. března 2006 podepsala 

Singapurskou smlouvu s výhradou ratifikace. Stejně jako Ženevská smlouva nemá 

Singapurská smlouva dopad na hmotné známkové právo, ale týká se pouze formálních a 

procedurálních záležitostí týkajících se známkoprávního řízení před národními 

známkovými úřady. Singapurská smlouva však nezavazuje smluvní strany přijímat k 

zápisu netradiční ochranné známky, pokud jejich zápis není dle známkoprávních 

předpisů daného státu možný, ani k zavedení přijímání elektronických podání, nýbrž 

ponechává toto rozhodnutí na vůli smluvních stran.35 

                                                 
32 DOBŘICHOVSKÝ, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 
dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. s. 88 
33 Word Intellectual Property Organization [citováno 10.12.2010] dostupné z: 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/  
34 Word Intellectual Property Organization [citováno 15.9.2010] dostupné z: 
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=30  
35 HUJEROVÁ, M. Singapurská smlouva o známkovém právu. Průmyslové vlastnictví, 2007, č. 
   5-6, s. 89 - 90 
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3.2.5 Dohoda TRIPS 

 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Trade Related 

Intellectual Property Rights – TRIPS) tvoří součást Dohody o zřízení Světové obchodní 

organizace (World Trade Organization – WTO) sjednané v roce 1994 v rámci tzv. 

Uruguayského kola při jednání konference o Všeobecné dohodě o clech a obchodu 

(GATT)36 (dále jen „Dohoda TRIPS“ či jen „TRIPS“)   

I tato dohoda navazuje na Pařížskou úmluvu. Jako první mezinárodní úmluva 

obsahuje také definici ochranné známky, dále rozšiřuje ochranu všeobecně známé 

známky a dobu ochrany stanoví minimálně na sedm let. Institucionální rámec tvoří 

Rada pro TRIPS. Aby nedocházelo ke dvojkolejnosti úpravy mezi WIPO a WTO, došlo 

k úpravě vzájemných poměrů a zabezpečení spolupráce dohodou.37 

Evropské společenství je taktéž členem WTO, stejně jako jeho členské státy38, 

tedy i smluvní stranou TRIPS. Tato dohoda je tedy součástí komunitárního práva, 

nicméně postrádá bezprostřední účinek, takže jednotlivci se ji dovolávat u soudů 

v Evropském společenství dovolávat nemohou. Vzhledem k tomu, že se jedná o dohodu 

mezinárodního práva veřejného, která postrádá povahu self-exekuting, nemohou se jí 

jednotlivci ani na území svého státu domáhat. Tento problém vyřešilo na území 

Evropského společenství nařízení Rady 94/3286/ES, o komunitárních postupech ve 

společné obchodní politice k výkonu mezinárodních pravidel zejména přijatých pod 

záštitou WTO, podle kterého se subjekty Evropského společenství mohou obracet na 

Komisi se svými stížnostmi na porušování Dohody TRIPS.39 

 

                                                 
36 Dohoda o zřízení WTO a dohody, které k ní jsou připojeny (tedy včetně Dohody TRIPS) vstoupily 
v platnost 1. ledna 1995. 
37 DOBŘICHOVSKÝ, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 
dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. s. 36 
38 sdělení č. 191/1995 Sb. 
39 DOBŘICHOVSKÝ, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 
dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. s. 37 - 38 
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3.3 Prameny práva Evropské unie 

 Český právní řád je s ohledem na přístup ČR k Evropské unii k 1.5.2004 silně 

ovlivněn evropským právem. Právo Evropské unie je základem evropské integrace, 

sjednocuje právní systémy všech členských zemí. V oblasti práva ochranných známek 

tento integrační proces přispěl k překonání teritoriálního principu ochrany ochranných 

známek. Ochranné známky se staly nástrojem, který svému vlastníku poskytuje ochranu 

výrobků a služeb bez ohledu na hranice států v rámci celé EU. Tento nezávislý právní 

systém je nadřazen právním systémům jednotlivých států. Právo EU sestává ze tří 

oblastí, které se navzájem prolínají, jedná se o právo primární, sekundární a judikaturu 

soudů EU, jejichž obsah je ve vztahu k právu ochranných známek rozveden níže.  

 

3.3.1 Primární právo  

 Primární právo EU je tvořeno především ze smluv EU, které byly uzavřeny mezi 

vládami členských zemí a poté ratifikovány parlamenty členských států. Podstatnou 

změnu primárního práva EU přinesla Lisabonská smlouva,40 která mění stávající 

základní smlouvy EU,41 aniž by je sama nahrazovala. Lisabonská smlouva zvyšuje 

akceschopnost EU, čímž pomáhá svým členům obstát v podmínkách rostoucí světové 

konkurence. Nástroje ochrany duševního vlastnictví, mezi které patří ochranné známky, 

jsou významným prvkem pro růst, inovaci a konkurenceschopnost. Těmto Lisabonská 

smlouva přináší jednotnou ochranu v rámci celé EU. 

 

3.3.2 Sekundární právo  

 Sekundární právo (právní akty EU) vychází ze smluv EU, jedná se o celek 

normativních aktů, jež přijaly evropské instituce jakožto prováděcí ustanovení 

                                                 
40 Lisabonská smlouva byla slavnostně podepsána v Lisabonu dne 13. prosince 2007 zástupci 27 
členských států EU, v platnost vstoupila dne 1. prosince 2009 
41 Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství 
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zřizovacích smluv. Formy práva, ve kterých je obsaženo, jsou nařízení, směrnice, 

rozhodnutí, doporučení a stanoviska.  

 Hlavními prameny práva, které nás budou zajímat ve vztahu k ochranným 

známkám, jsou především směrnice a nařízení.  

 

Směrnice 

 Směrnice, jež mají nižší právní sílu oproti nařízením, vyžadují implementaci do 

právního řádu daného státu. Závazné jsou pro členské státy pouze co do jejich účelu. 

 Především směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 

2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách42. 

Jedná se o kodifikované znění První směrnice Rady (ES) č. 89/104 ze dne 21. prosince 

1988 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách (dále jen „známková 

směrnice“), jejímž úkolem bylo sjednotit právní úpravu národních ochranných známek 

v jednotlivých členských státech. Česká republika měla sladit svoji právní úpravu 

v souladu se známkovou směrnicí ke dni přístupu k Evropské unii, tj. k 1.5.2004. Stalo 

se tak zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění.   

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

2004 o dodržování práv duševního vlastnictví43 byla do našeho právního řádu 

transponována zákonem č.  221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 

v platném znění. V případě neoprávněného zásahu do práv z ochranné známky se 

postupuje výhradně podle tohoto zákona. 

 

Nařízení  

 Pramenem práva vyšší právní síly jsou nařízení, jsou obecně závazná a působí 

bezprostředně, tzn., platí v každém členském státě přímo, bez nutnosti prováděcího 

vnitrostátního aktu.  

 V souvislosti s překonáním teritoriální omezenosti práv z ochranných známek, 

se zrodil institut ochranné známky Evropského společenství. Institut ochranné známky 

ES je upraven Nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné 

známce Společenství44. Jde o kodifikované znění, které nahrazuje původní nařízení 

                                                 
42 Úřední věstník L 299, 8.11.2008, s. 25—33 
43 Úřední věstník L 157, 30.4.2004, s. 45—86 
44 Úřední věstník L 78, 24.3.2009, s. 1—42 
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Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, jež 

vneslo do našeho právního řádu úpravu Unijní ochranné známky (dále jen „nařízení o 

ochranné známce Společenství“). Smyslem této úpravy bylo vytvoření systému 

ochranné známky Společenství, kdy přihlašovatel ochranné známky na základě jediné 

přihlášky získá ochranu své ochranné známky pro území celého Společenství. Ochranná 

známka Společenství je spravována Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Office 

for Harmonization in the Internal Market, OHIM)45 se sídlem ve španělském Alicante. 

Systém komunitární známkové ochrany funguje od roku 1996. Nařízení Rady (ES) č. 

207/2009 bylo přijato, jelikož v důsledku častých změn dřívějšího nařízení narůstala 

potřeba přehlednosti a srozumitelnosti a z těchto důvodů bylo uvedené nařízení 

kodifikováno. V platnost vstoupilo 13. dubna 2009.  

 V souvislosti s výše uvedenými prameny je třeba zmínit i nařízení Komise (ES) 

č. 355/2009 ze dne 31. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/95 o 

poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, a nařízení (ES) č. 

2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce 

Společenství46.  

Nařízení Komise (ES) č. 2082/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 216/96 o jednacím řádu odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci ve 

vnitřním trhu47. 

Nařízení Rady (ES) č. 1992/2003 ze dne 27. října 2003 o přístupu Evropského 

společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných 

známek48. 

 

 Nutno dodat, že na území EU se můžeme setkat jak s harmonizovanou právní 

úpravou ochranných známek, tak s komunitární právní úpravou ochranné známky 

Společenství. Oba tyto systémy fungují vedle sebe a umožňují znásobit ochranu 

ochranných známek tím, že je lze zaregistrovat na obou úrovních. Vztah národních 

ochranných známek a ochranných známek Společenství se řídí principem priority.  

                                                 
45 OHIM vznikl v roce 1994, avšak fakticky činný je až od roku 1996 
46 Úřední věstník L 109, 30.4.2009, s. 3—5 
47 Úřední věstník L 360, 7.12.2004, s. 8—11 
48 Úřední věstník L 296, 14.11.2003, s. 1—5 
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3.3.3 Judikatura  

 Poslední oblastí je judikatura soudů EU. Přestože rozhodnutí Soudního dvora 

Evropské unie49 nejsou formálně závazná, působí na rozhodovací praxi v rámci EU.50 

Soudní dvůr se v souvislosti s rozhodovací činností vyslovuje k zásadním otázkám 

celého práva EU a svým výkladem toto právo dotváří. Teoreticky rozhodnutí Soudního 

dvora nemají charakter precedentů a nejsou pramenem práva (tzn., jsou závazná vždy 

jen v konkrétní věci, nikoliv obecně, jako je tomu v anglosaském právu), nicméně v 

praxi bývají považovány za směrodatná. SD totiž postupuje nejen s ohledem na 

doslovné znění právní úpravy, ale ve svých rozhodnutích se někdy odvolává i na její 

účel a smysl. Judikatura SD tak není pramenem práva z hlediska své právní formy, 

nýbrž z hlediska svého obsahu.  

 Jednou z mnoha oblastí soukromého práva, kde judikatura SD má a bude mít 

zásadní vliv na obsah právních pravidel aplikovaných v soudní praxi, je problematika 

sporů o označení. 

 V oblasti práva ochranných známek lze v rozhodovací praxi SD zaznamenat 

výrazný posun, co se týče interpretace a aplikace práva EU. Patrný je tento posun 

zejména v oblasti zápisné způsobilosti ochranných známek. Ne všechna označení jsou 

schopna grafického znázornění, což zakládá překážku jejich zápisu. Tyto nové 

netradiční ochranné známky, které jsou tvořeny vůní, zvukem, barvou, světlem, 

hologramem apod., jsou důvodem pro rozšíření definice ochranné známky v rámci 

rozhodovací praxe Soudního dvora. Obecně lze říci, že se setkáváme s rozhodnutími, 

které umožňují větší benevolenci v oblasti registrace nových ochranných známek. 

 Dalšími problematickými oblastmi v rámci známkoprávního rozhodování jsou 

spory o užívání a neužívání ochranných známek a spory týkající se zaměnitelnosti 

ochranných známek, v nichž vývoj judikatury taktéž zaznamenává podstatné změny. 

 Konkrétněji o judikatuře ve zmíněných oblastech pojednává tato práce v dalších 

kapitolách. 

                                                 
49 Ke změně názvu Evropského soudního dvora (taktéž Soudního dvora Evropských Společenství) na 
Soudní dvůr Evropské unie došlo vstupem Lisabonské smlouvy v platnost  ke dni 1. prosince 2009, která 
pozměňuje Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství. 
50 Členské státy EU, stejně tak jejich orgány jsou povinny vykládat normy svého národního práva 
v souladu s právem evropským. Evropská judikatura má tak zásadní vliv na současné známkové právo 
členských států EU, jelikož při aplikaci národní legislativy musí národní soudy přihlížet k této judikatuře. 
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 Rozhodnutí jsou tedy fakticky, nikoli formálně právně závazná. Pokud by byly 

regulérním pramenem práva, mohly by svým precedentálním charakterem vést 

k rigidnímu přebírání již stanovených principů a závěrů, což by razantně snížilo úlohu 

Soudního dvora jako orgánu, který pružně reflektuje vývoj práva v rámci EU. 

4. Ochranné známky 

 Ochranné známky slouží k rozlišení výrobků a služeb na trhu. Jsou jedním 

z nejúčinnějších prostředků, jak dostat do povědomí široké veřejnosti výrobky a služby 

určitého subjektu. Tím, že rozlišují výrobky a služby různých výrobců či poskytovatelů 

služeb, usnadňují spotřebitelům orientaci na trhu a zbavují zboží a služby anonymity. 

Napomáhají tak k vyšším objemům prodeje a představují záruku, že jimi označované 

zboží či služby vykazují určitou kvalitu, osvědčené vlastnosti, jakost apod., což se 

časem odráží i v poptávce. Ochranné známky tímto způsobem zhodnocují jimi 

označované zboží a představují významnou majetkovou hodnotu. Ochranné známky 

nepochybně představují konkurenční výhodu a jejich význam je tak ryze ekonomický.51 

 Na konci roku 2010 bylo na území České republiky platných více než 828 tisíc 

ochranných známek, z nichž cca 70% připadá na ochranné známky Společenství. 

 V roce 2010 přijal Úřad 8444 národních přihlášek ochranných známek, z nich 

7793 od tuzemských a 651 od zahraničních subjektů. V porovnání s předchozím rokem 

tak došlo k nepatrnému růstu podaných přihlášek. Ovšem dlouhodobě počet podaných 

přihlášek klesá. Snížení počtu přihlášek ochranných známek, které zaznamenává většina 

známkových úřadů v Evropě, lze přičíst nepříznivé hospodářské situaci, která se ovšem 

postupně zlepšuje, jak ukazují statistické údaje za poslední rok.  

Pro srovnání Úřad v roce 2009 obdržel 3246 přihlášek mezinárodních 

ochranných známek podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných 

známek a Protokolu k této Dohodě s vyznačením účinků pro Českou republiku. V roce 

2010 bylo prostřednictvím Úřadu podáno pouze 2595 žádostí o mezinárodní zápis 

ochranných známek. Postupný odliv zájemců o mezinárodní zápis označení cestou 

                                                 
51 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006. s. 121 
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madridského systému a příklon k podávání přihlášek ochranných známek Společenství, 

případně vyznačení EU v rámci madridského systému jako celku, je tedy patrný. 

Do známkového rejstříku bylo v roce 2010 Úřadem průmyslového vlastnictví 

zapsáno 6288 národních ochranných známek, a to 5671 domácím přihlašovatelům a 617 

zahraničním přihlašovatelům. Ochrana pro území České republiky byla rovněž přiznána 

2940 ochranným známkám podaným u Mezinárodního úřadu WIPO podle Madridské 

dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek anebo na základě Protokolu k této 

dohodě.52 53 

4.1 Pojem ochranné známky 

 V čs. právu byl termín „ochranná známka“ poprvé užit v zákoně č. 8/1952 Sb., 

poté i v zákoně č. 174/1988 Sb. Termín „ochranná známka“ není ve známkovém právu 

jednotný. V některých právních řádech se užívá termín obchodní známka „trade mark“ 

(V. Británie) nebo „trademark“ (USA), obdobně i v právu Evropského společenství 

(ES) a v dokumentech WIPO a WTO. Odpovídá výrazu „la marque“ (franc.), „Marke“ 

resp. „ Warenzeichen“ (německy) či „tovarnyj znak“ (rusky). Relevantní termín 

v českém úředním znění v univerzální mezinárodní smlouvě je „tovární a obchodní 

známka“.54 

 Ochranná známka, jakožto předmět ochrany známkového práva, je upravena 

zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění. Zákon nedefinuje 

pojem ochranné známky jako takový, v § 1 stanoví pouze, jaké označení může být 

ochrannou známkou, „ochrannou známkou může být  za podmínek stanovených tímto 

zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně 

osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je 

toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb 

jiné osoby.“55 

                                                 
52 Kolektiv Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Výroční zpráva Úřadu průmyslového vlastnictví České 
republiky 2010. Praha: ÚPV ČR, 2010. s. 54 an. 
53 viz. Příloha č. 1 – Statistické údaje Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pro rok 2010 
54 HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných 
označení Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví – komentář. Praha: C.H.Beck, 2008. s. 56 
55 § 1  zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění 
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 Ochranná známka tak musí splňovat dvě základní zákonné podmínky, a to 

grafickou znázornitelnost a rozlišovací způsobilost.  

 Veškerá označení, vyjádřená jinak než v grafické podobě, jsou tudíž zákonem 

určena jako neschopná zápisu. Týká se to především zvukových známek, čichových 

známek, světelných známek či pohybových známek, apod. Avšak některá označení lze 

převést do grafické podoby např. formou notového písma u zvukových známek, 

předmětem ochrany je pak tento záznam nikoliv slyšitelné provedení.56

 Rozlišovací způsobilost, tj. schopnost rozlišit výrobky nebo služby na trhu musí 

splňovat každé označení, které má být chráněno. Rozlišovací schopnost musí mít 

označení ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám, pro které má sloužit. 

 Označení není jako ochranná známka schopné ochrany samo o sobě, ale vždy 

jen ve spojitosti s určitými výrobky či službami.57 

 Na území České republiky jsou chráněny ochranné známky, které taxativně 

vypočítává zákon o ochranných známkách v § 2: 

 - národní ochranné známky – jde o ochranné známky s původem v České 

republice. Vznikají na základě přihlášky ochranné známky české fyzické či právnické 

osoby u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Národní ochranná známka má účinky 

(poskytuje ochranu předmětnému označení zboží či služeb) pouze na území České 

republiky, 

 - mezinárodní ochranné známky – jde o ochranné známky, přihlášené na 

základě mezinárodní přihlášky podle mezinárodní smlouvy 58 s účinky i pro Českou 

republiku. Tyto mezinárodní smlouvy umožňují českým subjektům podat přihlášku 

ochranné známky prostřednictvím jednoho formuláře do celé řady zemí, které 

předmětné mezinárodní smlouvy též podepsaly. 

 - ochranné známky Společenství – jde o ochranné známky zapsané u Úřadu pro 

harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) na základě přihlášky ochranné známky 

Společenství, s účinky pro všechny země Společenství, 

                                                 
56 Zákon ani prováděcí vyhláška však nedefinují povolený druh písma, otázkou zůstává, zda se za písmo 
považuje notový záznam – blíže judikatura v dalších kapitolách týkající se zvukových známek. 
57 JAKL, L. a kol. Ochranné známky a označení původu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. s. 
15 
58 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek nebo Protokol 
k Madridské dohodě  
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 - všeobecně známé známky – tato označení nepodléhají formálnímu zápisu do 

rejstříku, jsou chráněna na základě mezinárodních smluv. Jde o označení, která získala 

všeobecnou známost ve smyslu čl. 6bis Pařížské úmluvy a čl. 16 Dohody TRIPS. 

 Ustanovení § 2 zákona o ochranných známkách tak rozšiřuje okruh platných 

práv na území České republiky v tom, že výslovně přiznává ochranu všem výše 

uvedeným označením. Současně přináší změnu v chápání ochranné známky, jako práva 

formálně zapsaného v příslušném rejstříku, když výslovně přiznává ochranu všeobecně 

známé známce. 

4.2 Hodnota ochranných známek 

 S ohledem na další kapitoly této práce považuji za přínosné zmínit, že ochranná 

známka není jen označením bez dalšího, ale představuje pro svého majitele 

nezanedbatelnou majetkovou hodnotu. Na počátku existence ochranné známky ji nikdo 

nezná, nikdo si ji nespojuje s určitými výrobky či službami. Hodnota takového označení 

stoupá v čase spíše nepatrně, zlomem, který představuje prudký růst hodnoty ochranné 

známky, je zpravidla úspěšná reklamní kampaň a přesvědčení spotřebitelů o kvalitě 

zboží, jenž označuje. V této době nastává prudké zvýšení hodnoty ochranné známky a 

stává se významnou konkurenční výhodou majitele. V optimálním případě tento růst 

pokračuje a označení se stává známým či proslulým a značná část spotřebitelské 

veřejnosti je vnímá jako záruku trvalé kvality. Poté se hodnota ochranné známky ustálí 

na určitém bodu a ve většině případů nedochází k zásadním změnám hodnoty takového 

označení, pokud se na trhu nezmění některé z podstatných okolností, které hodnotu práv 

na označení ovlivňují. 

 Nutno dodat, aby ochranná známka představovala pro svého vlastníka tuto 

majetkovou hodnotu, vznikají při jejím vzniku vlastníku ochranné známky nemalé 

náklady na vytvoření daného označení, které je mnohdy autorským dílem. Další náklady 

plynou ze zajištění průmyslově právní ochrany, kvalifikovaného zastoupení a udržování 

hodnoty a kvality ochranné známky. Tyto vstupní náklady pak mohou být spolu 

s rostoucí hodnotou ochranné známky zanedbatelné. Vlastník úspěšné a hodnotné 

ochranné známky může těžit z její hodnoty při jejím prodeji či při poskytnutí práva 
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k užívání jinému subjektu. Hodnota ochranné známky je též argumentem při 

vyjednávání o výši licenčních poplatků či prodejní ceny. 

 V případě nehmotných statků, kterými jsou i ochranné známky, neexistuje žádná 

univerzální optimální metoda ke zjištění jejich tržní hodnoty. Zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění, stanovuje vlastní závazné způsoby oceňování majetku pro 

účely účtování a nelze zde aplikovat postupy uvedené v zákoně č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku, v platném znění. Stanovení ceny tohoto nehmotného majetku či 

jeho ocenění je však nezbytné zejména při přípravě fúzí nebo akvizicí, při prodeji 

licenčních práv apod.59 Můžeme se setkat s mnoha metodami k určení hodnoty daného 

nehmotného statku od kvantitativních až po metody kvalitativní, jenž se 

zainteresovaným osobám snaží poskytnout užitečné informace o významu jejich 

nehmotného majetku. Účelem této práce však není pojednat blíže o těchto metodách. 

 V praxi se setkáváme s mnoha subjekty, jejichž předmětem zájmu je určování 

hodnoty ochranných známek. Mezi přední světové organice pro značkové poradenství 

patří konzultační a poradenské společnosti Interbrand a Millward Brown, které 

každoročně zveřejňují žebříčky 100 nejhodnotnějších značek světa. Používají při tom 

různých metod, tudíž i výsledné žebříčky se v hodnocení ochranných známek liší. Pro 

rok 2010 byla podle žebříčku společnosti Interbrand nejhodnotnější značkou „Coca-

Cola“ a podle žebříčku společnosti Millward Brown Optimor zančka „Gogole“.60 

Společnost Millward Brown zohledňuje hodnotu značky, její schopnost generovat zisk a 

potenciál růstu. Průzkum společnosti Interbrand je založen na metodologii, podle níž 

firmy musejí mít mimo jiné veřejně dostupné finanční údaje a třetina příjmů firmy musí 

pocházet ze zahraničí. Tuzemské značky se mezi stovkou světových označení 

neobjevily, i když cena známky Škoda se počítá v miliardách korun. Svůj zvuk mají i 

Pilsner Urquell, Budvar či Becherovka.  

 Pečlivě zvolená a pěstovaná ochranná známka tak představuje pro svého 

majitele cenné podnikatelské aktivum. Pro některé to může být nejcennější majetek, 

který vlastní. Jejich hodnota je tak vysoká, protože spotřebitelé si cení ochranných 

známek, jejich reputace, image a souboru požadovaných vlastností a jsou proto ochotní 

                                                 
59 MALÝ, J. Oceňování průmyslového vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 14, 21 
60 V Příloze č. 3 je uvedeno top 10 nejhodnotnějších značek světa za rok 2010, a to v závislosti na použití 
rozdílných analýz obou uvedených společností pro značkové poradenství. 
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zaplatit více za produkt, který nese ochrannou známku, jíž uznávají a která splňuje 

jejich očekávání. Ochranná známka tak poskytuje firmám jistou konkurenční výhodu. 

 V souvislosti s vysokou hodnotou některých ochranných známek, jež jsou 

v poslední době vnímány jako samostatný předmět vlastnického práva, zaznamenáváme 

sílící tendence ke komercializaci ochranných známek. Tento trend však nelze považovat 

za jednoznačně pozitivní. Dochází k opouštění tradiční vazby mezi ochrannou známkou 

a výrobky a službami, podnikem či předmětem podnikání a podnikatelem samotným. 

Ochranná známka se tak stává označením, které může být samo o sobě předmětem 

obchodních transakcí bez bližších vazeb na původní podnikatelský subjekt či zboží.61 

4.3 Funkce ochranných známek 

 Každá ochranná známka v sobě spojuje několik funkcí, nezbytných k tomu, aby 

mohla svému majiteli zajistit účinnou pomoc v souvislosti s jeho hospodářskou činností. 

Výčet funkcí se odvíjí od zákonných požadavků, které jsou kladeny na každé označení, 

jež má být zapsáno a chráněno jako ochranná známka. V poslední době však dochází 

k posunu hlavní úlohy ochranné známky. Ochranné známky už neslouží pouze 

k odlišování výrobků a služeb, ale daleko více se stávají předmětem rozsáhlých investic 

a mezinárodních převodů.62 

 Ochranné známky plní širokou škálu ekonomických funkcí.63 Hlavní funkcí 

ochranné známky je funkce rozlišovací. Zájmem osob působících na trhu je, aby 

spotřebitelé snadno a rychle rozeznali jejich výrobky a služby od výrobků a služeb 

pocházejících od jiných osob. Tím, že své zboží opatří označením, které je schopné 

vtisknout se do paměti zákazníkům, kteří si jej budou pro příště pamatovat a daný 

výrobek či službu pak rychle rozpoznají, dosáhnou vyššího úspěchu na trhu. 

 S funkcí rozlišovací souvisí funkce identifikační, která napomáhá spotřebiteli 

vybrat si výrobek nebo službu vykazující požadované vlastnosti zejména  kvalitu, jakož 

                                                 
61 DOBŘICHOVSKÝ, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 
dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. s. 108 
62 RIZZO, S. SANDRI, S. Non-Conventional Trade Marks and Community Law. Leicester: MARQUES, 
2003. 
63 CORNISH, W.R. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights. London: 
Sweet & Maxwell, 1996, s. 527 
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i výrobek (službu) určitého původu.64 Základní funkcí ochranné známky je zaručit 

spotřebitelům původ výrobku nebo služby, tzv. funkce označení původu. Používání 

ochranných známek podporuje producenty zboží a služeb, kteří jimi své produkty 

označují, k nastavení a udržení určitých kvalitativních standardů. Zákazníci se pak 

spoléhají na kvalitu zboží a služeb ne proto, že zboží či služby jsou takto označené, ale 

z toho důvodu, že majitel ochranné známky má ekonomický zájem udržet hodnotu své 

známky.65 Funkce označení původu byla potvrzena též rozhodnutím ESD ve věci 

Arsenal66. 

 K dalším funkcím ochranných známek patří funkce ochranná. Z hlediska 

výrobce i spotřebitele znamená, že danou značkou bude označen právě ten výrobek, 

který byl vyroben příslušným výrobcem, a nikoliv výrobek jiný. Navíc zajišťuje svému 

majiteli výlučnost v jejím užívání, tzn., že bez jeho souhlasu ji nesmí nikdo užívat a že 

je tudíž příznačná pro něho a výsledky jeho práce. 

 Garanční (záruční) funkce osvědčuje zákazníkům, že výrobek nebo služba 

splňují očekávané parametry, které jsou charakteristické pro výrobky určitého druhu, 

pocházející od určitého výrobce. Tato funkce zvyšuje odpovědnost za kvalitu a 

spolehlivost výrobce, zároveň umožňuje získání důvěry zákazníků a vytvoření stabilní 

klientely. 

 S tím souvisí i stimulační funkce, která tkví v tom, že prezentace a ohlas 

známky na trhu působí zpětně na výrobce a nutí jej k dodržování zavedené jakosti i 

vzhledu výrobku a upevňování vztahu ke spotřebiteli. 

 Pomocí propagační funkce se podnik a jeho produkce dostává do podvědomí 

široké veřejnosti, přispívá k získání popularity, zabezpečuje předpokládaný odbyt a 

dosahování zisků. Firmy, jejichž výrobky nesou ochranné známky podpořené propagací 

např. v tisku, televizi, rozhlase, mohou dosahovat vyšších zisků než konkurence, byť by 

nabízela shodné zboží. 

                                                 
64 TÝČ, V. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. Praha: Linde Praha a.s., 1997, s. 65 
65 HART, T., FAZZANI, L., CLARK, S. Intellectual property law. New York: Palgrave Macmillan, 
2006, s. 83 
66 Rozsudek ESD ve věci C-206/01 Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed – vyjádřil se k tzv. 
doktríně funkčního užívání, tj. výlučného oprávnění majitele užívat známky pouze za účelem označování 
původu zboží. Podle tohoto rozsudku se o porušování může jednat i tehdy, pokud je ochranná známka 
užívána jakožto znamení podpory fotbalovému klubu (tj. nikoli jako poukaz na původ označeného zboží). 
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 S funkcí propagační (reklamní) jde ruku v ruce i funkce investiční.67 Ochranné 

známky se mohou stát i předmětem investice, jelikož představují poměrně cenné 

podnikatelské aktivum. 

 Za velmi významnou lze považovat funkci psychologickou. Cílem ochranné 

známky je ovlivnit ve spotřebitelských kruzích co největší počet potencionálních 

zákazníků. Komunikativní roli plní známka nejen tím, že sděluje určité pojmy 

(fakticita), ale především tím, že vybízí k asociacím a emocím v nejširší škále – od 

nepříjemných až k odpuzujícím. 

 Funkce regulační spočívá v tom, že zajištění odbytu se projeví ve výši výroby a 

tím i v příjmech podniku. 

 Funkce kulturně-estetická a soutěžní zas napomáhá v prosazení výrobce a 

poskytovatele služeb na domácím i zahraničním trhu. Majitel známky přestává být pro 

spotřebitele anonymní a tím získává výhodu před soutěžitelem, který se dosud na trhu 

prezentoval nedostatečně.68 

 Certifikační funkce nabývá na významu spíše u kolektivních ochranných 

známek, kde je potřeba určitého dohledu nad užíváním kolektivní ochranné známky ze 

strany sdružení, které jí vlastní.  

5. Druhy ochranných známek 

 Ochranné známky lze dělit dle různých kritérií, nejčastější rozdělení je podle 

jejich vnější podoby, podle oboru podnikání, podle počtu uživatelů, podle vzniku 

známkového práva, podle způsobu užití atd.69 V souvislosti s rozvojem technologií 

vzrůstají i tendence týkající se nových druhů známkoprávních označení, tzv. 

netradičních ochranných známek, mezi něž lze řadit zvukové, čichové, pohybové či 

chuťové ochranné známky, jejichž obliba v poslední době značně stoupá. O těchto 

netradičních označeních však pojednávají samostatně další kapitoly. 

                                                 
67 CORNISH, W.R. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights. London: 
Sweet & Maxwell, 1996, s. 527 
68 LOCHMANOVÁ, L. Práva na označení. Praha: Orac, s.r.o., 1997. s. 47-48 
69 Příklady jednotlivých druhů ochranných známek jsou uvedeny v Příloze č. 2 



 37

5.1 Ochranné známky podle jejich vnější podoby 

 Podle platného zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách může být 

ochrannou známkou „jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména 

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

obal… “. Na základě uvedeného výčtu označení rozlišujeme tedy ochranné známky 

slovní, slovní grafické, obrazové, kombinované, prostorové. Tyto tradiční formy mohou 

být doplněny o ochranné známky zvukové, čichové, světelné, kinetické apod., které 

ovšem nemohou být předmětem ochrany dle českého známkového práva z důvodů 

nemožnosti vyjádřit je v grafické podobě (viz níže).  

 „Kromě slovních označení v běžném písmu může být ochranná známka 

přihlášena podle volby přihlašovatele v černobílém nebo v barevném provedení. U 

barevné ochranné známky se ochrana vztahuje i na užité barvy a jejich uspořádání, 

známka by se však důsledně měla užívat pouze v tomto barevném provedení. Při 

černobílém provedení ochranné známky se ochrana vztahuje na všechna možná barevná 

provedení.“70 

5.1.1 Ochranné známky slovní a slovní grafické 

 Slovní ochranné známky jsou tvořeny jedním nebo více slovy a v uvedeném 

druhovém třídění zaujímají první místo. Aby ochranná známka splňovala svoje hlavní  

funkce, tj. rozlišitelnost a ochranu na trhu měla by být fantazijní, krátká, jednoduchá, 

zvučná, snadno zapamatovatelná a vyslovitelná i v cizích jazycích. Samozřejmě by měla 

působit esteticky a vhodně s ohledem na výrobky a služby, které bude identifikovat. 

Čím více je ochranná známka originálnější a zapamatovatelnější, tím spolehlivější 

ochranu poskytuje. 

 Slovní ochranné známky jsou většinou provedeny v běžném písmu (Times New 

Roman, velikost 12). Jsou tvořeny buď běžnými slovy („DUHA“, „JAS“, „SIGMA“) 

nebo uměle vytvořenými („Moulinex“, „Wella“). Uměle vytvořená slova mohou 

vznikat i tak, že  se spojí začátky a konce slov („ČEDOK“ – Česká dopravní kancelář, 

„TONAK“ – Továrna na klobouky, „LIAZ“ – Liberecké automobilové závody). Při 

                                                 
70 HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 305 



 38

volbě slov je možno použít i cizí jazyky, oblast mytologie či historie, výhodou je snadná 

srozumitelnost a zapamatovatelnost, přestože v některých případech nemají s výrobcem 

nic společného („STOMA“, „SIGMA“, „ORION“, „MARS“).  

 V některých případech je slovní ochranná známka provedena v graficky 

upraveném písmu („IBM“, „COCA-COLA“) a je pak registrována jako slovní grafická 

ochranná známka. 

 „Shluk písmen nebo číslic neodpovídající slovotvorným hlediskům („BMW“, 

„4711“) může být jako slovní ochranná známka rovněž chráněn, pokud takové označení 

má rozlišovací způsobilost.“ 71 

 Do této kategorie patří i známky tvořené slogany, kdy předmětem ochrany není 

pouze slovo, ale celý souhrn slov, popř. věta („OMO vypere dočista dočista“, „ 

S Čedokem za hranice všedních dnů“). 

5.1.2 Ochranné známky obrazové 

 Obrazová ochranná známka je nejstarší formou známek. Tvoří ji pouze kresba, 

geometrický obrazec nebo jiné grafické provedení nedoprovázené textem, písmeny či 

číslicemi (čtyři propojené kruhy – „AUDI“, krokodýl - LACOSTE“, jablko – „APPLE 

COMPUTERS“). Vedle klasických požadavků kladených na ochranné známky by měla 

splňovat i kriterium možnosti změny velikosti, tak aby při jejím zmenšení nebo zvětšení 

nedocházelo ke změně ochranné známky tím, že bude nečitelná, nejasná či některé její 

prvky splynou v jeden. Dalším požadavkem je přenositelnost na výrobek, pokud bude 

natolik komplikovaná a její přenos na výrobek nepřiměřeně náročný, nebude známka 

svému majiteli sloužit způsobem, pro který si ji nechal zaregistrovat. Naopak povede ke 

zvýšeným nákladům na obaly.72 

5.1.3 Ochranné známky kombinované 

 Ochranná známka kombinovaná spojuje v sobě vlastnosti obou zmíněných 

označení a její výhodou je, že může obsahovat i jeden prvek zápisu neschopný, tj. buď 

nedistinktivní, nebo popisný ovšem za předpokladu, že druhý z údajů je dostatečně 
                                                 
71 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006. s. 125 
72 Tamtéž. s. 126 
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nosný a zajistí ochranné známce jako celku nutnou rozlišovací způsobilost. 

Kombinované známky povětšinou vycházejí z již registrované známky slovní či 

obrazové. V těchto případech jsou spojením slovní a obrazové známky v jeden celek. 

Umožňují též ochranu konkrétního barevného provedení známky, tzv. firemních barev, 

ve kterých je slovo či obraz proveden. Tím se odlišují od známek slovních, jelikož 

přibližují spotřebitele ke konkrétnímu výrobku 73 („ŠKODA“ – vyobrazení okřídleného 

šípu v kruhu a slovního označení „ŠKODA“, „MATTONI“ – vyobrazení orlice a 

slovního označení „MATTONI“) 

5.1.4 Ochranné známky prostorové 

 Prostorové ochranné známky neboli trojrozměrné jsou takové, které mají 

všechny tři rozměry (výšku, délku, šířku). Tento plastický tvar je typický pro flakony, 

lahve či tablety léků (láhev „KARLOVARSKÁ BECHEROVKA“, čokoláda 

„TOBLERONE“, nápojové obaly značky „MATTONI“). V některých případech může 

být tvar výrobku či obalu chráněn i průmyslovým vzorem, čímž dochází k navýšení 

ochrany průmyslového vzoru o známkoprávní ochranu (např. láhev Coca-Coly). 

5.2 Ochranné známky podle oboru podnikání 

 Ochranné známky se dále dělí podle povahy činnosti jejího majitele na ochranné 

známky výrobní, obchodní a služeb. 

5.2.1 Ochranné známky výrobní 

 Výrobní známky používají výrobci k označení výsledků své práce. Nezáleží zda 

je výrobek takto označený konečný či se bude dále zapracovávat do jiného. Konečný 

produkt tak může být označen několika ochrannými známkami různých výrobců. 

Samozřejmě prvořadá v tomto případě bude ochranná známka výrobce, který se na 

výsledku podílel nejpodstatnějším způsobem. 

                                                 
73 HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 299 
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5.2.2 Ochranné známky obchodní 

 Obchodními ochrannými známkami označuje své zboží obchodník, který na 

rozdíl od výrobce označované zboží sám nevyrobil. Označení má pro něho význam 

z toho důvodu, že může kdykoliv změnit výrobce, který mu zboží dodává, aniž by si 

toho spotřebitel všiml, protože označení zůstává stále stejné. V dnešní době jsou 

obchodní ochranné známky hojně využívány velkými obchodními řetězci („TESCO 

Value“ – pro obchodní řetězec Tesco, „MINCE“ – pro obchodní řetězec Julius Meinl). 

5.2.3 Ochranné známky služeb 

 Ochranné známky služeb jsou nejmladšími z této kategorie ochranných známek. 

Na území České republiky se s nimi můžeme v praxi setkat až po roce 1989. Potřeba 

jejich zavedení do našeho právního řádu je spojena s vyššími nároky kladenými na 

kvalitu poskytovaných služeb (telefonní operátoři, cestovní agentury, finanční 

instituce). 

5.3 Ochranné známky podle počtu uživatelů 

 Dle zákona se ochranné známky dělí podle počtu subjektů, kteří jsou oprávněni 

je užívat, a to na individuální a kolektivní. 

5.3.1 Ochranné známky individuální 

 Individuální ochranná známka je určena, aby rozlišovala výrobky či služby 

fyzických nebo právnických osob od výrobků a služeb ostatních osob. Na základě 

licenční smlouvy mohou práva a povinnosti vznikat i jiným subjektům, avšak v mezích 

jejího majitele. Individuálními ochrannými známkami je většina registrovaných 

označení. 
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5.3.2 Ochranné známky kolektivní 

 Kolektivní ochranná známka je zvláštním institutem známkového práva. 

Kolektivní ochranná známka je ochranná známka zapsaná pro právnickou osobu nebo 

sdružení, kterou za podmínek stanovených smlouvou o jejím užívání mohou užívat 

členové nebo společníci této právnické osoby nebo účastníci sdružení. Povinnost 

zapisovat kolektivní ochranné známky vyplývá pro Českou republiku z čl. 7 bis 

Pařížské úmluvy. Právní úpravu kolektivní ochranné známky předpokládá i čl. 15 

známkové směrnice. Kolektivní ochranné známky nejsou příliš časté („ČSAD“ – jejímž 

vlastníkem je Sdružení uživatelů kolektivních ochranných známek ČSAD, „Melinda“ – 

kterou používají pěstitelé jablek v oblastech Itálie, jakožto členové konsorcia 

Melinda).74  

 Kolektivní ochranná známka slouží stejně jako ostatní ochranné známky 

k rozlišení výrobků a služeb od výrobků a služeb jiných osob s tím rozdílem, že jejím 

účelem není pouze individualizovat výrobky či služby konkrétní osoby, ale deklarovat 

účast takové osoby jako člena, společníka či účastníka v určité právnické osobě či 

sdružení a odlišit charakteristické vlastnosti výrobků či služeb této „skupiny“ od 

vlastností výrobků či služeb jiných výrobců. Tím, že jsou členové nebo společníci 

právnické osoby nebo účastníci sdružení oprávněni užívat kolektivní ochrannou 

známku, nevylučuje je tento fakt jako samostatné právnické osoby z použití individuální 

ochranné známky vedle známky kolektivní. Kolektivní ochranná známka plní velmi 

výrazně funkci certifikační a kontrolní, jelikož účelem právnické osoby či sdružení je 

kontrola užívání ochranné známky jejími členy (dodržování standardů, použití stejných 

výchozích surovin). 

 Přihlašovatelem a následně majitelem kolektivní ochranné známky je výhradně 

právnická osoba nebo sdružení. Sdružení, např. zájmové sdružení právnických osob 

vytvořené za tímto účelem, může mít právní subjektivitu (§ 20f a násl. OZ) nebo může 

být útvarem bez právní subjektivity (založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, v platném znění).  Avšak podle zákona o ochranných známkách s ohledem na 

institut kolektivní ochranné známky bude i posledně jmenovanému sdružení přiznána 

právní subjektivita.  
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 Přihláška kolektivní ochranné známky musí obsahovat, kromě formálních 

náležitostí stanovených pro ochrannou známku individuální, údaje o totožnosti členů, 

společníků či účastníků přihlašovatele a musí být doložena smlouvou o užívání. Při 

podání přihlášky musí být známka jako kolektivní ochranná známka označena. Řízení o 

přihlášce kolektivní ochranné známky probíhá obdobným způsobem jako u známky 

individuální. Taktéž práva plynoucí z kolektivní ochranné známky jsou upravena stejně 

jako u známky individuální, s výjimkou převodu známky na jiného majitele, 

poskytnutím licence nebo zástavy, jelikož její existence je spjata s trváním právnické 

osoby či sdružení. Doba trvání kolektivní ochranné známky je rovněž deset let 

s možností obnovy jejího zápisu.  

 Vzhledem k velkému počtu subjektů oprávněných kolektivní ochrannou známku 

užívat, mohou nastat situace, k nimž by u individuálních známek dojít nemohlo. Dojde-

li ke změně ve složení členů, společníků či účastníků, zapíše Úřad požadovanou změnu 

na žádost vlastníka kolektivní ochranné známky. Zrušení kolektivní ochranné známky je 

upraveno obdobně jako u individuální ochranné známky. Výjimku představují další dva 

důvody zrušení, a to pro zásadní porušování smlouvy o užívání členy, společníky či 

účastníky. Druhý důvod zrušení je zánik právnické osoby nebo sdružení. 

5.4 Ochranné známky podle vzniku známkového práva 

 Důležitým faktorem v oblasti známkového práva je vznik známkoprávní 

ochrany, která může vzniknout běžně registrací nebo neformální používáním známky. 

Podle toho dělíme ochranné známky na registrované (běžné) a na proslulé (všeobecně 

známé). 

5.4.1 Ochranné známky registrované 

 Nejběžnější a nejrozšířenější kategorií jsou ochranné známky registrované. 

Známkové právo vzniká zápisem (registrací) do rejstříku ochranných známek. Takto 

zapsaná ochranná známka je chráněna pouze pro výrobky či služby, pro které je 

zapsána. Tudíž jiné osoby si mohou podobnou ochrannou známku zapsat pro jiný okruh 

výrobků a služeb. 
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5.4.2 Ochranné známky všeobecně známé 

 Všeobecně známá ochranná známka je známkou nejsilnější. Je to dáno tím, že 

známka je vžita tak silně, že spotřebitel si ji vždy spojuje se zbožím určité osoby. 

Disponuje vysokou rozlišovací schopností bez ohledu na její registraci. Známkové 

právo u všeobecně známé ochranné známky vzniká neformálně získáním všeobecné 

známosti, není potřeba registrace do veřejnoprávního rejstříku. Česká republika 

zajišťuje ochranu všeobecně známým ochranným známkám na základě čl. 6 bis 

Pařížské úmluvy a čl. 16 Dohody TRIPS. Všeobecně známá ochranná známka je dnes 

chráněna jen pro výrobky a služby, pro něž se stala v určité oblasti všeobecně známou, 

což je rozdíl oproti předchozí právní úpravě, kdy byla chráněna pro všechny kategorie 

výrobků a služeb.75 Posuzování všeobecné známosti známky náleží na území České 

republiky Úřadu, který zkoumá, zda je dané označení známé v určitém okruhu 

veřejnosti („MERCEDES“, „FORD“, „TIFANY“).  

5.5 Ochranné známky podle způsobu užití 

 Ochranné známky lze dělit i z pohledu jejich užívání či neužívání v praxi. 

5.5.1 Ochranné známky užívané  

 Dle platné právní úpravy je nezbytné pro udržení práv k ochranné známce její 

užívání ve formě, v jaké byla zapsána v rejstříku. Užitím se rozumí nejen uvádění 

ochranné známky na výrobcích a obalech, ale i tzv. fiktivní užívání, kdy je ochranná 

známka používána v reklamních a propagačních materiálech, v obchodní 

korespondenci, apod. Vlastníkovi, popř. smluvnímu uživateli přísluší výlučné právo 

známku užívat pro seznam výrobků či služeb, pro něž je zapsána. 

                                                 
75 HIPŠROVÁ, A. Všeobecně známé známky – jejich minulost a budoucnost. Průmyslové vlastnictví. 
2004, č. 5-6., s. 77 
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5.5.2 Ochranné známky neužívané 

 Neužívané ochranné známky jsou sice zapsané a registrované ve veřejném 

rejstříku ochranných známek, avšak aktuálně nejsou užívané. Neužívání ochranné 

známky může nastat jak neúmyslně, tak úmyslně (viz. níže). Dotyčné subjekty se tím 

však vystavují nebezpečí jejího výmazu z rejstříku ex offo.  

 

a) Ochranné známky úmyslně neužívané 

 

Ochranné známky defenzivní (blokážní, obranné, paralelní) 

 Vznik defenzivních ochranných známek není spojen s jejich skutečným 

užíváním, nýbrž slouží k obraným, resp. blokačním účelům. Jedná se většinou o 

známky podobající se původní zapsané ochranné známce, které se ale nevyužívají a 

které brání v jejich použití konkurenci. Záměrem vlastníka je rozšířit okruh ochrany pro 

svou dosavadní známku registrací známek podobných.  

 Avšak institut povinného užívaní ochranné známky je v rozporu s myšlenkou 

blokážních ochranných známek. Konkrétně ustanovení §13 odst.1 zákona o ochranných 

známkách stanoví možnost podat návrh na zrušení známky neužívané vlastníkem 

nepřetržitě po dobu 5 let. Toto ustanovení vychází z definice ochranné známky jakožto 

rozlišovacího označení, jež má smysl pouze, je-li aktivně užíváno. Určitým 

východiskem je definice „řádného užívání“ obsažená v §13 odst. 2 písm. a) zákona o 

ochranných známkách, podle níž je za řádné užívání považováno i užívání ochranné 

známky v takové podobě, která se od podoby zapsané neliší v prvcích, měnících její 

rozlišovací způsobilost. Označení, které je zaměnitelné se zapsanou známkou, je 

užíváno pro stejné výrobky a služby jako tato známka, a obsahuje stejné základní 

známkové motivy jako tato známka, tak může být užíváno nejen vedle, ale i namísto 

zapsané ochranné známky. Otázkou zůstává, zda řádným užíváním je i užívání jiné 

zaregistrované ochranné známky, která se od známky neužívané liší pouze v prvcích 

neměnících její rozlišovací způsobilost, nebo tato formulace pokrývá pouze případy, 

kdy má vlastník zaregistrovánu pouze jednu ochrannou známku a reálně používá 

podobné nezaregistrované označení. Odpovědí nám může být rozhodnutí SPS ve věci 
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„BAINBRIDGE“76, ze dne 13. září 2007. Závěr soudu zněl, že zmíněné ustanovení lze 

aplikovat pouze za situace, kdy má vlastník napadeného označení zaregistrovánu pouze 

jednu ochrannou známku, a používá ji v různých nezaregistrovaných mutacích.  

S ohledem na toto rozhodnutí lze očekávat, že na existenci defenzivních ochranných 

známek bude nadále pohlíženo jako na nežádoucí jev. 

 

Ochranné známky zásobní 

 Zásobní ochranné známky jsou přihlašovány z důvodů jejich užití majitelem 

v budoucnu, tzv. do zásoby s úmyslem, že budou využívány. Užijí se například až 

tehdy, když bude nový výrobek uveden na trh nebo když bude spuštěna připravovaná 

reklamní kampaň či výroba. 

 

Ochranné známky spekulativní 

 Spekulativní ochranné známky vznikají s jediným účelem, a to pro dosažení 

zisku ze známkoprávní transakce. Jejich existenci samozřejmě zákon neupravuje.  

 

b) Ochranné známky neúmyslně neužívané 

 

 K neúmyslnému neužívání ochranné známky může dojít tehdy, když se výrobky, 

pro které byla ochranná známka zapsána, přestanou vyrábět nebo když nejsou uvedeny 

na trh. Dalším důvodem může být její diskreditace na trhu. I zde platí základní zásada 

povinného užívání ochranné známky, tudíž její neužívání může být důvodem pro výmaz 

z registru Úřadem. 

5.6 Certifikační známky 

 Samostatnou kapitolou jsou certifikační známky. Platná právní úprava pojem 

certifikační známky nezná, hovoří pouze o kolektivních ochranných známkách ve 

smyslu čl. 7bis Pařížské úmluvy, přesto jejich užívání není in fraudem legis ani contra 

legem. Systém certifikačních známek zakotvuje Pařížská úmluva v čl. 6ter stanovením 

negativních podmínek zápisné způsobilosti.  
                                                 
76 Rozhodnutí SPS č. T-194/03 ze dne 22.4.2006 ve věci Il Ponte Finanziaria vs. OHMI (BAINBRIDGE) 
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 Certifikační známky jsou určeny k označení výrobků splňujících určitá 

stanovená kritéria, její užití informuje, že označený výrobek má určité vlastnosti nebo 

jakost. Na rozdíl od kolektivních známek nejsou certifikační známky dostupné pouze 

členům určitého sdružení či právnické osoby, ale naopak je může užívat jakýkoli 

výrobce, jehož výrobky splňují stanovená kritéria.  

 „Majitelem certifikační známky může být instituce, v jejíž působnosti je 

ověřovat, zda výrobky nesoucí certifikační známku tato kritéria splňují nebo spolek či 

sdružení uživatelů těchto známek, dohlížející na kvalitu označovaných výrobků.“77 

Certifikační známka tak slouží k rozlišení výrobků, které mají určité vlastnosti od 

výrobků, které tyto vlastnosti nemají (“Woolmark” – vlněná pečeť, která potvrzuje, že 

zboží, na kterém je použita, je vyrobeno ze 100% vlny; “Ekologicky šetrný výrobek” – 

ekoznačka používaná v ČR; “KLASA” – národní značka kvality pro výrobky z českých 

surovin vyrobené v Česku). V případě, že zboží či služby již tato kritéria nesplňují, může 

dojít k zákazu užívání certifikační známky. 

5.7 Ochranná známka s dobrým jménem  

 K 1. dubnu 2004 se v našem právním řádu zásluhou platného zákona o 

ochranných známkách objevil institut ochranné známky s dobrým jménem. Dobré 

jméno mohou získat jak zapsané ochranné známky, tak i všeobecně známé známky. 

Dobrým jménem se rozumí, že určitá ochranná známka je široké veřejnosti známá a je 

spojována s dobrými vlastnostmi, které se očekávají od výrobků a služeb touto 

ochrannou známkou označených.78 Ochranná známka s dobrým jménem navyšuje jak 

cenu výrobků či služeb, tak i hodnotu jí samotné. Tím, že se stane v příslušném okruhu 

veřejnosti natolik významnou, je chráněna i pro výrobky a služby, které nejsou shodné 

nebo podobné s těmi, pro které je zapsána („ŠKODA“, „ORION“, „CANON“). 

 V této souvislosti bych ráda zmínila rozhodnutí ESD ve sporu mezi Intel 

Corporation Inc. a CPM United Kingdom Ltd., týkajícího se zápisu ochranné 

známky spol. CPM United Kingdom Ltd. ve znění „INTELMARK“ proti němuž se 

pochopitelně bránila společnost Intel Corporation Inc., jakožto vlastník ochranné 

                                                 
77 HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 304 
78 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006. s. 127 
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známky „INTEL“. Tato společnost namítala dobré jméno své známky, a dožadovala se 

zrušení zápisu ochranné známky „INTELMARK“. ESD se zabýval kritérii posouzení 

tohoto „neoprávněného těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné 

známky“ a „působení újmy“. ESD v rámci předběžných otázek formuloval faktory, 

podle kterých by měl být stupeň porušení rozlišovací způsobilosti ochranné známky s 

dobrým jménem posuzován, a to stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými 

známkami, dále povaha výrobků nebo služeb, pro které jsou zapsány kolidující ochranné 

známky, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i 

dotčené veřejnosti, intenzita dobrého jména starší ochranné známky, stupeň vnitřní 

rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné 

známky a nakonec existence nebezpečí záměny u veřejnosti. ESD vychází přitom ze 

zásady, na základě které je dobré jméno posuzováno ve vztahu k veřejnosti dotčené 

výrobky a službami, pro které byla tato známka zapsána. Může se tedy stát, že určitá 

část veřejnosti se s určitými produkty na trhu nesetká. Musí se tedy zohlednit povaha 

výrobků, pro které jsou kolidující ochranné známky zapsány. V souvislosti s rozlišovací 

způsobilostí známky pak vlastník starší známky s dobrým jménem musí prokázat, že 

užívání pozdější zaměnitelné známky působí rozlišovací způsobilosti jeho známky 

újmu, musí prokázat změnu hospodářského chování relevantních spotřebitelů.79  

 Z uvedeného vyplývá, že pokud se budou národní soudy řídit tímto a podobnými 

rozhodnutími ESD, povede to k oslabení postavení vlastníka ochranné známky 

s dobrým jménem. Vlastník takové známky bude mít ztížené postavení tím, že bude 

muset prokazovat nejen, že známka získala dobré jméno (a to ještě předtím, než třetí 

osoba začala užívat své zaměnitelné označení, nebo než se jej pokusila přihlásit jako 

ochrannou známku), ale i uvedenou újmu na rozlišovací způsobilosti. Otázkou zůstává, 

zda je zatížení vlastníků důkazním břemenem v souladu s podstatou ochranných 

známek s dobrým jménem. 

                                                 
79MALIŠ, P. Rozhodnutí ESD ve věci ochranné známky „INTEL“, aneb vyplatí se vlastnit ochrannou 
známku s dobrým jménem? [citováno 12.8.2010] dostupné z: 
 http://www.pravoit.cz/article/rozhodnuti-esd-ve-veci-ochranne-znamky-intel-aneb-vyplati-se-vlastnit-
ochrannou-znamku-s-dobrym-jmenem  
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5.8 Ochranná známka „telle-quelle“ 

 Nejedná se o zvláštní druh ochranné známky, pouze o úpravu postupu při 

přihlašování ochranné známky, která je již řádně zapsána v zemi původu. „Podle čl. 

6quin. Pařížské unijní úmluvy známka, která byla na základě zápisu v zemi původu 

přihlášena k ochraně v jiné unijní zemi. Zde musí být zapsána tak (v takové formě – 

telle), jak (quelle) byla  zapsána v zemi původu. Zásada telle-quelle se však vztahuje jen 

na provedení známky.“80  

6. Netradiční ochranné známky z pohledu judikatury 

 Jak již bylo řečeno, ochrannou známkou může být pouze označení, které 

kumulativně splňuje dvě podmínky, a to grafickou znázornitelnost a rozlišovací 

způsobilost. Označení vyjádřená nebo vnímatelná v jiné než grafické podobě jsou tudíž 

primárně neschopná zápisu do rejstříku ochranných známek a nepožívají známkové 

ochrany. Týká se to především zvukových známek (znělky, signály), čichových známek 

(specifické vůně, pachy), světelných známek (projekce, televizní přenosy), pohybových 

známek (obrazové nebo kombinované známky v charakteristickém pohybovém záběru), 

hologramů apod. Takováto označení si vysloužila názvy jako nová, exotická, nezvyklá, 

netradiční nebo nekonvenční.81  

Zákon o ochranných známkách těmto speciálním ochranným známkám ochranu 

neposkytuje, stejný názor zastává většina států (výjimku tvoří např. USA). „Pro 

registraci u nás přichází v úvahu pouze jejich grafické vyjádření (např. několik graficky 

znázorněných not), pokud toto vyjádření splňuje podmínku zápisné způsobilosti, 

zejména z hlediska rozlišovací způsobilosti. V takovém případě je však registrací 

ochranné známky chráněno jen právě toto grafické vyjádření, nikoliv jím vyjádřený 

zvukový projev.“82 

                                                 
80 TÝČ, V. Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv. Brno:  Masarykova univerzita, 
1993. s. 68 
81 SANDRI, S. RIZZO, S. Non-Conventional Trade Marks and Community Law. Leicester: MARQUES, 
2003. s. iv 
82 JAKL, L. a kol. Ochranné známky a označení původu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. s. 
18 
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 V rámci Evropské unie je poměrně hojně diskutovaná otázka možnosti zápisu 

zvukových a čichových známek. Jak známková směrnice, tak nařízení o ochranné 

známce Společenství kladou jako základní podmínku pro zápis ochranné známky její 

grafickou znázornitelnost a současně podmínku rozlišovací způsobilosti. Pokud se jedná 

o podmínku grafické znázornitelnosti, není vyloučeno, aby byly jako ochranná známka 

zapsány zvuky. Ne zcela jednoznačná je možnost zápisu čichových známek. 

 ESD byla potvrzena možnost zápisu zvukových ochranných známek83. Jako 

dostačující pro splnění podmínky grafické znázornitelnosti ESD uvedl hudební partituru 

obsahující přesné hodnoty jako hudební klíč, noty, pomlky, atd. Co se týče registrability 

čichových známek, ESD výslovně nevyloučil vůně z okruhu označení, jež mohou tvořit 

ochrannou známku. ESD však došel k závěru, že požadavky grafické znázornitelnosti, 

nejsou splněny pomocí chemického vzorce, popisem napsaných slov, uložením vzorku 

vůně nebo kombinací těchto možností84.  

 Taktéž rozhodovací praxe OHIM nevylučuje ze zápisu zvukové ochranné 

známky. V jednom případě dokonce došlo k registraci čichové ochranné známky 

Společenství („vůně čerstvě posekané trávy“ pro tenisové míčky)85. 

 Poměrně rozšířené jsou zvukové ochranné známky v americkém 

známkoprávním systému (zvukové znělky „INTEL“ či „T-MOBILE“). V současné 

době je v rejstříku Patentového a známkového úřadu USA zapsáno několik desítek 

zvukových a čichových známek. Dále je zde možno registrovat hologramy či pohybové 

ochranné známky, chuťovou ochrannou známku tento Úřad zatím nezaregistroval  

(ochutnání zboží následuje až po jeho koupi, chuť tedy neplní funkce ochranné 

známky).  

 Se zvukovou značkou se lze setkat i na území České republiky (např. znělka 

„FAMILY FROST“ při prodeji zmrzliny), která však nepožívá formální ochrany.  

                                                 
83 Rozhodnutí ESD C-283/01 Shield Mark BV v. Joost Kist -  týkalo se registrace zvukových ochranných 
známek v Beneluxu (úvodních devět not Beethovenovy skladby „Pro Elišku“ a zvuk kokrhajícího 
kohouta pomocí holandské zvukomalby) viz. níže 
84 Rozhodnutí ESD C-273/00 Ralf Sieckmann v. Deutches Patent und Markenamt – jednalo se o 
odmítnutí zápisu čichové ochranné známky Německým patentovým a známkovým úřadem. Čichová 
známka byla v přihlášce popsána i chemickým vzorcem a dále bylo uvedeno, kde získat vzorky této 
čichové známky. ESD však dospěl k závěru, že požadavky grafické znázornitelnosti tímto nejsou splněny 
viz. níže. 
85 Rozhodnutí Druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 11. února 1999 R 156/1998-2 
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  Vzhledem k tomu, že v rozhodovací praxi Soudního dvora lze sledovat posun 

v oblasti týkající se tzv. netradičních ochranných známek, pojednává tato kapitola o 

nejvýznamnějších rozhodnutích ESD ve vztahu k netradičním označením. 

6.1 Čichové ochranné známky 

V souvislosti s grafickou znázornitelností těchto označení lze spatřovat větší 

komplikace. Přestože je čichová paměť nejspolehlivější pamětí a čichové známky by tak 

představovaly pro své majitele cenné označení jejich výrobků, nelze je s ohledem na 

požadavek grafického znázornění jednoznačně identifikovat, jelikož neexistuje jednotný 

obecně přijímaný systém vůní, jako je tomu u ochranných známek tvořených barvou, 

což vede k tomu, že registrace čichových ochranných známek je spíše výjimečná. 

Argumentem pro odmítnutí zápisu těchto označení je také skutečnost, že vůně je jak 

ýmsi druhotným identifikátorem určitého výrobku, neboť spotřebitel nejprve vnímá 

vnější znaky výrobku a až poté vůni. 

V oblasti čichových ochranných známek je významné rozhodnutí ESD z 12. 

prosince 2002 ve věci C-273/00 Ralf Sieckmann ca. Deutsches Patent und 

Markenamt (dále jen „rozhodnutí Sieckmann“). Toto zásadní rozhodnutí v oblasti 

netradičních označení stanovilo, že chemický vzorec není schopen splnit požadavek 

grafického ztvárnění, podobně jako pouhý popis nebo uložení vzorku nadaného vůní, a 

to ani v jejich kombinaci. Co se týče konkrétního vzorku, který by zachoval vůni, 

nastává zde problém s jeho trvanlivostí a vyprcháváním vůně.86 

Přihlašovatel pan Sieckmann žádal registraci čichové ochranné známky pro 

chemickou látku methyl cinamát (methyl ester kyseliny skořicové) a pro její bližší 

identifikaci připojil chemický vzorec a slovní popis „balzámová ovocná vůně s jemným 

nádechem skořice“. Nadto k přihlášce dodal vzorek vůně a uvedl, kde lze vzorky této 

čichové známky získat. 

Po zamítavém rozhodnutí známkového úřadu se otázkou zápisné způsobilosti 

zvukových ochranných známek zabýval ESD v rámci tzv. předběžných otázek 

týkajících se interpretace známkové směrnice konkrétně čl. 2.  ESD konstatoval, že 

                                                 
86 DVOŘÁKOVÁ, K. Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních. 
Průmyslové vlastnictví. 2005, č. 7-8, s. 107 
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ochranná známka může být tvořena označením, které není možno vnímat vizuálně, 

avšak je možné je graficky znázornit, především pomocí obrazců, čar a písmen a musí 

jít o označení, které je jasné, přesné, ucelené, samostatné, snadno přístupné, 

srozumitelné, trvalé a objektivní87. Dále se ESD vyjádřil k jednotlivým prostředkům, na 

základě kterých lze čichové známky graficky znázornit. Z chemického vzorce lze jen 

stěží zjistit jakou vůni představuje, a proto není dostatečně srozumitelný, navíc 

nezobrazuje vůni jako takovou a nelze jej považovat za grafické ztvárnění vůně. Ani 

slovní popis vůně není dostatečně přesný a objektivní. Vzorek vůně, který bude uložen 

pro potřeby identifikace vůně, též nepředstavuje grafické znázornění, navíc vzorky vůní 

nemohou být dostatečně stálé a trvalé.88 

Požadavek grafického znázornění tedy nesplňuje chemický vzorec, slovní popis 

či uložený vzorek, a to ani samy o sobě a ani v kombinaci. ESD tak významně přispěl k 

vyjasnění definice ochranné známky dle čl. 2 známkové směrnice, přestože zamítnul 

veškeré předložené možnosti grafického znázornění čichových známek. Na základě 

pravidla, že vnitrostátní právo musí být vykládáno v souladu s evropským právem, byl 

tento postup přenesen i na vnitrostátní soudy a známkoprávní úřady. 

 

V rámci rozhodovací praxe OHIM89 byla v roce 1999 zaregistrována jediná 

čichová známka, tedy ještě před rozhodnutím Sieckmann, a to čichová ochranná 

známka „vůně čerstvě posekané trávy“, jež si nechala zaregistrovat společnost 

Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing pro tenisové míčky. Tato 

známka, která již zanikla, tak představuje „perlu na poušti a individuální rozhodnutí, u 

něhož je nepravděpodobné, že bude ještě zopakováno“.90 Nadále se tedy rozhodovací 

praxe OHIM musela přizpůsobit rozhodnutí Sieckmann.91 

 

Směr, který uvedené rozhodnutí Sieckmann udalo, je patrný i z dalších 

rozhodnutí OHIM, kdy došlo k odmítnutí chuťové ochranné známky definované jako 

„chuť umělých jahod“ ve vztahu k farmaceutickým výrobkům. Uvedené označení 

                                                 
87 citováno z uvedeného rozhodnutí: „clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable 
and objective“ 
88 KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek. Právní rádce, 2004, č. 2, s. 13 an. 
89 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM R 156/1998-2 
90 Stanovisko Generálního advokáta ve věci C-273/00 
91 CHARVÁT, R. Ochranná známka Evropských společenství. Právní rádce, 2004, č. 4, s. IV 
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nesplňovalo požadavek grafické znázornitelnosti, jelikož bylo ve vztahu k chuti 

identifikováno pouhým slovním popisem. Chuť může být navíc produkována různými 

způsoby s různými výsledky. 

Dalším důkazem je rozhodnutí Soudu prvního stupně č. T-305/04 ze dne 

27.10.2005, kdy došlo v rámci OHIM92 k odmítnutí zápisu čichové ochranné známky 

„vůně zralé jahody“ („odeur de fraise mure“). Ani toto označení nesplňovalo 

podmínku grafické znázornitelnosti, když bylo popsáno jako vůně zralé jahody a byl 

k němu připojen barevný obrázek znázorňující červenou jahodu. SPS nevyhověl 

námitkám žalobce, že všechny jahody voní stejně, jelikož každá odrůda jahod může 

odkazovat na jinou vůni, tudíž popis vůně zralé jahody není jednoznačný, přesný a ani 

objektivní. Navíc neexistuje jednotná mezinárodní klasifikace vůní, která by umožnila 

objektivní identifikaci čichových označení.93 Obrazový prvek ve formě jahody též není 

ve vztahu k identifikaci vůně relevantní, jelikož představuje pouze předmět nesoucí 

čichové označení a nikoliv vůni, která má být chráněna.94 V případě, že nelze chemický 

vzorec považovat za grafické znázornění vůně, nelze tak považovat ani obraz 

představující jahodu. 

K registraci čichové ochranné známky na základě přihlášky podané k OHIM 

nedošlo ani v případě přihlašované čichové známky „vůně citronu“95 (el olor a limon) 

nebo „vůně vanilky“ (the smell of vanilla), a to z důvodu nesplnění podmínky grafické 

znázornitelnosti, jelikož obě tato označení byla popsána pouze slovy. 

 

Dílčí shrnutí 

 Přestože rozhodnutí Sieckmann bylo v souvislosti s registrací čichových 

ochranných známek zlomové a další rozhodnutí týkající se netradičních označení na ně 

navázala, musíme si položit otázku, zda udalo v této oblasti správný směr. Čichová 

označení nebyla definicí ochranné známky v čl. 2 známkové směrnice vyloučena z 

registrace, avšak ESD zamítl veškeré uvedené prostředky, na základě kterých mohly být 

                                                 
92 Rozhodnutí OHIM č. R 591/2003-1 ze dne 24.5.2004 
93 DVOŘÁKOVÁ, K. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. 
Průmyslové vlastnictví. 2005, č. 7-8, s. 108 
94 PIPKOVÁ, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství. Praha: 
ASPI, a.s., 2007, s. 4 
95 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM č. R 445/2003-4 
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vůně či pachy znázorněny, což ukazuje jistou nereálnost registrace vůně jako čichové 

ochranné známky.  

S ohledem na technologický vývoj a stále nové způsoby propagace výrobků a 

služeb, lze očekávat, že význam čichových podnětů bude stoupat na významu jak pro 

reklamní účely, tak pro konkrétní identifikaci produktů. Můžeme tedy v budoucnu 

očekávat další převratné rozhodnutí v této oblasti v případě, že některý z přihlašovatelů 

nabídne novou metodu grafického znázornění vůně, což bude jistě nesnadný úkol, 

vzhledem k tomu, že pan Sieckmann vyčerpal veškeré dosud možné prostředky. 

6.2 Zvukové ochranné známky 

 Zvukové ochranné známky jsou asi nejčastějším druhem netradičních 

ochranných známek. Zvukové ochranné známky tvoří buď hudební zvuky již dávno 

existující, nebo speciálně vytvořené pro účely zápisu ochranné známky. Zvuk je oproti 

ostatním netradičním ochranným známkám nejsnadněji graficky znázornitelný, což 

vede k vyšší úspěšnosti v registraci těchto ochranných známek. 

 Zásadním rozhodnutím v oblasti zvukových ochranných známek je rozsudek 

ESD z 28. listopadu 2003 ve věci C-283/01 Shield Mark BV ca. Joost Kist h.o.d.n. 

Memex (dále jen „rozhodnutí Shield Mark“). Společnost Shield Mark BV byla 

vlastníkem několika zvukových ochranných známek, které registrovala u Úřadu 

duševního vlastnictví v Beneluxu. Jednalo se o známku tvořenou prvními devíti tóny 

Beethovenovy skladby „Pro Elišku“, dále známku vyjádřenou zvukem kokrhajícího 

kohouta označenou „Kukelekuuuuu“, jakožto onomatopoeiy, tedy skupiny slov 

foneticky imitující určité zvuky, a dále sled hudebních not „e, dis, e, dis, c, h, d, c, a“. 

Společnost pak tato označení používala ve své reklamní kampani, přičemž skladba „Pro 

Elišku“ zazněla při každém spuštění reklamy a „kokrhání kohouta“ bylo použito na 

softwaru, který společnost distribuovala. Jiný soutěžitel však též začal používat ve své 

reklamní kampani skladbu „Pro Elišku“ a „kokrhání“, což vedlo k soudnímu sporu.  

 Po zamítavém rozhodnutí soudu prvního stupně se otázkou zápisné způsobilosti 

zvukových ochranných známek zabýval ESD v rámci tzv. předběžných otázek 

týkajících se interpretace známkové směrnice konkrétně čl. 2. ESD se v tomto případě 

opíral o již zmíněné rozhodnutí Sieckmann a též o stanoviska několika států a Komise. 
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Při zodpovězení otázek ESD konstatoval stejné závěry jako v případě rozhodnutí 

Sieckmann, tedy že ochrannou známkou mohou tvořit pouze označení graficky 

znázornitelná a vizuálně vnímatelná, avšak výčet označení uvedených v čl. 2 známkové 

směrnice není taxativní. ESD tedy došel k závěru, že označení tvořená zvukem mohou 

tvořit ochrannou známku, ovšem za splnění podmínky grafického znázornění. Dále 

ESD uvedl, že přestože zvuková označení nejsou na základě definice uvedené ve 

známkové směrnici vyloučena z možnosti tvořit ochrannou známku, nemohou členské 

státy předem omezit jejich registraci.  

 Zvukové ochranné známky tedy musí být dostatečně a jednoznačně graficky 

znázornitelné. Ve vztahu k předmětným ochranným známkám ESD konstatoval, že 

slovní popis je pro dostatečnou grafickou znázornitelnost zvukových ochranných 

známek zcela nevyhovující, stejně tak popis známky pomocí onomatopoeiy. Ochranné 

známky společnosti Shield Mark BV tak nebyly shledány jako způsobilé pro poskytnutí 

právní ochrany, jelikož postrádají přesnost a jasnost.96 Jako možné znázornění zvuku 

ESD připustil pomocí hudebních not, avšak za podmínek, že notová osnova rozdělená 

do linek a mezer definuje zvuk pomocí not, pomlk, klíčů a hudebních značek určujících 

tempo, rytmus, intenzitu a délku tónů i celé melodie. Pouze takové znázornění zvukové 

ochranné známky může představovat věrné zobrazení zvuku. Jak vyplývá z výroku ESD 

„Pokud jde o zvukové označení, požadavky na grafické znázornění splněny nejsou, 

jestliže je označení ztvárněno graficky prostřednictvím popisu užívajícího psaný jazyk, 

jako je uvedení, že je označení tvořeno notami, z nichž se skládá známé hudební dílo, 

nebo uvedení, že jde o křik zvířete, nebo prostřednictvím jednoduché zvukomalby bez 

jiného upřesnění nebo prostřednictvím sledu hudebních not bez jiného upřesnění. 

Naproti tomu uvedené požadavky splněny jsou, jestliže je označení ztvárněno 

prostřednictvím notové osnovy rozdělené na takty, na níž jsou uvedeny zejména klíč, 

hudební noty a pomlky, jejichž forma uvádí relativní hodnotu, a případně alterace.“ 

 ESD tímto rozhodnutím přispěl k ucelenějšímu výkladu definice ochranné 

známky v souvislosti s registrací zvukových označení. Uvedl, že zvuky mohou tvořit 

ochranné známky, pokud splňují kritéria stanovená na základě rozhodnutí Sieckmann.97 

                                                 
96 PETR, M. Zvukové a čichové ochranné známky v judikatuře ESD. Obchodní právo, 2004, č. 6, s. +ě 
an. 
97 HART, T., FAZZANI, L., CLARK, S. Intellectual property law. New York: Palgrave Macmillan, 2006, 
s. 95 
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Nicméně, ani v tomto případě se ESD nevypořádal se všemi otázkami týkajícími 

se možností grafického znázornění zvuku. 

 

Vzhledem k tomu, že uvedené rozhodnutí definovalo požadavky na grafickou 

znázornitelnost zvukových ochranných známek pomocí notové osnovy, stoupl i počet 

registrovaných zvukových známek Společenství.  

Problematickými tak zůstávaly případy, kdy žadatel o registraci předložil zvuk 

znázorněný pouze sonogramem. Touto otázkou se zabýval odvolací senát OHIM98 

v souvislosti s registrací zvukové ochranné známky Společenství společnosti Edgar 

Rice Burroughs, Inc. pro tzv. „Tarzanův řev“. Přihlašovaná známka byla definována 

pomocí sonogramu a přiloženého textu, což vedlo k jejímu zamítnutí z důvodu 

nedostatečného grafického znázornění. 

V minulosti však odvolací senát OHIM99 uznal zvukovou známku „řev lva“, 

ačkoliv byla znázorněna též pouze sonogramem. Přesto se OHIM vyjádřil v tom 

smyslu, že s předchozím rozhodnutím nesouhlasí, jelikož je v rozporu s judikaturou 

ESD, a dřívější rozhodnutí OHIM je pouhým obiter dicta100. Záznam zvuku pomocí 

sonogramu tedy nesplňuje kritéria samostatnosti, jelikož jej nelze reprodukovat bez 

technických prostředků, ani kritéria jasnosti či srozumitelnosti, jelikož obraz nelze 

transformovat zpět na zvuk. Navíc není zřetelné, jaký zvuk je reprodukován, zda lidský 

hlas nebo zvuk vydávaný hudebním nástrojem či zvířetem. Tyto nedostatky tak 

nemohou být napraveny ani slovním popisem daného zvuku. Neobstojí ani argument 

všeobecné známosti zvuku představujícího Tarzanův řev, protože existuje několik 

odlišných verzí tohoto zvuku v závislosti na jeho filmovém zpracování. 

 

Dílčí shrnutí 

 Přestože rozhodnutí ve věci Shield Mark BV vs. Joost Kist vedlo k vyjasnění 

definice a požadavků v souvislosti s registrací zvukových známek, nevyčerpalo všechny 

možnosti grafického znázornění těchto označení. Spolu s rozvojem technologií tak lze 

                                                 
98 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM č. R 708/2006-4 ze dne 27.9.2007 
99 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM č. R 781/1999-4 ze dne 25.8.2003, kterému však předcházelo 
rozhodnutí ESD ve věci Shield Mark BV vs. Joost Kist 
100 Obiter dicta je část rozhodnutí, která shrnuje další argumenty a která není autoritativní, nemá sílu 
precedentu 
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do budoucna očekávat vývoj v této oblasti, zejména v souvislosti s elektronickou 

archivací zvuků. Elektronický záznam splňuje všechny požadavky pro registraci, jako 

jsou jasnost, přesnost, srozumitelnost, samostatnost, přístupnost, trvalost i objektivnost, 

přesto se nejedná o grafické znázornění tak, jak je vyžadováno na základě platné 

legislativy. OHIM však již dnes přijímá přihlášky zvukových ochranných známek na 

základě zvukových záznamů a přiložených sonogramů, které naplňují požadavek na 

grafickou znázornitelnost. 

6.3 Ochranné známky tvořené pouze barvou 

 Problematická z hlediska rozlišovací způsobilosti je i barva. Každá ochranná 

známka může být zapsána jak v černobílém, tak v barevném provedení. Avšak zápis 

jedné barvy nebo kombinace barev jako takových lze, pouze je-li barevný odstín velmi 

speciální (musí být v přihlášce konkretizován např. uvedením čísla odstínu dle vzorníků 

barev). Ostatní základní barevná škála musí zůstat dostupná každému. Takováto 

označení tvořená pouze barvou či kombinací barev bez jasných kontur označujeme též 

jako „abstraktní barevné známky“ či „barva per se“. „Možnost chránit označení tvořené 

pouhou barvou lze pouze v případě, pokud je distinktivní, tj. má schopnost rozlišit 

výrobky a služby svého vlastníka od výrobků a služeb jiných osob.“101 Tento názor je 

patrný jak z rozhodovací praxe OHIM, ESD, tak českých soudů. 

 Základním rozhodnutím týkajícím se označení tvořených pouze barvou bylo 

rozhodnutí ESD ze dne 6.5.2003 ve věci C-104/01 Libertel Groep BV vs. Benelux 

Merkenbureau (dále jen „rozhodnutí Libertel“). Přihláška ochranné známky 

vyobrazené obdélníkem oranžové barvy a doplněná popisem ve tvaru slova „oranžová“ 

bez jakéhokoli odkazu na barevný kód 102 byla známkoprávním úřadem zamítnuta 

z důvodu rozlišovací nezpůsobilosti.  

 ESD se tímto případem zabýval v rámci předběžných otázek. ESD konstatoval, 

že barva sama o sobě může mít ve vztahu k určitým výrobkům a službám rozlišovací 

způsobilost, avšak pod podmínkou, že musí být označením, musí mít rozlišovací 

                                                 
101 HORÁČEK R., ČADA K., HAJN P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 307 
102 DVOŘÁKOVÁ, K. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. 
Průmyslové vlastnictví. 2005, č. 7-8, s. 105 
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způsobilost a být graficky ztvárněna jasným, přesným, uceleným, snadno dostupným, 

srozumitelným, trvanlivým a objektivním způsobem. V obecných otázkách tedy ESD 

odkázal na rozhodnutí Sieckmann. Podmínka grafického znázornění však není splněna 

pouhým vyobrazením barvy na papíře ani předložením vzorku barvy, který může být 

poškozen. Může ale být naplněna určením dané barvy pomocí mezinárodně uznávaného 

identifikačního kódu. Barva jako taková tak může získat rozlišovací způsobilost. Dále 

konstatoval, že existuje rozdíl v tom, zda je zápis barvy jako ochranné známky 

požadován pro velký počet výrobků a služeb nebo jen pro určitou skupinu produktů. 

Uvedené ovlivňuje rozhodování o registraci barvy jako ochranné známky jak ve vztahu 

k její rozlišovací způsobilosti, tak s ohledem na veřejný zájem, aby nedocházelo 

k přílišnému omezení v přístupu k barvám ostatním soutěžitelům, kteří nabízejí výrobky 

či služby obdobného typu. Známkoprávní úřady tak musí provádět šetření v souvislosti 

s registrací barvy jako ochranné známky, především musí vzít v potaz aktuální situaci a 

všechny okolnosti případu vztahující se k předchozímu užívání takového označení.  

 Rozhodnutí Libertel tak přispělo k vyjasnění interpretačních pravidel 

stanovených zejména rozhodnutím Sieckmann. Problematickým se jeví ve vztahu 

k zápisné způsobilosti těchto abstraktních označení ani ne tak grafická znázornitelnost, 

jako spíše rozlišovací způsobilost. Barvy tuto vlastnost obecně nemají, avšak 

dlouhodobým užíváním na trhu ji mohou získat. Otázka rozlišovací způsobilosti tak 

nadále zůstává na rozhodnutí jednotlivých úřadů. 

 

 Dalším významným judikátem ESD je rozhodnutí ze dne 24.6.2004 ve věci C-

49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH (dále jen “rozhodnutí Heidelberger“), které 

navázalo na předchozí rozhodnutí Libertel a které se věnovalo otázce možnosti zápisu 

kombinace více barev.103 Přihláška ochranné známky byla vyobrazena tak, že na archu 

papíru byla horní polovina modrá a dolní žlutá, dále byla uvedena mezinárodní 

klasifikace barev RAL a připojen popis „Požadovaná ochranná známka se skládá 

z žadatelových firemních barev, jenž jsou užívány ve všech podobách, zejména na 

                                                 
103 ESD v této věci odkázal na ustanovení čl. 15 odst. 1 Dohody TRIPS, kde je uvedeno, že kombinace 
barev mohou být ochrannou známkou. Jelikož je ES smluvní stranou této dohody, musí aplikovat své 
právní předpisy v souladu s ní. 
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obalech a etiketách“. Žádost o registraci byla odmítnuta a ESD se k případu vyjádřil 

v rámci předběžných otázek. 104 

 ESD konstatoval, že barvy a kombinace barev abstraktně určené bez jasných 

kontur, mohou tvořit ochrannou známku, pokud odkazují na určitou mezinárodní 

klasifikaci barev.105 Grafické znázornění kombinace barev musí být navíc systematicky 

uspořádáno. Nestačí pouhé vyobrazení dvou a více barev vedle sebe bez tvaru či kontur 

či popis „v každé formě“. Takto specifikované barvy by totiž umožňovaly nejrůznější 

kombinace, což by jistě nevedlo k přesnosti a jednotnosti vyžadované definicí ochranné 

známky. Nutno podotknout, že ESD nestanovil, jakým způsobem těchto požadavků 

dosáhnout, tudíž i nadále zůstává na uvážení jednotlivých úřadů, zda určitá forma 

grafického ztvárnění odpovídá výše uvedeným principům. 

 

 V této souvislosti musím zmínit i rozhodnutí Soudu prvního stupně, jelikož tento 

se již před rozhodnutím Heidelberger několikrát vyjadřoval k zápisné způsobilosti 

kombinace barev jako ochranné známky. Jedná se o rozhodnutí ze dne 25:9:2002 ve 

věci T-316/00 Viking-Umwelttechnik GmbH vs. OHIM. Vyobrazení ochranné 

známky sestávalo ze dvou obdélníků jednoho v šedé barvě a druhého v barvě zelené. 

Obě barvy byly určeny na základě mezinárodní barevné klasifikace Pantone. Ochrana 

byla požadována pro různá zahradnická náčiní. Soud však konstatoval, že uvedená 

kombinace barev nemá rozlišovací způsobilost, jelikož obě barvy jsou s ohledem na 

chráněné zboží běžně používány a jsou tudíž nedistinktivní.  

 Stejně tak rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne 9.6.2002 č. T-234/01 ve věci 

Andreas Stihl AG & Co. KG vs. OHIM, kdy byla odmítnuta přihláška sestávající 

z oranžového a šedého pravoúhelníku barevně odpovídajícím mezinárodní barevné 

klasifikaci Pantone z důvodu chybějící rozlišovací způsobilosti takovéto kombinace 

barev. Ochrana byla požadována pro motorové pily a obdobné nástroje. Soud 

konstatoval, že předmětné barvy nejsou ve vztahu k výrobkům neobvyklé, právě 

naopak. Oranžová barva slouží spíše k upozornění na nebezpečné části nářadí a šedá 

                                                 
104 PIPKOVÁ, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: 
ASPI, a.s., 2007, s. 206 
105 např. PANTONE, RAL, Focoltone, RGB, atd. 
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barva je spojována s klasickým povrchem těchto zařízení,  tudíž též nesplňuje funkci 

identifikátora původu.106 

 

 Nutno podotknout, že ani praxe OHIM není v této oblasti jednotná. 

Problematický není požadavek grafického znázornění barev či kombinace barev, ale 

určení, zda jsou předmětná označení distinktivní či ne. Nejednotnost požadavků OHIM 

na grafické znázornění barvy dokreslují následující případy. 

 Ve věci LIGHT GREEN107 bylo konstatováno, že vzhledem k možnosti 

zachovávat data elektronicky, nehrozí nebezpečí, že se vzorek barvy změní nebo zničí a 

tudíž není nutné odkazovat na jejich kódy dle mezinárodních barevných klasifikací. 

Naopak v případu DARK GREY/GREEN bylo uvedeno, že postačí jen odkaz na 

barevný kód, aby barva jako ochranná známka mohla být registrována. Z těchto důvodů 

je vhodné při podání přihlášky ochranné známky tvořené pouze barvou uvést jak kód, 

tak předložit reprodukci barvy. 108 

 V případu LIGHT GREEN byl navíc opět zdůrazněn požadavek na rozlišovací 

způsobilost barevného označení ve vztahu ke konkrétním výrobkům, v tomto případě 

žvýkačkám. Zelená barva se běžně v souvislosti s těmito pochutinami používá, tudíž 

tato barva nemůže odkazovat na původ výrobku ani identifikovat zboží ve vztahu ke 

spotřebitelům. OHIM potvrdil, že cílem známkové úpravy nemůže být znemožnění 

ostatním subjektům použití barev ani připravit trh o barevnou rozmanitost. 

 Další zajímavé rozhodnutí OHIM se vztahuje k výrobkům značky 

WHISKAS109. Týkalo se registrace ochranné známky tvořené pouze purpurovou 

barvou pro výrobky určené ke krmení domácích zvířat. Přihláška obsahovala jak 

barevný vzorek, tak popis barevného označení a určení barvy dle mezinárodního 

vzorníku. Přesto bylo shledáno, že barva nesplňuje podmínku rozlišovací způsobilosti. 

Žadatel proto podal doplňující podklady, které prokazovaly, že výrobky, pro které žádá 

ochranu, jsou po dobu několika let označovány touto barvou a široká veřejnost si je 

s touto barvou spojuje. Předložil tedy fotografie, reklamní předměty, svědecké výpovědi 

                                                 
106 DVOŘÁKOVÁ, K. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. 
Průmyslové vlastnictví. 2005, č. 7-8, s. 106 
107 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 18.12.1998 č. R 122/1998-3 
108 DVOŘÁKOVÁ, K. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. 
Průmyslové vlastnictví. 2005, č. 7-8, s. 107 
109 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM č. R 1620/2006-2 



 60

i průzkumy veřejnosti dokládající, že používání purpurové barvy jiným subjektem by 

mohlo vést k záměně. Odvolací senát OHIM konstatoval, že v tomto případě bylo 

prokázáno, že předmětná barva byla ve vztahu k výrobkům Whiskas používána. 

Významnou roli hrál také fakt, že výrobky značky Whiskas zabíraly vysoký podíl na 

trhu. Výsledkem bylo, že purpurová barva byla uznána způsobilou rozlišit výrobky 

Whiskas, následně byla registrována u OHIM jako ochranná známka a požívá právní 

ochrany. 

 

Dílčí shrnutí 

 Rozhodnutí Libertel přispělo k vyjasnění požadavků stanovených v souvislosti 

se zápisnou způsobilostí barev jako ochranných známek. Bylo jasně stanoveno, že barva 

sama o sobě může tvořit ochrannou známku. Dále zřetelně vymezilo možné způsoby 

grafického znázornění označení, která jsou tvořena pouze barvou, s odkazem na 

mezinárodně uznávané kódy barev. Taktéž rozhodnutí Heidelberger potvrdilo možnost 

registrace kombinace barev jako ochranné známky. 

 Ovšem bylo stanoveno, že barvy samy o sobě rozlišovací způsobilost nemají, 

mohou ji získat ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám na základě okolností 

individuálního případu. Nicméně podmínky, za kterých má určité označení tvořené 

barvou rozlišovací způsobilost či ne, nikde stanoveny nejsou. To v praxi přináší 

problémy, které se projevují především v rozhodování OHIM. 

 Přínosem je přiznání barvě rozlišovací způsobilost, jelikož s rozvojem nových 

technologií vzrůstá potřeba odlišit zboží na trhu. Barvy samy o sobě jsou tedy 

považovány za schopné nést znaky, které odliší původ určitého zboží. V současné době 

můžeme tento trend spatřit i v praktickém životě v souvislosti s výrobky značky Milka 

nebo službami poskytovanými společnostmi T-Mobile či O2. Jasně nám tyto barvy 

identifikují zboží potažmo výrobce. Je tedy nesporné, že barvy mohou být za určitých 

okolností způsobilé rozlišovat produkty, pro které jsou registrovány. Oproti jiným 

netradičním označením navíc poměrně snadno splňují podmínku grafického znázornění. 

Co se týče posuzování jejich rozlišovací způsobilosti, lze v této oblasti očekávat další 

rozhodnutí, která jasně stanoví podmínky, za kterých bude těmto abstraktním 

ochranným známkám přiznávána ochrana. 
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6.4 Tvar výrobku jako trojrozměrná ochranná známka 

 Výše uvedená rozhodnutí představují ve vztahu k netradičním označením 

rozšíření významu definice ochranné známky, jelikož jim přiznávají ochranu, přestože 

primárně nejsou způsobilá k registraci. Ovšem ochranné známky prostorové či 

trojrozměrné jsou obecně přijímaným druhem ochranných známek a běžně dochází 

k jejich registraci. Rozhodovací praxe ESD však v poslední době vede k restrikci 

trojrozměrných ochranných známek s ohledem na rozlišovací způsobilost tvarů 

výrobků. Z těchto důvodů stojí za zmínku uvést některá rozhodnutí a nastínit vývoj 

v oblasti registrace trojrozměrných ochranných známek. 

 Významnými judikáty v této oblasti jsou rozhodnutí ESD ze dne 29.4.2004 č. C-

456/01 P a C-457/01 P ve věci sporů mezi společností Henkel KGaA vs. OHIM a dále 

rozhodnutí ESD ze dne 29.4.2004 č. C-468/01 P až C-472/01 P ve věci sporů mezi 

společností Procter & Gamble Company vs. OHIM. Uvedená rozhodnutí byla 

rozhodnuta společně, jelikož se jednalo o propojené kauzy (dále jen „rozhodnutí 

Henkel, resp. Procter & Gamble“). 

 Předmětem sporu bylo, že obě výše uvedené společnosti požadovaly u OHIM 

registrovat trojrozměrnou ochrannou známku, a to pro tablety do myček na nádobí, 

které byly charakteristické jak barvou, tak tvarem. Přihlášky byly zamítnuty, přestože 

trojrozměrné tvary mohou tvořit ochrannou známku, avšak za podmínky, že jsou 

dostatečně neobvyklé a kontrastní, aby produkt mohl být identifikován pouze na 

základě jeho vzhledu, což se v těchto případech nepotvrdilo. Dále uvedl, že základní 

geometrické tvary musí být nadále přístupné každému subjektu, aby nedocházelo 

k omezování ostatních subjektů v jejich podnikatelské činnosti. SPS na základě podané 

žaloby konstatoval, že jak barva, tak tvar mohou tvořit ochrannou známku, ale v tomto 

případě jsou tablety do myček na nádobí vnímány spíše z praktického pohledu a jejich 

nový tvar představuje více účelný prvek, než prvek rozlišovací. Ani změna základních 

tvarů nebo obměna v barevnosti tablet nejsou dostatečným znakem pro určení původu 

výrobku, představují pouze další variantu tohoto typu zboží. ESD se k této otázce 

vyjádřil tak, že souhlasil s předchozími argumenty a dodal, že aby mohl být tvar 

výrobku vnímán jako ochranná známka, musí obsahovat nějaký nevšední a zajímavý 

prvek, kterým se ostatní výrobky svého druhu nevyznačují. Pouze taková ochranná 



 62

známka, která je dostatečně odlišná od obdobného zboží, naplňuje základní podmínku, 

tj. má rozlišovací způsobilost. V souvislosti s barevným označením tablet upozornil na 

nutnost zachovat základní barvy pro ostatní soutěžitele. Na základě těchto rozhodnutí 

tedy ESD stanovil, že tvar běžně užívaného výrobku nemůže být jednoduše 

zaregistrován jako trojrozměrná ochranná známka, pokud vzhled takového výrobku 

není překvapivý, kontrastní a neobyčejný, čili nepostrádá rozlišovací způsobilost. 

 

 S ohledem na výše uvedená rozhodnutí se dnes častěji setkáváme s odmítavými 

postoji známkoprávních úřadů i soudů k registraci trojrozměrných ochranných známek 

představujících tvar běžného výrobku. 

 Uvedené dokládá rozhodnutí ESD č. C-24/05 P ze dne 22.1.2006 ve věci August 

Storck KG vs. OHIM, které se zabývalo možností registrace trojrozměrné ochranné 

známky tvořené tvarem bonbonu světle hnědé barvy (the shape of a light-brown sweet). 

Vzhledem k tomu, že OHIM přihlášku odmítl, zabýval se věcí ESD, který se ve své 

argumentaci opíral o rozhodnutí Henkel, resp. Procter & Gamble. ESD konstatoval, že 

tvar bonbonu jako sladkosti běžně užívané se v ničem neodlišuje od ostatních tvarů 

obdobných sladkostí. Navíc tvar výrobku, který je uveden na obalech je nejasný, jelikož 

není zobrazen v podobě, pro kterou přihlašovatel požaduje registraci. ESD však 

nepopírá možnost prostorových ochranných známek získat rozlišovací způsobilost 

zavedeným užíváním na trhu. 

 Dalším zajímavým judikátem je rozhodnutí ESD ze dne 18.6.2002 č. C-299/99 

ve věci Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products 

Ltd. Společnost Philips si nechala elektrický holicí strojek se třemi rotujícími hlavicemi 

zaregistrovat jako trojrozměrnou ochrannou známku, a to na základě užívání. 

Konkurenční společnost podala návrh na prohlášení neplatnosti této známky a soud jí 

vyhověl s tím, že uvedenému označení chybí rozlišovací způsobilost, jelikož ochranná 

známka sestává pouze z tvaru, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku. 

ESD ve svém rozhodnutí konstatoval, že smyslem výluk ze zápisu je zabránit, aby 

známkoprávní ochrana udělovala jejímu majiteli monopol na technická řešení nebo 

užitné vlastnosti výrobku, které může uživatel požadovat i od výrobků konkurenčních 

subjektů. Ustanovení čl. 3 (1) e známkové směrnice má zabránit, aby nedocházelo 

k tvorbě překážek bránících ostatním soutěžitelům nabízet výrobky, které obsahují 
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obdobná technická řešení nebo užitné vlastnosti. Dále označení tvořené pouze tvarem 

výrobku není zápisu způsobilé z důvodu, že je konstatováno, že základní užitné 

vlastnosti tohoto tvaru jsou přičitatelné pouze technickému výsledku. U trojrozměrných 

ochranných známek je velmi nesnadné určit, kdy je tvar výrobku vnímán spotřebitelem 

jako výrobek sám o sobě a kdy již představuje něco neobvyklého a překvapivého.110 

 

 Dílčí shrnutí 

 Z uvedených rozhodnutí ESD lze vyvodit odlišný přístup k netradičním 

označením. Zatímco u zvukových, čichových či barevných vývoj směřuje k rozšíření 

definice ochranné známky, u ochranných známek trojrozměrných ESD aplikuje přísná 

pravidla pro posuzování rozlišovací způsobilosti. Uvedené vede k nízké úspěšnosti 

žadatelů o registraci trojrozměrných ochranných známek. Rozhodujícím faktorem při 

prokazování rozlišovací způsobilosti je v tomto případě snaha přihlašovatele ochranné 

známky předložit důkazy a podklady, ze kterých lze dovodit distinktivní charakter 

produktu. Stejně jako v případě ochranných známek tvořených pouze barvou je důležité 

prokázat rozlišovací způsobilost označení, co největším počtem důkazů.  

 V souvislosti s rozhodnutím ESD ve věci Henkel a Procter & Gamble lze 

polemizovat, neboť tablety v době přihlašování ochranné známky u OHIM nebyly 

běžnou formou výrobků v této oblasti. Naopak tablety představovaly nový typ produktu 

a po jeho uvedení na trh došlo k jejich napodobování. Pokud by celý proces netrval řadu 

let a ostatní výrobci by tak nezískali prostor pro napodobení tablet, nedošlo by 

k omezení jejich rozlišovací způsobilosti. Tvrzení ESD, že tablety by stejně nezískaly 

rozlišovací způsobilost, i kdyby byl přihlašovatel jediným výrobcem, nelze považovat 

za přesvědčivé. 

 Takovýto přísný postup lze vysledovat pouze ve vztahu ke tvarům výrobků. 

Uznávání rozlišovací způsobilosti v souvislosti s obaly výrobků, tak problematické 

není. Lze se setkat s případy, kdy přihlašovatelé naráží na obtíže při registraci běžných 

tvarů spotřebního zboží jako ochranných známek. Na druhé straně lze spatřit větší 

flexibilitu při registraci běžných forem obalů zboží, např. lahve.111 

                                                 
110 DVOŘÁKOVÁ, K. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. 
Průmyslové vlastnictví. 2005, č. 7-8, s. 111 
111 BERGQUIST, J. CURLEY, D. Shape Trade Mark and Fast-moving Consumer Goods. European 
Intellectual Property Review, 2008, č. 1, s. 23 
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 Nicméně nastavený trend v rozhodovací praxi ESD a známkoprávních úřadů lze 

jen uvítat, jelikož nekontrolovatelný růst počtu trojrozměrných označení by vedl ke 

vzniku monopolu na výrobu určitých výrobků běžného tvaru, což by neoprávněně 

omezilo ostatní soutěžitele. Pravidla pro posuzování rozlišovací způsobilosti 

trojrozměrných označení však ještě nejsou jasně stanovena a budoucí přihlašovatelé 

musí vycházet alespoň z již vydaných rozhodnutí, aby získali představu, jaké důkazy 

předložit, aby byla jejich žádost přijata. 

7. Nové trendy v zápisné způsobilosti netradičních ochranných známek  

Co se týče možnosti registrace netradičních ochranných známek, probíhají na 

mezinárodní úrovni diskuze o rozšíření definice ochranné známky, což by mělo dopad i 

na národní legislativu ČR v rámci harmonizace systémů. Problematika nových typů 

ochranných známek byla při Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO) 

prezentována v roce 2008 na 19. zasedání Stálého výboru pro ochranu ochranných 

známek, průmyslových vzorů a zeměpisných označení112 (The Standing Committee on 

the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications – SCT), jenž 

je publikována v dokumentu SCT 19/2 ze dne 28.4.2008.113 

7.1 Potenciální oblasti konvergence 

Nové druhy diskutovaných ochranných známek se podle výše zmíněného 

dokumentu dělí na viditelná a neviditelná označení.  

Viditelnými jsou trojrozměrné ochranné známky, ochranné známky sestávající 

z barvy, hologramy, pohybové a multimediální označení, poziční ochranné známky, 

ochranné známky gest.  

Neviditelnými označeními jsou zvukové a čichové ochranné známky, chuťové, 

pocitové a hmatové ochranné známky.  

                                                 
112 SCHÖNBORNOVÁ, M. Ochranné známky v právním řádu ČR a jejich nové typy. Průmyslové 
vlastnictví, 2009, č. 2, s. 61 an. 
113 Word Intellectual Property Organization [citováno 3.1.2011] dostupné z: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_19/sct_19_2.doc  
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Níže jsou uvedeny možné oblasti konvergence s ohledem na možnost zápisu 

nových druhů ochranných známek tak, jak se o nich diskutuje na mezinárodní úrovni, 

zejména v rámci pracovních jednání WIPO:114 

7.1.1 Trojrozměrná ochranná známka (3D) (Three-dimensional marks) 

 Trojrozměrné ochranné známky (např. tvar výrobku, obal výrobku) jsou 

považovány za více vžité ochranné známky než jiné z kategorie netradičních 

ochranných známek. Národní i mezinárodní známkové právo se jimi v minulosti již 

zabývalo, zejména ve Smlouvě o známkovém právu (TLT) (1994) a v Singapurské 

smlouvě (2006). Jejich registrace je možná v rámci některých národních úprav. 

Nicméně stále existují rozdíly v požadavcích na jejich grafické znázornění. 

Oblast možné konvergence: ohledně zápisu 3D ochranné známky mohla by být 

prezentována z jedné perspektivy, přičemž úřad by dle svého uvážení mohl požadovat 

více perspektiv pro účely následné registrace. Pro doplnění chybějících pohledů 

nezbytných pro popis 3D ochranné známky by byla žadateli poskytnuta přiměřená 

lhůta. Stejně tak by mohli žadatelé sami podat více jak jeden pohled 3D ochranné 

známky. V souvislosti se zveřejněním 3D ochranné známky je třeba zvážit, zda je 

důležité zveřejnit více pohledů na jednu a tutéž 3D ochrannou známku. V případě, že by 

se zveřejňoval jen jeden pohled, bylo by nutné zvážit, zda ponechat přihlašovateli 

svobodu ve výběru způsobu jejího zveřejnění. 

7.1.2 Ochranné známky sestávající z barvy (Colour marks) 

 Barva sama o sobě a kombinace barev bez znatelných kontur se taktéž řadí do 

kategorie netradičních ochranných známek. Jejich registrace je též možná pouze v rámci 

některých národních úprav.  

Oblast možné konvergence: co se týče registrace barvy jako ochranné známky či 

kombinace barev bez ohraničených kontur mohla by přihláška obsahovat vzorek barvy 

na papíru nebo v elektronické podobě. Úřady by mohly požadovat určení barev dle 

                                                 
114 SCHÖNBORNOVÁ, M. Ochranné známky v právním řádu ČR a jejich nové typy. Průmyslové 
vlastnictví, 2009, č. 2, s. 61 an. 
 



 66

jejich běžného názvu či dle barevných kódů určených na základě mezinárodně 

uznávaných identifikačních systémů jako jsou např. PANTONE, RAL, Focoltone, 

RGB, atd. Úřady by mohly též požadovat písemný popis toho, jak je barva použita na 

zboží nebo jak by se používala ve vztahu ke službám. 

7.1.3 Hologramy (Holograms) jako ochranné známky 

 Hologramy jsou určitou formou záznamu obrazu, která umožňuje zachytit jeho 

trojrozměrnou strukturu. Hologramy mohou obraz opticky zobrazit ve třech rozměrech. 

Obraz se však může měnit v závislosti na úhlu pohledu, což vede k jeho obtížnému 

grafickému znázornění na papíře. Hologram představuje, co se týče grafického 

znázornění a rozlišovací způsobilosti, jeden z nejproblematičtějších formátů. Většina 

úřadů však přesto požaduje grafické znázornění těchto netradičních ochranných 

známek. Hologramy tak s sebou nesou problém spočívající v posuzování jejich 

rozlišovací způsobilosti. Velký zájem o jejich registraci však není, protože pro 

přihlašovatele představují vysoké náklady. Nicméně ve světě již došlo k registraci 

ochranné známky jakožto hologramu, například v USA, kde jsou zaregistrovány již dvě 

holografické ochranné známky pro kreditní karty American Express.  

Oblast možné konvergence: s ohledem na přihlášku ochranné známky ve formě 

hologramu by takové vyobrazení ochranné známky mohlo obsahovat jediný pohled na 

označení, které obsahuje holografický efekt ve své celistvosti nebo v případě potřeby 

několikanásobný pohled na hologram z několika úhlů. Přihlašovatel by měl zároveň 

přiložit písemný popis vysvětlující holografický efekt pro případ, kdy hologram 

obsahuje více prvků. Podporovány by byly hologramy, které obsahují pouze jeden 

jednoduchý obraz spočívající v holografickém efektu. Vzhledem k obtížné 

zachytitelnosti, nemožnosti zasílat je elektronicky a vysokým nákladům, které s sebou 

nesou, není o hologramy jako o ochranné známky velký zájem.  

7.1.4 Pohybové nebo multimediální ochranné známky (Motion or multimedia 
signs) 

 Tato označení se mohou skládat nebo mohou obsahovat určité pohybující se 

prvky. Pohybující se obraz může být přestavován filmovým klipem, videem, 
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pohybujícím se logem pro televizní vysílání apod. Na základě již takto registrovaných 

ochranných známek můžeme rozlišit dva přístupy k možnému vyobrazení takových 

ochranných známek. Prvním je poskytnout úřadu sérii určitých statických obrazů 

chronologicky za sebou, které jasně znázorňují pohyb spolu s písemným popisem dané 

ochranné známky a dále s uvedením chronologického pořadí jednotlivých obrazů. 

Druhý způsob prezentace pohybové ochranné známky spočívá v předložení krátkého 

filmu, který bude úřadu podán spolu s písemným popisem takovéto ochranné známky. 

V tomto případě je však nutné úřadu předložit záznam pohybu v analogové či digitální 

podobě. 

Oblast možné konvergence: s ohledem na přihlášku pohybové či multimediální 

ochranné známky by se vyobrazení takové ochranné známky mohlo skládat z řady 

statických snímků, které seřazeny za sebou, budou znázorňovat pohyb. Přihláška by 

taktéž mohla obsahovat písemný popis vysvětlující pohyb. Úřady by mohly požadovat 

takovýto záznam v analogové či digitální podobě. 

7.1.5 Poziční (orientační) ochranné známky (Position marks) 

 Specifické a výrazné umístění označení tvořené určitým typem trojrozměrné 

známky ve vztahu k výrobku může tvořit v některých systémech ochrannou známku. 

Podstatou poziční ochranné známky je speciální způsob umístění určitého znaku na 

výrobek.115 Poziční ochranné známky jsou obvykle považovány za ochranné známky 

obrazové a je vyžadováno pouze jedno vyobrazení a jeden úhel pohledu na takové 

označení. K registraci pozičních ochranných známek dochází v ostatních státech 

Evropské unie (např. tři barevné pruhy na sportovním oblečení pro výrobky značky 

Adidas, písmeno H u kabelek značky Hermés). 

Oblast možné konvergence: pro účely registrace poziční ochranné známky by 

její vyobrazení mohlo sestávat z jednoho vyobrazení ochranné známky jako celku. Pro 

vykreslení takové ochranné známky může úřad požadovat určení pozice určitého prvku 

pomocí čerchovaných nebo tečkovaných čar. Současně může být požadován i slovní, 

                                                 
115 Práce Positron mark autora Rideau Camile [citováno 11.3.2011] dostupná z: 
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/network/universities/memoire_version_oami.p
df  
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písemný popis vysvětlující pozici přihlašované známky ve vztahu k produktu, pokud by 

grafické vyobrazení nebylo dostatečné. 

7.1.6 Ochranné známky gest (Gesture marks) 

 Ochranné známky gest, jakožto další druh netradičních ochranných známek, jsou 

v praxi spíše výjimečné.  

Oblast možné konvergence: pro účely registrace by se vyobrazení takové 

ochranné známky mohlo skládat z jednoduchého obrázku, ve kterém by byla ochranná 

známka gest zpracovaná jako obrazová ochranná známka nebo z několika snímků 

zobrazujících gesto resp. jeho fáze, pokud by byla ochranná známka považována za 

pohybovou. Současně by mohl být předložen i písemný popis vysvětlující dané gesto. 

Samozřejmě i v tomto případě by bylo nezbytné předložit záznam gest v analogové či 

digitální podobě. 

7.1.7 Zvukové ochranné známky (Sound marks) 

 Zvukové ochranné známky byly již v rámci některých systémů registrovány a 

požívají právní ochrany. Zvukové ochranné známky tvoří buď hudební zvuky již dávno 

existující, nebo speciálně vytvořené pro účely zápisu ochranné známky. Mohou je tvořit 

i tzv. nehudební zvuky, které se vyskytují v přírodě (zvířecí zvuky, zvuky 

geografického původu) či při provozu strojů a jiných zařízení.  

Oblast možné konvergence: v rámci registrace zvukové ochranné známky by se 

vyobrazení takové ochranné známky obsahující hudební zvuk sestávalo z předloženého 

hudebního záznamu na notové osnově spolu s písemným popisem ochranné známky, 

který by identifikoval používané hudební nástroje, hrané tóny, jejich trvání, resp. délku 

a jiná specifika či charakteristiky zvuku. Úřady by mohly požadovat i předložení 

analogové či digitální nahrávky zvuku v běžně používaném audio záznamu. Pokud by 

bylo možné podat přihlášku elektronicky, mohl by být zvuk předložen elektronicky. 



 69

7.1.8 Čichové ochranné známky (Olfactory marks) 

 Přestože čichové ochranné známky byly již v některých zemích zapsány, zápis 

těchto označení stále zůstává výjimečný. Čichové ochranné známky by měly být 

znázorněny ve formě, která předává informace, jež umožňují široké veřejnosti řádnou 

identifikaci ochranné známky.  

Oblast možné konvergence: v souvislosti s registrací čichové ochranné známky 

by taková ochranná známka měla obsahovat popis pachu, resp. vůně. Bylo by na 

zvážení úřadu, zda by požadoval ukázku nebo vzorek navoněného produktu. Otázkou 

zůstává, zda by se takový vzorek vůně archivoval a zda by se vzorky vůně musely 

periodicky doplňovat z důvodu exspirace vůně. 

7.1.9 Chuťové ochranné známky (Taste marks) 

 Tento typ senzorických ochranných známek byl v některých zemích přijat 

k registraci, zdá se však, že v současné době zůstává zápis chutě jako ochranné známky 

spíše výjimečným. Některé státy však zastávají názor, že chuť jako faktor, kterým se 

spotřebitel řídí, následuje až po zakoupení zboží, tudíž taková ochranná známka 

nesplňuje svůj účel. Poměrně hojně diskutovaná je otázka, zda by byl o takový typ 

ochranné známky ze strany přihlašovatelů vůbec zájem, jelikož vnímání chutí je silně 

individuální záležitost. 

Oblast možné konvergence: pro účely registrace by přihláška chuťové ochranné 

známky mohla obsahovat podrobný písemný popis chuti. Na zvážení úřadu by bylo 

ponecháno, zda bude dále vyžadovat v rámci průzkumu zápisné způsobilosti vzorek 

produktu, pro který je ochranná známka přihlašována.  

7.1.10 Pocitové nebo hmatové ochranné známky (Texture or feel marks) 

 V případě pocitových, hmatových ochranných známek hraje velkou roli povrch 

výrobku. Pokud se jej spotřebitel dotkne, může rozpoznat zvláštní rozeznatelné 

struktury nebo textury. Ačkoliv je registrace pocitových a hmatových ochranných 

známek spíše výjimečná, došlo již k zápisu několika takových ochranných známek 
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(např. kontaktní čočky s určitými hřebínky na stranách, jenž jsou odhalitelné pouze 

dotykem ). 

Oblast možné konvergence: s ohledem na registraci hmatové ochranné známky 

by přihláška takové ochranné známky mohla obsahovat podrobný písemný popis 

ochranné známky. Na zvážení úřadu by bylo ponecháno, zda bude vyžadovat nějakou 

formu grafického znázornění takové ochranné známky a popř. jakou. 

7.2 Současná praxe v České republice 

 S ohledem na vývoj ve známkoprávní oblasti zůstává Česká republika stále 

konzervativní v přístupu k registraci nových netradičních ochranných známek. Stejně 

tak většina států Madridského systému zůstává značně rezervovaná, co se týče nových 

druhů ochranných známek.  

Právní úprava zatím nedovoluje poskytnout právní ochranu netradičním typům 

ochranných známek, jako jsou například zvukové nebo čichové ochranné známky. 

Zvukovým či hudebním znělkám je ochrana poskytnuta pouze, pokud jsou zachyceny 

ve formě notového zápisu. Některé ochranné známky v podobě hudební notace byly 

přihlášeny jako kombinované či obrazové ochranné známky, a nelze je proto považovat 

za zvukové ochranné známky. Taktéž ochranné známky tvořené pouze barvou nebo 

jejich kombinací byly povoleny pouze v několika případech, avšak v rámci 

námitkového řízení došlo k jejich zamítnutí. 

 U českého Úřadu průmyslového vlastnictví zatím nebyly podány žádné 

přihlášky pro pohybové a multimediální známky, poziční známky, známky gest, 

zvukové známky, čichové známky, chuťové známky a známky tvořené texturou nebo 

dotykové známky a hologramy.116 

                                                 
116 SCHÖNBORNOVÁ, M. Ochranné známky v právním řádu ČR a jejich nové typy. Průmyslové 
vlastnictví, 2009, č. 2, s. 64 
 



 71

7.3 Zhodnocení 

Současné tendence v oblasti práva ochranných známek týkající se registrace 

nových netradičních typů ochranných známek vedou na mezinárodní úrovni k častým 

diskuzím. Přesto většina států Madridského systému zaujímá k této otázce rezervovaný 

postoj. Problematickým se jeví především legislativní úprava těchto nových 

netradičních ochranných známek, jejich definování, požadavky na doložení dalších 

skutečností v rámci řízení o jejich zápisu, popřípadě jakou formou by se zveřejňovaly a 

co je s ohledem na jejich zveřejnění technicky možné. 

V případě rozšíření definice ochranné známky o nové netradiční typy, by se 

případným přihlašovatelům otevírala možnost vybrat si z nabízených nových typů 

ochranných známek takovou, která by plně vyhovovala jeho požadavkům. Taková 

ochranná známka by měla vyhovovat jeho technickým možnostem, estetickému cítění a 

konkurenčním hlediskům, zejména by měla naplnit účel ochranné známky, tak aby 

svému majiteli zajistila co nejsilnější pozici na trhu. 

Problematika nových typů ochranných známek se již na mezinárodní úrovni 

projednává v rámci WIPO, která je médiem k diskuzi o nových trendech ve 

známkoprávní oblasti. Zároveň by se mělo přistoupit k vnitrostátní diskuzi na toto téma, 

aby se zjistilo, jaké jsou možnosti ze strany úřadu a požadavky ze strany veřejnosti resp. 

přihlašovatelů.  

Vývojové tendence v judikatuře Soudního dvora i obecně v evropském a 

mezinárodním známkovém právu spolu s vývojem v oblasti definování a nazírání na 

ochranné známky směřuje k rozšíření legálního rozsahu znaků, jimiž má být ochranná 

známka tvořena. Tyto snahy nelze než kladně přijímat, i když, jak se zdá, cesta k úplné 

realizaci bude ještě poměrně trnitá. 

8. Zápisná způsobilost ochranných známek 

 Označení způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek, vedeného Úřadem 

průmyslového vlastnictví, musí splňovat základní požadavky stanovené v § 1 zákona o 

ochranných známkách. Vzhledem k nemožnosti podat vyčerpávající pozitivní definici 
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předmětu známkového práva, zákon dále počítá s tzv. výlukami (překážkami) zápisné 

způsobilosti ochranných známek, které jsou v teorii chápána jako tzv. negativní 

vymezení ochranné známky117. Rozlišujeme tak mezi absolutními důvody zápisné 

nezpůsobilosti uvedené v ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách a mezi 

relativními důvody zápisné nezpůsobilosti uvedené v ustanovení § 6 a § 7 zákona o 

ochranných známkách. 

8.1 Absolutní (veřejnoprávní) překážky zápisné způsobilosti 

 Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany jsou veřejnoprávního charakteru, 

jelikož Úřad se jimi zabývá ex officio ještě před zveřejněním přihlášky a před zápisem 

do rejstříku. Jejich taxativní výčet je uveden v § 4 zákona o ochranných známkách. Tato 

právní úprava je transpozicí čl. 3 zámkové směrnice včetně principu „dobré víry“118 119, 

jakožto absolutního důvodu zápisné nezpůsobilosti.120 Jde sice o překážky absolutní, ale 

lze je v některých případech překonat (§ 5 zákona o ochranných známkách), a to 

prokázáním jejich rozlišovací způsobilosti. 

 Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti dle ustanovení § 4 zákona o 

ochranných známkách jsou: 

 

a) Označení, které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1 

 Jde o hlavní kritérium, které umožňuje z ochrany vyloučit ta označení, která 

neodpovídají legální definici ochranné známky ve smyslu zákona. Vyloučena jsou 

označení, jenž nemohou být znázorněna v grafické podobě. Jedná se především o 

ochranné známky netradiční, u kterých je značně problematická otázka jejich grafické 

                                                 
117 toto negativní vymezení je důsledkem nemožnosti podat vyčerpávající pozitivní definici ochranné 
známky uvedenou v § 1 zákona o ochranných známkách 
118 ochranná známka může být prohlášena za neplatnou z důvodu absence dobré víry při podání přihlášky  
119 blíže rozhodnutí ESD C-529/07 Chocoladefabriken Lindt und Sprüngli AG vs. Franz Hauswirth 
GmbH ze dne 11.6.2009, o kterém je pojednáno níže. 
120 HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách Zákon o ochraně označení původu a 
zeměpisných označení Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví – komentář. Praha: C.H.Beck, 
2008. s. 53 
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znázornitelnosti. Označení mohou být buď úplně nezpůsobilá k zápisu, nebo částečně 

nezpůsobilá k zápisu.121 

 

b) Označení, které nemá rozlišovací způsobilost   

 Dalším neméně důležitým kritériem zápisné způsobilosti ochranné známky je 

její rozlišovací schopnost122. Jedná se o velmi významnou podmínku, jelikož jejím 

nesplněním ochranná známka ztrácí svou hlavní funkci, tj. funkci rozlišovací a 

neumožní spotřebiteli rozlišit výrobky či služby pocházející od různých osob. Mezi 

označení, která mají vysoký stupeň rozlišitelnosti (distinktivnosti) patří například 

známky fantazijní či smyšlené („COCA-COLA“), obvyklá slova používaná v běžném 

jazyce, pokud jejich význam nesouvisí s výrobky, které označují („CAMEL“ – 

velbloud, pro označení cigaret; „APPLE“ – jablko, pro označení výpočetní techniky, 

pro vývozce jablek by naopak zaregistrováno být nemohlo) nebo slova asociující 

výrobek nebo jeho vlastnosti („MR. PROPER“ – pan pořádný, pro čisticí prostředky).  

 Mezi označení, která tuto distinktivnost postrádají, patří označení sestávající 

z pouhých číslic, písmen, značek, z pouhého vyobrazení výrobku, z běžných 

geometrických obrazců, z běžného obalu nebo z označení běžně vžitých pro určitý 

výrobek. Dále sem patří označení druhová (označení „boty“ pro obuv) a ochranné 

známky tzv. zdruhovělé, které přestože byly ochrannými známkami, pronikly do 

běžného jazyka a staly se pouhým označením shodných výrobků či služeb 

(„linoleum“)123. Mezi označení, která postrádají rozlišovací způsobilost, patří i označení 

popisná, která tvoří pouhý údaj o místě, času, hmotnosti, jakosti, ceně, množství (1. 

jakost, demi-sec, arctic) a označení pochvalná (laudatorní), která dávají spotřebiteli 

najevo, že výrobek či služba má vynikající vlastnosti („The Best“, „Prima“). 

Rozlišovací způsobilost je vždy však třeba posuzovat ve vztahu k výrobkům, pro něž je 

zamýšleno. 

 Problematická z hlediska rozlišovací způsobilosti je též barva. Zápis jedné barvy 

jako takové lze, je-li barevný odstín velmi speciální (musí být v přihlášce konkretizován 
                                                 
121 Označení nemůže být zapsáno vůbec nebo s určitou výhradou, omezením či na základě souhlasu třetí 
osoby. 
122 z rozsudku Vrchního soudu v Praze 6 A 25/98 – posouzení, zda má či nemá přihlašované označení 
rozlišovací způsobilost, je správním uvážením 
123 z rozhodnutí ÚPV O 134539 – v souvislosti s přihláškou ochranné známky „Tuzemák“ pro lihoviny 
bylo konstatováno, že uvedené označení je v souvislosti s alkoholickými nápoji určitého druhu 
zdruhovělé a nemůže plnit základní funkci ochranné známky, funkci rozlišovací. 
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např. uvedením čísla odstínu dle vzorníků barev). Ostatní základní barevná škála musí 

zůstat dostupná každému. „Možnost chránit označení tvořené pouhou barvou lze pouze 

v případě, pokud je distinktivní, tj. má schopnost rozlišit výrobky a služby svého 

vlastníka od výrobků a služeb jiných osob.“124 Stejně tak problematický je i tvar 

výrobků v případě, že má být zaregistrován jako trojrozměrná ochranná známka.  

 Každá ochranná známka složená ze slov nebo ze slova a čísla může být 

v souvislosti s rozlišovací způsobilostí zkoumána pro každý jednotlivý prvek zvlášť, ale 

vždy musí vycházet z celkového vnímání takové ochranné známky relevantní 

veřejností, nikoliv z domněnky, že prvky, které samostatně rozlišovací způsobilost 

nemají, nemohou v kombinaci vykazovat určitou distinktivnost. Skutečnost, že určité 

prvky samostatně rozlišovací způsobilost nemají, nemůže vyloučit, že kombinace těchto 

prvků je způsobilá rozlišovat výrobky či služby.125 

 Úřad zkoumá každé přihlašované označení subjektivně, může se tedy stát, že se i 

popisné označení podaří zaregistrovat. Přihlašovatel však musí prokázat, že toto 

označení již získalo rozlišovací způsobilost, a své tvrzení patřičně doložit, což dovoluje 

§ 5 zákona o ochranných známkách. Na základě tohoto ustanovení lze zaregistrovat 

označení, které sice naplňuje podmínky absolutní zápisné nezpůsobilosti dle § 4 písm. 

b) až d), ale přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné 

známky do rejstříku užíváním rozlišovací způsobilost v obchodním styku ve vztahu k 

výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku. 

Jde se o případy, kdy označení, které je za normálních okolností zápisu nezpůsobilé 

stalo, natolik vžitým a osvědčeným, že na této skutečnosti již není třeba nic měnit. 

Označení může získat rozlišovací způsobilost dlouhodobým a intenzivním užíváním pro 

výrobky nebo služby. Získáním rozlišovací způsobilosti si spotřebitel označení 

jednoznačně spojuje s určitým výrobcem/poskytovatelem a nepokládá je za obecně 

užívané označení.126 

 

                                                 
124 HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 
307 
125 PIPKOVÁ, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: 
ASPI, a.s., 2007. s 77 
126 HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách Zákon o ochraně označení původu a 
zeměpisných označení Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví – komentář. Praha: C.H.Beck, 
2008. s. 64-65 
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c) Označení, které je tvořeno výlučně označením nebo údaji, které slouží v obchodě 

k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby 

výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností 

 Tato označení též postrádají rozlišovací způsobilost. Jde o údaje, které nelze 

chránit, jelikož jsou upraveny jinými právními předpisy nebo které svou povahou 

nemohou být chráněným označením, např. značky jakosti, puncovní a cejchovní 

značky, značky natolik jednoduché, že nedokážou odlišit výrobky a služby, dále 

popisná označení127 a zeměpisné údaje (ledaže jsou ve vztahu k místu původu fantazijní 

a tudíž zápisu schopné).  

 Popisný charakter ochranné známky musí být zjišťován nejen ve vztahu ke 

každému jednotlivému slovu posuzovanému odděleně, ale i ve vztahu k celku, který je 

těmito slovy označen.128 Jakákoliv odchylka ve formulaci přihlašovaného slovního 

spojení od běžného způsobu vyjadřování určité skupiny spotřebitelů k pojmenování 

výrobků a služeb či jejich vlastností, jenž takovému slovnímu spojení propůjčuje 

rozlišovací způsobilost, umožňuje jeho registraci jako ochranné známky.129 

 Označení, která popisují složení, způsob činnosti či jiné základní znaky zboží, 

musí být ponechány k užití ostatním subjektům, neboť ostatní soutěžitelé mají právo na 

používání takovýchto označení, jež se vztahují k samotné podstatě zboží.130 

 Slovní prvky odkazující na zeměpisný původ výrobku, které jsou přidány k 

obdobnému slovnímu prvku obou označení, nemají samy o sobě rozlišovací 

způsobilost. Zeměpisný prvek (tzv. lokalizační prvek) musí mít pro spotřebitele takovou 

vypovídací hodnotu, že je schopen rozlišit jednotlivé ochranné známky na trhu, tzn., že 
                                                 
127 Rozhodnutí ESD C-191/01 P OHIM v. Wrigley – odmítnutí zápisu ochranné známky Společenství 
„DOUBLEMINT“ pro žvýkačky z důvodu její popisnosti; slovní kombinace skládající se ze dvou angl. 
slov bez smyšleného nebo imaginárního prvku je čistě popisná, a proto nemůže být zapsána. 
Dále rozhodnutí ESD C-383/99 P OHIM v. Procter and Gamble Company – jednalo se o zápis ochranné 
známky Společenství „BABY-DRY“ pro dětské pleny, která se přes svoji popisnost a nedostatek 
rozlišitelnosti stala odlišitelnou na základě používání ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které bylo 
o registraci žádáno. Ochranná známka získala rozlišovací způsobilost skrze své užívání. 
128 blíže rozhodnutí ESD C-329/02 P SAT.1 SattelitenFernsehen GmbH vs. OHIM – slovní ochranná 
známka „SAT.2“ byla registrována, přestože slovní spojení SAT.2 je složeno z prvků, jenž postrádají 
rozlišovací způsobilost, a jejich spojení není nikterak neobvyklé a postrádá vynalézavost, je schopné 
odlišovat jak výrobky tak služby a identifikovat původ takového zboží. Označení tak bylo shledáno 
dostatečně distinktivním. 
129 PIPKOVÁ, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: 
ASPI, a.s., 2007. s. 95 
130 blíže rozhodnutí OHIM R 0040/1998-3 – kdy došlo k zamítnutí přihlášky ochranné známky 
„NATURAL BEAUTY“ pro kosmetické přípravky s odůvodněním, že se jedná o označení jakosti a 
druhu zboží. V souvislosti s kosmetickými produkty má odkaz na přírodní původ výrobku značný 
význam pro běžné spotřebitele, zvláště v době, kdy je kladen důraz na ochranu přírody a ekologii. 
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musí jít o konkrétní lokalizaci určitého zeměpisného místa, například významné 

vinařské oblasti.131 

 

d) Označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými 

v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech 

 Veřejnoprávní povaha těchto označení je předurčuje k tomu, aby byla užívána 

kýmkoli, bez ohledu na to kdo je výrobce či poskytovatel služby. Jsou to slova obvyklá 

používaná v běžném jazyce („web“, „net“). 

 Nutno podotknout, že určitá označení, která v sobě zahrnují údaje obvyklé 

v běžném jazyce, musíme posuzovat s ohledem na skupinu spotřebitelů, kterým je zboží 

označené takovou známkou určeno. V rámci určité skupiny může být ochranná známka 

popisná a tudíž zápisu neschopná.132 

 

e) Označení, které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného 

výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku a, nebo který dává 

výrobku podstatnou užitnou hodnotu 

 V tomto případě jde opět o nedostatek rozlišovací způsobilosti, ovšem pouze ve 

vztahu k prostorovým označením. Účelem této výluky je zamezit monopolizaci tvaru 

nutného pro určitý pokrok v dané oblasti s přihlédnutím k tomu, že práva z ochranné 

známky nejsou časově omezena.133 Jde o odstranění kolize s jinými předměty 

průmyslového vlastnictví, které jsou chráněny jinak (průmyslové vzory atp.)  

Předmětem známkoprávní ochrany nemůže být též tvar výrobku, pokud je obecně 

užíván (pivní láhev), tvar výrobku je podmíněn povahou výrobku (tvar zubní pasty) 

nebo je nezbytný pro dosažení určitého technického výsledku (automobilová karoserie). 

 Avšak není vyloučeno, aby určitá trojrozměrná ochranná známka získala 

rozlišovací způsobilost užíváním.134 

 

                                                 
131 blíže rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví O-110952. 
132 blíže rozhodnutí ESD C-192/03 P – Alcon Inc. vs. OHIM – došlo ke zrušení ochranné známky „BBS“ 
pro určité farmakologické výrobky, jelikož ESD dospěl k závěru, že známka je popisná z hlediska 
odborníků v lékařství a farmacii a dovodil, že toto označení získalo u této cílové veřejnosti popisný 
charakter. 
133 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006. s. 131 
134 blíže rozhodnutí ESD č. C-24/05 P ve věci August Storck KG vs. OHIM, kde ESD konstatoval takový 
závěr v souvislosti s přihláškou trojrozměrné ochranné známky pro cukrovinky. 
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f) Označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy 

 Jedná se o tzv. výhradu veřejného pořádku. Úřad nepřizná ochranu označením, 

která jsou hanlivá, neslušná, nemorální a pornografická.  Pro rozpor s veřejným 

pořádkem jsou nepřijatelná označení, která nevhodně užívají jmen či podobizen 

významných osobností nebo státních orgánů a veřejnoprávních institucí (Masaryk, 

Parlament České republiky, Česká televize).135 Dobrým mravům odporují označení 

vulgární, nemravná, rasově diskriminační, atd. („KU-KLUX-KLAN“, vyobrazení 

hákového kříže). Patří sem i ochrana dobrých mravů soutěže ve smyslu ochrany proti 

nekalé soutěži. 

 

g) Označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu jakost 

nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby 

 Klamavé označení, je takové, které může spotřebitelskou veřejnost uvést v omyl 

nebo ji jinak klamat. Za klamavost se pokládá i přímé či nepřímé vytváření dojmu, že 

jde o soutěžitelův výrobek či službu. Není rozhodné, zda ke klamání veřejnosti skutečně 

dojde. Klamavost se posuzuje vždy ve vztahu k vlastníku známky a ve vztahu 

k výrobkům a službám, které mají být takto označeny. Za klamavé označení 

považujeme, pokud v nás vyvolává nesprávnou představu o podstatě zboží nebo o jeho 

vlastnostech či jakosti. Klamavé je také označení, které obsahuje zeměpisný údaj 

neodpovídající skutečnému místu původu. 

 Důležitým faktorem pro posouzení, zda se jedná o klamavé označení, je 

judikatura. O tom, zda bude přihlašované označení zaregistrováno, rozhodne Úřad na 

základě správního uvážení. Každé označení je však posuzováno i subjektivně a v prvé 

řadě je brán zřetel na vnímání průměrného spotřebitele. 

 Při hodnocení originality určitého označení, schopnosti rozlišovat zboží z 

určitého obchodního zdroje, je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel obvykle nemá 

možnost vzájemného porovnání obou označení (s obrazem v paměti či dřívějším 

sluchovým vjemem), že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. 

Zaměnitelnost označení tedy může být logicky odvozena z podobnosti v dominantním 

prvku, nebo naopak z toho, že označení dominantní rozlišující prvek chybí a ostatním 

                                                 
135 příkladem jsou ochranné známky „Fidel Castro“ či „BILLCLINTON“, které byly zamítnuty k 
registraci 
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prvkům chybí schopnost odlišovat výrobky či služby, takže vyvolávají shodný či velmi 

podobný celkový dojem.136 

 

h) Označení přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, 

aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ 

 Vyšší ochrana je poskytována tomuto druhu výrobků s ohledem na jejich 

specifické postavení na trhu za účelem ochrany veřejnosti před nepravdivým uváděním 

původů vín a alkoholických nápojů. Povinnost této ochrany pro Českou republiku 

vyplývá z čl. 23 Dohody TRIPS. 

 

i) Označení, které obsahuje označení požívající ochrany podle čl. 6ter Pařížské 

úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány 

 Na základě Pařížské úmluvy je přiznávána ochrana názvům mezinárodních či 

mezistátních organizací, institucí, jejich zkratkám, vlajkám, erbům, znakům a 

symbolům („UNESCO“, „OSN“, „Červený kříž“). Bez souhlasu příslušného orgánu 

nesmí být toto označení zapsáno ani používáno, aby nedocházelo k nechtěnému 

spojování s určitou organizací. Výjimku představuje situace, kdy daná organizace udělí 

souhlas s užitím určitého označení v ochranné známce.137 

 

j) Označení, které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v čl. 6ter 

Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže 

by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu 

 Jedná se o označení, které mohou mít určitý vztah k těm, jenž jsou přímo 

chráněna čl. 6ter Pařížské úmluvy, ale které taktéž požívají mimořádný veřejný zájem 

(nadace „Naše dítě“, erby starých šlechtických rodů). 

 

k) Označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský 

symbol 

 Nemusí se nutně jednat o náboženský symbol, ochrany požívají i významné 

nadace („Člověk v tísni“), kulturní či vzdělávací spolky, postačí, má-li znak vysokou 

symbolickou hodnotu pro menšinu obyvatel. Ochrana je poskytována všem 
                                                 
136 blíže rozhodnutí Vrchního soudu  v Praze 5 A 16/1998 
137 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006. s. 134 
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náboženským symbolům, nejen křesťanským. Náboženským symbolem se rozumí i 

jména svatých, relikvie, památná místa apod. 138 

 

l) Označení, jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo je 

v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv 

 Příkladem je zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, který 

zakazuje jakékoliv užívání olympijských symbolik bez předchozího písemného 

zmocnění Českým olympijským výborem (např. výrazy „olympijský“, „olympiáda“). 

V rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv by bylo užívání označení 

„Červený kříž“.139 

 

m) Jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře 

 Absolutní překážkou zápisné způsobilosti je nedostatek dobré víry při podání 

přihlášky ochranné známky. Úřad na základě vlastního posouzení či připomínek 

zkoumá dostatečnost dobré víry přihlašovatele ochranné známky. Institut dobré víry se 

uplatní především při zamezování zápisu spekulativních ochranných známek a 

posilování ochrany vlastníků zapsaných ochranných známek. Vzhledem k tomu, že 

nedostatek dobré víry při podání přihlášky může být i důvodem pro relativní zápisnou 

nezpůsobilost, pojednává další kapitola o tomto tématu blížeji.  

8.2 Relativní (soukromoprávní) překážky zápisné způsobilosti 

 Relativní důvody pro odmítnutí ochrany jsou soukromoprávního charakteru a 

plynou ze starších práv třetích osob. Úřad se jimi zabývá ex officio jen co se týče jejich 

kolize s právy třetích osob dle § 6 zákona o ochranných známkách. Úřad nezapíše 

taková označení, která jsou shodná nebo obsahují prvky, jež by mohly vést k záměně se 

starší známkou a která byla zapsána pro jiného majitele pro stejné výrobky či služby. 

Smyslem je zabránit užívání shodného označení více osobami a zároveň předejít situaci, 

kdy spotřebitelé na trhu nebudou moci rozeznat původ výrobků či služeb. Výjimkou je 

                                                 
138 Tamtéž s. 134 
139 Tamtéž s.134 
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případ, kdy vlastník starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější 

ochranné známky do rejstříku.140 

 Ve vztahu k ostatním relativním důvodům zápisné nezpůsobilosti se jimi Úřad 

zabývá pouze na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku dle 

ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách141, které taxativně vyjmenovává důvody 

pro odmítnutí ochrany a okruh oprávněných osob k podání námitek. 

 Nejčastějšími důvody pro zamítnutí přihlášky ochranné známky jsou v případě 

shodných označení se starší ochrannou známkou, pokud jsou výrobky či služby totožné 

s těmi, pro které je taková starší ochranná známka zapsána. Dalším nejčastějším 

důvodem je nebezpečí záměny u veřejnosti na určitém území, pro které je starší 

ochranná známka chráněna, či podání přihlášky neoprávněnou osobou. 

 V této souvislosti bych ráda uvedla některá rozhodnutí ESD, která se týkají 

zaměnitelnosti a pravděpodobnosti záměny.  

 V rozhodnutí č. C-251/95 Sabel BV vs. Puma AG se ESD zabývá 

vyhodnocováním pravděpodobnosti záměny určitých označení (skákající šelmy) na 

základě celkového posouzení veškerých relevantních hledisek. Pravděpodobnost je 

třeba posuzovat globálně s přihlédnutím ke všem skutečnostem, jež by mohly být 

v daném případě relevantní. Takové globální zhodnocení určitého označení musí 

vycházet z celkového dojmu, který ochranná známka působí, s přihlédnutím k jejich 

dominantním prvkům, které mají rozlišovací způsobilost. Obecné hodnocení vizuální, 

fonetické a významové podobnosti dotčených známek musí být opřeno na celkovém 

dojmu, jakým známky působí při zohlednění jejich distinktivních a dominantních 

prvků.142 Kriterium „pravděpodobnosti záměny, které zahrnuje i pravděpodobnost 

asociace s dřívější ochrannou známkou“, musí být interpretováno v tom smyslu, že 

pouhá asociace, která může být vyvolána na straně veřejnosti mezi dvěma ochrannými 

známkami následkem jejich analogického významového obsahu, není sama o sobě 

dostačující pro konstatování, že existuje pravděpodobnost záměny. 

                                                 
140 Toto zhojení zápisné nezpůsobilosti udělením písemného souhlasu k zápisu pozdější ochranné známky 
bylo do právního řádu zavedeno zákonem č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu 
průmyslového vlastnictví. 
141 Podrobněji viz. kapitola 9.6 Námitky 
142 ČERMÁK, K. Spory v oblasti ochranných známek: Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny. 
Právní rádce, 2006, č. 3, s. 10 an. 
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 Zajímavé je rozhodnutí ESD č. C-361/04 P OHIM vs. společenství dědiců 

Pabla Picassa. ESD se zde zabýval otázkou pravděpodobnosti záměny, kdy jistá 

automobilová společnost podala přihlášku ochranné známky „PICARO“ pro 

automobilová vozidla. Společenství dědiců Pabla Picasa však proti podalo námitky, 

které byly soudem zamítnuty. Přestože zde existovala určitá vizuální podobnost, jelikož 

jsou si obě slovní označení na první pohled podobná a liší se pouze v jednom písmenu, 

z hlediska fonetického však o pravděpodobnosti záměny nelze hovořit. Doplnil, že 

podobnost pojmová je též minimální, jelikož u označení PICASSO si většina představí 

slavného malíře, ale výraz PICARO je označením fantazijním a každému asociuje něco 

jiného. Navíc inkriminované označení identifikovalo automobily, které s ohledem na 

jejich technickou složitost a cenu, nutí spotřebitele k vyššímu stupni pozornosti, což 

snižuje pravděpodobnost záměny. Kupující si koupi takového zboží dlouho rozmýšlí, a 

tudíž v tomto případě takřka neexistuje nebezpečí záměny. 

 Při určení zaměnitelnosti a pravděpodobnosti záměny určitých označení musí 

vždy příslušný orgán vzít v úvahu více hledisek podobnosti, a to jak vizuální, 

fonetickou a pojmovou, tak celkový dojem, kterým ochranná známka působí. Taktéž 

stupeň pozornosti, který běžný spotřebitel věnuje produktu, může být v závislosti na 

typu produktu rozdílný a je třeba jej vzít v potaz. 

 

 Dále bych se ráda v této kapitole věnovala otázce dobré víry v souvislosti 

s přihláškou ochranné známky, jakožto důvodem pro relativní i absolutní zápisnou 

nezpůsobilost. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky je jak absolutní překážkou 

zápisné způsobilosti, kdy Úřad sám zjišťuje zlý úmysl na straně přihlašovatele, tak 

relativní překážkou, na základě které se může dotčená osoba bránit zápisu takového 

označení. Zavedení principu dobré víry povede k posílení ochrany vlastníků ochranných 

známek.  Logickým důsledkem pak bude nezapisování spekulativních ochranných 

známek, ovšem z pohledu Úřadu je odhalování takových známek celkem 

problematické.143 

 V této souvislosti bych ráda uvedla nedávné rozhodnutí ESD č. C-529/07 

Chocoladefabriken Lindt und Sprüngli AG vs. Franz Hauswirth GmbH. Jednalo se 

                                                 
143 HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách Zákon o ochraně označení původu a 
zeměpisných označení Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví – komentář. Praha: C.H.Beck, 
2008. s. 85 
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o zaměnitelnost trojrozměrné ochranné známky představující čokoládového zajíčka 

značky Lindt, který byl ve zlatém alobalu s červenou stužkou a označen nápisem „Lindt 

GOLDHAUSE“. Společnost Lindt se domáhala zamezení výroby a distribuce 

podobných ochranných známek z důvodů zaměnitelnosti. Avšak společnost Franz 

Hauswirth GmbH se protinávrhem domáhala prohlášení předmětné známky za 

neplatnou z důvodu absence dobré víry při podání přihlášky. Společnost Lindt měla 

jednat ve zlé víře při podání přihlášky, jelikož chtěla vyřadit ostatní konkurenty 

z možnosti užívat takový tvar, přičemž si musela být vědoma, že takový tvar je na trhu 

používán. ESD v rámci předběžných otázek konstatoval, že při posuzování zlé víry je 

třeba vzít v úvahu zejména skutečnost, zda si byl přihlašovatel vědom zaměnitelných 

označení, zda přihlašovatel jednal v úmyslu vyřadit ostatní konkurenty a jaké požívá 

dané označení právní ochrany144.  Přesto proslulost označení nevylučuje nedostatek 

dobré víry. 

 Přestože v tomto případě ESD nepodal definici dobré víry, určil základní směr, 

kterým se budou do budoucna posuzovat otázky zlé víry přihlašovatelů. Z uvedeného 

vyplývá, že pokud přihlašovatel jedná s úmyslem vyřadit ostatní soutěžitele z trhu, 

nelze jeho jednání ospravedlnit tím, že je předmětné označení veřejnosti známé, a tento 

přihlašovatel tak jedná ve zlé víře. Takovému označení nemůže náležet ochrana. Nutno 

podotknout, že trojrozměrná ochranná známka společnosti Lindt byla zaregistrována 

spolu s nápisem „Lindt GOLDHAUSE“, čímž získala určitou rozlišovací způsobilost. 

Bez takového doplňujícího označení by jinak vůbec nemohla být zapsána z důvodu 

absolutní zápisné nezpůsobilosti, jelikož by se jí nedostávalo rozlišovací způsobilosti a 

již předem by došlo k zamítnutí její registrace. Nicméně čokoládoví zajíčci jsou na trhu 

hojně se vyskytujícím produktem a společnost Lindt tudíž nemůže omezovat ostatní 

konkurenty v užívání takového tvaru. 

                                                 
144 např. všeobecně známá známka požívá s ohledem na její povědomost vyšší právní ochrany 
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9. Řízení o přihlášce ochranné známky v ČR 

 Podáním přihlášky ochranné známky, jakožto jednostranného právního úkonu, u 

Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (dále jen „Úřad“)145 je zahájeno správní řízení 

o jejím zápisu do rejstříku ochranných známek – řízení o přihlášce ochranné známky. 

Přihlášku ochranné známky146 k zápisu do rejstříku ochranných známek může podat jak 

právnická, tak fyzická osoba způsobilá k právním úkonům (a v případě kolektivní 

ochranné známky též sdružení bez právní subjektivity)147. Přihlašovatel má právo 

přednosti před každým, kdo podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky 

pro výrobky nebo služby téhož druhu později. Toto právo vzniká v okamžiku, kdy je 

přihláška doručena Úřadu. 

 Úřad následně v průzkumném řízení (průzkumový princip) zjišťuje, zda 

přihláška splňuje všechny zákonem stanovené náležitosti (formální průzkum) a zda je 

způsobilá k zápisu do rejstříku (věcný průzkum). 

9.1 Formální průzkum přihlášky 

 Zkoumání náležitostí přihlášky je předmětem průzkumu formálního. Úřad 

zkoumá, zda přihláška splňuje všechny formálně právní náležitosti stanovené v § 19 

zákona o ochranných známkách a § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 97/2004 Sb. Jestliže 

přihláška ochranné známky obsahuje jakékoli nedostatky, je Úřad povinen vyzvat 

přihlašovatele, aby je ve stanovené lhůtě (alespoň 15 dnů) odstranil. Nevyhovuje-li 

přihláška stanoveným požadavkům a neodstranil-li přihlašovatel její nedostatky, Úřad 

                                                 
145 Úřad je ústředním orgánem státní správy České republiky na úseku ochrany průmyslového vlastnictví 
146 Přihlášku u Úřadu se sídlem v Praze lze podat osobně, poštou, faxem či elektronicky. Podání přihlášky 
podléhá správnímu poplatku, jehož výše se odvíjí od počtu tříd výrobků a služeb, pro něž se ochranná 
známka přihlašuje. Výše správních poplatků je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění. Pro zaplacení poplatku za podání přihlášky je stanovena prekluzívní lhůta 1 
měsíce ode dne podání přihlášky, jinak se přihláška považuje za nepodanou. Lhůtu pro zaplacení 
správního poplatku nelze prodloužit ani její zmeškání prominout 
147 Platná právní úprava nijak neomezuje okruh vlastníků ochranné známky. Na druhé straně, s ohledem 
na ustanovení jiných právních předpisů, hrozí zrušení ochranné známky, pokud její vlastník nezíská 
příslušné oprávnění k podnikatelské činnosti a nepoužívá ochrannou známku pro zapsané výrobky a 
služby. 
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přihlášku rozhodnutím odmítne.148 Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ve lhůtě 1 

měsíce ode dne doručení rozhodnutí, který má odkladný účinek. 

9.2 Věcný průzkum přihlášky 

 Shledá-li Úřad přihlášku z formálního hlediska za bezvadnou, provede následný 

věcný průzkum přihlašovaného označení. Předmětem věcného průzkumu je zjistit, zda 

přihlašované označení je způsobilé k zápisu do rejstříku, tj. zda není dán některý 

z absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti dle § 4 zákona o ochranných známkách či 

některý z relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti dle § 6 zákona o ochranných 

známkách. Pokud je přihlašované označení nezpůsobilé zápisu, Úřad přihlášku zamítne. 

Je-li přihlašované označení nezpůsobilé zápisu jen pro část výrobků či služeb, je 

přihláška Úřadem zamítnuta jen v tomto rozsahu. Údaje o rozhodnutí o zamítnutí jsou 

zveřejněna ve Věstníku Úřadu. Proti rozhodnutí o zamítnutí lze taktéž podat ve lhůtě 1 

měsíce rozklad, který má odkladný účinek. 

 Obsahuje-li přihlašované označení prvky starší ochranné známky, která je již 

registrována pro jiného vlastníka, takové prvky, které by mohly vést k záměně se starší 

ochrannou známkou, Úřad přihlášku zamítne. Výjimkou je případ, kdy vlastník či 

přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné 

známky do rejstříku. 

 Platná právní úprava počítá s možností omezení ochrany ve vztahu k prvku 

přihlašovaného označení v rámci věcného průzkumu.  Jedná se o prvek, který je sice 

obsažen v ochranné známce, ale postrádá rozlišovací způsobilost, tzv. disclaimer. Sám o 

sobě není schopen známkoprávní ochrany a v ochranné známce je většinou uváděn 

k bližšímu určení povahy zboží, jeho váhy, míry, původu, jakosti apod. „Smyslem této 

úpravy je umožnit jednostranným právním úkonem přihlašovatele vyloučit ze známkové 

ochrany prvek ochranné známky, který je nezpůsobilý zápisu, přičemž takový prvek 

zůstává ve známce jako prvek nechráněný“.149 

                                                 
148 Rozhodnutí musí splňovat všechny náležitosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění 
149 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006. s. 139 
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9.3 Právo přednosti 

 Splňuje-li přihláška ochranné známky požadované náležitosti, může být podána 

u Úřadu, který na ni vyznačí datum a čas podání a přidělí jí číslo spisu. Okamžikem 

podání vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku 

shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky či služby. 

Za datum podání se považuje den jejího doručení do podatelny Úřadu. 

 Přihlašovatel je oprávněn při podání přihlášky ochranné známky uplatnit právo 

přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy. Právo přednosti musí přihlašovatel uplatnit 

již v přihlášce a doložit je do 3 měsíců od jejího podání, jinak je Úřad nepřiznává. Chce-

li přihlašovatel uplatnit právo přednosti z dřívější přihlášky, uvede datum a stát této 

dřívější přihlášky. Právo přednosti lze uplatnit z přihlášky, podané v unijní zemi 

Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace; jestliže 

stát, v němž je učiněno první podání přihlášky, není unijní zemí Pařížské úmluvy ani 

členem Světové obchodní organizace, lze právo přednosti z tohoto podání přiznat jen za 

podmínek vzájemnosti.150 

 Následně Úřad na žádost přihlašovatele vystaví doklad o přiznání práva 

přednosti (prioritní doklad), který je zpoplatněn dle zákona.151 

9.4 Zveřejnění přihlášky 

 Pokud přihláška vyhovuje zákonem stanoveným podmínkám, Úřad přihlášku 

zveřejní ve Věstníku. Zveřejněním ve Věstníku je ukončena fáze řízení o přihlášce, ve 

které Úřad přihlášku podrobil formálnímu a věcnému průzkumu a ve které mohl na 

základě průzkumu rozhodnout o přihlášce z moci úřední. Fáze formálního a věcného 

průzkumu však mohou být obnoveny, pokud by např. na základě připomínek vyplynuly 

najevo další skutečnosti, bránící zápisu ochranné známky. 

                                                 
150 HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 
326 
151 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 
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 Od roku 2007 Věstník Úřadu vychází jednou týdně pouze v elektronické podobě 

a je přístupný na internetových stránkách Úřadu.152 Věstník v papírové podobě je 

přístupný ve studovně Úřadu.  

 

9.5 Připomínky 

 Institut připomínek byl zaveden v souladu s nařízením o ochranné známce 

Společenství. Umožňuje kterékoli osobě vyjádřit se k přihlášce ochranné známky po 

jejím zveřejnění. S existencí institutu připomínek se v řízení o přihlášce uplatňuje 

kontrola veřejnosti nad nárokovanými výlučnými právy. Současně se očekává pomoc 

veřejnosti při zjišťování okolností, které podmiňují zamítnutí přihlášky ochranné 

známky. Připomínky se vyznačují svou neformálností, mají charakter podnětu a osoba, 

která je podá, se nestává účastníkem řízení. Úřad tak není připomínkami vázán, pouze 

k nim přihlíží při rozhodování o zápisu ochranné známky. Podání připomínek je časově 

omezeno od zveřejnění ve Věstníku Úřadu do zápisu ochranné známky do rejstříku. 

Písemné připomínky mohou být založené na absolutních překážkách zápisné 

způsobilosti dle § 4 zákona o ochranných známkách, popřípadě na překážkách 

relativních, které Úřad zkoumá ex officio dle § 6 zákona o ochranných známkách. O 

připomínkách a výsledku jejich posouzení Úřadem musí být vyrozuměn přihlašovatel, 

který má právo se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřit. Taktéž osoba, která připomínky 

podala, se o výsledku posouzení vyrozumí. Jelikož jde o pouhé sdělení Úřadu, nelze jej 

napadat opravným prostředkem. Zákon výslovně v § 24 zákona o ochranných známkách 

vylučuje podání připomínek z důvodů, pro které lze podat námitky, a to z důvodu 

zamezení obcházení poplatkové povinnosti, jelikož podání připomínek není 

zpoplatněno. 

                                                 
152 www.upv.cz 
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9.6 Námitky 

 Námitky, jakožto základní procesní nástroj k ochraně hmotných práv, je možno 

podat proti zápisu zveřejněného označení, které je zaměnitelné s již zapsanou ochrannou 

známkou, týká-li se stejného nebo podobného zboží a služeb, do rejstříku. Oprávněni 

k podání námitek jsou pouze osoby taxativně vyjmenované v § 7 zákona o ochranných 

známkách, a to z důvodů, které jsou v tomto ustanovení uvedené.153 

 Na rozdíl od připomínek je námitkové řízení podrobeno větší formálnosti. 

Institut námitek umožňuje třetím osobám chránit jejich práva, která by jinak byla 

dotčena zápisem přihlašovaného označení do rejstříku. Účelem námitek je též zvýšení 

právní jistoty přihlašovatele ohledně výmazu jeho ochranné známky.  

 Osoby oprávněné podat námitky, tak musí učinit v prekluzívní lhůtě 3 měsíců od 

zveřejnění přihlášky. Námitky musí být podány písemně a musí být odůvodněny a 

opatřeny důkazy.154 S ohledem na zásadu koncentrace Úřad nepřihlíží k námitkám, 

k odůvodněním a k důkazům podaným po uplynutí této lhůty. Podání námitek je 

spojeno s poplatkovou povinností, jinak se k námitkám nepřihlíží.  

 Řízení o námitkách je zahájeno podáním námitek a osoba, která je podala, má 

postavení účastníka řízení o námitkách (nikoli účastníka řízení o přihlášce ochranné 

známky). Úřad po podání námitek vyrozumí přihlašovatele o jejich obsahu, aby se 

k nim mohl ve stanovené lhůtě vyjádřit. Současně může Úřad vyzvat strany 

námitkového řízení, aby se pokusili o námitkách dohodnout. Námitkové řízení má 

povahu řízení „inter partes“, ve kterém Úřad nezávisle rozhoduje o střetu dvou práv. 

Projevuje se zde zásada dispozitivity, jelikož správní řízení se zahajuje výhradně na 

návrh, a zásada projednací, jelikož Úřad rozhoduje na základě skutečností a důkazů, 

které mu strany předloží. S tím souvisí i zásada formální pravdy, kdy Úřad rozhodne 

bez zřetele na skutečný stav věci, jsou-li splněny určité formální předpoklady. 
                                                 
153 Osobami oprávněnými k podání námitek dle § 7 zákona o ochranných známkách jsou: vlastník starší 
ochranné známky, vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem, vlastník starší všeobecně známé 
známky, vlastník starší všeobecně známé známky s dobrým jménem, vlastník starší ochranné známky 
Společenství s dobrým jménem, vlastník ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy, 
uživatel nezapsaného označení, fyzická osoba – její právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy, 
osoba, které náleží práva k autorskému dílu, vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví a 
ten, kdo je dotčen na svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.  
154 Námitky lze podat i v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, faxem, veřejnou 
datovou sítí za předpokladu, že podání bude nejpozději do pěti dnů potvrzeno dle § 37 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
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Předloženými důkazy a skutečnostmi je Úřad vázán. Významnou roli zde proto hrají 

procesní instituty, a to povinnost tvrzení a důkazní a břemeno tvrzení a důkazní.  

 Výsledkem námitkového řízení může být rozhodnutí o zamítnutí námitek a zápis 

zveřejněného označení do rejstříku. Důvodem pro takové rozhodnutí je podání námitek 

opožděně, neoprávněnou osobou, bez odůvodnění, pokud nebyly doloženy důkazy či 

posoudí-li Úřad námitky jako nedůvodné. 

 Výsledkem námitkového řízení může být i rozhodnutí o zamítnutí přihlášky 

ochranné známky, a to v případě, shledá-li Úřad námitky jako důvodné. 

 Další možností je zastavení řízení o námitkách, pokud odpadl důvod podání 

námitek. Podle předchozí právní úpravy bylo možné zastavit řízení o námitkách i 

z důvodu, že se k podaným námitkám přihlašovatel ve lhůtě nevyjádřil. Dnes Úřad 

v takovém případě rozhoduje dle obsahu spisu. 

  

Opravné řízení 

 

 Proti rozhodnutí Úřadu lze podat opravný prostředek ve formě rozkladu, a to v 

prekluzivní lhůtě 1 měsíce od doručení rozhodnutí. Rozklad je řádným opravným 

prostředkem a jako takový má odkladný (suspenzivní) účinek. Neuplatní se zde 

devolutivní účinek rozkladu, jelikož Úřad, jakožto ústřední orgán státní správy, nemá 

nad sebou správní orgán vyššího stupně, který by mohl jeho rozhodnutí přezkoumat.  

 Pravomocná rozhodnutí Úřadu jsou přezkoumatelná ve správním soudnictví. 

K přezkoumávání rozhodnutí ústředních orgánů statní správy se sídlem v Praze, tj. I 

Úřadu průmyslového vlastnictví, je příslušný Městský soud v Praze. Opravným 

prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí Městského soudu v Praze je kasační 

stížnost, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud v Brně.155  

10. Zápis ochranné známky do rejstříku 

 Vyhovuje-li přihláška ochranné známky všem zákonným požadavkům, nebylo-li 

řízení o přihlášce zastaveno, nebyly-li podány proti přihlášce námitky nebo byly-li 

                                                 
155 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006. s. 142 
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námitky zamítnuty či řízení o nich zastaveno, zapíše Úřad ochrannou známku do 

rejstříku. Zápis ochranné známky do rejstříku je rozhodnou právní skutečností pro vznik 

známkového práva. Zápis, jakožto úkon správního orgánu, zakládá subjektivní veřejná 

práva fyzické nebo právnické osobě a jedná se tudíž o zápis konstitutivní povahy. 

Okamžikem zápisu vzniká známkové právo a přihlašovatel se stává vlastníkem 

ochranné známky.156 Vlastníku ochranné známky tak vzniká výlučné právo označovat 

chráněným označením výrobky a služby. Výjimkou je institut všeobecně známé 

známky, u které vzniká známkové právo neformálně získáním všeobecné známosti 

nikoliv zápisem do rejstříku. Ochranná známka je zapsána do rejstříku pod 

samostatným číslem zápisu a s uvedením dne zápisu. Úřad zápis ochranné známky do 

rejstříku oznámí ve Věstníku. Na žádost Úřad vydá vlastníku ochranné známky 

osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku, které má povahu veřejné listiny a 

kterým vlastník ochranné známky osvědčuje svá práva k ochranné známce.157  

11. Doba platnosti ochranné známky 

 Zápis ochranné známky platí 10 let. Desetiletá doba ochrany je ustáleným 

pravidlem ve všech evropských zemích. Ochranná doba počíná běžet ode dne podání 

přihlášky u Úřadu, nikoliv od data vzniku práva přednosti.158 Ochrannou dobu lze na 

žádost majitele ochranné známky obnovit vždy na dalších 10 let.  

11.1 Obnovení zápisu 

 Na žádost vlastníka ochranné známky se zápis ochranné známky obnoví, a to na 

dalších 10 let. Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka ze zákona 

zanikne uplynutím této desetileté doby. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se 

podává u Úřadu nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti a je 

                                                 
156 HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách Zákon o ochraně označení původu a 
zeměpisných označení Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví – komentář. Praha: C.H.Beck, 
2008. s. 204 
157 Vlastník ochranné známky se může prokázat i jinými dokumenty, např. výpisem z rejstříku 
158 Srov. § 20 odst. 2 zákona o ochranných známkách 
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podmíněna poplatkovou povinností. Není-li tato povinnost splněna, hledí se na žádost, 

jako by nebyla podána.  

 Zákon o ochranných známkách ve shodě s čl. 5bis Pařížské úmluvy obsahuje 

úpravu dodatečné lhůty 6 měsíců po uplynutí doby platnosti ochranné známky k podání 

žádosti o obnovení zápisu. Účelem tohoto ustanovení je chránit vlastníka ochranné 

známky tím, že mu umožňuje, aby v případě opomenutí mohl zabránit zániku práv 

z ochranné známky. V tomto případě se správní poplatek za obnovu zápisu 

zdvojnásobuje. 

 Obnova zápisu ochranné známky nabude účinnosti k datu, k němuž uplyne doba 

platnosti zápisu ochranné známky. Úřad obnovu zápisu ochranné známky zapíše do 

rejstříku a zveřejní ve Věstníku. 

12. Zánik ochranné známky 

 Zákon o ochranných známkách stanoví několik způsobů zániku ochranné 

známky, a to uplynutím doby platnosti ochranné známky, vzdáním se práv k ochranné 

známce, zrušením ochranné známky a prohlášením ochranné známky za neplatnou. 

 „Ochranná známka zásadně zaniká okamžikem, kdy nastala příslušná právní 

skutečnost rozhodná pro její zánik, např. marně uplynula lhůta k podání žádosti o 

obnovu zápisu ochranné známky. V těchto případech zánik ochranné známky nastává 

ex nunc. Výjimku představuje zánik ochranné známky jejím prohlášením za neplatnou. 

V tomto případě ochranná známka zaniká ex tunc a na ochrannou známku se tedy 

pohlíží, jako by vůbec nebyla zapsána. Zánik ochranné známky Úřad zapisuje do 

rejstříku, tento zápis má však pouze deklaratorní povahu.“159 

 Předchozí právní úprava ještě počítala s institutem výmazu ochranné známky, 

ten byl nahrazen dvěma novými, a to zrušením ochranné známky a prohlášením 

ochranné známky za neplatnou. Tato úprava je převzata z Nařízení Rady ES o ochranné 

známce Společenství.  

                                                 
159 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2006. s. 144 
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12.1. Uplynutí doby platnosti ochranné známky 

 Uplynutím doby platnosti ochranné známky zaniká ochranná známka ze zákona, 

pokud nebyla ani v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti podána žádost 

o obnovu jejím vlastníkem. 

12.2. Vzdání se práv k ochranné známce 

 Vzdání se práv k ochranné známce je jedním dispozičních oprávnění vlastníka 

ochranné známky. Vlastník se může písemným prohlášením vzdát svých práv 

k ochranné známce v rozsahu všech výrobků a služeb, pro něž je zapsána, nebo jen pro 

některé z nich. Jde o jednostranný písemný projev vůle vlastníka, který je adresován 

Úřadu a z něhož je zřejmé, že se vzdává práv k ochranné známce. Účinky tohoto 

prohlášení nastávají dnem, kdy je doručeno Úřadu. Prohlášení o vzdání se práv 

k ochranné známce ani omezení rozsahu ochrany nemůže být vzato zpět. Ke vzdání se 

práv dochází, aniž by bylo o této skutečnosti vydáno rozhodnutí. Tato skutečnost je 

následně Úřadem oznámena ve Věstníku. 

12.3. Zrušení ochranné známky 

 Zrušit ochrannou známku lze pouze z důvodů stanovených zákonem a na 

základě skutečností, které nastanou po zápisu ochranné známky do rejstříku. K zániku 

ochranné známky dochází právní mocí rozhodnutí Úřadu o zrušení ochranné známky. 

Zrušením ochranné známky nastávají účinky ex nunc. 

 „Řízení o zrušení ochranné známky je řízením výlučně návrhovým, přičemž 

návrh na zahájení řízení může podat kdokoliv a nemusí prokazovat právní zájem na 

zahájení tohoto řízení. Třetí osoba, která podala návrh na zrušení, se stává účastníkem 

řízení.“160 Podmínkou pro podání návrhu na zrušení ochranné známky je zaplacení 

správního poplatku.  

                                                 
160 HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 
364 
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 Zákon o ochranných známkách v § 31 taxativně vypočítává důvody, pro něž 

může být ochranná známka zrušena: 

 

a) Neužívání ochranné známky 

 Pokud ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro 

výrobky a služby, pro které je zapsána, ledaže pro neužívání existují řádné důvody. Za 

užívání vlastníkem se považuje i užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy 

a užívání kolektivní ochranné známky osobou, která má oprávnění užívat. Z dosavadní 

praxe Úřadu vyplývá, že za užívání lze považovat i tzv. užívání fiktivní, za neužívání se 

považuje zejména totální absence zájmu vlastníka ochranné známky. Opačný názor má 

však ESD.161 Účelem tohoto ustanovení je vyloučit z rejstříku neužívané ochranné 

známky a uvolnit je jiným osobám. 

 

b) Zdruhovění ochranné známky 

 Základní funkcí ochranné známky je rozlišovací schopnost. Pokud tuto 

schopnost ztratí z důvodů tzv. zdruhovění, stane se tak na základě nesprávného chování 

jejího vlastníka. Ke zdruhovění ochranné známky může dojít nesprávným užíváním 

ochranné známky vlastníkem, které vede k přeměně ochranné známky na označení 

druhu výrobku, pro který je zapsána. Dále k němu může vést nevhodné užívání 

ochranné známky třetími osobami, které její majitel strpěl. Ke zrušení ochranné známky 

se přistoupí až na základě předložených důkazů, ze kterých je nepochybné, že 

spotřebitelská veřejnost považuje tuto ochrannou známku za označení v obchodě 

obvyklé. Vlastník ochranné známky se v takovém případě může bránit prokázáním, že 

činí potřebná opatření k zabránění ztráty rozlišovací způsobilosti.  

 

c) Klamavost ochranné známky 

   Ke klamání veřejnosti může docházet na základě nesprávného užívání jejím 

vlastníkem, poskytnutím licence či převodem ochranné známky. Není rozhodné, zda 

klamání veřejnosti skutečně docházelo, postačí, když zde možnost klamání veřejnosti 

                                                 
161 Rozsudek ESD ve věci C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiligimig BV 
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byla, zejména pokud se jedná o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků a 

služeb.162 

 

d) Užití ochranné známky je nedovoleným soutěžním jednáním 

 Předpokladem pro zrušení ochranné známky z tohoto důvodu je pravomocné 

soudní rozhodnutí, které konstatuje užívání ochranné známky jako nedovolené soutěžní 

jednání. Návrh na zahájení řízení o zrušení ochranné známky musí být podán ve lhůtě 6 

měsíců od právní moci konkrétního soudního rozhodnutí. 

12.4. Prohlášení ochranné známky za neplatnou 

 Prohlášením ochranné známky za neplatnou se odstraňuje nežádoucí stav, který 

vznikl již při zápisu ochranné známky do rejstříku. Takováto ochranná známka 

nesplňuje podmínky pro zápis do rejstříku dle § 4 nebo § 6 zákona o ochranných 

známkách, tj. je zde některý z důvodů pro odmítnutí ochrany, který Úřad zkoumá ex 

officio. Výjimkou je ochranná známka, která, ač byla zapsána v rozporu s požadavkem 

rozlišovací způsobilosti, získala užíváním rozlišovací schopnost. V těchto případech je 

řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou zahájeno na návrh třetí osoby nebo 

z vlastního podnětu. Za neplatnou bude prohlášena i ochranná známka, která nesplňuje 

podmínky zápisu dle § 7 zákona o ochranných známkách, a to návrh osoby v tomto 

ustanovení uvedené. Na ochrannou známku, jež byla prohlášena za neplatnou, se hledí, 

jako by nikdy nebyla zapsána. Účinky takto zaniklé ochranné známky nastávají ex tunc. 

Ochranná známka může být prohlášena za neplatnou i po uplynutí doby platnosti nebo 

poté, co se jí vlastník vzdal.  

                                                 
162 blíže rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 5 A 48/96 – pojem klamavost a nepravdivost není chápán 
v úzkém slova smyslu, že klamavým je označení, které předstírá, že je vyrobeno z jiných materiálů, než 
z jakých je výrobek skutečně vyroben, ale obecně za nezpůsobilá zápisu pro klamavost jsou považována i 
označení odporující skutečným obchodním poměrům nebo pravdě, schopná klamat spotřebitele i ohledně 
původu či užití technologických postupů – tedy obecně způsobilá klamat veřejnost. I nebezpečí záměny je 
rysem klamavosti. 
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Závěr 

 Ochranné známky jsou jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních 

institutů v oblasti průmyslových práv. Tento rozkvět souvisí s nebývale rostoucím 

konkurenčním prostředím, jehož rozvoj u nás nastal po roce 1989. Potřeba prosadit se 

na trhu je spojena s požadavkem identifikace podnikatelského subjektu a jeho výrobků 

či služeb. K tomuto účelu slouží zejména ochranné známky, které svým majitelům 

poskytují dostatečnou záruku rozlišitelnosti produktů, které se ucházejí o přízeň 

spotřebitelů.  

 Právní úprava ochranných známek prošla v nedávné době značnou reformou. 

V důsledku přistoupení České republiky k Evropské unii k 1. květnu 2004 byla 

legislativa v této oblasti úspěšně harmonizována. Důkazem je platný zákon o 

ochranných známkách z roku 2003 a novější zákon o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví z roku 2006, který ochranu předmětů průmyslového vlastnictví sjednotil. 

V případě porušení práv z průmyslového vlastnictví se postupuje již výhradně podle 

něho. Ochranné známky tak požívají na našem území důstojné právní ochrany.  

 Ochrana těchto práv na označení a jejich právní úprava dále souvisí 

s mezinárodními závazky České republiky. Zejména s právními principy obsaženými 

v Pařížské úmluvě a zásadami podle Dohody TRIPS, jenž silně ovlivňují legislativu 

v dané oblasti.  

 Téma ochranných známek je poměrně obsáhlé a není v možnostech jedné práce 

jej pojmout. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila především na definici institutu ochranné 

známky v rámci širších právních okruhů, jakými jsou právo duševního vlastnictví a 

průmyslové právo. V dalších kapitolách seznamuji případné čitatele s právní normami, 

které ochranným známkám poskytují ochranu na úrovni práva národního, evropského a 

mezinárodního, čímž dochází k překonání omezujícího faktoru na úseku práv 

k ochranné známce, a to její územní limitace. Dále rozděluji ochranné známky podle 

různých kritérií a hlouběji pojednávám o netradičních ochranných známkách ve světle 

judikatury ESD, SPS a rozhodnutí OHIM. Z jednotlivých rozhodnutí pak vyvozuji 

závěry a navrhuji další vývoj ve vztahu k netradičním označením. Pro úplnost jsou další 
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kapitoly věnovány překážkám zápisné způsobilosti s uvedením konkrétních příkladů a 

dále řízení o přihlášce ochranné známky před ÚPV. V závěru práce se symbolicky 

zabývám důvody zániku ochranné známky. 

S rozvojem mezinárodního obchodu vyvstala již v minulosti potřeba ochrany 

známek i za hranicemi státu, ve kterém bylo označení registrováno. Snahy o překonání 

této teritoriální omezenosti průmyslových práv jsou částečně řešeny za pomocí 

mnohostranných mezinárodních úmluv v oblasti duševního vlastnictví. V současné době 

můžeme z územního hlediska rozlišovat různé úrovně ochrany – národní, evroské a 

mezinárodní. Tyto úrovně ochrany nejsou ohraničeny, ale navzájem se doplňují, což 

zajišťuje komplexnější ochranu ochranných známek. 

 Výrazný posun lze zaznamenat i v souvislosti s úlohou, kterou ochranné známky 

zaujímají. Známky již neslouží pouze k rozlišení zboží a služeb, ale jsou předmětem 

značných investic. Jejich majitelé si uvědomují, že ochranná známka je přínosem 

pro jejich podnikatelskou činnost a podle toho si ji také cení, což dokládají horentní 

sumy, které jsou někteří podnikatelé ochotni za určité ochranné známky zaplatit. 

 Hlavní část práce pojednává o jednotlivých druzích ochranných známek. 

Věnovala jsem se rozdělení těchto označení podle různých kritérií tak, aby bylo 

zřetelné, kolik kategorií ochranných známek existuje, přestože nejviditelnějším a 

nejznámějším způsobem je rozdělení ochranných známek podle jejich vnější podoby.  

Vzhledem k tomu, že pod pojmem ochranná známka si většina z nás vybaví určité 

vyobrazení, není se čemu divit. Přesto považuji za přínosné pojednat v jedné práci o 

všech druzích ochranných známek, se kterými se jen lze setkat, přestože se jednotlivé 

druhy navzájem překrývají. Obrazová ochranná známka může být ochrannou známkou 

výrobní, kolektivní, registrovanou i neužívanou zároveň. Možností je mnoho, zajímavé 

je vnímat ochrannou známku v souhrnu všech těchto kategorií, ačkoliv nezřetelnějším 

vjemem je, že se jedná o známku obrazovou. 

 Nejvíce jsem se však věnovala netradičním ochranným známkám, které 

z pohledu známkového práva představují velmi zajímavé téma, jelikož lze v této oblasti 

do budoucna očekávat největší posun. Vzhledem k tomu, že na národní úrovni se tyto 

netradiční označení nesetkávají se vstřícným přístupem, zajímala jsem se o rozhodnutí 

ESD, SPS a OHIM, jelikož tyto jsou přístupnější otázce registrace těchto neobvyklých 

označení. Z předložených rozhodnutí však nelze vyvodit jednoznačné závěry. Některá 
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jsou přijímána bez výtek, jiná se musí potýkat s různými protiargumenty. Jednoznačně 

pozitivní přístup shledávám v rozhodnutí Sieckmann, kdy bylo jasně stanoveno, že 

ochrannou známkou mohou být i jiná označení, nejen ta, která výslovně spadají pod 

definici ochranné známky. Tím se otevřel prostor pro zápis různých netradičních 

označení, jako jsou ochranné známky čichové, zvukové, chuťové a tvořené pouze 

barvou. Přestože se ve většině případů ESD vypořádal s otázkami týkajícími se grafické 

znázornitelnosti a rozlišovací způsobilosti těchto neobvyklých označení, u nichž právě 

tyto podmínky tvoří zásadní problém pro způsobilost být registrovaným označením 

požívajícím právní ochrany, zůstávají některé otázky do budoucna ještě nevyřešeny. 

Jedná se především o stanovení způsobu grafického znázornění u čichových označení. 

ESD sice stanovil, že tato nejsou definicí ochranné známky vyloučena ze zápisu, ale 

nevypořádal se s možnými způsoby jejich znázornění, jelikož popřel takřka většinu mu 

předložených možností. U zvukových označení je situace o něco lepší. Na základě 

rozhodnutí Shield Mark ESD jasně definoval požadavky na grafické znázornění zvuku. 

Nicméně nezohlednil veškeré metody, které mu byly předloženy, zejména zvukové 

záznamy a sonogramy. Aktivnější přístup v této oblasti zaujímá OHIM, jelikož 

akceptuje i grafické znázornění zvuku v podobě sonogramů. Další oblastí jsou ochranné 

známky tvořené pouze barvou. V tomto případě není problematickým jejich grafické 

znázornění, ale schopnost rozlišovat výrobky a služby jednoho subjektu od výrobků a 

služeb ostatních podnikatelů. ESD se v rozhodnutí Libertel vypořádal s otázkou 

grafického znázornění těchto abstraktních označení tak, že stanovil, že předložení 

vzorku barvy doložené slovním popisem a určením barevného označení pomocí 

mezinárodně uznávaného kódování barev splňuje všechna registrační kritéria. V otázce 

rozlišovací způsobilosti však nejsou stanoveny obecné principy, ze kterých by žadatel 

mohl při podání přihlášky vycházet. Dosud tak není stanoven jednoznačný způsob pro 

vyhodnocování distinktivnosti barevných označení. U jednotlivých případů tak musí 

rozhodovací orgán zkoumat specifické okolnosti, na základě kterých pak danému 

označení rozlišovací způsobilost přizná či ne. Opačné tendence můžeme vypozorovat 

v oblasti trojrozměrných označení, kdy ESD stanovuje poměrně přísná kritéria na 

prokázání rozlišovací způsobilosti. V těchto případech je důležité prokazovat 

rozlišovací způsobilost, co nejvíce důkazy, jelikož rozhodovací orgány zaujímají ve 

vztahu k prostorovým označením restriktivní přístup. Rozlišovací způsobilost přiznávají 
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pouze označením, jejichž tvar je dostatečně neobvyklý a kontrastní pro to, aby mohl 

rozlišovat výrobky a služby na trhu a zároveň nepředstavoval překážku ve vývoji 

produktů. 

 V oblasti netradičních ochranných známek tak spatřuji prostor pro rozvoj 

známkového práva, zejména v souvislosti s rozšířením definice ochranné známky tak, 

aby mohly být jasně stanoveny podmínky zápisné způsobilosti pro tato nezvyklá 

označení. S rozvojem nových technologií, které budou podnikatelé stále více využívat 

v souvislosti s ochrannými známkami, bude tato potřeba stále více akutní a aktuální. 

 Zajímavé je i téma nových trendů v zápisné způsobilosti netradičních označení, 

kde se věnuji možným způsobům definice nových ochranných známek a stanovení 

požadavků pro jejich registraci, tak jak se o nich hovoří na mezinárodní úrovni. 

 V dalších kapitolách se věnuji překážkám zápisné způsobilosti ochranných 

známek z pohledu zákona o ochranných známkách a předkládám praktické příklady 

označení, která jsou ze zápisu vyloučena, jelikož zde existují některé zamítací důvody. 

Dále shrnuji postup po podání přihlášky ochranné známky k Úřadu a nastiňuji důvody, 

které vedou k zániku ochranných známek. 

 Závěrem bych ráda dodala, že právní úprava ochranných známek v České 

republice dosahuje vysoké úrovně a stávající i budoucí vlastníci a přihlašovatelé práv 

k ochranné známce zde mají záruku její kvalitní ochrany. Úsilí spojené s jejím 

vytvořením a udržováním kvality se jim proto vyplatí. O tom svědčí i fakt, že počet 

přihlášek podaných u Úřadu dosahuje stále poměrně vysoké úrovně, přestože se 

podnikatelské subjekty musí v posledních letech potýkat s ekonomickou krizí, která 

samozřejmě nepatrně ovlivnila i zájem o registraci těchto označení. Do budoucna lze 

očekávat rozvoj v oblasti registrace nových netradičních značek a rozhodovací orgány 

se boudou muset vypořádat v dalších rozhodnutích s otázkami, které dosud nebyly 

zodpovězeny. V případě, že nedojde k rozšíření definice ochranné známky, bude se 

muset upravit způsob, jakým budou netradiční označení přijímána k registraci, jelikož 

tlak na stanovení jasných podmínek bude sílit. Zajímavé bude sledovat, jakým 

způsobem budou tyto požadavky stanoveny s ohledem na rozvoj nových technologií. 
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věstník Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví 
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soudcích), v platném znění 
 

známková 
směrnice 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 
Statistické údaje Úřadu průmyslového vlastnictví pro rok 2010 
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Zdroj: Výroční zpráva Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pro rok 2010 
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Příloha č. 2 
 
 
Ukázky graficky znázorněných ochranných známek 
 
 
a) Ochranné známky slovní – např.: 
 
 
VITANA – vlastník společnost Vitana, a.s., pro potravinářské výrobky 
 
MILKA – vlastník společnost Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, pro cukrovinky 
 
MADETA – vlastník společnost Madeta a.s., pro mlékárenské výrobky všeho druhu 
 
YAHOO! – vlastník společnost Yahoo! Inc., pro software pro počítače pro vyhledávání informací 
 
 
 
 
 
b) Ochranné známky slovní grafické – např.: 
 
 

  
vlastník společnost The Coca Cola Company, pro 
výživné nebo tonické nápoje a syrupy k výrobě 

těchto nápojů 

vlastník společnost INTERNATIONAL 
BUSINESS MACHINES CORPORATION, 

společnost zřízená podle zákonů státu New York, 
pro informační technologie 

  
vlastník společnost Kofola Holding a.s., pro 

nealkoholické nápoje všeho druhu 
vlastník Budějovický Budvar, národní podnik, pro 

pivo a slad 
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c) Ochranné známky obrazové – např.: 
 

 
 

 
vlastník Apple Inc., pro informační technologie vlastník Adidas AG, pro širokou škálu 

sportovního vybavení a kosmetiky 

  
vlastník  Audi AG, pro motorová vozidla vlastník společnost LACOSTE, pro širokou škálu 

sportovního vybavení a kosmetiky 

                
d) Ochranné známky kombinované – např.:  
 

  
vlastník PUMA AG Rudolf Dassler Sport, 
pro širokou škálu sportovního vybavení a 

kosmetiky 

vlastník Karlovarské minerální vody, a.s., pro 
minerální vody 

  
vlastník Škoda Auto a.s., pro motorová vozidla vlastník Venkrbec Romam, pro sportovní oblečení 
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e) Ochranné známky prostorové – např.: 
 

 

 

vlastník Jan Becher - Karlovarská becherovka, 
a.s., pro širokou škálu nápojů včetně 

alkoholických 

vlastník Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, pro 
cukrovinky 

 
 

vlastník Karlovarské minerální vody, a.s., pro 
minerální vody 

vlastník Pepsico, Inc., společnost zřízená podle 
zákonů státu Delaware, pro nealkoholické nápoje 

 
 
 
 
f) Ochranné známky kolektivní – např.: 
 

  

kolektivní ochranná známka konsorcia Melinda, 
kterou používají jeho členové pěstitelé jablek 

v oblastech Itálie 

kolektivní ochranná známka, jejímž vlastníkem je 
Sdružení uživatelů kolektivních ochranných 
známek ČSAD pro automobilovou dopravu 
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g) Ochranné známky certifikační – např.: 
 

 
 

Národní značka kvality udělovaná ministrem 
zemědělství kvalitním potravinářským a 

zemědělským výrobkům. 

Ekoznačka České republiky používaná v národním 
programu environmentálního značení. 

  

Certifikační ochranná známka mezinárodní koalice 
organizací na ochranu zvířat z Evropy a Severní 
Ameriky, která se uděluje subjektům, jenž vyrábí 

kosmetické zboží a prostředky pro domácnost 
netestované na zvířatech. 

Certifikační ochranná známka společnosti 
Woolmark, jenž zajišťuje, že jí opatřené výrobky 

jsou vyrobeny ze 100% nové vlny a vyhovují 
přísným kvalitativním požadavkům. 

 
 
h) Ochranné známky výrobní – např.: 
 

 
 

vlastník VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, pro motorová vozidla 

vlastník FERRARI S.p.A., pro motorová vozidla 
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i) Ochranné známky obchodní – např.: 

  
vlastník Julius Meinl, a.s., pro širokou škálu 

spotřebního zboží 
vlastník Tesco Stres Limited, pro širokou škálu 

spotřebního zboží 
 
 
 
j) Ochranné známky služeb – např.: 

  
vlastník National Westminster Bank plc, pro 

finanční služby 
vlastník EXIM tours a.s., pro služby cestovní 

kanceláře 
 
 
k) Ochranné známky zvukové – např.: 
 

 
pro společnost Yahoo! Inc. registrovaná u OHIM 

 
 
 
l) Ochranná známka čichová – zatím jediná svého druhu v Evropě, která byla 
registrovaná u OHIM (již zanikla): 
 

 
 

[ vůně čerstvě posečené trávy ]  
 

vlastník Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing, pro tenisové míčky 
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další způsoby grafického znázornění čichových známek, jejichž registrace však byla 
OHIM zamítnuta: 
 

  
vlastník EDEN (SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 

LIMITÉE) 
vlastník Maître Yann KERLAU 

 
 
m) Ochranné známky tvořené pouze barvou – např.: 
 
 

 

 
vlastník VALLOUREC & MANNESMANN 

TUBES, société par actions simplifiée 
vlastník O2 HOLDINGS LIMITED 
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Příloha č. 3  
 
Žebříčky nejhodnotnějších značek světa pro rok 2010 
 
10 nejhodnotnějších značek světa – Interbrands 2010:163 
 

                                                 
163 http://www.interbrand.com/en/knowledge/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-
brands-2010.aspx  

 2010 
Pořadí  

 2009 
Pořadí   Značka   Země 

původu   Sektor  

 2010 
hodnoty 
značky ($ 
mld)  

 Změna 
hodnoty 
značky  

 1  1 
 

Spojené 
státy  Nápoje   70,452 2% 

 2  2 
 

Spojené 
státy  

Služby výpočetní  
 techniky  64,727 7% 

 3  3 
 

Spojené 
státy  

Počítačový 
software  60,895 7% 

 4  7  
Spojené 
státy  Internetové služby  43,557 36% 

 5  4  
Spojené 
státy 

Diverzifikovaný  
 42,808 -10% 

 6  6 
 

Spojené 
státy  Restaurace  33,578 4% 

 7  9  
Spojené 
státy  

Počítačový 
hardware  32,015 4% 

 8  5  Finsko Spotřebitelská      
 elektronika  29,495 -15% 

 9  10  
Spojené 
státy 

Media 
 28,731 1% 

 10  11 
 

Spojené 
státy Elektronika 26,867 12% 
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10 nejhodnotnějších značek světa – Millward Brown Optimor 2010:164 
 

Pořadí 
2010 Značka Hodnota značky   

(v $ mld) 

Změna hodnoty 
značky (2010 vs. 

2009) 

1 
 

114,260 + 14 % 

2 
 

86,383 +30% 

3 
 

83,153 +32% 

4 
 

76,344 0% 

5 
 

67,983 +1% 

6 
 

66,005 - 1% 

7 
 

57,047 +15% 

8 
 

52,616 - 14% 

9 
 

45,054 - 25% 

10 
 

44,404 - 17% 

 
 

                                                 
164http://www.millwardbrown.com/Libraries/Optimor_BrandZ_Files/2010_BrandZ_Top100_Report.sflb.
ashx  
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Resumé 

Ochranné známky 

Tématem mé diplomové práce jsou ochranné známky. Cílem této práce je 

pojednat o základních otázkách vztahujících se k ochranným známkám, o druzích 

ochranných známek zejména netradičních, o řízení v souvislosti s přihláškou ochranné 

známky v České republice a dalších souvisejících tématech. 

Ochranná známka je označení, které slouží k rozlišení výrobků a služeb na trhu. 

Účelem ochranné známky je odlišit výrobky a služby jednoho výrobce od výrobků a 

služeb jiných výrobců. Takováto označení pomáhají spotřebitelům orientovat se 

v nabídce zboží a služeb a vybrat si tak produkt, který chtějí. Ochranné známky se tak 

stávají nedílnou součástí našeho každodenního života. 

Ochranné známky jsou v České republice upraveny zákonem č. 441/2003 Sb., o 

ochranných známkách, Vyhláškou č. 97/2004 Sb.,  k provedení zákona o ochranných 

známkách a jejich ochrana je zajištěna zákonem č. 221/2006 Sb.,  zákon o vymáhání 

práv z průmyslového vlastnictví. 

Ochrannou známkou může být pouze označení, které lze graficky znázornit a 

které je schopné rozlišit výrobky a služby, pro něž je chráněno, od shodných výrobků a 

služeb na trhu. Ochranná známka tedy nemůže existovat sama o sobě, ale vždy pouze ve 

spojení s určitými výrobky či službami, které označuje. Žadatel podává přihlášku 

ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Právo k ochranné známce 

vzniká zápisem do příslušného registru ochranných známek vedeným Úřadem 

průmyslového vlastnictví. Vlastníku ochranné známky pak náleží výlučné právo 

k ochranné známce a nikdo nesmí užívat takové označení pro shodné nebo podobné 

výrobky či zboží bez jeho předchozího souhlasu. 

Tato práce je rozdělena do dvanácti kapitol, které pojednávají o různých 

tématech vztahujících se k ochranným známkám. 

Kapitola první a druhá přináší základní informace týkající se práva duševního 

vlastnictví a průmyslového vlastnictví ve vztahu k ochranným známkám. 

Kapitola třetí se zabývá právními předpisy, které upravují ochranné známky 

v České republice a v Evropské unii, dále pojednává a představuje nejvýznamnější 

mezinárodní smlouvy, které zajišťují ochranným známkám ochranu. 
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Kapitola čtvrtá představuje obecně pojem ochranných známek, jejich funkce a 

též se zabývá otázkou oceňování ochranných známek. 

Kapitola pátá se zaměřuje na druhy ochranných známek. Tato kapitola je 

rozdělena na dalších osm podkapitol v návaznosti na jednotlivé druhy ochranných 

známek a předkládá různé příklady takových označení. 

Kapitola šestá analyzuje čtyři oblasti judikatury Evropského soudního dvora, 

které se zaměřují na netradiční ochranné známky – čichové, zvukové ochranné známky, 

ochranné známky tvořené pouze barvou a trojrozměrné ochranné známky. Je zde řešena 

problematika netradičních označení, a to způsob, kterým lze dosáhnout jejich registrace, 

protože takováto označení nejsou primárně schopná splnit základní podmínky, které 

jsou vyžadovány pro zápis a poskytnutí ochrany, a to – grafickou znázornitelnost a 

rozlišující způsobilost. 

Kapitola sedmá předkládá nový přístup k zápisné způsobilosti netradičních 

označení s ohledem na jednání vedená Světovou organizací duševního vlastnictví. Tato 

kapitola se zaměřuje na nové druhy netradičních označení a předkládá možné způsoby 

registrace trojrozměrných známek, ochranných známek tvořených pouze barvou, 

hologramů, pohybových nebo multimediálních známek, pozičních označení, 

ochranných známek gest, zvukových, čichových a chuťových ochranných známek a 

pocitových nebo hmatových ochranných známek. 

Kapitola osmá pojednává o absolutních a relativních překážkách zápisné 

způsobilosti do rejstříku vedeného známkoprávním úřadem. 

Kapitola devátá se zaměřuje na řízení o přihlášce ochranné známky v České 

republice zejména na jednotlivé části takového řízení před Úřadem průmyslového 

vlastnictví. 

Kapitoly desátá, jedenáctá a dvanáctá pojednávají o registraci ochranné známky 

do rejstříku, poté co splní požadované podmínky, dále o době platnosti ochranné 

známky a důvodech jejího zániku. 

Hlavním cílem této práce je poskytnout relevantní informace o ochranných 

známkách se zaměřením na netradiční označení, protože tato označení představují 

oblast nového přístupu k právu ochranných známek. Existuje mnoho způsobů, jak 

zajistit ochranu těmto netradičním označením, osobně se ale domnívám, že je zde 

prostor pro nové instituty, které mohou zajistit potřeby obchodníků lépe než současná 
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definice ochranné známky. Je stále více a více netradičních označení, které jsou 

přihlašovány k registraci, a proto potřebujeme taková pravidla, která těmto žádostem 

vyhoví. 

Résumé 

Trademarks 

The topic of my diploma thesis is trademarks. The purpose of this work is to 

discuss the fundamental issues concerning trademarks including types of  trademarks 

especially non-traditional ones, trademark registration application procedure in the 

Czech Republic and other related topics. 

A trademark is a designation which serves to differentiate products or services 

on the market. The purpose of a trademark is to distinguish goods and services of one 

producer from those of another. This designation helps consumers to find goods and 

services and to select the product that they want. Trademarks therefore become an 

integral part of our lives. 

Trademarks in the Czech Republic are governed by Act No. 441/2003 Coll., on 

Trademarks, Regulation No. 97/2004 Coll., concerning implementation of the 

Trademark Act and the protection of trademarks is ensured by Act No. 221/2006 Coll., 

on Enforcement of Industrial Property Rights.  

A trademark can only be a designation which can be graphically represented and 

which is capable of distinguishing products or services for which it is protected from 

other identical products or services on the market. A trademark therefore cannot exist 

on its own, but always in connection with certain products or services which it 

designates. An applicant submits a trademark application to the Industrial Property 

Office in Prague. The right to a trademark arises from the registration in the relevant 

trademark register maintained by the Industrial Property Office. The trademark owner 

then has exclusive right to the trademark and nobody can use such designation for the 

same or similar products or services without the owner's prior consent. 

This thesis is divided into twelve chapters, each of them dealing with different 

aspects of trademarks.  
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Chapters One and Two give basic information about intellectual property and 

industrial property in connection with trademarks. 

Chapter Three deals with the trademark legislation in the Czech Republic and in 

the European Union and it also addresses the most important international treaties 

which ensure trademark protection. 

Chapter Four introduces the concept of trademarks in general, their functions 

and is also concerned with the matter of trademark valuation.  

Chapter Five focuses on the types of trademarks. This chapter is divided into 

eight sections according to the types of trademarks and presents various examples of 

such designations.  

Chapter Six analyses four areas of the judgments of the European Court of 

Justice that concentrate on the types of non-traditional trademarks – olfactory 

trademarks, sound trademarks, colour trademarks and three-dimensional trademarks. It 

deals with the issues concerning non-traditional designations, namely the method of 

their registration, because such designations do not primarily fulfil the basic 

requirements for registration and granting of protection, i.e. graphic representation and 

distinctive character. 

Chapter Seven introduces a new approach to the eligibility for registration of 

non-traditional designations with regard to the negotiations conducted by the World 

Intellectual Property Organization. This chapter focuses on the new types of non-

traditional designations and presents  possible methods of registration of three-

dimensional trademarks, colour trademarks, holograms, motion or multimedia 

trademarks, position trademarks, gesture trademarks, sound trademarks, olfactory 

trademarks, taste  trademarks, sensational or tactile trademarks.  

Chapter Eight deals with the absolute and relative obstacles to eligibility for 

registration in the register maintained by the trademark office.  

Chapter Nine concentrates on the trademark application procedure in the Czech 

Republic, particularly on the individual parts of such procedure before the Industrial 

Property Office.  

Chapters Ten, Eleven and Twelve deal with a trademark registration in the 

register after it fulfils the required conditions as well as trademark validity and reasons 

for trademark extinguishment.  
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The main aim of the thesis is to provide relevant information about trademarks 

with the focus on non-traditional designations, since such designations represent an area 

of a new approach to the trademark law. There are many methods how to ensure 

protection of non-traditional designations, however, I personally believe that there is 

room for new institutes to be established which could look after the needs of traders 

better than the current definition of a trademark. The number of non-traditional 

designations submitted for registration keeps rising and therefore we need rules which 

will satisfy the growing demand.  
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