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Úvod 
 

Problematika ochranných známek je jednou z klíčových oblastí současného 

systému práva duševního vlastnictví. Oblast známkoprávní je v posledních letech 

vystavena značné pozornosti, zejména z důvodů sílících snah o zviditelnění českých 

výrobců na mezinárodních trzích a o docílení jejich konkurenceschopnosti 

v nadnárodním měřítku.  

Do zorného pole veřejnosti – laické i právní, se známkoprávní oblast dostává 

také z důvodu probíhající rozsáhlé harmonizace známkového práva v zemích Evropské 

unie, díky níž je právní úprava institutu ochranné známky v posledních letech 

mimořádně na výši a odolá nejpřísnějšímu srovnání s právními úpravami rozvinutých 

zemí s propracovanou průmyslověprávní ochranou.  

Institut ochranné známky je v současnosti chápán jako jeden z nejefektivnějších 

prostředků prezentace výrobků a služeb určitého subjektu a zboží a služby takto 

označené významně zhodnocuje. I přes svou nehmotnou povahu je ochranná známka 

zásadním obchodním artiklem a z hlediska ekonomického může nabýt značnou finanční 

hodnotu, která spolu s množstvím prodávaných výrobků a délkou doby uplynulé od 

zápisu narůstá.
1
  

Ve své diplomové práci bych ráda shrnula doposud dosažené poznatky 

známkoprávní nauky v kontextu názorových tendencí současné judikatury, obšírně 

vymezila pojem ochranné známky včetně problematiky jejího vzniku, trvání a zániku a 

zaměřila se na možnosti praktického využití instrumentu ochranných známek. Část 

práce je věnována také genezi ochranných známek v průběhu historie, neboť pouze 

uvědoměním si nedostatků historické právní úpravy se můžeme dobrat ke kvalitní 

právní úpravě moderní. Za zásadní témata práce považuji dále také vymezení funkcí 

ochranné známky spolu s jejich projevy v praxi a problematiku tvorby ochranné 

známky, která je ze strany veřejnosti často podceňována.  

Oblast ochranných známek považuji za jednu z nejprogresivněji se vyvíjejících 

právních oblastí vůbec a hranice známkového práva jsou dle mého soudu prakticky 

neomezené. Dokud bude existovat technologický pokrok a kreativita tvůrců ochranných 

                                                 
1
 LOCHMANOVÁ, L. Práva na označení: Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu 

výrobku. 1.vyd. Praha : Orac, 1997, s. 35. 
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označení, do té doby budou bariéry zápisné způsobilosti jednotlivých označení bořeny a 

budou vznikat stále nové a nové druhy ochranných známek.    
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1. Obecně o právech na označení a známkovém právu, 

systematické zařazení známkového práva 

 Abychom se v následujících kapitolách této práce mohli podrobněji zabývat 

jednotlivými aspekty známkoprávní problematiky, je třeba nejprve zasadit oblast 

známkového práva do určitého právního rámce, vymezit oblast, v níž se budeme 

pohybovat a stanovit si určité základní stavební kameny, na nichž své poznatky o 

ochranných známkách budeme stavět. Je nutné vymezit si určitou obecnou 

charakteristiku známkového práva jako práva na označení a systematicky známkové 

právo zařadit.  

Známkové právo náleží k tzv. právům na označení. V užším pojetí jsou mezi tato 

práva řazeny pouze ochranné známky a označení původu, ovšem v pojetí extenzivním 

se do této skupiny řadí kromě ochranných známek a označení původu výrobků rovněž 

údaje o provenienci zboží, jméno výrobku a obchodní jméno (resp. obchodní firma – tj. 

označení firemní).
2
 Jistým charakteristickým znakem práv na označení je to, že svůj 

vznik a charakter výlučnosti zpravidla zakládají na státní autoritě. Vznik či zánik 

takových práv je tak závislý na rozhodnutí vydaném státním orgánem, který je k tomu 

určen. Existence rozhodnutí je také požadavkem právní ochrany garantované tomuto 

označení v případě, že třetí osoba zasáhne do nerušeného výkonu takového práva.   

 Systematicky řadíme známkové právo, jako tzv. právo na označení, k širšímu 

okruhu tzv. práv průmyslových
3
 a k tzv. průmyslovému vlastnictví, přičemž průmyslová 

práva jsou zpravidla chápána jako soubor výlučných práv, jejichž předmětem jsou 

statky duševního vlastnictví. Okruh průmyslových práv (práv průmyslově využitelných) 

tvoří spolu s právy duševního vlastnictví (tj. právy autorskými a příbuznými) velký 

systém tzv. práv k nehmotným statkům.
4
  

 

                                                 
2
 JAKL, L. Práva na označení a průmyslové vzory. Praha : Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních 

vztahů v Praze, 2003, s. 6. 
3
 Průmyslová práva zahrnují práva na označení a práva k výsledkům tvůrčí činnosti.  

4
 MUNKOVÁ, J. Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž. 1. vyd. Praha : Úřad 

průmyslového vlastnictví, 2000, s. 5-7. 
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2. Prameny známkového práva 

Po prvotním systematickém zařazení známkového práva je třeba seznámit se s 

prameny poznání známkového práva, tj. s právními prameny vztahujícími se na oblast 

ochranných známek. 

 Problematika ochranných známek je v právním řádu upravena na několika 

úrovních - na úrovni národní, mezinárodní a úrovni práva evropského. Národní úroveň 

je reprezentována provázaným systémem zákonných právních předpisů, které jsou 

doplněny podzákonným právním předpisem k provedení zákona. 

Mezinárodní úroveň právní úpravy je tvořena široký spektrem multilaterálních 

mezinárodních smluv obecně pojatých (vztahujících se na celou oblast průmyslového 

vlastnictví), i parciálně pojatých, tj. smluv věnujících se řešení určitého přesně 

vymezeného problému (tzn. úpravě a nalezení určitého společného minima dané právní 

problematiky). Můžeme však bez dalšího konstatovat, že všechny tyto speciální 

mezinárodní smlouvy vycházejí z určitého společného mezinárodněprávního základu, 

do nějž řadíme dále rozebranou Pařížskou unijní úmluvu a také Dohodu TRIPS.
5
  

Úroveň práva evropského je tvořena komunitárními předpisy sekundárního 

charakteru – tj. nařízeními s účinkem přímým, bez nutnosti následné transformace do 

národního právního řádu, a několika směrnicemi s účinkem nepřímým, jež vyžadují 

dodatečnou implementaci právní úpravy do našeho právního řádu. 

2.1 Národní úroveň 

Před detailním vymezením jednotlivých předpisů tvořících národní úroveň 

právní úpravy bych k aktuální národní právní úpravě ráda poznamenala, že se jedná o 

úpravu zdařilou a propracovanou. Úprava odpovídá nastoleným mezinárodním 

standardům a unese nejpřísnější srovnání s úpravami vyspělých států západní Evropy 

(např. s velmi kvalitní známkoprávní úpravou německou).
6
  

                                                 
5
 HÁK, J. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2012, s. 22. 
6
 HÁK, J. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2012, s. 15. 
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2.1.1 Zákon o ochranných známkách 

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., 

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o 

ochranných známkách) ze dne 3. prosince 2003 je základním právním předpisem pro 

oblast ochranných známek v našem právním řádu. Je doplněn o prováděcí vyhlášku č. 

97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, spolu s níž zákon nabyl 

účinnosti dne 1. dubna 2004.
7
  

Zákon obsahuje komplexní hmotněprávní úpravu známkoprávní problematiky a 

rovněž procesněprávní úpravu postupu při přihlašování OZ. Vznik zákona byl 

podmíněn požadavkem harmonizace národní a komunitární právní úpravy OZ 

v důsledku tehdy plánovaného přístupu ČR do EU. Harmonizace předpisů byla nutná 

zejména co do garantované míry právní ochrany. Dalšími důvody vedoucími k přijetí 

zákona byly také požadavky propojení národního a evropského systému OZ a nutnost 

zapracování nových poznatků vycházejících ze známkoprávní praxe.  

Předchozí úprava zák. č. 137/1995 Sb. byla oproti té aktuální úpravou 

restriktivnější. V případě platného ZOZ je patrný posun úpravy směrem 

k liberálnějšímu pojetí, což mj. můžeme spatřovat např. v rozšíření okruhu označení 

způsobilých k registraci (konkrétně o označení tvořené barvou). 

Oproti předchozí právní úpravě ZOZ nově rozšiřuje možnost vlastnit ochrannou 

známku i na nepodnikatelské subjekty – vlastníkem známky se tak může stát jakákoli 

FO či PO způsobilá k právním úkonům a přihlašovatel známky nadále již není povinen 

dokládat, že služby či výrobky, pro něž chce OZ přihlásit, jsou předmětem jeho 

povolené podnikatelské činnosti evidované v obchodním či živnostenském rejstříku. 

Beze změn v této souvislosti zůstala možnost existence OZ ve vlastnictví subjektů 

veřejného práva, ovšem v praxi tyto případy příliš běžné nebývají, zejména z důvodu 

zákonem stanovené podmínky skutečného užívání OZ ve spojení s výrobky či službami. 

Stejně jako v předchozí právní úpravě byla zákonem zachována desetiletá doba 

platnosti zapsané OZ s možností prolongace zápisu, vždy na dobu dalších deseti let. 

V duchu současné právní úpravy je na OZ pohlíženo jako na nehmotný statek, 

s nímž lze nakládat jako s předmětem vlastnického práva. Ustanovení aktuálního 

                                                 
7
 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha : LexisNexis CZ, 2006, s. 122.  
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zákona umožňují OZ převádět, může dojít k jejímu přechodu, může být předmětem 

licenční smlouvy či zástavního práva. Podléhá také výkonu rozhodnutí a může být 

zahrnuta do konkurzní podstaty. Problematice převodu, přechodu, licence a zástavy OZ 

se podrobně věnuji v kapitole 6 věnované OZ jako předmětu vlastnictví.  

Aktuální ZOZ zavádí mj. do českého právního řádu některé pojmy zcela nové. 

Jedná se zejména o institut tzv. známky s dobrým jménem, přičemž dobré jméno 

(renomé) známky vyjadřuje jistou důvěru veřejnosti ve výrobky a služby označené 

danou OZ a zajišťuje širší právní ochranu takové OZ.  V souvislosti s předchozím došlo 

zároveň k zúžení pojmu všeobecně známé známky. Na rozdíl od předchozí úpravy není 

v dnešní době všeobecně známá známka automaticky chráněna pro všechny výrobky a 

služby, ale pouze pro ty, pro něž se stala známka všeobecně známou (vžitou). 

Samostatná úprava je v zákoně věnována problematice kolektivních ochranných 

známek (Hlava IX ZOZ), avšak obsah dané právní úpravy v tomto případě zůstává 

oproti předchozímu zákonu prakticky beze změn. Zákon zároveň do Hlavy XIII 

zapracoval i ustanovení o ochranné známce Společenství vycházející z Nařízení Rady 

ES č. 40/94, o ochranné známce Společenství (novelizováno Nařízením Rady ES č. 

207/2009) 

Závěrem můžeme k platné právní úpravě říci, že jde o zákon plně slučitelný se 

Směrnicí Rady ES č. 89/104 ze dne 21. 12. 1988, ke sblížení zákonů členských zemí o 

ochranných známkách. Naše úprava nejen, že plně koresponduje s požadavky Směrnice, 

ale jde dokonce nad rámec požadavků EU, neboť do zákona byla převzata i fakultativní 

ustanovení Směrnice.
8
 

2.1.2 Prováděcí vyhláška č. 97/2004 Sb. 

Spolu s ZOZ byla 3. prosince 2003 přijata vyhláška č. 97/2004 Sb., 

k provedení zákona o ochranných známkách. Tato doplňuje hmotněprávní úpravu 

ZOZ o některé procesněprávní aspekty. Vyhláška upravuje podrobnosti týkající se 

zápisu OZ do registru – konkretizuje údaje obsažené v přihlášce známky, její možnou 

úpravu, příp. rozdělení, případné námitky proti zápisu OZ do rejstříku, náležitosti 

připomínek k přihlášce a náležitosti přihlášky MOZ. Několik ustanovení předpisu je 

věnováno změnám vlastníka OZ, licenci a zrušení nebo prohlášení neplatnosti OZ. 

                                                 
8
 Blíže viz: Důvodová zpráva k zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (část obecná a zvláštní) -  

Sněmovní tisk 288/0  
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2.1.3 Zákon o soudech a soudcích 

Spolu s novelou ZOZ došlo k novelizaci zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 

soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o soudech a soudcích). Novela stanovila výlučnou věcnou a místní působnost 

Městského soudu v Praze jako soudu prvního stupně ve věcech průmyslového 

vlastnictví. Druhou instancí – soudem odvolacím pro oblast průmyslových práv, je 

Vrchní soud v Praze.  

2.1.4 Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

 

  Přijetí zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o 

změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 25. dubna 2006 bylo 

odůvodněno především nutností sjednocení právní úpravy prostředků k vymáhání práv 

z průmyslového vlastnictví.   

  V prvních etapách harmonizačních snah se sjednocení týkalo zejména právní 

úpravy hmotněprávní oblasti. Problematika postavení vlastníka práv duševního 

vlastnictví a procesních oprávnění jemu náležejících byla zprvu upravena Dohodou 

TRIPS, k jejímuž uzavření došlo v rámci Světové obchodní organizace (WTO).  

Přetrvávající rozdíly v prostředcích vymáhání práv duševního vlastnictví na 

území členských států si však následně vyžádaly přijetí nové úpravy, a to Směrnice EP a 

Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví. 

Směrnice se měla mj. stát také prostředkem k eliminaci pirátství, padělání a porušování 

práv k duševnímu vlastnictví – tedy případů ohrožujících národní ekonomiky 

jednotlivých států.   

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví plně implementuje 

ustanovení Směrnice č. 2004/48/ES. Garantuje vysokou, rovnocennou úroveň ochrany 

předmětů průmyslového vlastnictví, rozšiřuje rozsah osob oprávněných k návrhu na 

zahájení řízení o vymáhání práv k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví a 

umožňuje také využití alternativních opatření v případě nepřiměřenosti nápravných 

opatření a soudních zákazů stanovených zákonem.
9
 

                                                 
9
 Podrobněji viz: Důvodová zpráva k zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

(část obecná a zvláštní ) - Sněmovní tisk č. 1110/0  
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2.1.5 Obchodní zákoník 

 Obchodní zákoník, zák. č. 513/1991 Sb., je soukromoprávním předpisem 

představujícím kodifikovanou úpravu obchodního práva. Je v poměru speciality (lex 

specialis) k obecnému právnímu předpisu práva soukromého – dosud účinnému 

občanskému zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.).  

Ustanoveními obchodního zákoníku vztahujícími se na oblast OZ jsou 

především ta věnovaná úpravě licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví 

(§ 508 – 515). Zásadní význam z hlediska známkového práva však má také úprava 

nekalé soutěže obsažená v § 44 a násl. ObchZ. 

2.2 Mezinárodní úroveň 

2.2.1 Pařížská unijní úmluva 

 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883 je univerzální 

multilaterální mezinárodní smlouvou upravující celou oblast průmyslového vlastnictví. 

Vztahuje se na všechny nehmotné statky v oblasti průmyslového vlastnictví. V současné 

době má PUÚ a na jejím základě existující tzv. Pařížská unie (tj. Unie na ochranu 

průmyslového vlastnictví) 140 členských států, mezi nimiž nechybí ani ČR (dle vyhl. 

min. zahr. č. 64/1975 Sb. a č. 81/1985 Sb.).  

Úmluva se zabývá ochranou a úpravou průmyslových práv a obsahuje obecně 

platné zásady dané oblasti, jež byly následně přejaty a jsou společné navazujícím 

zvláštním úmluvám upravujícím jednotlivé nehmotné statky. 

PUÚ byla několikrát revidována. K první revizi došlo již roku 1886 v Římě, 

následovaly revize v Madridu (v roce 1890 a 1891), Bruselu (r. 1897 a 1900), 

Washingtonu (r. 1911), Haagu (r. 1925), Londýně (r. 1934), Lisabonu (r. 1958) a 

k prozatím poslední revizi došlo roku 1967 ve Stockholmu.  ČR je vázáná i poslední 

revizí z roku 1967.  

Úmluva se konkrétně zabývá úpravou patentů, vynálezů, užitných a 

průmyslových vzorů, továrních a obchodních známek a známek služeb, problematikou 

obchodních jmen a upravuje též údaje o původu zboží a označení původu. Ustanovení 

PUÚ se vztahují i na potlačování nekalé soutěže.
10

 

                                                 
10

 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví - epravo.cz. In: Epravo.cz: Sbírka zákonů, 

judikatura, právo [online]. 5. 4. 2001 [cit. 2012-03-14]. Dostupné z WWW: 
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Vůdčími zásadami pro oblast průmyslového vlastnictví, tak jak o nich mluví 

PUÚ, jsou princip teritoriality právní ochrany, princip asimilace, formální reciprocity a 

ochrana tzv. minimálních práv zakotvených v Úmluvě. Úmluva zakotvuje právo unijní a 

výstavní priority.  

Existence PUÚ má značnou zásluhu na harmonizaci průmyslového práva 

v jednotlivých členských zemích. Na harmonizační tendence PUÚ v dnešní době 

navázaly především aktivity WIPO a Evropské patentové organizace.
11

  

2.2.2 Madridská dohoda 

 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek byla 

uzavřena roku 1891 v Madridu. Jedná se o zvláštní mezinárodní úmluvu, k jejímuž 

zřízení došlo ve spojitosti s PUÚ, na jejíž základní ustanovení dohoda navazuje. 

Členským státem Madridské dohody se tedy může stát pouze členský stát PUÚ. 

Madridská dohoda byla zveřejněna ve vyhl. min. zahr. č. 65/1975 Sb., ve znění 

vyhl. č. 78/1985 Sb. Účelem vzniku dohody bylo zjednodušení a zároveň urychlení 

řízení o mezinárodní ochraně známek.
12

 

Právní úprava obsažená v úmluvě je poměrně kusá, ovšem některé její principy 

mají z hlediska mezinárodního známkového práva zásadní význam. Členské státy 

úmluvy tvoří zvláštní Unii pro mezinárodní zápis ochranných známek, která existuje 

v rámci Pařížské unie a ve spojení s ní ovlivňuje činnost Světové organizace duševního 

vlastnictví (WIPO) se sídlem v Ženevě.
13

 

 Zásadním přínosem Madridské dohody je možnost přihlášení OZ do všech 

členských zemí Madridské dohody prostřednictvím jediné přihlášky podané u 

příslušného úřadu v Ženevě.  

Až do roku 1996 byla doba platnosti OZ dle dohody stanovena na 20 let 

s možností obnovy zápisu. Spolu s přijetím Madridského protokolu byla doba platnosti 

                                                                                                                                               
<http://www.epravo.cz/top/clanky/parizska-umluva-na-ochranu-prumysloveho-vlastnictvi-

4030.html?mail> 
11

 MALÝ, J. Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. 1. vyd. Praha 

: C. H. Beck, 2002, s. 61. 
12

 HÁK, J. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2012, s. 48. 
13

 JEŽEK, J. Právo průmyslového vlastnictví: právní předpisy a mezinárodní smlouvy s výkladem a 

judikaturou: Podle stavu k 1. 1. 1996. Praha : Linde, 1996, s. 69. 
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MOZ ustanovena na 10 let. V roce 2011 dosáhla Madridská dohoda 61 členských 

států.
14

 

2.2.3 Madridský protokol 

 Dne 18. ledna 1996 byl shromážděním Madridské unie pro mezinárodní zápis 

OZ přijat Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu 

ochranných známek a k Protokolu k této dohodě, včetně nového sazebníku poplatků. 

Téhož dne se stal účinným i Madridský protokol, k jehož přijetí došlo 27. června 1989 a 

který se řadí k nejvýznamnějším mezinárodním smlouvám konce 90. let 20. století 

v oblasti průmyslových práv. Cílem Madridského protokolu je odstranění překážek 

bránících širší použitelnosti mezinárodního systému ochrany známek.  

Největším přínosem Protokolu je bezesporu zjednodušení přihlašovacího řízení a 

zkrácení doby platnosti mezinárodního zápisu OZ z původních 20 let na 10 let. Zároveň 

došlo také k zmírnění podmínek pro podání přihlášky MOZ, neboť dle Protokolu bylo 

umožněno podání takové přihlášky již na základě podané národní přihlášky OZ v zemi 

původu. 

Cílem přijetí Protokolu bylo v první řadě přilákat k členství v Madridské dohodě 

i další státy ES, které se jí dosud neúčastnily. A nejen ty, snahy byly směřovány i 

k získání mimoevropských členů – zejména USA, Japonska. Účelem Protokolu bylo 

vytvoření propojovacího článku mezi systémem mezinárodní registrace OZ na základě 

Dohody a systémem OZS. Tento cíl byl splněn roku 2004, kdy bylo umožněno 

přihlášení OZS prostřednictvím WIPO.
15

 V současné době podepsalo Protokol 84 států 

a řada z nich, včetně ČR, je zároveň i členem Madridské dohody.
16

  

2.2.4 Niceská dohoda 

 Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu 

známek byla uzavřena roku 1957 v Nice. V průběhu své existence byla úmluva 

několikrát revidována a měněna - 1967 (ve Stockholmu), 1977 (v Ženevě) a roku 1979 

byla provedena změna dohody. 

                                                 
14

 HÁK, J. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2012, s. 49. 
15

 K propojení došlo na základě Rozhodnutí Rady (2003/793/ES) z 27. října 2003, kterým se schvaluje 

přistoupení ES k Protokolu k Madridské dohodě. 
16

 HÁK, J. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2012, s. 50-51. 
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 Niceská dohoda má 36 smluvních stran, z nichž většina (včetně ČR) je vázána 

ženevským zněním. ČR se členským státem stala v souladu s vyhláškou ministerstva 

zahraničí č. 118/1979 Sb. (ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.). 

 Členské státy tvoří zvláštní unii, v rámci níž přijaly jednotný systém 

mezinárodního třídění výrobků a služeb pro účely zápisu OZ. Třídník obsahuje přehled 

tříd a abecední seznam výrobků a služeb zařazených do jednotlivých tříd. Seznam tříd a 

abecední seznam výrobků a služeb může být v případě potřeby doplňován a měněn 

Výborem expertů s pověřením Mezinárodního úřadu WIPO.
 17

 V současnosti třídník 

zahrnuje 45 tříd (34 tříd výrobků a 11 tříd služeb) – jde o jeho 10. verzi.
18

 

2.2.5 Smlouva o známkovém právu (Ženevská smlouva) 

 Smlouva o známkovém právu byla uzavřena 27. října 1994 v Ženevě. Pro ČR 

vstoupila v platnost 1. srpna 1996 (sděl. č. 199/1996 Sb.). Svým obsahem smlouva 

významně přispívá k harmonizaci právní úpravy v oblasti přihlašování a registrace OZ, 

neboť stanovuje maximální požadavky, které mohou být úřadem kladeny na 

přihlašovatele a vlastníka OZ.  

Ustanovení Ženevské smlouvy se nevztahují na všechny druhy ochranných 

známek, působnost je omezena pouze na OZ tvořené viditelnými značkami. Výslovně 

jsou vyloučeny OZ hologramové, kolektivní, certifikační a garanční.
19

 

2.2.6 Dohoda TRIPS 

 Dohoda TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), celým 

názvem Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví nabyla účinnosti 

dne 1. ledna 1995 v rámci tzv. Uruguayského kola multilaterálních obchodních jednání, 

která vedla k založení WTO. Důvodem k uzavření dohody byla snaha o optimální řešení 

situace v oblasti mezinárodního obchodu. Nově vznikající WTO si kladla za cíl 

dosažení co nejvyšší míry liberalizace světového obchodu, zároveň však byla situace na 

světových trzích komplikována stále častějším výskytem případů pirátských a 

padělatelských praktik, které narušovaly mezinárodní obchod. Bylo tedy nezbytné 

zajistit dostatečnou ochranu duševního vlastnictví, zejména z hlediska vymahatelnosti 

                                                 
17

 KUČERŇÁKOVÁ, P. Ochranné známky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1995, s. 14-15. 
18

 Třídníky - ochranné známky. In: Úřad průmyslového vlastnictví [online]. © 2008, 28.2.2012 [cit. 2012-

03-10]. Dostupné z WWW: <http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html> 
19

 SLOVÁKOVÁ, cit. 6, s. 160. 
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práv poskytnutých v zahraničí. Tyto snahy vedly k vytvoření Dohody TRIPS, která 

představuje v současnosti nejucelenější smlouvu v oblasti průmyslového vlastnictví.  

 Dohoda je založena na základních principech činnosti WTO, tj. principu 

národního zacházení, doložce nejvyšších výhod a nediskriminaci ve vztahu k FO a PO. 

K dalším principům Dohody patří zajištění technologického pokroku. Cíle Dohody 

TRIPS jsou výslovně vymezeny v jejím čl. 7: „Ochrana a dodržování práv k duševnímu 

vlastnictví by měly přispět k podpoře technických inovací a k převodu a rozšiřování 

technologie, ke vzájemným výhodám výrobců a uživatelů technických znalostí 

způsobem, přispívajícím k sociálnímu a ekonomickému blahobytu a k rovnováze práv a 

povinností.“
20

  

 Dohoda TRIPS se zabývá pěti základními okruhy právní problematiky. Prvním 

z nich je možné uplatňování základních zásad obchodního systému a dalších 

mezinárodních dohod týkajících se duševního vlastnictví. Dalším okruhem je garance 

poskytnutí dostatečné ochrany práv duševního vlastnictví. Třetím pomyslným bodem je 

efektivní vynucování těchto práv jednotlivými členy. Předposlední oblastí zájmů je 

řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví mezi členskými státy WTO a posledním 

bodem jsou zvláštní přechodná opatření uplatňovaná během zavádění nového systému. 

Zásadní součástí Dohody TRIPS je i rozsáhlá hmotněprávní úprava věnovaná 

jednotlivým předmětům duševního vlastnictví.
21; 22

 

2.3 Evropská úroveň právní úpravy 

2.3.1 První směrnice Rady 

 Směrnice Rady (ES) č. 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských 

zemí o ochranných známkách představovala jednu z prvních úprav průmyslového 

vlastnictví na půdě ES. Cílem Směrnice bylo sladění právní úpravy národních systémů 

OZ jednotlivých členských států.  

                                                 
20

 Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS) – čl. 7 
21

 HÁK, J. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2012, s. 27-28. 
22

 Dohoda o právech duševního vlastnictví souvisejících s obchodem TRIPS. In: BusinessInfo.cz: 

Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 19.12.2002 [cit. 2012-03-14]. Dostupné z WWW: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravni-prostredi-celni-problematika/dohoda-o-pravech-dusevniho-

vlastnictvi/1000487/4792/> 
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Do české právní úpravy byla První směrnice implementována prostřednictvím 

v současnosti platného zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 

2.3.2 Známková směrnice č. 2008/95/ES 

Směrnice EP a Rady č. 2008/95/ES zde dne 22. 10. 2008, kterou se sbližují 

právní předpisy členských států o ochranných známkách, nahradila výše uvedenou 

První směrnici a představuje kodifikaci dosavadní právní úpravy OZ v EU. 

2.3.3 Nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství 

Nařízení Rady (ES) č. 2007/2009 o ochranné známce Společenství nahradilo 

původní Nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství z 20. prosince 

1993. Nové Nařízení je komplexní úpravou ochranné známky Společenství (Community 

trademark - CTM ), nově označované ochrannou známkou EU.  Nespornou výhodou 

OZS (CTM) je požadavek podání jediné přihlášky k získání ochrany pro celé území EU. 

2.3.4 Směrnice EP a Rady č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního 

vlastnictví  

 Posledním představitelem evropské úrovně je Směrnice EP a Rady č. 

2004/48/ES z 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví, která byla do 

českého právního řádu implementována v podobě zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání 

práv z průmyslového vlastnictví. 

3. Ochranná známka  

Ochranné známky a problematika jejich vzniku, užívání, trvání a zániku jsou 

jednou ze zásadních oblastí moderního práva duševního vlastnictví. V současnosti jsou 

ochranné známky považovány za jeden z nejefektivnějších prostředků k zviditelnění a 

prezentaci výrobků či služeb určitého subjektu na národním i mezinárodním trhu.  

Kvalitně vytvořená ochranná známka může svému vlastníkovi zajistit významné 

zhodnocení jím nabízeného zboží a poskytovaných služeb. Daný potenciál ochranné 

známky je navíc umocněn tím, že s přibývajícím časem narůstá cena dané OZ na trhu – 



14 

 

tedy čím je OZ starší a známější, tím více se tato její proslulost promítá do finální ceny 

výrobků či služeb, s nimiž je ochranná známka spojena.
23

  

 Jen pro představu uvádím příklady nejvýše finančně oceňovaných ochranných 

známek, tak jak je na svých stránkách na konci 90. let publikoval časopis Financial 

World: za nejdražší známku na světě byla označena firma OZ Philip Morris – Marlboro, 

jejíž hodnota byla vyčíslena na 39,5 mld. USD, na pomyslné druhé příčce se pak 

umístila Coca Cola se známkou oceněnou na 33,4 mld. USD, na dalších místech pak 

Intel Corps se 17,8 mld. USD, Kellogg s 9,7 mld. USD a ochranná známka Nescafé 

firmy Nestlé s 9,2 mld. USD. Z tuzemských známek se nejvýše umístila známka Pilsner 

Urquell, která byla oceněna na 4 mld. Kč.
24

   

3.1 Historický vývoj ochranných známek 

Ochranná označení užívaná k rozlišení původu výrobků a služeb a jejich 

využívání mají dlouholetou historickou tradici. Kořeny tradice označování zboží jsou 

zpravidla spatřovány již ve starověku, kdy byly jejich prostřednictvím označovány 

cihlářské, hrnčířské a kožené výrobky. V této době se nejednalo o označení nijak 

propracovaná, zpravidla šlo pouze o jednoduché značky tvořené nejčastěji písmeny, 

iniciálami nebo prostými grafickými či obrazovými motivy. Značky byly připevňovány 

k povrchu výrobku nebo do něj vyryty. Z funkcí označení zde v počátcích dominuje 

funkce rozlišovací.  

K rozmachu praxe označování produktů došlo velkou měrou ve středověku, kdy 

potřeba označení a rozlišení jednotlivých výrobků vyvstala spolu s rozvíjející se směnou 

zboží z různých zeměpisných končin. K funkci rozlišovací se v této době připojila 

funkce oznamovací – značky nejen rozlišovaly zboží, ale informovaly také o místě 

výroby či obchodu. Postupně došlo k rozšíření malovýroby ve velkovýrobu a spolu s ní 

k přechodu k manufakturnímu způsobu produkce výrobků. K uvedeným funkcím 

značek se přidala funkce reklamní (propagační), při níž výrobce sám působil přímo na 

spotřebitele a snažil se dosáhnout žádanosti svých výrobků na trhu.  

Dalším impulsem k rozvoji oblasti byl rozmach cechovních společenstev. Cechy 

byly středověká a raně novověká řemeslná sdružení, v nichž se soustředili řemeslníci 

                                                 
23

  SLOVÁKOVÁ, cit. 6, s. 121. 
24

 LOCHMANOVÁ, L. Práva na označení: Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu 

výrobku. 1.vyd. Praha : Orac, 1997, s. 35. 
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z různých oborů. Tato sdružení fungovala na členském principu a hájila zájmy svých 

členů, zároveň byla garantem jakosti řemeslných výrobků a měla vliv i na finální cenu 

výrobků. Cechy plnily nejen funkci ochrannou a kontrolní, ale rovněž reprezentativní a 

sociální.
25

 Spolu s rozvojem cechovního systému přišel i počátek živnostenské soutěže 

mezi cechovními sdruženími navzájem a mezi cechy a jednotlivými řemeslníky, kteří 

nebyli sdruženi v cechu – v tu chvíli bylo více než kdy předtím třeba rozlišit výrobky od 

jednotlivých výrobců. Je třeba říci, že ani v této době se ještě nejednalo o ochranná 

označení, tak, jak je známe dnes. Ochrana takových označení byla v této době spíše 

neformální. 

K nejrozsáhlejšímu pokroku v oblasti označování zboží došlo v 2. polovině 19. 

století. Šlo zejména o změny související s právní ochranou garantovanou ochranným 

označením ze strany státu (značná část soudobé právní regulace oblasti byla postavena 

na soudních rozhodnutích). Mezi nejprogresivnější a nejpokrokovější oblasti v té době 

patřily Anglie, Francie, USA, Německo a Rakousko.
26

 

3.1.1 Vývoj moderní známkoprávní úpravy na našem území 

  Historie moderní známkoprávní úpravy v českých zemích začala v druhé 

polovině 19. století. První známkoprávní úprava na našem území byla vydána v době 

Rakouska-Uherska a byl jí Zákon daný pro ochranu známek a jiných poznamenání 

průmyslnických, který byl vydán rakouským císařským patentem č. 230 ř. z. ze dne 7. 

prosince 1858 s účinností od 1. ledna 1859.  Tímto zákonem byl legálně definován 

pojem OZ, a to jako zvláštní druh označení, které slouží k rozlišení výrobků 

pocházejících od různých výrobců v obchodním styku. S výjimkou legálního definování 

pojmu se zákon hlubším členěním ochranných známek nezabýval a jednotlivé druhy OZ 

vymezeny nebyly. Na základě ustanovení tohoto zákona byly výslovně vyloučeny ze 

zápisu některá označení, a to zejm. označení generická, klamavá, s obsahem 

pohoršlivým, nemravným či příčícím se veřejnému pořádku. Vyloučena byla rovněž 

označení složená ze jmen představitelů státu nebo národa, ze státního či jiného 

veřejného znaku. Výjimka ze zákazu registrace takovýchto značek mohla být udělena 

v případě prokázání předchozího práva k užívání označení. Oproti aktuální právní 

                                                 
25

 Cech. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2012-03-01]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Cech> 
26

 JAKL, L. Práva na označení a průmyslové vzory. 1. vyd. Praha : Vysoká škola veřejné správy a 

mezinárodních vztahů, 2003, s. 6-7. 
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úpravě bylo užívání ochranných známek dle zákona z roku 1859 chápáno jako 

fakultativní, přičemž u některých druhů zboží mohlo být užívání registrované OZ 

nařízeno ministrem obchodu. Zásadní odlišnost od současné právní úpravy můžeme 

spatřovat v chápání výlučnosti práva k ochranné známce. V souladu se soudobou právní 

úpravou nevylučovalo výhradní právo k OZ opětovné užití téhož označení jiným 

podnikatelem za účelem označování rozdílného druhu zboží.  Samostatná úprava byla 

v zákoně věnována vztahu podniku a práva k známce, která k němu náležela. Právo ke 

známce nezrušitelně ulpívalo na podniku, spolu s ním zanikalo a s ním přecházelo na 

nového vlastníka (v současnosti upraveno § 479 ObchZ). Zápis známky do rejstříku byl 

již od počátků známkové úpravy zpoplatněn – za tzv. vrejstrování byla stanovena taxa 5 

zlatých.
27; 28

   

 Zákon o ochraně průmyslových známek byl novelizován zákonem č. 19/1890 ř. 

z., o ochraně známek. Tato novela přejala původní definici známky z předchozího 

zákona a v návaznosti na předchozí zákon kladla důraz zejména na důležitost 

rozlišovací způsobilosti známky a výlučnost známkového práva. Již koncem 19. století 

se ustálila také doba platnosti zapsané OZ na 10 let s možností obnovení zápisu.   

Novelizace z roku 1890 byla brzy následována dílčí novelou v podobě zákona č. 

108/1895 ř. z., která zpřesnila vymezení označení vyloučených ze zápisu do registru a 

rozšířila možnost výmazu OZ z důvodu zaměnitelnosti. Celou oblast doplňoval zák. č. 

45/1865 ř. z., jímž byla známková práva rozšířena i na cizozemce.
29; 30

 

Roku 1918 spolu se vznikem ČSR byl nově vzniklým Národním výborem přijat 

zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého (tzv. recepční 

norma), jímž byly na území nového státu recipovány dosavadní rakouské právní 

předpisy. Došlo tak k založení tzv. právního trialismu, kdy na území Čech, Moravy a 

Slezska platilo právo rakouské, na Slovensku se užívalo právo uherské a v Hlučínsku 

pak právo německé.
31

  Recepce původních rakouských právních předpisů zahrnovala i 

právní úpravu práv na označení, která byla provedena zák. č. 469 a 471 z roku 1919 a 

                                                 
27

 LOCHMANOVÁ, cit. 22, s. 38-39. 
28

 DVOŘÁKOVÁ, K. Právní úprava ochranných známek na našem území do vzniku ČSR. Průmyslové 

vlastnictví. 2006, roč. 16, 1-2/2006, s. 13. 
29

 LOCHMANOVÁ, cit. 22, s. 38-39 
30

 JAKL, cit. 24, s. 7. 
31

 Ústavní vývoj v Česku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2012-03-20]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Ústavní_vývoj_v_Česku> 
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zákonem č. 261/1921 Sb. z. a n.. Nově přijaté zákony byly základem pro právní ochranu 

ochranných označení a zajišťovaly kontinuitu existujících známkových práv. OZ 

registrované v době existence Rakouska-Uherska si svá práva zachovaly a byly 

chráněny i na území nového státu s prioritou původní přihlášky za podmínky jejich 

opětovaného přihlášení ve lhůtě 3 měsíců.
32

  

Ve 30. letech byla známkoprávní oblast rozšířena o další zákon č. 27/1932 Sb. z. 

a n., kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek, který byl o rok později 

doplněn dvěma vládními nařízeními – č. 30/1933 Sb. z. a n., o dokladech, které je třeba 

předložit k průkazu prioritního práva při přihlašování ochranné známky a nařízením č. 

204/1933 Sb. z. a n., o otiscích a štočcích ochranných známek. 

V průběhu následujících necelých dvou desetiletí setrvala právní úprava 

ochranných známek prakticky beze změn. Ojedinělé zásahy do známkového práva 

v podobě vládních nařízení byly podmíněny mimořádnými historickými okolnostmi 

(proběhnuvší Mnichovská konference, existence Protektorátu Čechy a Morava atd.).  

K zásadní změně v dané oblasti došlo až roku 1952, kdy byl vydán zák. č. 

8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech. 50. léta byla ve znamení 

nástupu éry tzv. socialistické ekonomiky a ideologie, která na ochranné známky 

nahlížela jako na kapitalistický přežitek, jenž v socialistickém státě ztrácí své místo a 

opodstatnění. Nově nastolené socialistické hospodářství bylo založeno na odlišných 

zásadách, které ve svém důsledku vyloučily existenci svobodné hospodářské soutěže. 

Nový právní předpis byl poměrně kusý. Byl rozdělen na tři části, z nichž první byla 

věnována OZ, druhá pojednávala o chráněných vzorech a třetí část tvořila ustanovení 

společná, přechodná a závěrečná. Zákon neobsahoval legální definici OZ, v zásadě však 

setrval na týchž právních zásadách, které doposud pro danou oblast platily.
33

 I přes 

některé nedostatky byl zákon z roku 1952 přínosem (na jeho základě byla zachována 

práva k OZ i přes zásadní změnu hospodářských poměrů). 

8. listopadu 1988 byl přijat nový zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách 

s účinností od 1. ledna 1989. Předpis upravoval vztahy vznikající v souvislosti 

s přihlašováním OZ, při zápisu OZ a následném praktickém uplatnění známek. Zákon 

obsahoval jak pozitivní, tak negativní vymezení pojmu OZ.
34

 Pozitivem zákonné úpravy 

                                                 
32

 JAKL, cit. 24, s. 7. 
33

 LOCHMANOVÁ, cit. 22, s. 40- 41. 
34

 LOCHMANOVÁ, cit. 22, s. 41- 42. 
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bylo nové rozlišení dvou druhů ochranných známek, a to známek individuálních a 

kolektivních. Právní úprava zák. č. 174/1988 Sb. neměla dlouhého trvání. S příchodem 

revolučního roku 1989 se rapidně proměnila politická a ekonomická situace ve státě a 

platná zákonná úprava záhy přestala svou legislativní koncepcí odpovídat změněným 

poměrům a nově vznikající tržní ekonomice. Cílem proto bylo vytvořit právní úpravu 

odpovídající novým podmínkám trhu nesvázaného státním dirigismem. 

K novelizaci právní úpravy známkového práva došlo roku 1995, kdy byl přijat 

zákon 137/1995 Sb., o ochranných známkách spolu s prováděcí vyhláškou č. 213/1995 

Sb. Tento přizpůsobil známkové právo nastupující tržně orientované ekonomice, 

odstranil přemíru státních zásahů a posílil práva majitelů nehmotných statků. Zároveň 

byla provedena částečná harmonizace známkoprávní oblasti se západoevropskou 

legislativou a byly promítnuty závazky vyplývající pro ČR z mezinárodních smluv 

(zejm. PUÚ, Madridské dohody, Ženevské smlouvy a Dohoda TRIPS), které nastolily 

podmínky pro participace ČR v mezinárodním společenství.
35

  

3.2 Pojem ochranné známky 

Ochranné známky a jim příbuzná ochranná označení (práva na označení) jsou 

každodenní součástí našeho života jako života spotřebitele, zákazníka, konzumenta. 

Ochranné známy jsou všudypřítomné, ač si jejich přítomnost mnohdy ani 

neuvědomujeme. S ochrannými známkami se setkáváme na etiketách jednotlivých 

výrobků v obchodech, mohou být skryty v tvarovém provedení výrobku nebo mohou 

představovat jen tvar obalu výrobku, nikoli v něm zabalený produkt samotný.  

Užívání termínu „ochranná známka“ není ve známkovém právu jednotné. 

V některých právních řádech je užíván termín obchodní známka - „trade mark“ (ve 

Velké Británii), trademark, registered trade mark (ve Spojených státech), přičemž tyto 

termíny jsou užívány i právem EU a objevují se i v dokumentech WTO a WIPO.
36

 

Samotný obsah pojmu je chápán obdobně, jak vyplývá z definice pojmu trademark, 

kterou na svých stránkách uvádí Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO): 

„Trademarks are distinctive signs, used to differentiate between identical or 

similar goods and services offered by different producers or services providers. 

                                                 
35

 JEŽEK, J. Právo průmyslového vlastnictví: právní předpisy a mezinárodní smlouvy s výkladem a 

judikaturou: Podle stavu k 1. 1. 1996. Praha : Linde, 1996, s. 53. 
36

 HORÁČEK, R. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005, s. 300. 
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Trademarks are a type of industrial property, protected by intellectual property 

rights.”
37

 

Jak vyplývá z uvedené definice, i v zahraničních pojetích se jedná distinktivní 

označení, které je užíváno k individualizaci zboží a služeb nabízených různými výrobci 

či poskytovateli služeb a které náleží k průmyslovým právům. Odpovídající český 

termín, tj. ochranná známka, byl poprvé použit zákonem č. 8/1952 Sb. a byl přejat 

rovněž aktuálně platným zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 

 Primárním a nejobecnějším účelem ochranných známek je umožnit zákazníkovi 

snazší orientaci na mnohdy přehlceném trhu výrobků a služeb. Ochranná známka 

zajišťuje rozlišení výrobků či služeb stejného druhu vyráběných či poskytovaných 

různými výrobci či poskytovateli služeb. OZ takové výrobky či služby individualizuje. 

Slouží jako určitá záruka původu výrobku či služby, resp. spíše záruka určitého původce 

výrobku či služby. Ochranná známka může existovat vždy pouze ve spojení 

s konkrétními výrobky či službami, pro něž je v rejstříku zapsána (s výjimkou známek 

všeobecně známých, jejichž ochrana je neformální a zápis do rejstříku nevyžadují).
38

 

Aktuálně platný ZOZ neobsahuje definici pojmu ochranné známky, ale ve svém 

ustanovení § 1 stanovuje podmínky, které musí dané označení splnit, aby se mohlo stát 

ochrannou známkou. V následujícím paragrafu pak zákon podává taxativní výčet 

ochranných známek, jimž je garantována právní ochrana na území České republiky. 

V souladu s dikcí § 1 ZOZ se ochrannou známkou může stát pouze označení 

kumulativně naplňující dvě podmínky – podmínku grafické znázornitelnosti a 

podmínku rozlišovací způsobilosti (distinktivnosti).
39

 

3.2.1 Grafická znázornitelnost 

 Grafická znázornitelnost je první podmínkou vyžadovanou zákonem. V souladu 

s ustanovením § 1 zákona 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,…“
40
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 Trademarks Gateway. WIPO - World Intellectual Property Organization [online]. Geneva, [2009] [cit. 

2012-03-19]. Dostupné z WWW: < http://www.wipo.int/trademarks/en/> 
38

 HORÁČEK, R. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005, s. 300. 
39

 SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha : LexisNexis CZ, 2006, s. 122. 
40

 Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů - § 1 
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Výčet označení způsobilých grafického znázornění (lze je nakreslit, napsat atd.) 

uvedených v citovaném ustanovení je pouze demonstrativní. Současně platný ZOZ tento 

výčet oproti původní úpravě obsažené v předchozím zákoně (zák. č. 137/1995 Sb.) 

rozšířil a výslovně uvedl barvu jako samostatný distinktivní prvek.  Z toho vyplývá, že 

barva může být nově samostatně registrována jako OZ
41

. Přesto však nemůžeme 

konstatovat, že označení tvořené výhradně barvou je bez dalšího vždy možno 

registrovat v podobě OZ, pokud zároveň jedním dechem nedodáme, že barvou ve 

smyslu § 1 ZOZ jsou myšleny pouze odstíny přesně vymezené, nezaměnitelné a pro 

produkt či značku typické
42

. I nadále je vyloučena zápis označení tvořeného barvou 

základní z důvodu její nedostatečné specifičnosti.  

Užívá-li subjekt zapsanou ochrannou známku tvořenou barvou a barevný odstín 

je jediným rozlišovacím prvkem známky, může tak činit výhradně v případě, že tuto 

barvu ve spojení s výrobky či službami užívá v zapsaném barevném provedení.
43

  

Případy registrace barvy jako OZ nejsou v praxi příliš časté
44

 a každý případný 

zápis barvy jako ochranné známky musí být odůvodnitelný, neboť registrací se daný 

odstín stává chráněným označením a jsou tak omezeny dispozice s barevnými odstíny 

pro ostatní podnikatelské subjekty, které na trh dodávají podobný sortiment zboží. 

                                                 
41

 Klíčovým rozsudkem z hlediska rozlišovací způsobilosti označení tvořeného výhradně barvou bylo 

rozhodnutí ESD ze dne 6. 5. 2003 ve věci LIBERTEL (C-104/01). 

Podrobněji viz: DVOŘÁKOVÁ, K. Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména 

netradičních. Průmyslové vlastnictví. 2005, roč. 15, 7-8/2005, s. 105-106. 
42

 Uvažuje-li podnikatelský subjekt o přihlášení označení tvořeného výhradně barvou, je povinen přesně a 

detailně vymezit jím zvolený barevný odstín, příp. uvést důkazy, že daný barevný odstín je pro jeho 

podnik či značku typicky a je s ní veřejností spojován. K exaktnímu vymezení konkrétního barevného 

odstínu jsou v praxi užívány tzv. vzorníky barev – PANTONE, CMYK, příp. barevná stupnice RAL. 

Blíže viz: HORÁČEK, R.; ČADA, K.; HAJN, P.. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha : C.H. 

Beck, 2005, s. 307. 
43

 SLOVÁKOVÁ, cit. 6, s. 123. 
44

 První ochrannou známkou tvořenou výhradně barvou bez grafického ohraničení byla barva lila spol. 

Suchard (Kraft-Foods), která je spotřebiteli známá z čokolád značky Milka. Původně registrovaná OZ 

znějící na jméno Milka Lila, v níž byl obsažen tento barevný odstín, na trhu natolik zdomácněla, že si 

spotřebitelé tento odstín začali spojovat výhradně s výrobky spol. Suchard (Kraft-Foods), barva tak sama 

o sobě byla schopna rozlišit produkty tohoto výrobce od obdobných výrobků jiných dodavatelů a mohla 

být zapsána jako samostatná OZ.   

Podrobněji viz MALIŠ, P. Barva jako ochranná známka. In: Ochranné známky [online]. 03.09.2009 [cit. 

2012-03-13]. Dostupné z WWW: <http://www.ochranne-znamky.com/article/barva-jako-ochranna-

znamka> 
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V praxi se často setkáváme také s černobílým provedením ochranné známky. 

Takovéto provedení známky umožňuje ochranu nikoli pouze konkrétního barevného 

odstín, nýbrž všech možných barevných provedení známky.
45

 

Jako problematická se grafická znázornitelnost jeví u označení tvořených určitou 

vůní či chutí, případně u označení zvukových, světelných a pohybových. V případě 

zvukových označení – tj. označení tvořených určitou znělkou, signálem apod., došlo, 

zejména v zahraničí, k posunu ve prospěch umožnění zápisu takového označení.
46

 

V některých zemích se zvukové známky registrují již řadu let, přičemž asi 

nejznámějšími zámořskými případy zvukových známek jsou OZ týkající se filmového 

průmyslu, které platí na území USA. Jde konkrétně o případ zvukové známky tvořené 

řevem lva v případě společnosti Metro Goldwyn Mayer nebo o charakteristickou znělku 

společnosti 20th Century Fox.  Případy zvukových známek byly již akceptovány i 

OHIM – jedná se např. o zvukové známky zapsané pro internetový vyhledavač Yahoo 

či společnost NOKIA Corporation. Zvukovou známku je možné zapsat ve formě 

notového zápisu, ovšem samotný jednoduchý sled not, nijak nerozdělený a neopatřený 

určením stupnice, hudebními značkami či pauzami, způsobilý k zápisu není.
47

  

Čichová známka se v souladu se současnými známkoprávními trendy 

nepovažuje za označení způsobilé zápisu, a to nejen z důvodu nemožnosti grafického 

znázornění
48

 takového označení, ale také z důvodu velké subjektivnosti vnímaných 

vonných látek a značné těkavosti a nestálosti vůně, která by následně vedla ke ztrátě 

rozlišovací způsobilosti.
49

 Uvedené tvrzení bylo doposud prolomeno pouze v jediném 

případě, a to v případě čichové ochranné známky Společenství pro tenisové míčky se 

specifickou vůní s označením „The smell of fresh cut grass“ (tedy „Vůně čerstvě 

posečené trávy“)
50

. Kontroverzní a ne zcela standardní registraci této čichové OZ ovšem 

                                                 
45

 POSPÍŠILOVÁ, A. Podnikání: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2007. Praha : ASPI, 

2007, s. 914. 
46

 K tomu viz Rozhodnutí ESD sp. zn. C-283/01 ze dne 27. 11. 2003 ve věci Shield Mark BV 
47

 DVOŘÁKOVÁ, K. Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních. 

Průmyslové vlastnictví. 2005, roč. 15, 7-8/2005, s. 109. 
48

 Rozhodnutí ESD sp. zn. C-273/00, ve věci Ralf Sieckmann v Deutsches Patent – und Markenamt – 

„Sieckmann“ z 12. 12. 2002. Tento rozsudek je klíčový z hlediska konstatování nemožnosti grafického 

znázornění čichového označení, a to zejména z důvodu nedostatečné jasnosti a přesnosti jejich vyjádření a 

nemožnosti přesného ohraničení jejich rozsahu. ESD v rozsudku konstatoval, že požadavek grafického 

ztvárnění označení není splněn chemickým vzorcem, slovním popisem ani uložením vzorku vůně. 
49

 SLOVÁKOVÁ, cit. 6, s. 123. 
50

 Uvedená čichová OZS byla úspěšně zaregistrována dne 11. 10. 2000 holandskou společností  

Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing.  
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předcházelo úspěšné odvolací řízení u odvolací komise OHIM, který je oficiálním 

úředním orgánem v případě OZS. Nad to je třeba dodat, že platnost zmíněné čichové 

OZ zanikla již takřka před pěti lety a k jejímu znovuobnovení nedošlo. Snahy o 

registraci čichových OZ nejsou zcela výjimečné, ovšem po ojedinělém úspěšném 

registračním tažení v případě tenisových míčků již nebyla žádná z podaných přihlášek 

OZ úspěšná a všechny byly bez výjimky zamítnuty. Uvedený úspěšný případ tak 

můžeme chápat spíše jako výjimku potvrzující pravidlo, exces, který se v budoucnosti 

již s největší pravděpodobností opakovat nebude.
51; 52 

  

Vzhledem k neustálému vývoji a pokroku v oblasti technologií a vědy se 

v současné době můžeme setkat i s případy známek značně specifických. Jako příklad 

uvádím např. orientační známky (position marks), které jsou tvořeny určitým typem 

trojrozměrné známky a vyskytují se zpravidla u luxusnějších značek (např. specificky 

plastické trojrozměrné provedení písmene„H“ užívané jako spona u kabelek společnosti 

Hermés).
53

 Dalšími případy pak jsou známky světelné (light marks) a pohybové či 

posuňkové (gesture marks), které jsou určitým způsobem graficky vyjádřitelné. 

V případě světelných známek půjde o OZ obrazové, slovní či kombinované při 

současném využití prostředků reprodukční techniky (např. světelná projekce), u 

pohybových projevů pak půjde o OZ kombinovanou či obrazovou. 

Nad rámec uvádím ještě existenci tzv. hologramových známek (hologram 

marks), které jsou schopné dvojrozměrného grafického znázornění a v budoucnu se dá 

očekávat narůst oblíbenosti těchto známek, zejména pro jejich efektní vzhled, který 

dokáže zákazníka k produktu takto označenému, přilákat.
54

 

 K národnímu pojetí úpravy grafické znázornitelnosti označení můžeme 

podotknout, že tak jak je zákonem grafická znázornitelnost upravena, rámcově 

odpovídá pojetí zaujatému v Dohodě TRIPS, kde je vyžadována nikoli „grafická 

znázornitelnost“, nýbrž „vnímatelnost označení zrakem“. Nutno však dodat, že naše 

úprava je oproti úpravě TRIPS pojata restriktivněji.
55

 

                                                 
51

 Jak popsat vůni aneb čichové známky v EU. Patria online, a.s. [online]. 9.1.2012 [cit. 2012-02-15]. 

Dostupné z WWW: <http://www.patria.cz/pravo/1983224/jak-popsat-vuni-aneb-cichove-znamky-v-

eu.html> 
52

 SLOVÁKOVÁ, cit. 6, s. 123 
53

 K tomuto viz Rozhodnutí OHIM v případu „Roter Punkt“ 
54

 DVOŘÁKOVÁ, cit. 32, s. 108-112. 
55

 HÁK, J. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2012, s. 40. 
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3.2.2 Rozlišovací způsobilost 

 Jak vyplývá z předchozího oddílu, splní-li označení první zákonem stanovenou 

podmínku, je na polovičně úspěšné cestě k registraci v podobě OZ. Aby byla tato 

registrace zakončena jako úspěšná, je nezbytné, aby označení kumulativně naplňovalo i 

druhou zákonem vyžadovanou podmínku, a to distinktivnost označení.  

Distinktivnost neboli rozlišovací způsobilost označuje schopnost na základě 

uvedeného označení rozlišit výrobky či služby různých osob od sebe navzájem. 

Rozlišovací způsobilost či nezpůsobilost konkrétního označení není pevně vymezena, 

nýbrž vždy je závislá na komplexním posouzení a posuzuje se vždy individuálně ve 

vztahu k vybranému výrobku či službě, jež má rozlišit
56

. 

Jak ve své publikaci uvádí Ježek: „Rozlišitelnost (distinktivnost) v sobě zahrnuje 

způsobilost známky být vnímána zrakem“
57

 

 K existenci rozlišovací způsobilosti označení nepostačí odlišnost daného 

označení od ostatních známých označení, ale musí jít o označení určitým způsobem 

výjimečné, originální, zapamatovatelné tak, že jeho jednotlivé distinktivní znaky 

v souhrnu vedou k individualizaci zboží, s nímž je označení spojeno
58

. Zároveň je třeba 

dodat, že existují různé stupně rozlišovací způsobilosti a zápis některých označení je 

podroben větší přísnosti, co do distinktivnosti. Jde zejména o případy, kdy má být 

označení zapsáno ve vztahu k zboží denní spotřeby. 

 Nedostatečně distinktivní označení zpravidla nemůže být zapsáno jako OZ, 

výjimku tvoří pouze případy, kdy je dané označení nějak výrazně tvarově zpracováno.
59

 

Nedostatečná rozlišovací způsobilost označení je spatřována zejména u označení 

sestávajícího z pouhých písmen, číslic, značek, příp. jen z vyobrazení výrobků či 

označení, které je pro daný sortiment výrobku či služby běžný a vžitý (např. ozubené 

kolo jako označení pro stroje). Dále jsou za nedistinktivní zpravidla považována 

                                                 
56

 Blíže k tomuto viz Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. č. O-164305 
57

 JEŽEK, J. Právo průmyslového vlastnictví: právní předpisy a mezinárodní smlouvy s výkladem a 

judikaturou: Podle stavu k 1. 1. 1996. Praha : Linde, 1996, s. 54. 
58

 K výčtu skutkových okolností, které je třeba brát v úvahu při zjišťování dostatečného stupně rozlišovací 

způsobilosti označení viz Rozsudek ESD sp. zn. C-342/97 z 22. 6. 1999 ve věci Lloyd Schuhfabrik Meyer 

and Co. GmbH a Klijsen Handel BV  
59

 K tomu Rozhodnutí ESD sp. zn. C-468/01 P až C-472/01 P ze dne 29. 4. 2004 ve věci Procter & 

Gamble vs. OHIM 



24 

 

označení sestávající pouze z běžných geometrických obrazců, přímek, čárek a teček 

atd.
60

   

3.2.3 Označení požívající ochranu na území ČR 

V souladu s dikcí ustanovení § 2 ZOZ požívají na našem území ochranu tyto 

taxativně vypočtené ochranné známky: 

a) národní OZ – tj. OZ zapsané v registru vedeném ÚPV 

b) mezinárodní OZ – tj. OZ s účinky pro ČR zapsané v registru vedeném 

Mezinárodním úřadem WIPO v Ženevě, k registraci dochází na základě 

Madridské dohody a Protokolu 

c) ochranné známky Společenství (nově ochranné známky EU) – tj. OZ zapsané 

v registru OHIM, k jejichž registraci dochází na základě Nařízení Rady ES o 

ochranné známce Společenství  

d) všeobecně známé známky – tyto známky se svou úpravou vymykají běžným 

pravidlům platným pro OZ, jedná se o známky nezapsané, které na našem 

území vešly ve všeobecnou známost ve smyslu čl. 6 bis Pařížské úmluvy a čl. 

16 Dohody TRIPS, k jejich platnosti je nezbytná vžitost označení ve vztahu 

k určitému výrobku či služby
61

 

3.3 Funkce ochranné známky 

Na základě zákonných požadavků, jež musí splňovat označení určené 

k registraci ve formě ochranné známky, rozlišujeme několik funkcí OZ.
62

  Základní a 

nejdůležitější funkcí OZ je funkce rozlišovací, neboť primárním účelem ochranných 

                                                 
60

 HORÁČEK, cit. 36, s. 306-307. 
61

 SLOVÁKOVÁ, cit. 6, s. 124. 
62

 Národnímu pojetí funkcí ochranných známek v zásadě odpovídá pojetí funkcí tzv. obchodních známek 

(trade marks), tak jak jej chápe Common Law. Funkci rozlišovací v zásadě odpovídá tzv. origin function, 

funkci garanční pak tzv. guarantee function a funkci propagační pak tzv. advertising function. 

„Three functions of trade marks may be distinguished: 

1. Origin function: marks deserve protection so that they may operate as indicators of the trade 

source from which goods or services come, or are in some other way connected. 

2. Quality or guarantee function: marks deserve protection because they symbolise qualities 

associated to by consumers with certain goods or services and guarantee that the goods or 

services measure up to expectations. 

3. Investment or advertising function: marks are cyphers around which investment in the promotion 

of a product is built and that investment is a value which deserves protection as such, even when 

there is no abuse arising from misrepresentations ether about origin or quality.” 

Blíže viz: CORNISH, W. Intellectual property: patents, copyright, trade marks, and allied rights. 4th ed. 

London : Sweet, 1999, s. 612. 
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známek je rozlišit výrobky a služby, které jsou sice téhož druhu, ale pocházející od 

různých subjektů (např. kosmetické výrobky - krémy L'Oréal, Nivea, Neutrogena). 

Rozlišovací funkce je úzce spjata s funkcí identifikační a v praxi se s ní často prolíná. 

Zatímco rozlišovací funkce OZ usnadňuje spotřebiteli výběr díky rozlišení výrobků a 

služeb pocházejících od odlišných výrobců, identifikační funkce známky umožňuje 

spotřebiteli výběr výrobku či služby, jež naplňují požadované vlastnosti (kvalitativní, 

jakostní, týkající se původu výrobku).
63

 

K dalším funkcím ochranných známek patří funkce ochranná, garanční, 

certifikační, propagační, soutěžní a stimulační. Ochranná funkce známek zaručuje, že 

jediným subjektem ze zákona oprávněným k označování produktu registrovanou OZ je 

vlastník této zapsané známky, tento může udělit souhlas k užívání i dalším osobám. 

Ochranné známky užité ve spojení s určitým produktem mohou být pro spotřebitele 

zárukou, že daný výrobek či služba je nositelem očekávaných a požadovaných 

vlastností, jedná se o projev garanční funkce OZ. Důraz na garanční funkci známek je 

patrný zejména v případě známek zavedených a proslulých.  

Certifikační funkce známek se projevuje zejména u kolektivních ochranných 

známek. Vlastníkem kolektivní OZ je určité sdružení a toto dohlíží na užívání známky. 

Ochranné známky registrované pro určitý výrobek či službu mají vliv i na poptávku po 

příslušném zboží, jejich prostřednictvím se produkty podnikatelů dostávají do povědomí 

spotřebitelů a aktivizují tak tzv. propagační funkci známek. V dnešní době existuje 

mnoho způsobů propagace OZ – známka může být umístěna na výrobku, pro nějž je 

chráněna, nebo na jeho obalu, může být uvedena v propagačních materiálech, 

uveřejněna v tisku či televizi. Další neméně důležitou funkcí OZ je funkce soutěžní. 

Kvalitní, originálně pojatá OZ může být jedním prostředků, který vydobude svému 

vlastníkovi pozici na trhu výrobků a služeb. Získá-li výrobce či poskytovatel služeb 

stabilní pozici na trhu a vydobude-li úspěch svým produktům, má zájem na tom, aby si 

tuto pozici a s ní spojený odbyt produktů udržel. V tom okamžiku se projeví tzv. 

stimulační funkce OZ. Výrobce je motivován úspěchem k udržení spotřebiteli 

očekávaných vlastností zboží a služeb označených OZ a k zajištění celkové kvality 

produkce.
64
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 KUČERŇÁKOVÁ, P. Ochranné známky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1995, s. 10.  
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 SLOVÁKOVÁ, cit. 6, s. 129. 
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3.4 Tvorba ochranné známky 

Problematika tvorby ochranné známky je v praxi často opomíjena a ze strany 

tvůrce, resp. přihlašovatele, k ní v některých případech není přistupováno s dostatečnou 

odborností a prozíravostí. V praxi jsou časté případy, kdy je subjekt nakonec nucen od 

zvoleného označení pro jeho konfliktnost ustoupit. 

Chce-li přihlašovatel, aby jím vytvořené označení, bylo označením funkčním, 

optimálně zvoleným a kvalitně provedeným, mělo by toto označení, krom podmínek 

stanovených zákonem, respektovat i následující základní kritéria. Mělo by se jednat o 

označení originální a nevšední. V ideálním případě by mělo jít o OZ fantazijní, 

s jednoduchým, výrazným a snadno zapamatovatelným motivem, který bude 

korespondovat s daným výrobkem či službou. Zamýšlená ochranná známka by měla být 

všestranně použitelná – v libovolné velikosti (bez ztráty distinktivnosti), na různých 

materiálech a v jakémkoli barevném provedení. V případě slovních ochranných známek 

by měla být preferována označení kratší, snadno vyslovitelná a zvučná. 

Nejprve by měl být vytvořen první předběžný návrh ochranné známky, po němž 

by měl potenciální přihlašovatel provést rešerše na zjištění existence starších 

známkových práv ke shodným či podobným označením, rozsah takové rešerše by se 

přitom neměl omezit pouze na národní registr vedený ÚPV, ale měly by být zahrnuty i 

MOZ zapsané pro ČR dle Madridské dohody a známky registrované OHIM pro celé 

území EU. Na základě provedené rešerše by pak přihlašovatel měl zamýšlenou 

ochrannou známku ještě před přihlášením upravit, aby zamezil případné kolizi označení 

s jinou zapsanou známkou.
65

 

3.5 Druhy ochranných známek 

Ochranné známky, přestože všechny bez výjimky musejí splňovat podmínky 

stanovené základním ustanovení § 1 ZOZ, se mohou lišit svým právním účinkem, 

oborem, k němuž se vztahují, místem zápisu atd.  

Rozlišujeme proto několik druhů ochranných známek, a to na základě různých 

kritérií. V následujícím odstavci jsou v krátkosti nastíněna možná dělení ochranných 

známek, přičemž jednotlivým druhům se podrobněji věnují následující sekce této práce.  
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Ochranné známky se obecně děli: 

a) podle formy (podle vnější podoby) – OZ slovní, obrazové, kombinované, 

prostorové 

b) podle osoby vlastníka – individuální (OZ jednotlivců) a kolektivní  

c) podle způsobu vzniku známkového práva – zapsané (registrované OZ) a známky 

všeobecně známé  

d) podle způsobu užívání – OZ užívané a neužívané (sem můžeme systematicky 

zařadit ochranné známky obranné, tj. defenzivní, blokační a známky zásobní 

e) podle typů užití ochranné známky (resp. podle oboru podnikání) – OZ obchodní, 

výrobní a známky služeb
66

 

3.5.1 Ochranné známky podle formy  

Podle § 1 ZOZ mohou být ochrannou známkou jakákoli označení splňující 

podmínky stanovené tímto zákonem a to především označení ve formách výslovně 

uvedených – tj. ve formě slov (včetně osobních jmen, barev, kreseb, písmen, číslic a 

tvarů výrobků či obalu).  Zákon tak vymezuje formy, v nichž se může OZ vyskytovat. 

Slovní ochranné známky zaujímají v rámci uvedeného poddruhu vzhledem ke 

svému významu první místo a jsou určitým základem.  Mohou být tvořeny slovy, 

písmeny, číslicemi, příp. kombinací předchozích a jsou bez jakékoli grafické úpravy. 

Absence jakéhokoli grafického zkrášlení klade velký důraz na originalitu a neotřelost 

použitého označení. Tvorba a následná realizace slovní ochranné známky, která bude 

harmonicky ladit s daným výrobkem či službou a bude je činit přitažlivými pro 

spotřebitele, je procesem velmi složitým a náročným na kreativitu. Jak bylo uvedeno 

v podkapitole věnované tvorbě ochranné známky, označení určená k zápisu jako slovní 

ochranné známky by měla být snadno zapamatovatelná a vyslovitelná, libozvučná, 

srozumitelná a pokud možno stručná. Neměla by mít insultující nádech – tj. 

zesměšňující ani urážející a to ani v cizím překladu (kvůli eventuální expanzi značky či 

potenciálnímu exportu výrobku). Vzhledem k předchozímu je kladen velký důraz i na 

volbu jazyka daného označení. Zvolený jazyk by měl být odpovídající konkrétnímu 
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produktu. Volit můžeme nejen z jazyků běžně užívaných – živých, ale i z jazyků 

klasických – latiny či řečtiny, jsou-li pro daný případ vhodné.
67

 

Ve formě slovní ochranné známky jsou nejčastěji registrována slova běžně 

používaná (např. „JARO“, „DUHA“) či slova vytvořená uměle (např. „ZETOR“ či 

„TOMA“), rovněž oblíbené jsou kombinace číslic nebo písmen („4711“ – OZ značky 

parfémů, „BMW“ – OZ proslulé německé automobilky, písmena B, M a W představují 

úvodní písmena majitele OZ společnosti Bayerische Motoren Werke), rozlišovací 

způsobilost označení se i v případě písmenných či číselných označení posuzuje vždy ve 

vztahu ke konkrétnímu výrobku či službě. V neposlední řadě jsou časté i slovní OZ v 

podobě sloganů (např. „S Čedokem za hranice všedních dnů“), registrovány v tomto 

případě jsou celé věty či souhrn slov. Je důležité poznamenat, že jako slovní OZ 

nemůže být registrováno výlučně popisné označení ve vztahu k výrobku, který má 

označení chránit.
68

 

Dalším druhem OZ dle formy jsou slovní grafické známky, které se od 

klasických slovních liší pouze svou grafickou úpravou. Nejedná se tedy o prostý text 

psaný v běžném písmu, ale o text ztvárněný v grafické podobě (např. „ADIDAS“)
69

 

V pořadí třetí jsou ochranné známky obrazové. Tyto jsou nejstarší z forem OZ a 

mohou být tvořeny kresbou, různými geometrickými obrazci či libovolným jiným 

grafickým označením, není-li zároveň doplněno textem. Zvolený obrazec či kresba by 

měly korespondovat s výrobkem či službou, jíž mají reprezentovat. Může však jít i o 

výtvory zcela abstraktní, námětem ani tvarem nesouvisející s daným produktem. Zde 

pak hraje velkou roli atypičnost a dobrá zapamatovatelnost zvoleného prvku. Spektrum 

forem obrazových OZ je neobyčejně široké, krom výše uvedených mohou být jako 

obrazové OZ registrována i některá ne zcela běžná exotická písma, případně též 

zvláštně graficky provedené nápisy.  

Při tvorbě známky by i zde měly být dodržovány již zmíněné požadavky 

(zapamatovatelnost, přitažlivost, vkusnost atd.), ovšem nad rámec u OZ obrazových 

vyvstává požadavek dobré rozeznatelnosti OZ i při minimálním rozlišení a potenciální 

možnost provedení známky na různých materiálech – dřevu, kovu, papíru atd. 
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Pro úplnost je třeba dodat, že u slovních a obrazových známek registrovaných 

v určitém barevném provedení je jediným správným užíváním známky její užívání 

v tomto konkrétním barevném odstínu, v opačném případě se jedná o užívání rozporné s 

registrací a může být sankcionováno neposkytnutím ochrany.  

Posledním druhem v rámci členění dle formy jsou OZ kombinované, které jsou 

vytvořeny jako kombinace slovních, obrazových či prostorových prvků, tzn., že 

obsahují jak slovní označení, tak určitý grafický symbol, jejich originalita může 

spočívat i ve zvláštním tvaru. Můžeme je rozčlenit: 

a) označení, v nichž zásadní roli má slovní označení a grafický motiv pouze 

umocňuje efekt slovního vyjádření a doplňuje jej 

b) označení, v nichž grafická úprava má úlohu rovnocennou slovnímu 

vyjádření, příp. dominuje 

V obou uvedených případech je třeba na OZ nahlížet jako na celek, a tak ji 

posuzovat z hlediska splnění zákonem požadovaných náležitostí. Velmi časté jsou 

kombinované ochranné známky vycházející z dříve registrovaných OZ obrazových, 

slovních či prostorových, výsledná nová kombinovaná OZ pak spojuje tyto známky a 

vytváří novou vnitřně provázanou a ucelenou kompozici z již registrovaných motivů.
70

 

3.5.2 Ochranné známky podle osoby vlastníka 

Ochranné známky mohou být tradičně děleny v závislosti na počtu subjektů 

oprávněných k jejich užití na OZ individuální a kolektivní (též svazové). 

Ochranné známky individuální označují a reprezentují výrobky či služby FO a 

PO, přihlašovatelů daného označení do rejstříku známek. Individuální OZ mohou být 

cizím subjektem užity pouze s výslovným souhlasem vlastníka známky.
71

 V souladu 

s platnou právní úpravou je ze zákona možné, aby táž OZ současně patřila více osobám, 

které jsou ve vztahu k OZ jejími spoluvlastníky.  

Ochranné známky kolektivní jsou OZ ve vlastnictví sdružení či právnických 

osob a slouží k prezentaci a diferenciaci výrobků a služeb společníků a členů těchto PO, 

eventuálně účastníků sdružení od ostatních subjektů.
72

 Pojetí kolektivních ochranných 

známek, tak jak je zapracováno v materii ZOZ, odpovídá mezinárodnímu pojetí tzv. 
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svazových známek ve smyslu článku 7bis PUÚ, můžeme je tedy označit též známkami 

svazovými. Zákon KOZ věnuje samostatnou úpravu ve své Hlavě IX, kolektivním 

ochranným známkám je proto věnována samostatná sekce na konci této kapitoly. 

3.5.3 Ochranné známky podle způsobu vzniku známkového práva 

Podle způsobu vzniku známkového práva můžeme OZ rozlišovat na zapsané 

(registrované) a tzv. všeobecně známé známky.  

V případě registrované OZ vzniká právo k ochranné známce v okamžiku zápisu 

známky do rejstříku OZ, registrace známky má tedy z hlediska vzniku právní ochrany 

účinky konstitutivní. Registrovaná ochranná známka je od okamžiku zápisu chráněna 

před užitím téhož nebo podobného označení pro výrobky a služby shodné nebo 

obdobné.  

Vznik známkového práva není vždy vázán na formální registrační proceduru. 

V případě tzv. všeobecně známých známek (proslulých známek) vzniká právo k známce 

neformálně, a to vejitím známky ve všeobecnou známost (vžitostí).  

Pro všeobecně známou známku je typická vžitost daného označení mezi 

konkurenty i spotřebiteli. Právní úprava problematiky všeobecně známých známek je 

plně v souladu s mezinárodní úpravou a právní ochrana poskytovaná na základě této 

úpravy je splněním mezinárodních závazků, které ČR vyplývají z čl. 6bis Pařížské 

úmluvy a z čl. 16 Dohody TRIPS. Právní ochrana proslulé známky není 

širokospektrálně zaměřena proti jakémukoli zneužití známky, ale vztahuje se výhradně 

na výrobky a služby, pro něž se stala v příslušném segmentu trhu všeobecně známou.  

ÚPV zkoumá případnou všeobecnou známost konkrétního označení jednotlivě a 

to v rámci každého řízení, v němž je daná známka uplatňována.  

3.5.4 Ochranné známky podle způsobu užívání 

Dalším kritériem, na jehož základě můžeme OZ členit, je kritérium způsobu 

užívání OZ. Podle užívání ochranné známky můžeme rozlišovat známky užívané a 

neužívané. 

Ochranné známky užívané (živé) zcela splňují požadavek zákona, který 

vyžaduje, aby k zachování a udržení práv z OZ, byla ochranná známka užívána. Nemusí 

jít přitom o faktické užívání, nýbrž je zcela v intencích zákona pouhé užívání OZ 

fiktivní, tedy užívání, které je oproštěno o skutečné poskytování určité služby, resp. o 
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skutečné uvádění výrobků pod ochrannou známkou na trh do oběhu. Fiktivní užívání 

OZ může pozitivně ovlivnit odbyt daného výrobku či oblíbenost služby chráněné 

známkou. Fiktivně je známka užívána např. k účelům propagačním a reklamním, při 

zmiňování výrobku či služby v různých katalozích či inzerci. Právo užívat k označení 

výrobku či služby OZ zapsané pro daný artikl je právem výlučným a náleží výhradně 

vlastníkovi registrované OZ. 

Druhým případem jsou ochranné známky neužívané. O neužívanou známku 

půjde v případě, že je dané označení sice registrované jako OZ, ovšem aktuálně není 

užíváno. Přesto, že zákon vyžaduje užívání zapsané OZ, nemusí samotné neužívání 

vždy okamžitě vést k zániku právní ochrany známky ani k jejímu výmazu z registru. 

Stejně tak by bylo nesprávné tvrzení, že jde vždy o neužívání záměrné a cílené.  

V případě neúmyslného neužívání OZ se často jedná o situace, kdy daný 

výrobek, ve spojení s nímž byla známka registrována, nebyl doposud uveden na trh 

(např. z důvodu zákazu importu určitého druhu sortimentu na náš trh), dále může jít o 

případ výrobku, jenž se přestal vyrábět či situaci, kdy se zmíněná známka na trhu 

nezavedla či byla zdiskreditována. Sankčním následkem neúmyslného neužívání může 

být výmaz známky z registru. 

V praxi jsou časté i případy úmyslného neužívání OZ a z hlediska záměru, jehož 

chce subjekt neužíváním dosáhnout, můžeme OZ dále členit na spekulativní, defenzivní 

(blokážní) a zásobní. Posledně zmiňované – tj. OZ zásobní jsou přihlašovány s cílem 

potenciálního budoucího užívání známky - ke skutečnému užívání pak dochází např. po 

dokončení dlouho trvajícího vývoje výrobku, kdy podnikatelský subjekt přechází od 

fáze vývoje k fázi reklamní a výrobní. Naopak známky obranné (tj. defenzivní) nejsou 

zapisovány k účelu skutečného užívání, ale jsou registrovány, aby tak vlastník OZ 

dosáhl blokace zápisu jiných OZ. Cílem je vytvoření obranné bariéry kolem zapsané 

známky. Příkladem defenzivních OZ jsou známky registrované vlastníkem určité 

zavedené OZ s cílem zabránit tak registraci známek zaměnitelných konkurenčním 

subjektem.  

K výše uvedeným druhům známek je třeba poznamenat, že se nejedná o druhy 

zákonem upravené, jde pouze o členění vzniklé na základě praxe. V případě 

defenzivních známek je navíc na pováženou, zda by takováto označení vůbec měla být 
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do registru zapsána, neboť cílem jejich registrace není skutečné užívání jejich 

vlastníkem. 

Posledním druhem záměrně neužívaných známek jsou známky spekulativní, 

jejichž přihlášením registrující osoba sleduje ziskový motiv. Záměrem registrace 

takových OZ je jejich budoucí výhodné zpeněžení.
73; 74

 

 

3.5.5 Ochranné známky podle typů užití ochranné známky 

Dalším z možných členění OZ je členění dle typů užití, ve starší literatuře (např. 

u Lochmanové) je toto členění označováno jako dělení OZ dle oboru podnikání. Podle 

typů užívání OZ rozlišujeme známky na výrobní, obchodní a služeb. 

Ochranné známky výrobní jsou užívány výrobci k označení výsledků jejich 

práce. Vztahují se k produktu určenému k odbytu na trhu bez ohledu na to, zda s nimi 

výrobce – vlastník známky, hodlá obchodovat sám či zda k jejich prodeji využije služeb 

prostředníka, tedy třetího podnikatelského subjektu. Užití výrobních OZ není omezeno 

pouze na finální produkt, nýbrž může jich být užito i k označení jeho jednotlivých částí 

či dílů. U finálního výrobku se pak můžeme setkat s případy tzv. kumulace OZ, a to 

v situaci kdy každý z dílů (meziproduktů, částí) výrobku bude označen samostatnou OZ 

a nepůjde zároveň ve všech případech o produkty téhož podnikatelského subjektu.
75

  

Druhé jmenované, tj. známky obchodní jsou ochrannými známkami prodejců 

(podnikatelských subjektů, jejichž předmětem činnosti je prodej zboží, ale kteří dané 

zboží sami nevyrobili). Největší tržní hodnotu v tomto případě mají OZ velkých 

obchodních řetězců (např. „TESCO“). Tyto obchodní giganty s využitím vlastní 

registrované obchodní OZ uvádějí na trh vlastní sortiment zboží. Pozitivem využití 

obchodních OZ je určitá míra volnosti při výběru dodavatele a výrobce, svědčící 

obchodníkům. Tito mohou po uvážení sami změnit výrobce zboží, aniž by si toho 

spotřebitel povšiml.  

Známky služeb byly do našeho právního řádu zařazeny v roce 1989 pod vlivem 

vzrůstajícího významu přisuzovaného terciárnímu sektoru – sektoru služeb. Známky 
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služeb jsou užívány poskytovateli služeb a jsou užívány ve vztahu k poskytovaným 

službám.
76

 

3.5.6 Kolektivní ochranná známka 

Kolektivní ochranné známky jsou relativně samostatným zvláštním institutem 

známkového práva.  Právní úprava kolektivních OZ je obsažena v § 35 a násl. ZOZ, 

který problematice kolektivních OZ věnuje samostatnou Hlavu IX.  

Povinnost zápisu KOZ pro ČR vyplývá z ustanovení čl. 7bis PUÚ, který 

připouští přihlášení tzv. svazové známky náležející sdružením. Existenci kolektivních 

ochranných známek předpokládá též čl. 15 První známkové směrnice – Směrnice Rady 

č. 89/104, který obsahuje zvláštní ustanovení týkající se známek garančních, 

certifikačních a kolektivních. 

Kolektivní OZ slouží k rozlišení výrobků a služeb členů nebo společníků PO, 

případně účastníků sdružení od výrobků subjektů odlišných (§ 35 ZOZ). Vlastníkem 

KOZ mohou být jak sdružení s právní subjektivitou (např. zájmové sdružení osob), tak 

sdružení bez právní subjektivity, jenž byla vytvořena za účelem společného označování 

výrobků a služeb svých společníků a členů. Z účelu KOZ vyplývá, že daný útvar bude 

mít požadovanou subjektivitu dle ZOZ.   

Z hlediska funkcí KOZ můžeme konstatovat, že tato plní v zásadě totožné 

funkce jako známka individuální. Ovšem na rozdíl od individuální OZ, cílem KOZ není 

jasná individualizace výrobků či služeb individuální osoby, nýbrž deklarace účasti této 

osoby v určité PO nebo sdružení. Jde tak vlastně o vytvoření určité vzájemné asociace 

těchto subjektů (konkrétního výrobce či poskytovatele služeb a PO či sdružení) v 

myšlenkách spotřebitele, přičemž spotřebitel chápe subjekt nadřazený, PO či sdružení, 

jako určitého garanta kvality produktů celé skupiny výrobců či poskytovatelů služeb.
77

 

Zde se asi nejmarkantněji projevuje certifikační a kontrolní funkce OZ, která nutí 

vlastníka známky dohlížet na dodržování podmínek užívání KOZ jednotlivými členy či 

společníky PO a účastníky sdružení. 

Jak vyplývá z ustanovení § 35 odst. 1 ZOZ musí být KOZ takto označena již při 

podání přihlášky OZ. Náležitosti přihlášky jsou stanoveny zákonem (§ 36 ZOZ). 

Přihláška musí být podána v písemné podobě a krom obecných náležitostí klasické 
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přihlášky uvedených v § 19 ZOZ musí obsahovat též údaje o totožnosti členů, 

společníků nebo účastníků přihlašovatele. Obligatorní přílohou přihlášky je tzv. 

smlouva o užívání uzavřená mezi všemi členy či společníky PO, resp. mezi všemi 

účastníky sdružení. Smlouva upravuje podmínky užití KOZ ve vlastnictví PO nebo 

sdružení, včetně stanovení sankcí za porušení podmínek smlouvy.
78

   

Pojem podmínek užívání známky zahrnuje vymezení vzájemných práv a 

povinností FO a PO, které jsou oprávněny užívat známku. Jde zejména o vymezení 

zastupování ve věci kolektivních OZ, dále o způsob rozhodování o užívání zapsané 

KOZ a způsoby řešení sporů s užíváním známek souvisejících.
79

  

Samotné přihlašovací řízení, řízení o zrušení OZ nebo jejím prohlášení za 

neplatnou probíhá analogicky jako řízení v případě individuální ochranné známky. V 

případě nastalých změn ve složení společníků nebo členů PO či účastníků sdružení 

zapíše ÚPV na podkladě podané žádosti vlastníka známky změny do rejstříku.  

Doba trvání ochrany v případě KOZ je shodná s dobou u individuální OZ. 

Kolektivní ochranná známka může být zrušena z týchž důvodů jako individuální 

ochranná známka, ovšem kromě příčin uvedených v ustanovení § 31 ZOZ v případě 

KOZ doplnil ještě další dva důvody vedoucí k zrušení známky. Těmi jsou zásadní 

porušování smlouvy o užívání OZ členy či společníky PO či účastníky sdružení, a to 

bez současné změny této smlouvy, a také případný zánik PO či sdružení, v jehož 

vlastnictví se známka nachází. 

Práva plynoucí z KOZ jsou shodná jako u známky individuální. K problematice 

užívání kolektivní OZ je však třeba poznamenat, že společníci nebo členové PO a 

účastníci sdružení mohou kromě registrované KOZ užívat též individuální OZ, a to 

vlastní či poskytnutou na základě licenční smlouvy.
80

 

Určitým omezení v případě kolektivní OZ je nemožnost převodu KOZ na jinou 

osobu, stejně tak nemožnost jejího licencování či zastavení. Ovšem zákaz takového 

dispozičního práva je vzhledem k účelu KOZ logický a vyplývá z úzkého sepjetí 

zapsané známky a PO či sdružení jako jejího vlastníka.  
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Závěrem k problematice kolektivních OZ je třeba dodat, že případy kolektivních 

známek nejsou v praxi příliš časté. Příkladem dlouhodobě registrované kolektivní 

ochranné známky je KOZ ČSAD. K zápisu známky došlo již v roce 1990 a jejím 

vlastníkem je Sdružení uživatelů kolektivních ochranných známek ČSAD. Za dobu své 

registrace se známka dostala do povědomí spotřebitelské veřejnosti a splnila zamýšlený 

účel, neboť vytváří jasnou asociaci participace individuálního subjektu (např. ČSAD 

Slaný) na sdružení a s tím spojenou asociaci kvality poskytovaných služeb. 

3.6 Důvody pro odmítnutí právní ochrany ochranných známek  

Jak vyplývá z ustanovení § 1 ZOZ, ne všechna označení jsou způsobilá k zápisu 

do rejstříku OZ. Zákon upravuje tzv. důvody odmítnutí ochrany přihlašovanému 

označení. V souladu s komunitárním právem rozlišujeme důvody pro odmítnutí ochrany 

– absolutní a relativní.  

3.6.1 Absolutní důvody pro odmítnutí právní ochrany 

Absolutní důvody jsou důvody veřejnoprávního charakteru. Jde o případy 

označení vyloučených z možné registrace jako ochranné známky. Použití těchto důvodů 

přísluší pouze ÚPV. Úřad se těmito důvody zabývá ex officio ještě před zveřejněním 

přihlášky OZ ve Věstníku a před zápisem OZ do registru. Tyto důvody jsou taxativně 

vypočteny v ustanovení § 4 ZOZ a jde o následující případy označení: 

a) označení, jež nemohou tvořit OZ ve smyslu § 1 ZOZ – tj. označení, která nejsou 

graficky znázornitelná 

b) označení postrádající rozlišovací způsobilost (tzv. nedistinktivní označení) – tj. 

označení nezpůsobilá rozlišit výrobky či služby jednotlivých výrobců či 

poskytovatelů služeb, dále označení generická (druhová), k nimž můžeme zařadit i 

tzv. zdruhovělé OZ (tj. OZ, které se staly součástí obecné mluvy a ztratily tak svou 

původní distinktivitu – např. linoleum), dále také označení deskriptivní a tzv. 

laudatorní označení (tj. označení pochvalná, která sama o sobě navozují dojem 

skvělých kvalit výrobku či služby) 

c) označení tvořená výlučně označeními či údaji sloužícími v obchodě k určení druhu, 

jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku 

či poskytnutí služby nebo sloužící k označení dalších vlastností – opět se jedná o 
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označení postrádající distinktivitu, např. označení obsahující údaje o zeměpisném 

původu (např. Karlovy Vary) 

d) označení tvořená výlučně označeními nebo údaji, které se staly obvyklými 

v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech – tj. případy běžných 

slov tvořících součást slovní zásoby 

e) označení tvořená výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo 

je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává výrobku podstatnou 

užitnou hodnotu – i tento případ postihuje vlastně nedistinktivnost daného 

označení, ovšem v tomto případě jde o nedistinktivnost ve vztahu k prostorovému 

označení, např. označení tvořená výlučně tvarem nejsou způsobilá k poskytnutí 

ochrany v případě, že je tvar výrobku běžně užíván (např. pivní láhev) 

f) označení příčící se veřejnému pořádku nebo dobrým mravům (případ tzv. výhrady 

veřejného pořádku) – tj. označení, která se příčí obecným normám morálky a etiky, 

zpravidla jde o případ označení nevhodným způsobem užívajících jména či 

podobizny historických či současných osob veřejně činných, představitelů státu, 

významných osobností atp. 

g) označení, která mohou být pro veřejnost klamavá, zejména co do povahy, jakosti či 

zeměpisného původu výrobků či služeb – tento případ odmítnutí je v praxi velmi 

častý, jde zejména o případy označení nepravdivě referujících o povaze, jakosti či 

zeměpisném původu výrobku nebo služby atp., klamavost se posuzuje individuálně 

a postačí byť jen potenciální možnost klamání spotřebitele 

h) označení, které je „přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné 

označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ.“
81

 – cílem 

odmítnutí v tomto případě je snaha o ochranu veřejnosti před klamavostí údajů o 

původu vín a alkoholických nápojů, toto ustanovení je promítnutím závazku 

vyplývajícího pro ČR z čl. 23 Dohody TRIPS
82

 

i) označení, jež obsahují označení požívající ochranu dle článku 6ter PUÚ, nebyl-li 

k zápisu takového označení udělen výslovný souhlas příslušnými orgány – tj. 

označení tvořená státními vlajkami, erby či jinými znaky státní svrchovanosti 
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členských zemí, včetně vlajek, erbů či symbolických znaků NGO (např. UNICEF, 

UNESCO atd.) 

j) označení obsahující znaky, erby či emblémy neuvedené v článku 6ter PUÚ, za 

předpokladu, že je jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu a k užití 

takových označení přihlašovatel nemá souhlas 

k) označení obsahující znaky vysoké symbolické hodnoty, zejména symboly 

náboženské – nemusí se jednat o označení mající vysokou symbolickou hodnotu 

pro celý národ či stát, postačí, má-li symbolickou hodnotu byť jen pro menšinu 

l) označení, jejichž užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu, případně 

jsou v rozporu se závazky vyplývajícími pro ČR z mezinárodních smluv – např. 

označení obsahující výraz „olympijský“
83

 použitý bez předchozího písemného 

zmocnění ČOV 

m) označení, jejichž přihláška zjevně nebyla podána v dobré víře – tento případ se 

snaží zamezit zápisu tzv. spekulativní OZ, popř. zneužití distinktivních znaků 

cizího registrovaného označení 

 V rámci absolutních důvodů odmítnutí právní ochrany rozlišujeme důvody 

nepominutelné, jež nelze překonat a jež jsou důvodem absolutního vyloučení registrace 

takového označení, a důvody překonatelné – tj. případy označení, která mohou být při 

splnění stanovených podmínek zapsána.  

Překonatelnými důvody odmítnutí jsou v souladu s ustanovením § 5 ZOZ 

případy označení uvedených v § 4 písm. b) až d) téhož zákona, tj. důvody spočívající 

v nedostatečné distinktivitě označení. Tyto mohou být překonány, prokáže-li 

přihlašovatel, že příslušné označení užíváním v obchodním styku získalo před registrací 

OZ rozlišovací způsobilost pro jím poskytované výrobky či služby. Dané označení tak 

primárně distinktivní není, ale vžitostí pro výrobky či služby určité osoby získalo 

rozlišovací způsobilost dodatečně. Vžitost označení musí přihlašovatel prokázat 

předložením dokladů (inzertních materiálů, objednávek, faktur, atd.) z doby před 

zápisem OZ.
84
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3.6.2 Relativní důvody pro odmítnutí právní ochrany 

Relativní důvody odmítnutí ochrany jsou důvody povahy soukromoprávní. Jde o 

případy označení vyloučených ze zápisu pro existující kolizi s právy třetích osob. 

Relativní důvody ÚPV ex officio před zveřejněním přihlášky OZ zkoumá pouze co do 

možné kolize označení se staršími právy třetích osob dle ustanovení § 6 ZOZ, v němž je 

vyloučena možnost zápisu označení z důvodu jeho shodnosti se starší OZ přihlášenou či 

zapsanou pro jiného vlastníka a to pro shodné výrobky a služby. Zápis takového 

kolidujícího označení může být povolen a důvod odmítnutí tak může být zhojen 

v případě, že původní přihlašovatel či vlastník starší OZ se zápisem pozdější OZ 

písemně souhlasí.   

Dalšími relativními důvody pro odmítnutí uvedenými v ustanovení § 7 ZOZ se 

ÚPV zabývá až na podkladě námitek podaných oprávněnou osobou po uveřejnění 

přihlášky OZ ve Věstníku. Důvody pro podání námitek spolu okruhem osob 

oprávněných k podání námitek jsou v zákoně taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 

odst. 1 a 2 ZOZ.
85

 

4. Vznik práva k ochranné známce v ČR – registrační řízení 

před ÚPV 

4.1 Vznik právní ochrany 

 České známkové právo je založeno na tzv. registračním principu, který je 

charakteristický pro kontinentální známkoprávní úpravu. Ochrannou známkou v tomto 

pojetí je označení zapsané do registru OZ. K vzniku známkoprávní ochrany tak dochází 

v okamžiku zápisu příslušného označení do rejstříku OZ. Zápis do registru je jiným 

úkonem správního orgánu – ÚPV, a jedná se o úkon registrační, jímž se zakládají 

subjektivní veřejná práva FO a PO, jde tedy o úkon konstitutivní povahy.  

Dnem registrace OZ se přihlašovatel stává vlastníkem OZ. Úřad vydá 

vlastníkovi OZ osvědčení o jejím zápisu do rejstříku, přičemž toto osvědčení má povahu 

úředního dokladu a vlastník jím osvědčuje svá práva k OZ. Výjimkou z registračního 

principu jsou tzv. všeobecně známé známky, jejichž ochrana je neformální. 
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 Řízení o zápisu určitého označení jako OZ do národního registru OZ je zahájeno 

podáním přihlášky ochranné známky. Přihlašovatelem může být libovolná FO či PO, 

včetně subjektů práva veřejného.
86

 

 V souvislosti se zápisným řízením bych ráda upozornila na rapidně se snižující 

tendenci počtu podaných přihlášek OZ v poslední době – viz Příloha č. 4 této práce. 

4.2 Rejstřík ochranných známek  

Rejstřík OZ je veden ÚPV a představuje určitou veřejnou knihu, do níž jsou 

Úřadem zaznamenávány veškeré rozhodné skutečnosti o OZ – tj. podané přihlášky OZ a 

rozhodné údaje o registrovaných OZ. Rejstřík je veřejný, každý má právo do něj 

nahlížet, případně si z něj též činit výpisy a opisy. Je veden v elektronické podobě (§ 44 

ZOZ).  

Zápisy do rejstříku jsou povahy konstitutivní i deklaratorní. Konstitutivní zápisy 

jsou veškeré zápisy týkající se identifikace OZ a jejího vlastníka a tyto zápisy působí ex 

nunc a pro futuro. Naopak deklaratorní zápisy autoritativně deklarují již existující 

právní vztahy, odstraňují případné pochybnosti a působí ex tunc. Jde např. o zápisy o 

zřízení zástavního práva k OZ, zápisy licenčních smluv atd.  

Vedení rejstříku je založeno na zásadě oficiality, veřejnosti a legality. Ze zásady 

oficiality vyplývá, že ÚPV vede rejstřík ze své úřední povinnosti. Zásada veřejnosti se 

promítá v již zmíněné možnosti každého nahlížet do rejstříku a zásada legality se 

projevuje ve správnosti údajů uvedených v rejstříku.
87

  

4.3 Přihláška ochranné známky a řízení o zápisu ochranné známky 

4.3.1 Přihláška ochranné známky 

 Řízení o zápisu OZ do rejstříku je zahájeno okamžikem podání přihlášky OZ u 

ÚPV. Přihláška se podává písemně a z důvodu zjednodušení může přihlašovatel využít 

formuláře vypracovaného Úřadem, využití formuláře přihlášky však v žádném případě 

není podmínku úspěšného podání přihlášky, neboť v souladu s tzv. materiálním pojetím 

                                                 
86

 SLOVÁKOVÁ, cit. 6, s. 137. 
87

 HORÁČEK, R. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005, s. 368-369. 



40 

 

podání
88

 by za přihlášku mělo být považováno každé podání, z nějž je patrno, kdo jej 

činí a že se jím žádá o registraci OZ.
89

 

Podání přihlášky je jednostranným právním úkonem a je zpoplatněno – 

přihlašovatel je povinen v prekluzivní lhůtě jednoho měsíce ode dne podání uhradit 

správní poplatek ve výši stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
90

 

Uvedenou lhůtu nelze prominout a v případě neuhrazení poplatku se přihláška považuje 

za nepodanou. Podáním přihlášky OZ u ÚPV vzniká přihlašovateli právo přednosti (tzv. 

priorita) na udělení právní ochrany, a to přede všemi, kdo mají prioritu pozdější. 

 Každá přihláška OZ se může týkat pouze jediné ochranné známky. Základní 

obligatorní náležitosti přihlášky jsou stanoveny v Hlavě IX ustanovení § 19 odst. 2 ZOZ 

a jsou jimi - žádost o zápis OZ do rejstříku, údaje o totožnosti přihlašovatele, údaje o 

totožnosti zástupce (za podmínky, že je OZ přihlašována prostřednictvím zástupce), 

seznam výrobků nebo služeb, pro něž má být OZ zapsána a na závěr též znění či plošné 

vyobrazení přihlašovaného označení. Seznam výrobků a služeb, pro něž má být dané 

označení registrováno, musí být seřazen podle tříd mezinárodního třídění výrobků a 

služeb, včetně uvedení příslušného čísla třídy. Při sestavování seznamu výrobků a 

služeb by měl přihlašovatel postupovat prozíravě a seznam vytvářet promyšleně, neboť 

v případě úspěšně ukončeného registračního řízení může být OZ platná až několik 

desítek let a přihlašovatel by tedy měl zvážit své zamýšlené budoucí aktivity (např. 

plánované rozšíření produkce o nové výrobky), a to z důvodu, že pozdější rozšíření 

seznamu je na základě ustanovení § 27 ZOZ vyloučeno.  

Další náležitosti přihlášky jsou uvedeny v ustanovení § 1 prováděcí vyhlášky 

k ZOZ č. 97/2004 Sb. V přihlášce OZ přihlašovatel kromě výše uvedených náležitostí 

musí uvést - údaj o tom, zda má být dané označení do registru OZ zapsáno v běžném 

písmu nebo v grafickém provedení, nebo zda se jedná o obrazové označení, anebo 

označení prostorové. Dále musí být zahrnut údaj o tom, zda je příslušné označení 
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  Materiální pojetí podání vyplývá z ustanovení § 37 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu. Podání má 
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89
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tvořeno pouze barvou nebo kombinací barev, včetně uvedení názvu nebo čísla barev 

s uvedením použité vzorkovnice barev.
91

 

4.3.2 Registrační řízení, průzkum přihlášky 

Pro řízení o přihlášce platí obecné předpisy o správním řízení – tj. zák. č. 

500/2004 Sb., správní řád, s odchylkami, které jsou výslovně uvedeny v ZOZ. Při přijetí 

přihlášky ÚPV na přihlášce vyznačí přesný časový údaj jejího podání (z důvodu 

možného pozdějšího zkoumání práva priority) a přidělí přihlášce spisové číslo.
92

 

V podané přihlášce OZ, až na několik výjimek dle ZOZ, nelze provádět žádné změny (§ 

27 ZOZ). Přihlašovatel je rovněž oprávněn zúžit seznam výrobků nebo služeb, pro které 

má být daná OZ zapsána. Až do samotného zápisu známky je přihlašovatel také 

oprávněn rozdělit přihlášku obsahující více výrobků nebo služeb, na dvě či vícero 

přihlášek. Dojde-li k jejímu rozdělení a výsledně rozdělené přihlášky obsahují pouze 

výrobky či služby z původní přihlášky, dochází u rozdělených přihlášek k zachování 

práva přednosti z původní přihlášky. 

 Podaná přihláška může být kdykoliv vzata zpět, stejně tak je přihlašovatel 

oprávněn přihlášku převést, a to pro veškeré výrobky a služby, nebo jen některé z nich. 

Dojde-li k úmrtí přihlašovatele FO nebo k zániku přihlašovatele PO, přechází přihláška 

na právního nástupce.  

V rámci registračního řízení se uplatňuje tzv. průzkumový princip. Po podání 

přihlášky Úřad provádí nejprve formální průzkum přihlášky, jehož účelem je odstranění 

formálních vad přihlášky a kontrola uhrazení stanoveného správního poplatku. V rámci 

formálního průzkumu Úřad zkoumá, zda podaná přihláška splňuje výše uvedené 

obligatorní právní náležitosti (dle § 19 odst. 1 a 2 ZOZ a § 1 prováděcí vyhlášky 

k ZOZ). Neobsahuje-li přihláška předepsané náležitosti, Úřad vyzve přihlašovatele, aby 

v lhůtě min. 15 dnů odstranil dané nedostatky. Nedojde-li k odstranění vytčených 

nedostatků, ÚPV přihlášku odmítne a řízení o přihlášce se zastaví. Po provedení 

formální průzkumu ÚPV podrobí přihlášku OZ tzv. věcnému průzkumu (§ 22 ZOZ), 

v rámci nějž zkoumá, zda je dané označení způsobilé k zápisu do rejstříku OZ. Úřad 
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prověřuje, není-li dán některý z absolutních či relativních důvodů pro odmítnutí 

ochrany. V případě nezpůsobilosti označení k zápisu ÚPV přihlášku zamítne a tuto 

skutečnost zveřejní ve Věstníku. Splňuje-li dané označení podmínky zápisu a přihláška 

obsahuje zákonem požadované náležitosti, Úřad přihlášku rovněž zveřejní ve Věstníku. 

 Účelem uveřejnění přihlášky ve Věstníku je možnost veřejnosti seznámit se 

s nově podanými přihláškami a označeními přihlašovanými k zápisu a zvážit případnou 

existenci kolize přihlašovaného označení se starší existující OZ. V případě nesouhlasu 

se zápisem uveřejněného označení mohou oprávněné osoby na základě zákona proti 

zápisu podat námitky.
93

 

4.3.3 Námitky a připomínky 

 Tzv. námitkové řízení bylo do registračního řízení zavedeno předchozí právní 

úpravou (zák. č. 137/1995 Sb.).  Z důvodové zprávy k ZOZ:  

„Námitky jsou základním procesním nástrojem k ochraně hmotných práv stanoveného 

okruhu osob před zápisem ochranné známky do rejstříku z důvodů podle § 7. Podáním 

námitek se zahajuje řízení o námitkách a s osobou, která podala námitky, Úřad jedná 

jako s účastníkem řízení o námitkách, nikoli však jako s účastníkem řízení o přihlášce 

ochranné známky.“
 94

 

Účelem institutu námitek je umožnění ochrany práv třetích osob, které by mohly 

být zápisem přihlašovaného označení do rejstříku dotčeny. Institut námitek zároveň 

zvyšuje právní jistotu přihlašovatele, že jím přihlašovaná OZ nebude několik let po 

svém zápisu vymazána. 

V prekluzivní lhůtě tří měsíců od uveřejnění přihlášky ve Věstníku ÚPV mohou 

oprávněné osoby taxativně vyjmenované v ustanovení § 7 odst. 1 a 2 ZOZ podávat 

námitky proti zápisu přihlašovaného označení z důvodů taxativně vymezených 

v ustanovení § 7 zákona. Námitky musejí být podány v písemné formě a musejí být 

odůvodněny a doloženy důkazy. Z důvodů koncentrace námitkového řízení Úřad 

k pozdějšímu doplnění námitek a k důkazům na jejich podporu nepřihlíží. Podáním 

námitek je zahájeno námitkové řízení a osoba, která podala námitku, se stává 
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účastníkem tohoto řízení, nestává se však účastníkem řízení o přihlášce OZ.
95

 

Přihlašovatel je vyrozuměn ÚPV o obsahu námitek a ve stanovené lhůtě se může 

k podaným námitkám vyjádřit, neučiní-li tak, rozhodne Úřad podle spisu. Shledá-li 

Úřad podané námitky jako neopodstatněné, zamítne je. Naopak zjistí-li Úřad v průběhu 

řízení o námitkách, že přihlašované označení nesplňuje podmínky pro zápis , dojde 

k zamítnutí přihlášky. Proti rozhodnutí o námitkách je možné ve lhůtě 1 měsíce od 

doručení rozhodnutí podat u Úřadu rozklad.
96

  

 Institut připomínky byl zaveden v souladu s Nařízením o ochranné známce 

Společenství. Prostřednictvím připomínek se může kterékoli osoba po zveřejnění 

přihlášky OZ k přihlášce vyjádřit. Připomínky jsou institutem neformálním, mají 

charakter podnětu a osoba, jež je podala, se nestává účastníkem řízení. Účelem 

připomínek je snazší zjišťování eventuální existence důvodů k odmítnutí ochrany (§ 4 

ZOZ), příp. důvodů relativních, jimiž se Úřad zabývá ex officio (§ 6 ZOZ). Připomínky 

se podávají písemně a mohou se týkat pouze absolutních důvodů pro odmítnutí zápisu. 

Lze je podat pouze do doby zápisu OZ do rejstříku. Úřad jimi není vázán, přihlíží k nim 

při rozhodování o zápisu. V případě neopodstatněnosti připomínky vyrozumí ÚPV 

osobu, která připomínky podala, vyrozumění však není správním rozhodnutím a nelze 

jej tedy napadnout opravným prostředkem.
97

  

5. Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky 

Vlastníkem
98

 OZ je osoba, která je zapsaná v rejstříku OZ vedeném ÚPV, 

přičemž přihlašovatelem známky může být jakákoli FO či PO, včetně tzv. non-subjektů 

(tj. subjektů bez právní subjektivity). 
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5.1 Práva vlastníka ochranné známky 

Vlastník OZ disponuje ve vztahu k OZ následujícími několika výlučnými právy 

– právem užívat známku, právem zakázat užití známky, právem stáhnout z trhu a zničit 

výrobky a konečně právem zakázat užívání obstaravatelem, byla-li známka zapsána na 

jméno obstaravatele bez souhlasu vlastníka (tzv. „nehodný zástupce“). K daným 

právům je třeba poznamenat, že ač jsou výlučná, nemohou být vlastníkem vykonávána 

absolutně, tj. erga omnes, jedná se tedy spíše o práva výhradní povahy. 

5.1.1 Právo užívat 

 Primárním a nejdůležitějším účinkem zápisu OZ do rejstříku je vznik výlučného 

práva vlastníka OZ užívat
99

 v obchodním styku registrovanou OZ ve spojení s výrobky 

či službami, pro něž byla známka zapsána (§ 8 ZOZ). Vlastník může toto právo 

vykonávat sám, nebo může udělit souhlas k užívání jiné osobě na základě licenční 

smlouvy. S vlastníkovým právem užívat známku je v korelaci vlastníkovo právo 

domáhat se zákazu tzv. rušebního jednání třetích osob, jímž je užívání označení 

shodného či podobného s danou OZ v obchodním styku, a to pro shodné či podobné 

výrobky a služby, bez souhlasu vlastníka známky. Zákaz porušování či ohrožování 

vlastníkových výlučných práv k OZ vzniká ex lege (dle dikce § 8 odst. 2 ZOZ) již 

zápisem známky do registru. Své výlučné právo vlastník prokazuje úřední listinou 

(výpisem z rejstříku OZ nebo osvědčením o zápisu).  

Spolu s OZ je vlastník oprávněn užívat speciální značku ®, která je odkazem na 

zápis známky. Užívání ® není obligatorní povinností vlastníka OZ, její neužívání 

vlastníkem porušovatele práva z OZ nevyviňuje z odpovědnosti za porušení vlastníkova 

výlučného práva. Naopak případné užití ® u označení, jenž není registrovanou OZ, 

může být pokládáno za případ nekalosoutěžního jednání, neboť ve spojení s ® jde o 

označení klamavé a naplňuje tak skutkovou podstatu nekalé soutěže uvedenou 

v ustanovení § 46 ObchZ – tj. klamavé označení zboží a služeb.  
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5.1.2 Právo zakázat 

 Vzhledem k výlučnému charakteru vlastníkova práva k OZ, dává zákon 

vlastníkovi možnost zakázat užívání následujících označení, a to z důvodu jejich 

shodnosti, podobnosti či pravděpodobnosti asociace s vlastníkovou zapsanou OZ.  

Jak vyplývá z ustanovení § 8 odst. 2 ZOZ bez souhlasu uděleného vlastníkem 

ochranné známky není nikdo oprávněn užívat označení, která jsou shodná 

s vlastníkovou registrovanou OZ pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro 

něž je OZ zapsána.  Stejně tak je vyloučeno užívání označení, pro jehož shodnost či 

podobnost s OZ zároveň doplněnou shodností či podobností výrobků nebo služeb 

označených touto OZ může existovat pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, 

včetně potenciální asociace mezi označením a ochrannou známkou.
100

 Zákaz užívání 

označení se dle zákona dále vztahuje také na označení shodná s OZ nebo označení jí 

podobná pro výrobky či služby, které se sice nepodobají těm, pro něž je OZ zapsána, 

avšak v daném případě se jedná o OZ s dobrým jménem v ČR a užívání tohoto označení 

by nepoctivě těžilo z distinktivnosti nebo dobrého jména takové známky, případně by jí 

bylo na újmu. 

Ve vztahu k uvedeným porušením či ohrožením známkového práva má každý 

vlastník OZ, příp. též licenciát právo využít tzv. soukromoprávní prostředky ochrany. 

Speciální ochranu pak obsahuje ustanovení § 8 odst. 5 ZOZ, které vlastníkovi dává 

právo domáhat se též náhrady škody způsobené jednáním uskutečněným v době po 

uveřejnění přihlášky OZ a přiměřeného zadostiučinění, o návrhu však soud rozhodne až 

po zápisu OZ do registru. 

5.1.3 Právo stáhnout z trhu a zničit výrobky 

 Dojde-li k ohrožení nebo porušení práva chráněného ZOZ, může se vlastník OZ 

žalobou domáhat, aby soud porušovateli nařídil stažení výrobků z trhu a jejich zničení, 

zničení materiálu a nástrojů určených nebo používaných při činnostech, které ohrožují 

nebo porušují zákonem chráněná práva. Soud k nařízení zničení výrobků nepřistoupí, 

nejsou-li předmětné výrobky ve vlastnictví žalovaného, též v případě, jestliže lze 
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ohrožení či porušení práva odstranit jiným způsobem a zničení by bylo nepřiměřené 

danému ohrožení či porušení. 

5.1.4 Právo zakázat užívání obstaravatelem 

Na základě zákona má vlastník OZ právo zakázat užívání OZ obstaravatelem, 

došlo-li k zápisu známky na jméno tohoto obstaravatele, a to bez souhlasu vlastníka 

známky, ledaže obstaravatel své jednání řádně odůvodní. Obstaravatelem ve smyslu 

zákona je jakýkoli subjekt vykazující hospodářské vazby na vlastníka OZ, nikoliv pouze 

obstaravatel v pojetí ObčZ.  

Vlastník OZ je podle čl. 6septies PUÚ oprávněn požádat ÚPV o přepis OZ 

zapsané na jméno obstaravatele, zástupce či zprostředkovatele na základě 

pravomocného rozhodnutí soudu, v němž je potvrzeno, že tento zástupce zneužil svého 

postavení vůči vlastníkovi a přihlásil OZ bez souhlasu vlastníka na své jméno. Úřad na 

základě rozhodnutí soudu vyznačí v rejstříku změnu vlastnictví k OZ, ovšem 

právotvornou skutečností je již samotné rozhodnutí soudu.
101;102 

5.2 Omezení účinků ochranné známky 

Práva vlastníka k OZ jsou právy výlučnými, nejsou však vykonávána absolutně. 

V souladu s čl. 6 Směrnice Rady (ES) č. 89/104 je vlastník nucen strpět (pati) takové 

užívání známky třetími osobami, které s přihlédnutím ke způsobu jednání a k jednající 

osobě nemá charakter porušení vlastníkových práv k OZ. Toto omezení vlastníkova 

práva upravené čl. 6 Směrnice bylo do české právní úpravy promítnuto v podobě 

ustanovení § 10 ZOZ, kterým je upravena tzv. zákonná licence, na jejímž základě je 

omezeno právo vlastníka k OZ.  

Na základě zákona vlastník OZ nemůže zakázat třetím osobám užívání taxativně 

vyjmenovaných údajů, za podmínky, že jejich užívání je v souladu s obchodními 

zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Jedná se zejména o případ 

identifikačních údajů – tj. jména, příjmení, obchodní firmy, názvu, adresy, místa 

trvalého pobytu a místa podnikání či sídla. Vlastník dále není oprávněn zakázat užívání 

obecných údajů užívaných v obchodě týkajících se druhu, jakosti, množství, účelu 

hodnoty atp. Konečně vlastník je též povinen strpět užívání shodného či podobného 
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označení, pokud právo k tomuto označení vzniklo před podáním přihlášky a jeho 

užívání je v souladu s právem ČR. Jde o omezení práv vlastníka právem předchozího 

uživatele.
103; 104

 

5.3 Vyčerpání práv z ochranné známky 

 Vyčerpáním (tzv. konzumpcí) práv z OZ rozumíme konkrétní užití práva z OZ, 

jehož výkon vede ke spotřebování nikoli jen tohoto konkrétního práva užití, ale i dalších 

práv s ním spojených. Může se jednat např. o případ uvedení výrobku označeného OZ 

na trh a následné nakládání s tímto výrobkem třetími osobami, jejichž předmětem 

činnosti je tento výrobek. Jednotlivá práva z OZ se vyčerpávají věcně, tj. ve vztahu ke 

každému individuálnímu výrobku, s nímž je předmět ochrany spojen.
105

 

 Vlastník OZ v souladu se dikcí ustanovení § 11 ZOZ není oprávněn zakázat 

užívání OZ: 

a) na výrobcích označených OZ, jež byly tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem 

uvedeny na trh v ČR – tzv. národní vyčerpání práva 

b) na výrobcích, které byly s touto OZ uvedeny na trh v některém ze států EU nebo 

v jiném státě tvořícím EHP – tzv. regionální vyčerpání práva 

Výjimku tvoří případy, kdy má vlastník oprávněné důvody, aby zakázal pozdější 

obchodní využití výrobků označených OZ (§ 11 odst. 3 ZOZ). Jde zejména o případ 

změny či zhoršení stavu či povahy výrobku po jejich uvedení na trh.
106

 Vzhledem 

k členství ČR v EU se táž úprava použije i pro OZS.  

Úprava vyčerpání práv z OZ obsažená v ustanovení § 11 ZOZ je transpozicí čl. 6 

a 7 Směrnice Rady ES č. 89/104 a plně odpovídá úpravě stanovující omezení práva 

majitele OZS.
107

 

6. Ochranná známka jako předmět vlastnictví  

Ochranná známka je nehmotným statkem. Aktuálně platný ZOZ je založen na 

tzv. vlastnické teorii, v souladu s níž je na OZ nahlíženo jako na samostatný předmět 
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vlastnického práva. OZ je věcí v právním smyslu a vlastník je oprávněn s ní dle svého 

uvážení nakládat. OZ lze převádět, může dojít k jejímu přechodu na právního nástupce, 

může být též předmětem licenční smlouvy nebo předmětem zástavního práva. OZ 

podléhá též výkonu soudního rozhodnutí, příp. exekuce a může být zahrnuta do 

konkurzní podstaty či seznamu majetku v rámci insolvenčního řízení (§ 17 ZOZ). Jak 

jsem již uvedla v předchozím výkladu, určitou výjimku v tomto směru představuje 

KOZ, jejíž poskytnutí na základě licenční smlouvy je zákonem výslovně vyloučeno. 

Stejně tak KOZ nemůže být ani předmětem práva zástavního. 

6.1 Převod ochranné známky 

Věnujme se nejprve problematice převodu OZ. Jedná se o jedno z dispozičních 

práv vlastníka známky, při němž dochází ke změně vlastnictví OZ. Nový vlastník je 

univerzálním sukcesorem práv k známce, vstupuje do veškerých práv vlastníka 

předchozího, tak jak mu tato práva náležela v okamžiku uskutečnění převodu. Na 

nového vlastníka spolu s ostatními právy přechází i právo přednosti (priorita).  

Převod se děje na smluvním základě, jedná se o projev vůle původního vlastníka 

převést na nový subjekt veškerá svá práva k OZ a zároveň na druhé straně souhlasný 

projev vůle nového subjektu (nabyvatele práv) ve vztahu k uskutečňovanému převodu 

OZ, zahrnujícímu převod všech práv i závazků z dané OZ (např. existující licenční 

smlouvy k OZ). Převod OZ se uskutečňuje na základě smlouvy o převodu. K translaci 

práv dochází již v okamžiku uzavření písemné převodní smlouvy. Ve vztahu k třetím 

osobám účinky nastávají až formálním zápisem převodu do rejstříku, přičemž k podání 

žádosti o zápis převodu je oprávněn kterýkoli z účastníků smluvního vztahu. 

OZ dle současné zákonné úpravy neulpívá na podniku, může být převedena 

spolu s ním, nebo samostatně, bez současného převodu podniku. Vlastník OZ je 

oprávněn převést na jiný subjekt OZ buď pro veškeré výrobky či služby, pro něž je 

známka v rejstříku zapsána, nebo parciálně, pro určitou jejich část. Dojde-li pouze 

k částečnému převodu, zůstává OZ pro ostatní v převodu nezahrnuté výrobky či služby 

nadále zapsána a chráněna pro původního vlastníka. 

Určitým specifikem je případ MOZ, jejíž právní úprava kromě částečného 

převodu známky ve vztahu k výrobkům a službám umožňuje převést smluvně OZ pouze 
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pro některé státy. V ostatních nezahrnutých státech zůstává známka zapsána pro 

původního vlastníka.
108

  

Uvažujeme-li nad konkrétní podobou smluvního závazku, jejž využijeme 

k převodu známky, jako ideální se jeví možnost použití formy inominátní smlouvy 

podle ObchZ (§ 269 ObchZ), jejíž obsah bude odpovídat účelu daného právního 

vztahu.
109

 

6.2 Přechod ochranné známky 

Dalším možností změny v osobě vlastníka OZ je případ přechodu OZ. 

K přechodu práva k známce a změně vlastnictví OZ dochází např. v důsledku zrušení 

obchodní společnosti bez likvidace, tj. v případech fúze obchodní společnosti, převodu 

jmění na společníka nebo rozdělení společnosti (dle ustanovení zák. č. 125/2008 Sb., 

zákona o přeměnách obchodních společností). Dále jde o případ upravený § 479 ObchZ, 

týkající se přechodu práv vyplývajících z průmyslového a jiného duševního vlastnictví 

v souvislosti s prodejem podniku. Častým případem přechodu práv k OZ je také situace, 

kdy původní vlastník OZ - FO, zemře a OZ se tak stane předmětem dědického řízení (§ 

460 a násl. ObčZ).  

6.3 Zástava ochranné známky 

 Ochranná známka se může stát předmětem zástavního práva (§ 17 odst. 1 ZOZ). 

Zástavní právo zřízené k OZ je absolutní povahy, působí erga omnes. Stejně jako 

zástavní práva zřízená k jiným věcem i zástavní právo k OZ plní funkci uhrazovací a 

zajišťovací.  

 Zástavní právo k OZ vzniká zápisem do rejstříku (§ 17 odst. 3 ZOZ), přičemž 

tento zápis Úřad provede na základě písemné žádosti zástavního věřitele. Spolu s touto 

žádostí je zástavní věřitel povinen předložit smlouvu o zřízení zástavního práva 

opatřenou úředně ověřenými podpisy účastníků smlouvy.  

 Vlastník OZ, k níž bylo zřízeno zástavní právo, je povinen dbát, aby OZ 

neztratila distinktivitu nebo aby nedošlo k jejímu znehodnocení, neboť spolu se zánikem 

zastavené známky by v důsledku akcesority došlo též k zániku zástavního práva.  
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 Užívání OZ jejím vlastníkem, příp. licenciátem, není zřízením zástavního práva 

k OZ dotčeno. Osoba, v jejíž prospěch bylo zástavní právo zřízeno, není po dobu trvání 

zástavního práva oprávněna známku užívat. Stejně tak existence zástavního práva k OZ 

není důvodem pro neužívání předmětné OZ.
110

 Důvodem zániku zástavního práva je 

kromě výše zmíněného zániku OZ také uplynutí času. K zániku zástavního práva vede 

též složení ceny zástavy zástavnímu věřiteli.
111

  

6.4 Licence ochranné známky s důrazem na specifické atributy licenční 

smlouvy na ochranné známky  

 Vlastník OZ je oprávněn, v rámci svých výlučných práv se známkou disponovat, 

na základě licenční smlouvy přenechat OZ k dočasnému užívání jinému subjektu.  

ZOZ se problematikou licenčních smluv na ochranné známky zabývá jen 

okrajově ve svém ustanovení § 18. Jeho prostřednictvím vytváří právní základ pro 

možnost využití licenční smlouvy v případě ochranných známek, zmiňuje možnost 

využití výhradní a nevýhradní licence k OZ, stanovuje právní skutečnost, která má za 

následek účinnost licenční smlouvy a garantuje právní ochranu vlastníkovi OZ proti 

nabyvateli licence, který se dopustil porušení licenční smlouvy. V ostatních 

neupravených záležitostech zákon odkazuje na úpravu zvláštního právního předpisu, 

jímž je zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Právní 

úprava licenční smlouvy obsažená v ObchZ se nevztahuje pouze na případ ochranných 

známek, nýbrž upravuje smluvní výkon práv i k jiným průmyslovým právům.  

 Převážná část této podkapitoly je věnována problematice licenčních smluv 

k předmětům průmyslového vlastnictví, neboť tato úprava je úpravou obecně platnou 

pro celou oblast průmyslového vlastnictví a je tak použitelná i v případě OZ. 

Specifickým aspektům licenční smlouvy k ochranným známkám je pak věnován 

odstavec v závěru této podkapitoly.   

Věnujme se tedy nejprve obecnému náhledu na problematiku licencí a 

licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví. Termín licence pochází 

z latinského výrazu licere, tj. svolovat, licentia – svolení. Z hlediska současné právní 
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nauky se jedná o povolení či svolení k určité jinak zakázané činnosti – tzn., že na 

základě licence je výkon těchto činností povolen pouze oprávněným osobám.  

Licence je jednou z forem transferu technologií, který, vzhledem k čím dál 

rychlejšímu a nákladnějšímu vývoji v oblasti vědy a výzkumu, hraje důležitou roli při 

rozvoji obchodních aktivit podnikatelů na národní i mezinárodní úrovni. V oblasti 

průmyslových práv má problematika licence a licenčních smluv zásadní význam a 

z hlediska právně-publikačního je jí věnována značná pozornost.  

 Nyní se již dostáváme k samotné licenční smlouvě. Stranami smluvního vztahu 

vzniklého na základě licenční smlouvy jsou poskytovatel, tj. vlastník výlučného práva, a 

nabyvatel, tj. subjekt, který právo na základě svolení poskytovatele obdrží. Vztah 

vznikající mezi poskytovatelem a nabyvatelem na základě poskytnuté licence je 

závazkovým právním vztahem - licenčním poměrem. 

Prostřednictvím licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví 

poskytovatel opravňuje nabyvatele licence, aby ve sjednaném rozsahu a na sjednaném 

území vykonával práva z průmyslového vlastnictví. Nabyvatel se naopak zavazuje 

poskytovateli licence k poskytování určité úplaty (royalties) nebo jiné majetkové 

hodnoty jako protihodnoty za umožnění výkonu daného průmyslového práva. Licenční 

smlouva je vždy smlouvou úplatnou (na rozdíl od smlouvy převodní, která může být 

onerózní), přičemž samotný rozsah a způsob úplaty je ponechán zcela na dohodě 

smluvních stran. Nejdůležitějším hlediskem při stanovení výše odměny za poskytnutí 

licence je zpravidla podíl poskytovatele licence na obchodním výsledku nabyvatele 

licence, jehož nabyvatel dosáhne v příčinné souvislosti s užíváním předmětu licence.
112

 

Licenční poplatky jsou hrazeny zpravidla buď ve formě pravidelných splátek – 

měsíčních, čtvrtletních či ročních, nebo může být provedena jednorázová úhrada – 

paušální částkou (Lump sum). Tato se hradí zpravidla na počátku účinnosti smlouvy. 

Nutno podotknout, že platba v podobě paušální částky nepatří k obvyklým způsobům 

úhrady. Nejčastějším způsobem úhrady je kombinace obou uvedených způsobů.
113

 

Licenční smlouvou na nabyvatele přechází pouze právo k užívání předmětu 

průmyslového vlastnictví, nikoliv průmyslové právo samotné, to nadále zůstává 
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poskytovateli licence, který je tak dál oprávněn k jeho výkonu. Tento rys licenční 

smlouvy ji zásadně odlišuje od smlouvy převodní, na jejímž základě dochází k přechodu 

veškerých práv. Právo nabyvatele licence k danému nehmotnému statku je relativní 

povahy, působí pouze inter partes ve vztahu ke konkrétnímu poskytovateli. Nabyvatel 

licence se vlastníkem daného výlučného práva nestává, díky udělené licenci je pouze 

oprávněn k výkonu tohoto práva vedle poskytovatele (§ 511 ObchZ).
114

 

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je samostatným 

smluvním typem, který se v některých aspektech podobá smlouvě kupní a nájemní, za 

něž je licenční smlouva laickou veřejností zpravidla zaměňována. Právní úprava 

licenční smlouvy je obsažena v ustanoveních § 508 – 515 ObchZ
115

. Tato úprava není 

úpravou obecnou, která by se vztahovala na celou oblast duševního vlastnictví, nýbrž je 

použitelná výhradně k poskytnutí licence k předmětům průmyslového vlastnictví.  

Licenční smlouva upravená ustanoveními ObchZ se vztahuje pouze na smlouvy 

uzavírané mezi podnikateli. Je-li některou ze smluvních stran nepodnikající FO, pak se 

licenční smlouva bude řídit zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a v tomto 

případě půjde o tzv. inominátní kontrakt. Kromě úpravy ObchZ je licenční smlouva 

doplňkově upravena i zvláštními zákony vztahujícími se na jednotlivé předměty 

průmyslového vlastnictví
116

, mezi nimiž je i ZOZ. 

ObchZ upravuje problematiku licenční smlouvy jen v nezbytném základním 

rozsahu, který se zaměřuje na vymezení podstatných náležitostí smluvního závazku a 

stanovení práv a povinností ze smlouvy vyplývajících. V praxi je třeba jednotlivé 

licenční smlouvy, za současného dodržení podstatných náležitostí stanovených 

zákonem, přizpůsobit požadavkům a zájmům smluvních stran, které se mohou 

v jednotlivých případech značně diferencovat. Konkrétní uzavíraná licenční smlouva 
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musí respektovat nejen úpravu ObchZ, ale musí odpovídat též úpravě vyplývající pro 

daný předmět průmyslového vlastnictví ze zvláštních zákonů.  

Licenční smlouvy vznikající na území EU, resp. na území celého EHP, musejí 

svým obsahem respektovat také zásady volného pohybu zboží a služeb, které patří 

k čtyřem základním svobodám, na nichž je založen jednotný vnitřní trh v rámci EU. Na 

jednotlivá ustanovení licenční smlouvy se vztahuje jak zákaz omezení hospodářské 

soutěže (čl. 81 SES), tak zákaz zneužití dominantního postavení, který je uveden v čl. 

82 SES. Smluvní podmínky licenční smlouvy nemohou bránit svobodnému soutěžení 

stran mezi sebou, ani ve vztahu k třetím osobám. Podmínky licenční smlouvy musejí 

být přiměřené, aby nedošlo k omezení volné soutěže nad míru odůvodněnou.
117

   

S výjimkou základního ustanovení licenční smlouvy uvedeného v ustanovení § 

508 ObchZ a ustanovení § 509 odst. 1 téhož zákona je úprava licenční smlouvy 

v ObchZ kompletně dispozitivní, z čehož vyplývá, že případná ujednání stran o 

jednotlivých bodech smlouvy mají přednost před textem zákona. Licenční smlouvu 

řadíme k tzv. relativním obchodům, na něž se vztahují ustanovení § 261 odst. 1 a 2 

ObchZ. Ani v případě licenční smlouvy však není vyloučena eventuální volba práva na 

základě ustanovení § 262 ObchZ, díky níž se strany mohou dohodnout, že jejich 

závazkový právní vztah bude podléhat režimu ObchZ. Je však třeba mít na paměti, že 

takováto dohoda stran nesmí směřovat ke zhoršení právního postavení účastníka 

smluvního vztahu, který není podnikatelem, a to pod sankcí neplatnosti takového 

ustanovení smlouvy.
118

  

Jak jsem již dříve uvedla, poskytovatel po uzavření licenční smlouvy nepřestává 

být vlastníkem daného průmyslového práva a nadále je oprávněn toto právo užívat, ba 

dokonce jej též poskytnout k užívání dalšímu subjektu (v případě tzv. nevýlučné 

licence), není-li to smluvně vyloučeno. Naopak nabyvatel není oprávněn přenechat 

výkon práv jiným osobám (§ 511 ObchZ). Nutno dodat, že toto ustanovení je 

dispozitivní a umožňuje tedy, aby si strany smluvně sjednaly řešení odlišné od textu 

zákona.
119
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Zákon dále stanoví povinnost poskytovatele licence k poskytnutí veškerých 

podkladů a informací potřebných k výkonu práva na základě licenční smlouvy. 

V korelaci k této povinnosti je nabyvatel licence povinen tyto podklady a informace 

utajovat před třetími osobami, ledaže poskytovatel neprojevuje zájem o takové 

utajování. V případě zániku smlouvy je nabyvatel povinen podklady navrátit 

poskytovateli, jeho povinnost mlčenlivosti ve vztahu k poskytnutým podkladům a 

informacím však trvá i po zániku, a to až do doby, kdy tyto informace vejdou obecně ve 

známost.
120

  

 Ve většině případů poskytovatel licence, tj. vlastník/majitel předmětu 

průmyslového vlastnictví, dohlíží na svá práva a průběžně sleduje, zda nedošlo k jejich 

narušení. V případě OZ vlastník ve Věstníku pravidelně kontroluje nově podané 

přihlášky a sleduje jednání svých konkurentů na trhu. Přesto však se může stát, že 

poskytovatel některá rušební jednání přehlédne. V takové chvíli ovšem může dané 

rušební jednání objevit nabyvatel licence, který má zájem na nerušeném výkonu práv 

z licence. Dojde-li k omezení či porušení nabyvatelova práva k užívání předmětu 

licence cizím subjektem, je nabyvatel povinen takové rušební jednání bezodkladně 

oznámit poskytovateli licence. Ten následně, za současného spolupůsobení nabyvatele, 

učiní potřebná opatření k ochraně výkonu práva. Jedná-li se o porušení práva zapsaného 

v rejstříku (jako v případě licence k OZ), je k ochraně práv v případě měsíční nečinnosti 

poskytovatele oprávněn sám nabyvatel práva.
121

  

ObchZ koncipuje licenční smlouvu jako nevýhradní (nevýlučnou), je však 

možno sjednat též licenci výhradní. V případě nevýlučné licence je právo k užívání 

předmětu průmyslového vlastnictví uděleno nabyvateli, ovšem poskytovatel sám si 

ponechává právo disponovat s předmětem, využívat předmět licence a dokonce i 

možnost poskytnout licenci k témuž předmětu dalším subjektům. V konkrétních 

případech nevýhradních licencí může být tato poskytovatelova možnost omezena 

teritoriálně.  

Dojde-li v rámci licenční smlouvy k dohodě stran o poskytnutí výhradní licence, 

náleží oprávnění k užívání předmětu průmyslového vlastnictví pouze nabyvateli. 
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Poskytovatel není oprávněn poskytnout licenci dalším subjektům a není zpravidla 

oprávněn ani k užívání předmětu smlouvy. Vzhledem k většinově dispozitivnímu 

charakteru ustanovení týkajících se licenčních smluv mají i v tomto případě strany 

možnost svá práva a povinnosti modifikovat. V praxi jsou časté případy tzv. solo 

licencí, které sice jsou licencemi výlučnými, ovšem poskytovatel si v nich vyhrazuje 

právo, aby mohl předmět licence sám užívat.
122

 

Zmínily jsme tedy první dva druhy licenčních smluv, s nimiž se můžeme 

v literatuře i praxi setkat. Věnujme se nyní v krátkosti dalším druhům licenčních smluv, 

na něž můžeme v oblasti licencí narazit. Z hlediska vztahu licence k jejímu nabyvateli a 

poskytovateli rozlišujeme tzv. licence aktivní a pasivní. Jako aktivní označuje licenci 

poskytovatel, jenž licenci takříkajíc prodal a dostalo se mu za to nějakých výhod či 

příjmů. Naopak o pasivní licenci mluví nabyvatel v případě, že licenci získal za úplatu 

nebo za jiné smluvní plnění. Dalším druhem licenčních smluv jsou tzv. licence křížové 

označující případ smlouvy, kdy poskytovatel od nabyvatele za poskytnutí licence 

neobdrží finanční plnění, ale souhlas či přímo licenci k využívání nabyvatelem 

drženého nehmotného statku. Posledním případem je tzv. smíšená smlouva, která je 

v praxi velmi častá. Jedná se o smlouvu, v níž je zahrnuto hned několik nehmotných 

statků (právně chráněných i nechráněných) – např. právo k patentu a zároveň právo 

k využití registrovaného průmyslového vzoru, který chrání vnější vzhled výrobku.
123

  

Z hlediska formy licenční smlouvy je zákonem (§ 508 odst. 2 ObchZ) 

požadována forma písemná. Podle ustanovení § 263 odst. 2 ObchZ, které taxativně 

vyjmenovává kogentní ustanovení zákona, se v případě stanovení formy smlouvy jedná 

o ustanovení kogentní a písemná forma je tedy obligatorní.  

Podstatnými náležitostmi, upravenými v základních ustanoveních licenční 

smlouvy v ObchZ, jsou kromě konkretizace smluvních stran (poskytovatele a 

nabyvatele), též přesné vymezení práva, k jehož výkonu je nabyvatel na základě licence 

oprávněn (ideálně doplněné o popis předmětu smlouvy nebo jeho vyobrazení), dále 

uvedení rozsahu takového oprávnění a vymezení území (tzv. teritoriální vymezení 

licenční smlouvy), v němž je nabyvatel k výkonu práva oprávněn.
124

 Jako licenční 
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teritorium může být vymezeno území celého státu, území města, městské části, příp. byť 

jen jediné ulice, v praxi však převažuje vymezení na území celého státu.
125

  

Kromě předchozích náležitostí licenční smlouva dále obsahuje určení ceny za 

poskytnutí licence a způsob její splatnosti, stanovení minimálních licenčních poplatků 

včetně volby měny, v níž budou platby probíhat, dále ustanovení týkající se zdanění a 

zamezení dvojího zdanění, způsob poskytování plateb a svolení k případné budoucí 

kontrole účetních knih. Nepominutelnou náležitostí licenční smlouvy pak je podpis 

smluvních stran, datum tohoto podpisu a ustanovení týkající se doby platnosti 

smluvního závazku.  

Dalšími součástmi smlouvy jsou ustanovení o zárukách za kvalitu předmětu 

licence a jeho průmyslověprávní bezvadnost, ustanovení upravující práva a povinnosti 

smluvních stran, závazky k zlepšení a zdokonalení předmětu licence a ustanovení o 

utajení předmětu licence a mlčenlivosti ve vztahu k podkladům a informacím, k němu 

se vztahujícím.  

Závěrečná ustanovení licenční smlouvy mohou být věnována arbitrážní doložce 

a volbě práva rozhodného pro případ nastalých sporů ze smlouvy. Celý text smlouvy 

zpravidla uzavírají všeobecná ustanovení pojímající o možných důvodech neplatnosti 

licenční smlouvy, nemožnosti plnění ze smlouvy, neuskutečnitelnosti smlouvy, prodlení 

při plnění smluvního závazku a eventuálním nekalosoutěžním jednání.  

 Před samotným uzavřením licenční smlouvy je třeba provést některé úkony 

k prověření kvalit předmětného průmyslového práva, jeho ochrany a finanční náročnosti 

dané transakce. Nejprve by měla být provedena určitá finanční rozvaha, která je běžným 

standardem při plánovaných budoucích podnikatelských aktivitách. Následně by měla 

být zmapována finanční situace obou smluvních stran, prověřena kvalita výrobků a 

služeb a ověřena spolehlivost subjektů. V případě zamýšlené licence k OZ je třeba u 

známkového úřadu zjistit, jestli průmyslověprávní ochrana k dané OZ je opravdu 

evidována a v jakém rozsahu je ochrana poskytována (seznam výrobků a služeb, pro 

něž je OZ zapsána). V případě zamýšleného smluvního vztahu se zahraničním 

subjektem je potřeba zjistit si zvláštní podmínky vyžadované při uzavírání licenčních 

smluv v zahraničí. Rozumným krokem před uzavřením smlouvy je zhodnocení 
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ekonomické efektivnosti licence, její rentabilita a odhad přínosů a výdajů při prodeji 

licence atd.   

Nyní se již dostáváme k důvodům, které zpravidla vedou k uzavírání licenčních 

smluv. Potenciální poskytovatel, tj. vlastník/majitel předmětu průmyslového vlastnictví, 

je při uzavírání licenční smlouvy zpravidla veden myšlenkou, že on sám daný předmět v 

jeho vlastnictví využívat nemůže buď vůbec, nebo pouze v míře omezené a 

nedostatečné. Časté jsou též případy, kdy má potenciální poskytovatel licence 

k dispozici dokonalejší řešení, ale původní předmět průmyslového vlastnictví může být 

pro jiného podnikatele využitelný. Ze strany potenciálního nabyvatele je hnací silou 

k podpisu licenční smlouvy zpravidla fakt, že on sám nemá k dispozici vhodný 

nehmotný statek, který by v krátké době stimuloval jeho podnikatelskou činnost, a 

finanční náročnost výzkumu a vývoje mu brání ve vytvoření vlastních průmyslových 

práv.
126

     

Licenční smlouva je účinná již v okamžiku podpisu smluvních stran. 

V případech, stanovených zvláštním předpisem, je podmínkou účinnosti licenční 

smlouvy její zápis do příslušného rejstříku práv (§ 509 ObchZ). Jde v prvé řadě o případ 

námi zkoumaných OZ, dále je zápis licenční smlouvy do rejstříku požadován též 

v případě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a topografií polovodičových 

výrobků. 

 Licenční smlouva bývá zpravidla uzavírána na dobu určitou. Není-li smlouva 

uzavřena na dobu určitou, lze ji vypovědět. Nesmluví-li si strany samy výpovědní lhůtu, 

platí výpovědní lhůta podpůrná, a to jeden rok od konce měsíce, v němž došlo 

k doručení výpovědi druhé straně smluvního závazku.
127

 

 Na závěr podkapitoly se věnujme licenci na OZ (tzv. známkové licenci). Na 

základě licenční smlouvy, jejímž předmětem je OZ, se nabyvateli poskytuje právo 

užívat OZ podle zvláštního právního předpisu (§ 18 ZOZ), a to ve smluvně sjednaném 

rozsahu, tj. pro všechny výrobky a služby, pro něž byla známka registrována, nebo 

pouze pro některé z nich. I v případě licence na OZ může být licence sjednána jako 

výhradní či nevýhradní, ovšem známková licence bývá zpravidla smluvena jako 

nevýlučná, neboť v případě výlučnosti by se předmětná OZ stala pro nabyvatele 
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příznačnou a poskytovatel by tak v budoucnu nemohl využít potenciální oblíbenosti 

známky pro sebe. Stejně jako v případě obecné licenční smlouvy k předmětům 

průmyslového vlastnictví i v případě licenční smlouvy k OZ se nabyvatel práva užívat 

OZ, tj. licenciát, nestává vlastníkem známky, výlučné právo zůstává poskytovateli  

Licenční smlouva zpravidla obsahuje závazek nabyvatele licence k poskytování 

určité úplaty nebo jiné majetkové hodnoty
128

, přičemž tato úplata má povahu ceny a 

výše této úplaty je závislá na dohodě účastníků. V rámci úpravy podmínek licenční 

smlouvy smluvní strany často zahrnují i teritoriální vymezení licence, tj. na jaké území 

se licence vztahuje, kde je nabyvatel licence oprávněn výrobky opatřené ochrannou 

známkou distribuovat, případně kde může poskytovat takto označené služby.
129

 

 Licenční smlouva k OZ musí být sjednána v písemné podobě. Právo užívání OZ, 

která je předmětem smlouvy, vzniká již okamžikem podpisu smluvních stran, ovšem 

vůči třetím osobám je smlouva účinná až zápisem do rejstříku ÚPV (§ 18 odst. 3 ZOZ). 

7. Užívání ochranné známky 

 Podle platné právní úpravy užívání přihlašovaného označení není podmínkou 

pro podání přihlášky OZ. Ovšem v případě již zapsané známky může neužívání 

zapsaného označení vést k některým negativním následkům.  

 Užívání OZ je základním právem a zároveň jedinou povinností vlastníka OZ. 

Vlastník zapsané OZ je povinen užívat tuto známku řádně, tj. užívat registrovanou OZ 

v obchodním styku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je dané označení zapsáno. 

Dle dikce ustanovení § 8 odst. 3 ZOZ se jedná zejména o právo označovat známkou své 

výrobky a jejich obaly, právo pod tímto označením své výrobky nabízet na trhu, 

poskytovat služby pod tímto označením, dovážet nebo vyvážet takto označené výrobky 

a konečně právo užívat tohoto označení v obchodních listinách, příp. v reklamě. 
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 Uvedený výčet práv však není úplný, neboť v souladu se zákonem (§ 13 odst. 2 

ZOZ) se za řádné užívání OZ považuje také užívání OZ v podobě, jež se od podoby 

zapsaného označení liší jen prvky neměnícími rozlišovací způsobilost OZ. Za užívání 

řádné je považováno také umisťování OZ na výrobcích nebo jejich obalech pouze pro 

účely exportu. 

 Využije-li vlastník zapsané OZ práva disponovat známkou a poskytne-li ji 

licenciátovi na základě licenční smlouvy, považuje se užívání OZ licenciátem za řádné 

užívání známky samotným vlastníkem. Taktéž v případě KOZ je užívání osobou 

oprávněnou považováno za řádné užívání vlastníkem samotným.
130

 

 Cílem povinného užívání známky je zabránit nahromadění neužívaných 

ochranných známek v rejstříku. Tyto, ač skutečně neužívány, by pak bránily ostatním 

subjektům v přihlášení daného označení jako OZ a v jejím následném užívání.  

 Z hlediska řádného užívání postačí k udržení práv z ochranné známky i tzv. 

užívání fiktivní. Musí k němu však docházet na území státu, v němž byla ochrana 

poskytnuta a z tohoto jednání musí být patrný vlastníkův záměr ochranu na tomto území 

si zachovat. Vlastník OZ musí svou známku používat v podobě, v jaké byla zapsána. 

Případem užívání v modifikované podobě je vynechání či záměna jednotlivých prvků 

OZ, dále změna barev či barevného odstínu u barevných ochranných známek atd. 

Možnosti řádného užívání slovních OZ jsou velmi široké a variabilní, neboť zapsaná 

OZ může být užívána v jakékoli podobě – psaná libovolným písmem, v libovolném 

barevném provedení a mohou být přidány dodatečné prvky (např. sídlo podnikání), to 

vše při splnění podmínky zachování distinktivnosti.
131

 

7.1 Neužívání ochranné známky a jeho následky 

 V souladu se závěry dosavadní právní praxe se za neužívání známky nepovažuje 

užívání menší intenzity, rozumí se jím úplná absence zájmu vlastníka OZ o její užití. 

Jde tudíž o naprostou neexistenci náznaků svědčících o užití.
132

 

S nesplněním podmínky skutečného užívání zákon spojuje negativní následky. 

Neužívání může být důvodem pro zrušení OZ, stejně tak neužívaná OZ nemůže být 

použita jako důkaz pro úplné či částečné zrušení mladší OZ. V případě, že vlastník 
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starší ochranné známky po dobu 5 let strpí užívání shodné či zaměnitelné známky 

s mladším právem přednosti, nemůže být tato mladší OZ prohlášena za neplatnou. 

Podmínkou však je namítnutí této skutečnosti vlastníkem napadené OZ v rámci řízení o 

prohlášení OZ za neplatnou. 

 K nemožnosti prosadit práva ze starší OZ dochází v případě, kdy mladší 

známka, která mohla být vlastníkem starší ochranné známky napadena pro zásah do 

vlastníkových práv k známce, byla užívána na základě registrace ochranné známky, 

pokud přihláška této OZ byla podána v dobré víře. Jestliže však byla OZ přihlášena 

záměrně, jako spekulativní či pirátská – tj. s cílem dosažení zisku z pozdější známkové 

transakce či zneužití rozlišovací způsobilosti jiného označení, nejedná se o známku 

přihlášenou v dobré víře
133

 a práva z takové známky není možné uplatňovat. 

 Dobou rozhodnou z hlediska tolerance užívání pozdější OZ je doba 5 let. Pro 

počátek běhu takové „toleranční“ doby je důležitá možnost vlastníka starší ochranné 

známky setkat se s pozdější ochrannou známkou.
134

 

8. Praktické využití ochranných známek 

Ochranné známky jako předmět průmyslového vlastnictví skrývají obrovský 

tržní a obchodní potenciál. Nabízejí nepřeberné množství různých použití, počínaje 

samotnou identifikací výrobků a služeb jednotlivých soutěžitelů na trhu, která 

napomáhá orientaci spotřebitele na mnohdy přehlceném trhu spotřebního a jiného zboží. 

Jedná se také o široká dispoziční práva vlastníka zapsané OZ, z nichž může jejich 

vlastník získávat prospěch nejen majetkový, ale i společenský (navázání kooperace 

mezi jednotlivými subjekty na trhu). V úvahu přichází i myšlenka OZ jako součásti 

obchodního jmění společnosti.  
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Kvalitně provedená a dobře etablovaná ochranná známka, která má dobré jméno 

a je spotřebiteli uznávaná a na trhu vyhledávaná, má významný vliv na zvýšení 

obchodního obratu svého vlastníka. Se stářím ochranné známky a s její proslulostí 

úměrně roste i její hodnota a vlastník takové OZ je schopen si na trhu vybudovat daleko 

výhodnější podmínky než v uvozovkách neznámý nováček, který si své místo na trhu 

musí teprve vybojovat kvalitou a spolehlivostí svých výrobků či služeb. Problematice 

tvorby kvalitně vytvořené OZ byl věnován obsáhlý výklad v podkapitole 3.4 této 

diplomové práce, na níž v této souvislosti odkazuji.  

 Jistá hospodářská využitelnost známek může být spatřována též v dalším 

dispozičním oprávnění vlastníka ve vztahu k OZ, a to v možnosti poskytování licence 

k OZ. Má-li vlastník zapsané známky k dispozici dokonalejší a technicky 

propracovanější variantu známky a původní OZ se mu jeví jako překonaná, tzn., že 

nemá zájem nadále ji na trhu ve spojení se svými výrobky a službami využívat, je 

v témže okamžiku možné, že daná OZ může najít zájemce o její využívání v řadách 

jiných podnikatelů. Jako ideální se pak jeví možnost, aby danou OZ vlastník poskytl 

příslušným zájemcům jako předmět licence a následně tak profitoval z 

obdržených licenčních poplatků. V souvislosti s možností licencování OZ bych ráda 

poznamenala, že jako nejvýhodnější se pro vlastníka jeví možnost využití tzv. 

nevýhradní licence, která nejen, že mu umožňuje danou OZ dále využívat, ale vlastník 

je tak oprávněn touž OZ poskytnout jako předmět licence dalším zájemcům. 

Problematika licenčních smluv je zevrubně popsána v podkapitole 6.4 věnované 

licencím k OZ, na níž tímto odkazuji.  

Široká použitelnost ochranné známky zahrnuje dále možnost využití známky 

jako předmětu zástavy, tj. zřízení zástavního práva k ochranné známce. OZ, jako 

samostatný předmět vlastnického práva, tak jako zástava naplňuje obě základní funkce 

zástavního práva - funkci zajišťovací i uhrazovací. Problematice zástavního práva byl 

věnován podrobnější výklad v rámci kapitoly 3 týkající se OZ jako předmětu 

vlastnického práva. 

Všechny předchozí případy praktického využití OZ byly již určitým způsobem 

zakomponovány do textu této diplomové práce, nyní bych se však ráda věnovala 

doposud neuvedenému případu praktické využitelnosti OZ, a to možnosti využití OZ 

jako nepeněžitého vkladu vneseného do obchodní společnosti. S problematikou OZ jako 
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nepeněžitého vkladu bezprostředně souvisí následně zpracovaná problematika 

oceňování průmyslových práv.  

8.1 Ochranná známka jako nepeněžitý vklad 

Ochranná známka může představovat nepeněžitý vklad do obchodní společnosti 

(§ 59 ObchZ). V případě nepeněžitého vkladu je důležité si uvědomit, že se musí jednat 

o majetek hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání společnosti a jeho 

hodnota musí být zjistitelná (§ 59 odst. 2 ObchZ). Je-li nepeněžitým vkladem OZ, musí 

se jednat o ochrannou známku potenciálně přínosnou pro společnost (např. v případě 

OZ s dobrým jménem zapsané pro výrobky a služby, které jsou předmětem 

podnikatelské činnosti obchodní společnosti) 

Zásadní roli v případě využití ochranné známky jako nepeněžitého vkladu hraje 

ocenění tohoto předmětu průmyslového vlastnictví, neboť hodnota nepeněžitého vkladu 

musí být uvedena ve společenské smlouvě, zakladatelské smlouvě nebo zakladatelské 

listině. V případě kapitálových obchodních společností (s.r.o., a.s.) musí být hodnota 

nepeněžitého vkladu dokonce stanovena na základě znaleckého posudku (§ 59 odst. 3 

ObchZ). Daný posudek znalce přitom musí obsahovat alespoň popis individuálního 

nepeněžitého vkladu, metody použité při oceňování, údaj, zda hodnota vkladu odpovídá 

částce, která má být započítána na vklad do základního kapitálu a samozřejmě částku, 

na níž nepeněžitý vklad znalec oceňuje (§ 59 odst. 4 ObchZ). V následující podkapitole 

se budeme v krátkosti věnovat problematice oceňování předmětů průmyslového 

vlastnictví.  

OZ přijatá jako nepeněžitý vklad se v účetní evidenci uvádí v aktivech 

společnosti a případné výdaje, které byly vynaloženy na teritoriální rozšíření právní 

ochrany OZ, jsou z účetního hlediska brány jako technické zhodnocení nehmotného 

majetku a jsou předmětem daňových a účetních odpisů dle platných předpisů.
135
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8.2 Oceňování předmětů průmyslového vlastnictví 

 Cílem oceňování průmyslového vlastnictví je stanovení hodnoty předmětů 

průmyslového vlastnictví. V tomto smyslu jsou předměty průmyslového vlastnictví 

chápány jako zboží, jenž je předmětem směny na trhu. 

 Zboží se obecně vyznačuje určitou užitnou a směnnou hodnotou. Užitná hodnota 

představuje souhrn všech budoucích zisků, plynoucích z vlastnictví daného zboží, 

přičemž s růstem či poklesem budoucích zisků se užitná hodnota v čase proměňuje. 

Vzhledem k tomu je nutné užitnou hodnotu (ziskovost zboží) vztáhnout vždy 

k určitému datu. Užitná hodnota je individuální ve vztahu ke každému jednotlivému 

hospodářskému subjektu, přičemž užitná hodnota konkrétního předmětu průmyslového 

vlastnictví by vždy měla být chápána v kontextu času, místa, eventuálního vlastníka či 

nabyvatele a potenciálního využití.  

Důležitou roli při oceňování hraje také účel ocenění. Potřeba oceňování 

průmyslových práv vyvstává nejčastěji v souvislosti s eventuálními transfery 

průmyslových práv (tj. licencí či převodem), s plánovanou fúzí či akvizicí obchodní 

společnosti, v souvislosti s vedením účetnictví a s požadavky daňových předpisů a též v 

zmiňovaném případě nepeněžitých vkladů do základního kapitálu obchodních 

společností a z důvodů zástavy nehmotného majetku atd.  Čím více je dané zboží 

atypické, vytvořené či přizpůsobené k specifickému účelu, tím větší rozdíly v ocenění 

tohoto předmětu jsou v jednotlivých případech patrné.  

Směnná hodnota zboží představuje v penězích vyjádřenou hodnotu zboží, jenž je 

předmětem směny na trhu. Jde tedy o cenu tohoto zboží. V případě předmětů 

průmyslových práv výsledná cena není pouhým průsečíkem střetu nabídky a poptávky 

po daném zboží, neboť průmyslová práva se vyznačují značnou specifičností, vzácností 

a jedinečností. Důležitou roli ve vztahu k výsledné ceně průmyslových práv hraje také 

nízká organizovanost trhu s právy průmyslového vlastnictví a nedostatečný konkurenční 

boj na tomto trhu. 

Výsledná hodnota předmětu průmyslového vlastnictví je závislá na mnoha 

faktorech - na účelu daného ocenění, na zkušenostech zvoleného odhadce, času na 

zpracování ocenění či kvalitě dostupných informací. Obecně nelze říci, že by existovalo 

jediné správné ocenění průmyslového vlastnictví. 
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 V následujících sekcích se jen okrajově zmíním o základních metodách 

využívaných při oceňování předmětů průmyslového vlastnictví. Těmito metodami jsou - 

metoda srovnávací, nákladová a výnosová.  

8.2.1 Srovnávací metoda  

 Srovnávací metoda oceňování je založena na tržním přístupu a poskytuje 

informace o hodnotě oceňovaného průmyslového vlastnictví. V rámci srovnávací 

metody znalec (odhadce) analyzuje trh z hlediska možných prodejů daného předmětu, 

ale i z hlediska obchodů s licencemi.   

Podmínkami užití srovnávací metody jsou existence rozvinutého tržního 

hospodářství a fungujícího trhu, na němž se nachází srovnatelná průmyslová práva, dále 

optimální počet v minulosti provedených transakcí týkajících se daného předmětu a 

přístup k informacím o cenách daného nehmotného statku.  

8.2.2 Nákladové metody 

 Mezi nákladové metody je řazeno hned několik metod oceňování průmyslových 

práv, z nichž se zmíním pouze o dvou nejdůležitějších a nejčastěji využívaných. Jsou 

jimi jednak metoda vycházející z reprodukční ceny, která za základ ocenění považuje 

náklady, jež by bylo nutno vynaložit k pořízení obdobného průmyslového práva (tj. 

práva stejně užitečného), a druhým případem pak je metoda, která vychází z přecenění 

historických nákladů vynaložených na pořízení či udržování daného průmyslového 

práva do současných cen. Tyto metody jsou zpravidla chápány pouze jako metody 

doplňkové, které se využívají podpůrně vedle metod výnosových a srovnávacích. 

8.2.3 Výnosové metody 

Tyto metody se v praxi užívají nejčastěji a teorií jsou označovány jako 

nejvhodnější a nejvíce spolehlivé. Do této kategorie patří metoda míry zisku  

(resp. přírůstku výnosu), reziduální výnosová metoda, metoda předpokládané ztráty 

výnosu a metoda licenční analogie, přičemž první zmiňovaná metoda je chápána jako 

metoda čistě teoretické a její praktická aplikace je velmi obtížná.
136
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9. Trvání právní ochrany k ochranné známce 

Právní ochrana k OZ vzniká zápisem OZ do rejstříku vedeného ÚPV. Tato 

právní ochrana je zákonem garantována po dobu trvání zápisu označení. 

9.1 Doba platnosti 

Ochranná doba registrované OZ trvá po dobu deseti let. Okamžikem počátku 

ochranné doby je den podání přihlášky OZ (§ 29 odst. 1 ZOZ). Na žádost vlastníka 

známky je zápis OZ možno obnovit o dalších deset let, a to i opakovaně.  

9.2 Obnova zápisu 

Žádost o obnovu zápisu známky je jednostranným právním úkonem, jímž se 

vlastník zapsané OZ domáhá prolongace ochrany známky na další období. Podání 

žádosti o obnovu je zpoplatněno. Žádost o obnovu lze podat nejdříve ve lhůtě 12 měsíců 

před skončením doby platnosti OZ, nikoliv však později než v den skončení doby 

platnosti známky. Co do lhůty k podání žádosti umožňuje zákon výjimku z předchozího 

pravidla, když dává vlastníkovi OZ možnost, aby podal žádost o obnovu zápisu ještě 

v dodatečné lhůtě 6 měsíců po dni uplynutí doby platnosti, avšak za podmínky 

zaplacení správního poplatku v dvojnásobné výši. 

V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 ZOZ  nezaplatí-li žadatel o obnovu zápisu 

správní poplatek, případně nezaplatí jej ve stanovené výši, vyzve jej Úřad k zaplacení, 

příp. doplacení. Nedojde-li ze strany žadatele k nápravě, hledí se na žádost jako by 

nebyla podána. 

Žádost o obnovu zápisu nemusí být nutně podána pro všechny výrobky a služby, 

pro něž byla OZ zapsána. V případě podání žádosti o obnovu pouze pro některé 

výrobky či služby, dojde k obnovení zápisu pouze ve vztahu k těmto výrobkům a 

službám (§ 29 odst. 6 ZOZ). Obnova zápisu OZ nabývá účinnosti k datu, ke kterému 

uplyne doba platnosti zápisu dané ochranné známky. Obnovu zápisu OZ Úřad zapíše do 

rejstříku a informaci o obnově zveřejní ve Věstníku. Nedojde-li ze strany vlastníka OZ 

k podání žádosti o obnovu zápisu, OZ zanikne.
137
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10. Zánik práva k ochranné známce 

K zániku práv z OZ dochází způsoby stanovenými v ZOZ. Jedná se o případ 

uplynutí doby platnosti OZ, dále o možnost vzdání se práva vlastníkem OZ a nakonec o 

zrušení OZ a prohlášení OZ za neplatnou.  

Ochranná známka zásadně zaniká ex nunc již v okamžiku, kdy došlo k právní 

skutečnosti rozhodné, s níž je spojován zánik OZ. V případě prohlášení známky za 

neplatnou ovšem dochází k zániku známky ex tunc a na ochrannou známku se hledí 

jako, by vůbec nebyla zapsána. Zánik OZ je jedním z údajů, které se povinně zapisují 

do rejstříku, zápis má ovšem pouze deklaratorní účinky.  

Předchozí právní úprava upravovala tzv. výmazové řízení, zák. č. 441/2003 Sb., 

o ochranných známkách však řízení o výmazu nahradil dvěma novými instituty – 

zrušením OZ a prohlášením OZ za neplatnou. Tyto byly převzaty z Nařízení Rady ES o 

ochranné známce Společenství. 

10.1 Zánik práva uplynutím času 

 K zániku OZ dochází uplynutím doby platnosti OZ, a to v případě, že nebylo 

zažádáno o její obnovu ani v dodatečné šestiměsíční lhůtě po uplynutí doby platnosti 

zápisu OZ.
138

 

10.2 Vzdání se práva 

Ochranná známka zaniká též vzdáním se práva k OZ. Vlastník OZ je oprávněn 

vzdát se svých práv k zapsané OZ, a to prostřednictvím písemného prohlášení u ÚPV (§ 

30 ZOZ). Vzdát se svých práv k OZ může v rozsahu všech výrobků a služeb, pro něž je 

známka zapsána, nebo pouze v rozsahu některých výrobků či služeb. Samotné stanovení 

rozsahu vzdání se práv je výlučně na vlastníkovi známky. 

Prohlášení o vzdání se práv je jednostranným právním úkonem vlastníka 

známky a musí z něj být patrný vlastníkův záměr omezit rozsah ochrany ve vztahu ke 

konkrétní ochranné známce. Omezení právní ochrany nelze vzít zpět. 

Rozhodnou skutečností z hlediska účinků prohlášení je den doručení daného 

prohlášení Úřadu. Úřad vzdání se práv k OZ vyznačí v rejstříku a danou skutečnost 

zveřejní ve Věstníku.
139
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10.3 Zrušení ochranné známky  

 Zrušení OZ je dalším ze způsobů zániku OZ. Úřad zruší zapsanou OZ pouze ze 

zákonem stanovených důvodů, které nastaly až po zápisu známky do rejstříku, tj. 

v průběhu platnosti OZ. Důvody vedoucí ke zrušení ochranné známky jsou taxativně 

stanoveny v ustanovení § 31 ZOZ. Jedná se o následující skutečnosti: 

a) ochranná známka nebyla užívána po dobu 5 let – musí jít o nepřetržitou dobu 5 let a 

k neužívání OZ nesmí existovat závažné důvody na straně vlastníka OZ 

b) zdruhovění OZ – jde o případy, kdy zapsaná OZ ztratila svou distinktivnost, neboť 

se stala v obchodním styku označením obvyklým pro výrobky či služby, pro něž je 

známka registrována, důvodem může být vlastníkova činnost i nečinnost 

c) klamavost OZ – OZ byla svým vlastníkem, případně se souhlasem vlastníka, 

nesprávně užívána a její užívání mohlo vést ke klamání veřejnosti, není rozhodné, 

zda ke klamání skutečně došlo, postačí byť jen existence možnosti klamání 

veřejnosti (jedná se zpravidla o klamavost ve vztahu k povaze či zeměpisnému 

původu výrobků označených danou ochrannou známkou) 

d) případ, kdy bylo soudním rozhodnutím vysloveno, že užití OZ je nedovoleným 

soutěžním jednáním – předpokladem je existence pravomocného soudního 

rozhodnutí, návrh na zrušení OZ musí být podán do 6 měsíců od právní moci tohoto 

rozhodnutí 

V případě, že se konkrétní důvod k zrušení OZ vztahuje pouze k části výrobků či 

služeb, k nimž je známka zapsána, Úřad danou známku zruší pouze v rozsahu těchto 

výrobků a služeb.
140

  

10.4 Neplatnost ochranné známky  

 Prohlášení neplatnosti OZ je způsobem zániku s účinky ex tunc, tzn., že na 

danou známku se hledí, jako by vůbec nebyla zapsána. K prohlášení známky za 

neplatnou dochází v případě, že je nutno odstranit nežádoucí stav vzniklý v důsledku 

samotného zápisu OZ do rejstříku. Jde o případy, kdy byla ochranná známka zapsána, 

přestože existoval některý z důvodů pro odmítnutí ochrany uvedených v ustanoveních § 

4 nebo 6 ZOZ. Tyto důvody je Úřad povinen zkoumat ex officio.  
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Došlo-li k zápisu OZ přes existenci důvodů pro odmítnutí uvedených 

v ustanovení § 4 písm. b) až d) ZOZ – tj. v případě, kdy dané označení postrádá 

rozlišovací způsobilost, zapsaná OZ nebude prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku 

jejího užívání nabyla dodatečně rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům a 

službám, pro něž byla zapsána. V uvedených případech ÚPV zahajuje řízení o 

prohlášení OZ za neplatnou na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu.   

Dalšími důvody, které mohou vést k prohlášení známky za neplatnou, jsou 

důvody obsažené v § 7 ZOZ. K zahájení řízení z důvodů uvedených v § 7 ZOZ dochází 

na návrh osoby uvedené v daném ustanovení.  

Neplatnost známky může být prohlášena i jen částečně, a to v případě, že se 

důvody neplatnosti vztahují pouze k části výrobků a služeb, pro něž byla známka 

zapsána. Vzdání se práv z OZ, případně její zánik z důvodu uplynutí doby platnosti 

nebrání pozdějšímu prohlášení známky za neplatnou. 

Řízení o prohlášení OZ za neplatnou zahájené na návrh, stejně tak řízení o 

zrušení ochranné známky na návrh, jsou řízeními spornými a přiměřeně se pro ně 

použijí ustanovení § 141 správního řádu, a to s odchylkami uvedenými v § 31 až 34 

ZOZ. V případě řízení o zrušení známky a o prohlášení neplatnosti známky 

zahajovaných na návrh třetí osoby musí být návrh k zahájení takového řízení podán 

písemně, musí být odůvodněn a opatřen potřebnými důkazy.  

Podání návrhu na zrušení OZ, resp. na její prohlášení za neplatnou je 

zpoplatněno. Případné neuhrazení poplatku má za následek, že se na návrh hledí, jako 

by nebyl podán.  

Na základě ustanovení § 34 odst. 3 ZOZ je ÚPV povinen vyzvat vlastníka OZ, 

aby se k návrhu na zrušení, příp. na prohlášení neplatnosti, vyjádřil. V případě 

vlastníkovy nečinnosti ÚPV rozhodne dle obsahu spisu.
141

 

11. Ochrana práv z ochranné známky v českém právním řádu 

 Práva plynoucí vlastníkovi ze zapsané OZ jsou v praxi často porušována. 

Porušení práv zpravidla spočívá v užívání dané ochranné známky bez souhlasu jejího 

vlastníka jiným subjektem. Porušování těchto práv může být většího či menšího rozsahu 

– může jít nejen o v praxi časté případy padělání výrobků označených registrovanou 
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OZ, ale může se jednat i o nevědomé užívání cizí zapsané OZ z důvodu nedostatečných 

znalostí porušujícího subjektu. Stejně tak újma způsobená vlastníkovi nemusí být vždy 

stejně závažná. Ovšem, ať už se jedná o jakékoli porušení práv k ochranným známkám, 

jeho důsledkem je znemožnění klidného a ničím nerušeného výkonu práva vlastníkem 

známky. Pro případ porušení práv z OZ jsou tato práva chráněna prostřednictvím 

soukromoprávních a veřejnoprávních prostředků ochrany.  

11.1 Soukromoprávní prostředky ochrany  

11.1.1 Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

Soukromoprávní prostředky ochrany práv z OZ představují žaloby, které je 

oprávněn podat vlastník OZ a při splnění podmínek stanovených zák. č. 221/2006 Sb., o 

vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, též nabyvatel licence k ochranné známce 

(licenciát), který je k vymáhání dodržování daného průmyslového práva oprávněn 

jménem svým a na svůj účet (§ 2 odst. 2 ZVP). Nabyvateli licence je právo k vymáhání 

dodržování práv z OZ zákonem garantováno zejména pro případ, že vlastník zapsané 

OZ, která je předmětem licenční smlouvy, zůstává z nějakého důvodu nečinný.  

V případě porušení či ohrožení práva z ochranné známky se oprávněné osoby 

mohou u soudu domáhat zákazu takového porušení či ohrožení svého práva, a to 

prostřednictvím tzv. negatorní žaloby. Jedná se tzv. zdržovací nárok (omittere), jímž se 

osoba oprávněná domáhá vůči rušiteli zdržení se určité činnosti, upuštění od takového 

rušebního jednání. Jde o jedno ze základních civilních práv vlastníka známky. Soudní 

zákaz takového rušebního jednání může být vynucován opakovaným ukládáním 

pokut.
142

 

Další možností je případ žaloby odstraňovací, prostřednictvím níž se žalobce 

domáhá odstranění již nastalých následků porušení či ohrožení práva z OZ. Nároky 

plynoucí z odstraňovací žaloby zahrnují zejména stažení výrobků z obchodních kanálů, 

a to v případě možné dohody mezi vlastníkem a porušovatelem, která by z porušovatele 

učinila oprávněného uživatele průmyslového práva, dále jde o možnost trvalého 

odstranění z obchodních kanálů, nebo zničení výrobků v případě, kdy dohoda mezi 

porušovatelem a vlastníkem nepřichází v úvahu (např. v případě nedostatečné kvality 
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zboží) a nakonec jde možnost stažení, odstranění nebo zničení materiálů, nástrojů a 

zařízení určených nebo používaných k porušování či ohrožování průmyslových práv (§ 

4 odst. 1 ZVP). Uvedené nároky může vlastník uplatnit také proti každému, kdo sice 

sám o sobě právo k OZ neporušuje, ale svou činností umožňuje porušování tohoto práva 

třetím osobám. K odstraňovacím nárokům a konkrétně k právu na zničení daných 

výrobků je třeba poznamenat, že se nejedná o právo absolutní. V taxativně uvedených 

případech soud zničení nenařídí.
143

 Navíc má soud možnost, aby jako alternativu 

nápravných opatření, na návrh porušovatele práv, nařídil namísto těchto opatření 

povinnost finančního vyrovnání.
144

   

Vlastník OZ je dále oprávněn prostřednictvím žaloby požadovat přiměřené 

zadostiučinění jako kompenzaci za způsobenou nemajetkovou újmu, k níž došlo 

v důsledku neoprávněného zásahu do práv k OZ žalovaným. Na základě zákona může 

toto přiměřené zadostiučinění spočívat i v plnění peněžitém (§ 5 odst. 1 ZVP).  

Další možností oprávněných osob je žaloba na náhradu škody (upravena § 420 a 

násl. ObčZ) – tj. nárok satisfakční a také žaloba na vydání bezdůvodného obohacení (§ 

451 a násl. ObčZ), které porušovatel nabyl v důsledku způsobeného porušení či 

ohrožení práva k OZ.  

 „Při určení výše škody mají soudní orgány přihlédnout mj. k negativnímu 

ekonomickému dopadu porušování včetně ušlého zisku, k nekalým ziskům docíleným 

porušovatelem a případně i k morální újmě, kterou v důsledku porušení utrpěl vlastník 

práva.“
145

  

ZVP v souvislosti s nároky na náhradu škody, bezdůvodné obohacení a 

přiměřené zadostiučinění umožňuje, aby na návrh mohl soud stanovit výši takovýchto 

nároků paušální částkou, která bude dosahovat minimálně výše dvojnásobku licenčního 

poplatku obvyklého při získání licence k předmětné OZ v době neoprávněného zásahu 

(§ 5 ZVP), soud tak ale neučiní v případě, že porušovatel, při výkonu činnosti porušující 

vlastníkovo právo k OZ, nevěděl ani nemohl vědět, že takovým jednáním se porušování 

dopouští.  
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Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví dále garantuje osobám, 

jejichž právo bylo ohroženo či porušeno, možnost domáhat se práva na informace (tzv. 

informační nárok), a to ve vztahu k třetím osobám, jež za účelem přímého či nepřímého 

hospodářského či obchodního prospěchu měly ve svém držení zboží porušující právo 

k OZ – tj. zboží, jež má na svých obalech či v dokladech umístěno označení shodné či 

podobné se známkou poškozeného. Toto právo se dále vztahuje na osoby, které za 

stejných podmínek - tj. v obchodním měřítku, užívaly služby porušující právo k OZ, 

příp. poskytovaly služby užívané při činnostech porušujících právo. V neposlední řadě 

je informační nárok rozšířen i na osoby, které se daného jednání účastnily jako 

distributoři, výrobci, skladovatelé či poskytovatelé daných výrobků a služeb, případně 

byly za takové účastníky označeny osobami uvedenými v předchozích případech. 

Požadavek existence obchodního měřítka v případě jednání daných osob zpravidla 

vylučuje spotřebitele, který jedná v dobré víře. 

Právo na informace zavedl do oblasti práv k průmyslovému vlastnictví zák. č. 

116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví a 

který do našeho právního řádu implementoval ustanovení čl. 47 Dohody TRIPS. Právo 

na informace, tak jak je v současnosti koncipováno, dává vlastníkovi nejen možnost 

zasáhnout proti konkrétnímu porušovateli práv, ale též možnost rozkrýt celý řetězec 

osob, které se na porušování podílejí (velkoodběratelé, maloodběratelé daného zboží 

atp.).
146

 

11.1.2 Občanský soudní řád 

 Způsoby vymáhání práv z OZ uvedené v ZVP nejsou jedinou možností ochrany 

práv k OZ. Lze využít též právních prostředků upravených v zák. č. 99/1963 Sb., 

občanském soudním řádu. Jedná se jednak o možnost podání tzv. určovací žaloby, která 

je upravena v ustanovení § 80 písm. c) OSŘ, dále je možný také návrh na vydání 

předběžného opatření upravený v § 74 a násl. OSŘ (jedná se o velmi efektivní a rychlé 

řešení) a návrh na zajištění důkazu dle ustanovení § 78 a 78a OSŘ.
147
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11.1.3 Obchodní zákoník  

 Práva k ochranné známce lze účinně chránit také na základě ustanovení § 44 a 

násl. ObchZ týkajících se nekalosoutěžního jednání jednotlivých soutěžitelů na trhu. 

Ochrana poskytovaná na základě ustanovení ObchZ je pouze ochranou relativní a 

porušení či ohrožení práva k OZ má v tomto případě charakter civilního deliktu. 

Porušení či ohrožení práva z OZ v daném případě musí naplňovat znaky generální 

klauzule nekalé soutěže uvedené v § 44 ObchZ, musí se tedy jednat o jednání 

v hospodářské soutěži, v rozporu s dobrými mravy soutěže, které je způsobilé přivodit 

újmu (byť i imateriální) jiným soutěžitelům
148

 či spotřebitelům. Dobré mravy soutěže 

jsou naukou vykládány odlišně od pojmu dobrých mravů ve smyslu § 3, resp. § 39 

ObčZ. Dobré mravy soutěže jsou zpravidla dávány do souvislosti s principy poctivého 

hospodářského a obchodního styku, tak jak existují v rámci tržní ekonomiky.  Samotná 

existence rozporu s dobrými mravy soutěže je otázkou právní, nikoli skutkovou. Jako 

skutkovou otázkou se soud zabývá pouze zjištěním obsahu vytýkaného jednání a 

případnými názory obchodních kruhů a veřejnosti ve vztahu k takovému jednání. 

V případě ochranných známek, jak uvádí Hák,
149

 přicházejí v úvahu zvláštní skutkové 

podstaty nekalé soutěže uvedené v § 46 – 48 ObchZ, a to klamavé označení zboží a 

služeb, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti. V souvislosti s využitím 

ochrany poskytované na základě obchodního zákoník je třeba doplnit, že vlastník je 

oprávněn domáhat se ochrany dle okolností konkrétního případu současně dle předpisů 

ObchZ o nekalé soutěži i dle zvláštních předpisů.
150

  

11.2 Veřejnoprávní prostředky ochrany 

Veřejnoprávní prostředky ochrany práv z OZ jsou upraveny normami zák. č. 

40/2009 Sb., trestního zákoníku, dále zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích; zákonem 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem č. 191/1999 Sb., o opatřeních 
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týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva 

duševního vlastnictví atd. 

Z důvodu rozsáhlosti tématu bych se ráda, co do materie veřejnoprávních 

prostředků ochrany, omezila na veřejnoprávní prostředky ochrany obsažené 

v ustanoveních trestního zákoníku. 

11.2.3 Trestní zákoník 

 Trestněprávní ochrana práv z ochranné známky je obsažena v Hlavě VI, Dílu 4 

zákona, který je věnován trestným činům proti průmyslovým právům a proti 

autorskému právu. Konkrétně se jedná o ustanovení § 268 TZ - porušení práv k 

ochranné známce a jiným označením. V souladu s tímto ustanovením je trestné uvádět 

do oběhu výrobky či poskytovat služby neoprávněně označované ochrannou známkou 

nebo OZ s ní snadno zaměnitelnou. Zákon takovéto jednání sankcionuje odnětím 

svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci či jiné majetkové 

hodnoty.  

12. Ochrana na úrovni mezinárodní a ochrana v rámci EU 

12. Mezinárodní ochranná známka 

12.1.1 Základní charakteristika mezinárodní ochranné známky 

Ochrannou známku, která je zapsaná, případně přihlášena k zápisu na území ČR 

je možno přihlásit jako mezinárodní ochrannou známku do některých dalších států, a to 

na základě dvou mezinárodních smluv. První možností je zápis MOZ na základě 

Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek, druhou možnost pak 

skýtá zápis ochranné známky na základě Protokolu k Madridské dohodě. Tyto 

mezinárodní smlouvy dohromady tvoří tzv. Madridský systém. Zápisu mezinárodní OZ 

je přiznán týž účinek jako zápisu národní OZ do rejstříku vedeného ÚPV. 

12.1.2 Mezinárodní zápis a řízení o mezinárodním zápisu  

Přihláška mezinárodní ochranné známky se podává u Mezinárodního úřadu 

WIPO se sídlem v Ženevě, a to prostřednictvím národního zápisného úřadu v závislosti 

na původu přihlašovatele. Přihlašovatel sám přihlášku nevytváří, vyplňuje pouze 
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formulář dostupný u ÚPV, tento pak na základě žádosti přihlašovatele přihlášku 

vypracuje a zašle ji Mezinárodnímu úřadu WIPO.
151

 

Přihlašovatel platí pouze jediný registrační poplatek, který je nižší než součet 

poplatků placených při získávání ochrany v každém státě zvlášť. Po podání přihlášky 

podrobí Mezinárodní úřad přihlášku formálnímu průzkumu z hlediska náležitostí 

stanovených Madridskou dohodou a Prováděcím řádem k ní, zatímco věcný průzkum je 

vyhrazen národním úřadům zemí, jež byly přihlašovatelem v přihlášce označeny. 

Podmínkou pro přihlášení MOZ dle Madridské dohody je předchozí získání registrace 

OZ na národní úrovni v zemi původu, naopak v případě Protokolu je požadavkem pouze 

podaná přihláška národní OZ, podmínka národní přihlášky OZ se vztahuje také na 

případ, kdy přihlašovatel uplatňuje ve státech, které jsou členy obou smluv (tj. 

Madridské dohody i Protokolu). V případě přihlášky MOZ u Mezinárodního úřadu 

může přihlašovatel uplatnit právo přednosti z národní přihlášky OZ, a to za 

předpokladu, že mezinárodní přihláška bude podána ve lhůtě 6 měsíců od podání 

přihlášky v ČR.  

V případě úspěšného přihlašovacího řízení je proveden mezinárodní zápis OZ, 

který působí výhradně vůči státům, které přihlašovatel ve své žádosti uvedl. Platnost 

MOZ zapsané dle Madridské dohody je podmíněna platností totožné národní registrace 

OZ po dobu 5 let. Po dobu pěti let je tedy takový zápis závislý na existenci národního 

zápisu OZ v ČR. Zápis musí být zrušen, dojde-li v této době k zrušení uvedeného 

tuzemského zápisu OZ. 

Jednou z výhod MOZ je, že po provedení jejího zápisu může vlastník MOZ 

kdykoliv v průběhu její platnosti přihlašovat známku do dalších smluvních státu 

Madridského systému, a to prostřednictvím tzv. následného vyznačení dalších 

smluvních států. 

Od 1. října 2004 jsou přihlašovatelé MOZ oprávněni podat přihlášku MOZ 

s teritoriálním vymezením pro celé území EU. O udělení ochrany rozhoduje OHIM. 

Odmítne-li udělení ochrany pro území celé EU, může přihlašovatel požádat o přeměnu 

vyznačení celého území EU na žádost o následné vyznačení mezinárodního zápisu OZ 
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s účinkem pro jednotlivé členské státy EU.
152

 Statistika podaných přihlášek dle 

Madridské dohody je Přílohou č. 3 k této práci. 

12.2 Ochranná známka Společenství (Ochranná známka EU) 

12.2.1 Úvodem k vzniku institutu ochranné známky Společenství 

Institut ochranné známky Společenství má svůj původ v dnes již zrušené přímo 

působící normě komunitárního práva - Nařízení Rady ES č. 40/94 z 20. prosince 1993 o 

ochranné známce Společenství (zrušeno a nahrazeno Nařízením Rady ES č. 207/2009). 

Komunitární systém ochranných známek vzniklý na základě uvedeného Nařízení 

byl uveden do provozu v dubnu roku 1996, kdy byly Úřadem pro harmonizaci ve 

vnitřním trhu (OHIM) přijaty první přihlášky OZS, a byl zaveden s cílem vytvořit 

fungující systém založený na přihlášení jediné OZ s platností pro celé území EU. 

Z hlediska právní úpravy jsou OZS institutem v mnoha ohledech převratným a 

novátorským, ale i velmi specifickým.
153

  

„National Trade Marks are dead! Long live the Community Trade Mark!“ 

Tímto heslem byl v rámci konference ECTA
154

 přivítán na světě nově vzniklý 

instrument ochranné známky Společenství. Nová komunitární OZ se brzy stala 

fenoménem a její oblíbenost v krátké době překonala i ty nejoptimističtější prognózy. 

Ovšem uvedeným heslem presumovaný zánik národních OZ se nakonec nekonal, 

národní OZ nejen, že existují dále a nenásledovaly tak vzoru státních ochranných 

známek v jednotlivých státech USA, které byly existencí federální OZ prakticky 

zdecimovány, ale zdá se, že v horizontu následující desetiletí je existence OZS k zániku 

ani nedovede. Oba systémy – komunitární a národní, koexistují a doplňují se, oba si bez 

větších obtíží naleznou svůj segment potenciálních budoucích přihlašovatelů.
155
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Jak uvádí Hák
156

 ve své publikaci věnované známkovému právu - OZS je 

prvním skutečně integračním produktem ve sféře průmyslového vlastnictví v rámci EU. 

Převratnost institutu OZS spočívá v tom, že jde o první instrument, jenž překonal 

nevýhodu teritoriální omezenosti průmyslových práv. 

12.2.2 Pojem ochranné známky Společenství, charakteristické znaky OZS  

V souladu s dikcí čl. 4 Nařízení Rady ES č. 207/2009 se ochrannou známkou 

Společenství může stát [cit] „jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména 

slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, 

pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo 

služeb jiných podniků.“ 

Jak vyplývá z uvedené citace, zapsána mohou být pouze graficky znázornitelná 

označení, mají-li zároveň požadovanou rozlišovací způsobilost. Vyloučen ovšem, na 

rozdíl od dřívějšího tradičního restriktivního tuzemského pojetí, není ani zápis zvukové 

OZ za podmínky jejího grafického znázornění v podobě notového zápisu. 

Z rozhodovací praxe Úřadu nadále vyplývá vyloučení zápisu známek chuťových a 

čichových vzhledem k nemožnosti jejich grafického znázornění a zároveň vzhledem 

k jejich nízké rozlišovací způsobilosti, která je v uvedených případech zapříčiněna 

jednak subjektivním vnímáním chuti a vůně a rovněž těkavostí vonných složek. 

Rozlišovací způsobilost označení určeného k registraci musí být dána na území celé EU, 

z čehož vyplývá, že absence distinktivnosti byť jen v jediném členském státě vede 

k odmítnutí zápisu označení.
157

  

Kritéria, jež musí označení splňovat, aby bylo registrovatelné v podobě OZS, se 

v zásadě neliší od kritérií pro zápis národní OZ. Oba systémy – komunitární i národní, 

byly v zásadě harmonizovány.  

Zápis OZS přináší řadu výhod oproti alternativnímu zápisu OZ v několika 

členských státech, ať už jde o úspory nákladů či výhodu zachování platnosti známky 

z hlediska splnění povinnosti skutečného užívání OZ, která je v případě OZS splněna 

užíváním známky byť v jediném členském státě EU. Ovšem uvedená pozitiva institutu 

OZS jsou vyvážena několika negativy, a to zejména velkým rizikem odmítnutí 
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přihlášky OZS v důsledku byť jediné podané námitky existence staršího známkového 

práva s účinností pro všechny členské státy EU. Nebezpečí možného odmítnutí 

přihlášky je kompenzováno možností přeměny přihlášky OZS na přihlášku národní OZ. 

Kritickým aspektem z hlediska OZS může být také vysoký poplatek za obnovení 

známky, jehož výše převyšuje dokonce poplatek za zápis známky.
158

 

Na následujících řádcích jsou shrnuty typické znaky OZS, které ji odlišují od 

národních a mezinárodních OZ.  

Charakteristických rysem OZS je v prvé řadě její jednotná (unitární) povaha, 

díky níž má známka stejné účinky a platí ve všech členských státech EU (platí i pro 

státy přistoupivší). Jak vyplývá z ustanovení čl. 1 odst. 2 Nařízení Rady č. 40/94 - 

v případě převodu, přechodu, vzdání se známky, příp. jejího zrušení, prohlášení za 

neplatnou či zákazu jejího užívání, může tak být učiněno pouze s platností pro území 

celé EU. Dalším rysem je značně autonomní charakter známky, který je zapříčiněn 

samostatností a uceleností její právní úpravy. Posledním rysem příznačným pro institut 

OZS je koexistence národního a komunitárního systému OZ, z níž vyplývá, že 

přihlašovatel OZ má na výběr mezi OZS a národní OZ.
159

 

12.2.3 Vznik právní ochrany OZS a působnost OHIM 

Nyní přejděme od charakteristiky pojmu OZS k problematice vzniku právní 

ochrany známky a k řízení o zápisu OZS. Právní ochrana OZS vzniká okamžikem 

registrace známky. Jak jsem zmínila v úvodu kapitoly, zápis OZS je v působnosti Úřadu 

pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM – Office for Harmonization of Internal 

Market) se sídlem ve španělském Alicante. Do působnosti OHIM náležejí veškeré 

úřední úkony spjaté se zápisným řízením včetně samotného zápisu známky. Úřad 

spravuje rejstřík zapsaných OZ, vydává Věstník OZS, v němž jsou uveřejňovány 

především zápisy provedené do registru, a zároveň vydává též Úřední věstník Úřadu pro 

ochranné známky Společenství, který obsahuje sdělení a informace obecného 

charakteru. OHIM dále v rámci zápisného řízení provádí průzkum zápisné způsobilosti 

označení, zajišťuje zveřejnění podaných přihlášek a provádí námitkové řízení. 
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12.2.4 Řízení o zápisu ochranné známky Společenství 

Řízení o zápisu OZS začíná podáním přihlášky OZS. Tato může být podána dle 

volby přihlašovatele buď přímo u OHIM (osobně, poštou, faxem nebo elektronicky) 

nebo u národního úřadu - ÚPV, případně u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu. 

Takto podaná přihláška má stejné účinky, jako by byla k témuž datu podána přímo u 

OHIM. 

Přihlašovatelem může být jakákoli FO či PO, která má bydliště nebo sídlo, 

případně skutečný průmyslový či obchodní podnik na území členského státu EU nebo 

na území státu, který je smluvní stranou PUÚ nebo je členskou zemí WTO nebo je 

příslušníkem takového státu.
160

 

V případě přihlašovatele FO či PO z ČR, nemusí být přihlašovatel v řízení před 

OHIM zastoupen. Jinak je tomu však v případě FO či PO nemajících bydliště nebo 

sídlo, příp. skutečný průmyslový či obchodní podnik na území EU. Tyto musí být 

v řízení před Úřadem zastoupeny kvalifikovaným zástupcem. Podmínka zastoupení 

neplatí pro samotné podání přihlášky OZS. 

Přihláška může být podána v kterémkoli z úředních jazyků EU (lze ji tedy podat 

i v češtině). Vzhledem k omezenému počtu úředních jazyků OHIM
161

 je přihlašovatel 

povinen v přihlášce uvést také druhý jazyk, kterým je jeden z jazyků Úřadu a s jehož 

použitím pro případ námitkového řízení, zrušovacího řízení nebo řízení o neplatnosti 

známky souhlasí. 

Případné námitky či návrh na zrušení nebo neplatnost OZ musí být podány 

v úředním jazyce OHIM. Podané přihlášky, zápisy do registru a další informace 

zveřejňované ve Věstníku se uveřejňují ve všech úředních jazycích EU.
162

 

Po podání přihlášky OZ následuje průzkum, v jehož rámci OHIM zkoumá, zda 

byly splněny veškeré požadované náležitosti podání, oprávněnost přihlašovatele být 

majitelem OZS a neexistence absolutních důvodů vedoucích k zamítnutí přihlášky. 

V případě, že přihláška vyhovuje všem požadavkům a námitky buď nebyly podány, 
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nebo došlo k jejich zamítnutí, zapíše Úřad OZS do rejstříku. Poté OHIM vydá majiteli o 

tomto zápisu osvědčení.
163

 

13. Případová studie  

 Na závěr této práce bych se ráda věnovala podrobnému rozboru dle mého názoru 

jednoho z nejvýznamnějších známkoprávních judikátů poslední doby - Google v. Louis 

Vuitton, aby tak mé teoretické poznatky nabyté v průběhu tvorby této práce našly své 

uplatnění při střetu se známkoprávní praxí.   

13.1 Google v. Louis Vuitton  

Rozsudek velkého senátu SDEU (ESD) ve spojených věcech sp. zn. C236/08, C-237/08 a 

C-238/08) 

Pro rozbor tohoto judikátu jsem se rozhodla jednak vzhledem k velké mediální 

pozornosti, která byla danému soudnímu řízení v době jeho průběhu věnována, ale také 

pro velkou řadu navazujících a souvisejících rozhodnutí s podobnou problematikou 

(zejm. rozhodnutí BergSpechte, L´Oréal v. eBay atd.).  

Ústřední problematikou soudního sporu Google v. Louis Vuitton bylo užívání 

ochranných známek jako klíčových slov. Pro své vyústění a konečné stanovisko soudu 

se stal rozsudek fenoménem a je považován za jeden z klíčových judikátů 

v známkoprávní oblasti v posledních letech.  

Skutkový stav:  

Společnost Louis Vuitton Malletier SA, která je majitelem řady OZ užívaných 

ve spojení s luxusními produkty (kabelkami, taškami atd.), zjistila, že optimalizovaný 

vyhledávač AdWords společnosti Google (provozovatele) při zadání slov „vuitton“, 

„louis vuitton“, případně „lv“ kromě oficiálních odkazů na stránky příslušné společnosti 

v sekci „sponzorovaných odkazů“ odkazuje též na cizí stránky - z velké části stránky 

konkurentů či distributorů padělků a napodobenin zboží opatřeného značkou Louis 

Vuitton. Společnost L.V. proto podala na společnost Google žalobu pro porušování práv 

k zapsaným ochranným známkám. Porušování společnost L.V. spatřovala v umožnění 
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vyhrazení si výrazů shodných s ochrannými známkami společnosti v podobě klíčových 

slov pro vyhledavač AdWords. 

Francouzský soud nižšího stupně shledal, že Google opravdu svým jednáním 

práva k ochranným známkám L. V. porušil, Google následně proti danému rozhodnutí 

podal kasační stížnost. Francouzský Court de cassation se tedy obrátil na ESD 

s několika předběžnými otázkami souvisejícími s tímto případem. 

Předběžné otázky: 

První otázkou, kterou se ESD zabýval, byla otázka, zda je majitel OZ oprávněn 

zakázat třetím osobám, aby si do optimalizovaného vyhledavače uložily klíčová slova 

shodná či podobná se zapsanými ochrannými známkami, a to za předpokladu, že spolu 

s vyhledáním těchto klíčových slov prostřednictvím vyhledavače se v sekci 

„sponzorované odkazy“ na vyhledavači objeví též inzerce pro výrobky nebo služby 

totožné s výrobky či službami poskytovanými majitelem OZ.  

Další otázka se vztahovala k potenciální odpovědnosti inzerenta i provozovatele 

vyhledavače dle čl. 5 odst. 2 Směrnice Rady 89/104/ES ze dne 21. prosince 1988, 

kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, resp. dle čl. 

9 odst. 1 písm. c) Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné 

známce Společenství.  

Třetí otázkou pak bylo, zda čl. 14 Směrnice o elektronickém obchodu 

2000/31/ES má být vykládán tak, že optimalizovaný vyhledavač představuje službu 

informační společnosti, která spočívá v ukládání informací poskytovaných inzerentem a 

jde tedy o shromažďování dat ve smyslu čl. 14 Směrnice. 

Rozhodnutí ESD: 

Soud se nejprve musel vypořádat s otázkou užívání označení odpovídajícího 

klíčovému slovu v obchodním styku. Shledal, že Google, který tato klíčová slova 

prodával inzerentům, opravdu v obchodním styku jednal, ovšem nedopustil se zároveň 

užívání OZ ve smyslu čl. 5 odst. 2 Směrnice a čl. 9 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to 

přestože za „rezervaci“ těchto klíčových slov od inzerentů – svých zákazníků získával 

peněžitou odměnu. Google tato slova totiž neužíval v rámci vlastního obchodního 

sdělení, jednalo se o zprostředkování inzerce subjektům odlišným od provozovatele 

vyhledavače. 
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V druhé fázi se soud zabýval otázkou, zda inzerent, užije-li pro sebe jako klíčové 

slovo označení registrované jako OZ, je schopen takto zasáhnout do funkcí ochranné 

známky, přičemž za relevantní funkce v tomto smyslu soud považoval funkci označení 

původu (tj. základní funkci) a funkci reklamní (inzertní).  

Soud v dané věci konstatoval, že zakoupení takovýchto klíčových slov 

inzerentem (konkurentem) může určitým způsobem překazit reklamní strategii příslušné 

společnosti (L.V.), a to zejména z důvodu, že bude-li tato společnost chtít, aby se její 

odkaz objevil v inzerci nad konkurenty, musí za svou vlastní OZ jako klíčové slovo 

zaplatit vyšší částku za každý proklik. Zároveň však soud poznamenal, že zadáním 

takového klíčového slova uživatelem internetu do vyhledavače se uživateli objeví nejen 

„sponzorované odkazy“ s příslušnými placenými odkazy konkurentů, ale i odkazy 

přirozené – tj. odkazy společnosti samotné. Navíc se tyto odkazy zpravidla zobrazí na 

jednom z prvních míst ve vyhledávání. Díky tomu majitel OZ již nepotřebuje zároveň 

zajišťovat, aby jeho inzerce byla uvedena ve „sponzorovaných odkazech“. 

 Soud tedy zásah do reklamní funkce ochranné známky neshledal, resp. 

neshledal zásah podstatný. Odpovědnost provozovatele – tj. Google, proti němuž žaloba 

směřovala, tedy soudem shledána nebyla, neboť jednání provozovatele vyhledavače do 

reklamní funkce nezasáhlo.  

Při posuzování se soud zabýval také možným zásahem do základní funkce OZ, 

která na OZ pohlíží jako na záruku původu. Soud tedy zkoumal, zda jednáním inzerenta 

může být „běžně informovaný a přiměřeně pozorný uživatel internetu“
164

 zmaten a 

může se mylně domnívat, že inzerce pochází od majitele ochranné známky. 

Soud dospěl k těmto závěrům:  

„Jestliže inzerce třetí osoby navozuje dojem existence hospodářského propojení 

mezi touto třetí osobou a majitelem ochranné známky, bude třeba dospět k závěru, že 

dochází k zásahu do funkce označení původu. Jestliže inzerce, třebaže nenavozuje dojem 

existence hospodářského propojení, zůstane ohledně původu dotčených výrobků nebo 

služeb tak neurčitá, že běžně informovaný a přiměřeně pozorný uživatel internetu není 

s to na základě reklamního odkazu a k němu připojeného obchodního sdělení zjistit, zda 

je inzerent ve vztahu k majiteli ochranné známky třetí osobou, či naopak je s ním 
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 Rozsudek ESD C-236/08 z 23. Března 2010 ve věci Google v Louis Vuitton, odst. 84 



82 

 

hospodářsky propojen, bude třeba rovněž dospět k závěru, že dochází k zásahu do 

uvedené funkce ochranné známky.
165; 

 Na závěr se soud zabýval ještě otázkou, zda činnost provozovatele internetového 

vyhledavače, při níž jsou zájemcům nabízena k „rezervaci“ klíčová slova, spadá pod 

některou z výluk z odpovědnosti dle Směrnice o elektronickém obchodu. Soud tuto 

otázku zodpověděl kladně, neboť dle jeho názoru má tato činnost veškeré rysy služby 

informační společnosti, které jsou popsány ve Směrnici jako ukládání informací 

poskytovaných příjemcem služby dle čl. 14 Směrnice. 

 Závěrem tedy můžeme říci, že podle verdiktu soudu, provozovatel vyhledavače 

vůbec ve známkoprávním smyslu slova označení rezervovaná jako klíčová slova pro 

vyhledavač AdWords neužívá.
166
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 Rozsudek ESD C-236/08 z 23. března 2010 ve věci Google v. Louis Vuitton, odst. 80 a 90  
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 BOHÁČEK, M.; MENČL, J. Ochranné známky a klíčová slova ve světle judikatury Soudního dvora 

Evropské unie: (2. část). Obchodněprávní revue. 2012, č. 1, s. 1-5. 
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Závěr 
 

Ve své diplomové práci na téma: Ochranné známky a jejich praktické využití 

v hospodářské soutěži jsem se v prvé řadě pokusila o podání uceleného přehledu 

problematiky ochranných známek v aktuální právní úpravě de lege lata. Pokusila jsem 

se vymezit ochrannou známku z hlediska pojmového, a to s důrazem na závěry 

současné judikatury.  

V úvodu své práce jsem se věnovala detailnímu zmapování právních pramenů 

známkového práva, a to jak z hlediska úrovně národní právní úpravy, tak z hlediska 

pramenů práva mezinárodního a evropského. V dalších kapitolách své práce jsem se 

věnovala stručné charakteristice a zhodnocení historických známkoprávních úprav, 

vždy v kontextu s úpravou aktuální. Přes historické základy jsem se následně 

propracovala k vymezení současného pojmu ochranné známky a k aspektům 

problematiky grafické znázornitelnosti a rozlišovací způsobilosti ochranných známek. 

Stručný nástin byl věnován členění ochranných známek a jednotlivým druhům na 

základě tohoto členění. Obsáhlý výklad jsem věnovala problematice funkcí ochranných 

známek a problematice tvorby ochranné známky, kterou chápu jako zásadní a nejvíce 

podceňovanou a přehlíženou. 

Po několika úvodních kapitolách zasvěcených ochranné známce jako takové, 

z hlediska jejích nutných náležitostí a podmínek, jež musí dané označení ex lege 

splňovat, jsem se ve svém výkladu propracovala k problematice registrace ochranné 

známky, registračnímu řízení a též případnému řízení o námitkách a eventuálním 

připomínkám, které v praxi usnadňují odhalení důvodů k odmítnutí zápisu ochranné 

známky.  

Jako klíčovou považuji kapitolu věnovanou problematice ochranné známky jako 

předmětu vlastnictví. Instituty licenčních smluv a smluv o převodu ochranných známek 

zpravidla nebývají zahrnuty do běžného výkladu o tomto předmětu průmyslového 

vlastnictví, a tak bylo pronikání do tajů této oblasti pro mne nadmíru zajímavé. Díky 

nově nabytým poznatkům z oblasti problematiky licenčních smluv si nyní lépe 

uvědomuji obrovský obchodní potenciál ochranných známek a dokážu docenit 

praktický význam a náročnost oceňování předmětů průmyslového vlastnictví. Kapitolu 

věnovanou ochranné známce jako předmětu vlastnictví bych ráda dala do souvislosti 
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s vnitřně provázanou kapitolou věnovanou praktickému využití ochranných známek, 

tato na kapitolu zasvěcenou OZ jako předmětu vlastnictví v mnohém navazuje a 

odkazuje. Závěr této práce jako by uzavíral samotnou existenci institutu ochranných 

známek. Závěrečné kapitoly jsou věnovány problematice trvání práv k ochranné 

známce, zániku práv k ochranné známce. Práci uzavírají kapitoly věnované aspektům 

právní ochrany práv z ochranné známky, přičemž ochraně se věnuji jak z národního, tak 

mezinárodního hlediska. Úplnou tečkou za problematikou ochranných známek je pak 

případová studie, z níž jsou patrny tendence současné známkoprávní rozhodovací praxe. 
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- NGO - mezinárodní nevládní organizace 

- NS - Nejvyšší soud 
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předpisů 

- ObchZ - obchodní zákoník, zák. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 
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- OSŘ - zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

- OZ - ochranná známka 

- OZS - ochranná známka Společenství 

- PO - právnická osoba 

- TRIPS - Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

- TZ - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
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- WTO - Světová obchodní organizace se sídlem v Ženevě 
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- ZVP - zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví  
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Abstract 

 
I have chosen this topic because of my deep interest in the intellectual property 

rights and trademark issues especially.  I consider trademarks one of the essential parts 

of the contemporary private law system, although it is very complicated to decide 

whether it pertains to the commercial law branch or to the civil law. Trademarks have 

connection to both the branches, but its legal provisions are highly specific and 

independent. The contemporary popularity of trademarks grows rapidly thanks to its 

major usability in practical life.   

Trademarks are irreplaceable, especially when there is a need to distinct between 

identical or similar goods and services that are offered by different producers or 

providers and are useful also, when there is a need to represent goods and services on 

the market. The trademarks can also be licensed, contractually transferred to other legal 

entity or can be the object of a deposit. The usability of the trademarks can be found 

also in their use as an immaterial investment in a company. I have chosen the 

trademarks topic because of its high practicality and because of creativity and 

originality of this legal branch.  

This thesis attempts to describe and analyze the trademark issues 

comprehensively focusing on the present legal regulation of this discipline.  

The thesis is divided into thirteen main chapters. Chapter one and two 

concentrates on basic characterization of the trademarks and the basic principles 

significant for this field of study. At the end of this part there is given a brief 

presentation of legal regulations of this field – acts, agreements, directives etc. 

Chapter three concentrates on the concept of trademarks, on distinctiveness of 

trademarks and related issues, on the history of trademarks, types and functions of 

trademarks. There is also a brief part dedicated to the creation trademarks designations.  

Chapter four is dedicated to the registration of the trademarks and essentials of 

the application form for trademarks. Chapter five is concerning with the rights and 

duties of the owner of the registered trademarks.  

Chapters six, seven and eight are the essential ones, as they describe the practical 

use of trademarks, there is an interpretation of license agreement, deposit of trademarks 

and trademark transfers.  
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Chapter nine to chapter ten concentrates on the existence of the trademark and 

the procedure of the cancellation and nullity of trademark. The final three chapters are 

dedicated to the protection of trademarks, legal legislations that include the regulation 

of trademark protection and at finally there is a space appropriated to the contemporary 

trademark jurisprudence.  
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Abstrakt 

Zvolené téma jsem si vybrala vzhledem k mému hlubokému zájmu o obor práva 

duševního vlastnictví a problematiku ochranných známek především. 

Oblast ochranných známek považuji za jednu ze zásadních oblastí současného 

systému práva soukromého, přestože rozhodnutí o přináležitosti oboru ochranných 

známek buď k obchodnímu či občanskému právu je nesmírně obtížné. Problematika 

ochranných známek je úzce provázána s oběma obory, ovšem její úprava je značně 

specifická. Současný vzrůst popularity ochranných známek je podmíněn jejich širokou 

využitelností v praktickém životě.   

Význam ochranných známek z hlediska rozlišování shodného či obdobného 

zboží či služeb poskytovaných různými výrobci či poskytovateli je nepopiratelný. 

Ochranné známky jsou užitečné také z důvodů reprezentace výrobků a služeb na trhu. 

Využitelnost může být dále spatřována v možnosti poskytování licence k ochranným 

známkám, v možnosti převodů OZ, v možnosti ochranné známky zastavit nebo je využít 

jako vkladu do obchodní společnosti. Toto téma jsem si zvolila pro jeho velkou 

praktičnost a pro kreativitu, která je s tímto oborem spojena.  

Záměrem této diplomové práce je popsat a detailně analyzovat problematiku 

ochranných známek s důrazem na obsah platné právní úpravy. Práce se zabývá také 

obecným historickým nástinem známkoprávní problematiky a vývojem ochranných 

známek.  

Práce je rozdělena do 13 hlavních kapitol, přičemž kapitola první a druhá se 

zaměřují na obecnou charakteristiku ochranných známek a obecné principy 

známkoprávní úpravy. V úvodu této práce se věnuji také krátkému nástinu právních 

pramenů této oblasti.  

Kapitola třetí je zaměřena na pojem ochranné známky, historický nástin dané 

oblasti, dále na problematiku distinktivnosti ochranných známek, druhy ochranných 

známek a funkce, které jsou ochranným známkám přisuzovány. Krátká část je věnována 

také tvorbě ochranných známek.  

Kapitola čtvrtá se věnuje zápisu ochranných známek a nezbytným náležitostem 

přihlášky ochranné známky. Kapitola pátá pak zpracovává práva a povinnosti vlastníka 

ochranných známek. Kapitoly šestá, sedmá a osmá jsou těmi klíčovými, neboť právě 

ony se zabývají praktickým užíváním ochranných známek. Výklad v rámci této části je 
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věnován např. problematice licenčních smluv, zástavního práva k ochranné známce a 

převodům ochranných známek.   

Kapitoly devátá a desátá se zaměřují na samotnou existenci zapsané ochranné 

známky, na procedurální vymezení zrušení a neplatnosti ochranné známky. Poslední tři 

kapitoly se věnují ochraně práv z ochranné známky, a to na mezinárodní i národní 

úrovni. Finální část je věnována rozboru aktuálního judikátu z oblasti OZ.  
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Téma diplomové práce: Ochranné známky a jejich praktické využití v hospodářské 

soutěži 

The topic of the thesis: Trademarks and Their Practical Application on Business 

Competition 
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1. mezinárodní ochranná známka zapsaná dle Madridské dohody 1893    nejstarší česká ochranná známka Pilsner Bier  

(Suchard je předchůdcem dnešní Kraft-Foods Milka)      (do rejstříku zapsána 1895) 
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<http://oz.kurzy.cz/plzensky-prazdroj-as/original-pilsner-bier-p3843z110752u.htm> 

http://www.wipo.int/freepublications/en/general/1020/wipo_pub_1020.pdf
http://oz.kurzy.cz/plzensky-prazdroj-as/original-pilsner-bier-p3843z110752u.htm

