Resumé
Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany v českém právu
Jak ochranné známky, tak autorská díla jsou nehmotné statky a předměty duševního
vlastnictví.
Ochranná známka je zakotvena v Zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách jako
označení, které se používá k označování zboží neb služeb vytvořených jednou osobou
(fyzickou nebo právnickou) a k jejich odlišování od zboží nebo služeb vytvořených osobou
odlišnou tak, aby byl spotřebitel schopen rozpoznat původ zboží nebo služeb. V souladu se
zákonem takové označení může tvořit jméno, slovo, logo, barva, tvar výrobku nebo jeho obal,
písmeno či písmena nebo číslice nebo kombinací výše uvedeného, a musí být vyjádřeno v
objektivně vnímatelné podobě. Označení musí být originální, musí mít rozlišující schopnosti a
musí být ve vztahu ke zboží nebo službám, které označuje. Označení, které splňuje takové
náležitosti, může být registrováno u příslušného Úřadu průmyslového vlastnictví a následně
získat certifikát a známkoprávní ochranu.
Autorské dílo je chráněno podle Autorského zákona č. 121/2000 Sb., jako jedinečný výsledek
tvůrčí duševní činnosti, vyjádřený v objektivně vnímatelné podobě. Autor má výhradní práva
ke svému dílu, jež se dělí na práva osobnostní a práva majetková. Zahrnují zejména právo na
určení autorství a udělování oprávnění (licence) k užití díla třetí osobou, nárok na odměnu za
udělení oprávnění k užití a právo bránit se všem neoprávněným zásahům do jeho práv.
Vztah mezi ochrannou známkou a autorským dílem je souběžný, ochranná známka může být
tvořena označením, jež je zároveň výtvarným autorským dílem a může být tak zároveň
chráněna jako ochranná známka i jako autorské dílo. Na jedné straně tak má vlastník (nebo
jiná oprávněná osoba) výlučné právo k užívání ochranné známky k označování jeho produktů
nebo služeb. Na druhé straně je však výlučné právo autora k jeho autorskému dílu a právo
udělovat oprávnění s jeho dalším nakládáním.
Tato práva vlastníka ochranné známky a autora koexistují současně a je nezbytné právo užívat
autorské dílo právně upravit, aby se strany vyhnuly případným následným sporům.
S ohledem na zvláštnosti předmětů duševního vlastnictví vyplývající z jejich povahy a jejich
zvláštní ochraně pouze převod vlastnictví k autorskému dílu autorem na třetí osobu za účelem

získání oprávnění k nakládání s dílem nestačí (na rozdíl od převodu vlastnictví na základě
občanského a obchodní zákoníku, kde právo užívat je zahrnuto ve vlastnickém právu).
U duševního vlastnictví převod vlastnictví k autorskému dílu a udělení oprávnění k jeho
dalšímu užití jsou dvě odlišné věci. Je tedy nezbytné, aby autor udělil nabyvateli oprávnění na
základě Výhradní licence, Zaměstnaneckého díla nebo Výslovným souhlasem autora.
Kromě výše uvedených právních institutů je možné ještě vycházet z právní úpravy Smlouvy o
dílo podle Obchodního zákoníku a Vytvoření autorského díla na objednávku podle
Autorského zákona, které stanovují, že nabyvatel je oprávněn užít dílo v souladu s účelem
smlouvy. To znamená, že je nezbytné účel ve smlouvě dostatečně jasně a široce vymezit,
protože v případě soudního sporu proti neoprávněnému užití díla zahájeném ze strany autora
musí nabyvatel prokázat, že s dílem v souladu s účelem smlouvy nakládal, což může být
velmi obtížné, až nemožné.
Autorská díla jsou chráněna, zejména, proti neoprávněnému osobování autorství, neoprávněné
tvorbě napodobenin, reprodukcí, rozšiřování, vystavování a jinému neoprávněnému nakládání
s dílem. Autor může podat námitku v námitkovém řízení, jež probíhá v rámci správního řízení
zahájeného podáním přihlášky k registraci ochranné známky. V případě, že nepodá námitku v
tříměsíční lhůtě, může podat žalobu proti neoprávněnému užívání autorského díla nebo
porušení či ohrožení jeho práv. Autor je také chráněn trestněprávními a správními předpisy.
Co se týče vlastníka nebo držitele ochranné známky, právní ochrana se zaměřuje především
na ochranu proti neoprávněnému užívání označení, které je stejné nebo podobné
zaregistrované ochranné známce, nebo které je, v očích spotřebitelů, schopné evokovat
ochrannou známku nebo být zaměněno s ochrannou známkou. Chrání tedy proti tomu, aby
třetí osoba nezískávala neoprávněný prospěch ze znalosti nebo dobré pověsti registrované
ochranné známky. Vlastník ochranné známky je taktéž chráněn na základě trestního a
správního práva, dále v rámci nekalé soutěže a mezinárodními a evropskými předpisy.
Dalším aspektem, na který se tato práce zaměřuje, je skutečnost, že vlastník ochranné známky
může být zároveň také autorem označení, jež ochrannou známku tvoří. To znamená, že na
konkrétním nehmotném statku může ulpívat více práv z oblasti autorskoprávní i z oblasti
známkoprávní, jejichž nositelem může být jediná osoba, která si v konkrétním případě může
vybrat, který z právních instrument jí zajistí lepší ochranu. V obou právních oblastech se
uplatňují odlišné právní principy a pravidla, nicméně vzhledem k tomu, že obě spadají do
práv z duševního vlastnictví, jejich cíl je velmi podobný – a to ochrana proti jednání osob, jež

se snaží získat neoprávněný prospěch nebo poškodit dobrou pověst ochranných známek a
autorských děl chráněných zákonem.
Tato práce si klade za cíl detailně popsat principy a právní instituty obsažené v právní úpravě
jak ochranných známek, tak práva autorského a vysvětlit jak jejich vzájemný vztah, tak
poukázat na možnost střetu mezi nimi, k nimž v praxi dochází.

