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Úvod  

 

 Ochranné známky, v dnešní době velice často užívaný právní instrument práva 

duševního vlastnictví, stejně tak jako nekalá soutěž, jsou témata sama o sobě velice 

široká a jejich náležité rozpracování by přesahovalo rámec jedné diplomové práce. 

K ochranným známkám i nekalé soutěži již bylo napsáno mnoho v diplomových pracích 

i v odborné literatuře. Přesto se domnívám, že tato oblast si zaslouží další pozornost 

a rozpracování, neboť jde o neustále se vyvíjející fenomény s širokou použitelností 

v hospodářské soutěži - vždyť který soutěžitel dnes nemá ochrannou známku, se kterou 

by se nesnažil uspět mezi svými konkurenty, a to zejména v době, která bývá médii 

označována jako ekonomická krize (nebo odeznívající ekonomická krize) 

a přinejmenším je nesporné, že úspěch na trhu nepřichází tak lehce, jako tomu bylo před 

jejím začátkem. 

 Nejčastěji zmiňovaným účelem ochranné známky je odlišení jednoho soutěžitele 

a jeho produktů či služeb od jiného, tedy funkce rozlišovací
1
. Ochranná známka 

umožňuje spotřebiteli v době, kdy masová produkce a samoobslužný nákup v řetězcích 

nahradily limitované řady produktů a osobní servis, rozlišovat mezi podobnými 

produkty. Na trhu, který je zaplaven konkurujícím zbožím, je zkráceným popisem pro 

produkt.
2
 Jako další funkce bývá uváděna funkce ochranná, dále garanční, certifikační, 

propagační, soutěžní či funkce stimulační.
3
 Ochranná známka se však stává i hodnotou 

samou o sobě. Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) vymezil investiční 

funkci jako použití ochranné známky „za účelem získání nebo udržení si dobré pověsti, 

která může přilákat spotřebitele a zachovat jeho přízeň.“
4
 Pokud je ochranná známka 

dobře vytvořena, zaregistrována, uváženě používána, propagována a náležitě chráněna, 

měla by pomoci soutěžiteli k budování jeho jedinečného postavení na trhu. V případě 

porušení práv z ochranné známky by potom měly vlastníku ochranné známky náležet 

                                                 
1
 Viz např. HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání.  Praha : 

C. H. Beck, 2011, s. 359. 
2
 HART, T., CLARK, S., FAZZANI, L. Intellectual property law. Sixth edition. Palgrave Macmillan, 

2013, s. 85. 
3
 Tato klasifikace funkcí viz SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. 2. vydání. Praha : LexisNexis CZ 

s.r.o., 2007, s. 129. 
4
 Rozsudek Soudního dvora ze dne 22,9,2011 ve věci Interflora Inc. a Interflora British Unit v. Marks & 

Spencer plc, a Flowers Direct Online Ltd, C-323/09, bod 60. 
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takové nároky, které by co nejvíce obnovily jeho postavení před porušením a odradily 

další potencionální rušitele jeho známkových práv. Vlastníku ochranné známky by se 

tak v odpovídající míře mělo vrátit jeho úsilí a prostředky, které do ochranné známky 

vložil. 

 Ochrana ochranných známek má však více rovin. Autorka této práce se plně 

ztotožňuje s názorem Elisy Moro, že účel této ochrany je vícerý: zájem vlastníka na 

odlišení, zájem spotřebitele na reálné svobodě volby a veřejný zájem na tvorbě a 

udržení soutěže založené na kvalitě. A právě balancování mezi těmito cíli určuje limity 

ochrany ochranných známek v právní úpravě
5
, kterými se tato práce bude zabývat. 

Na rozdíl od známkového práva je nekalá soutěž, jakožto součást práva 

hospodářské soutěže, oblastí, ve které vzniká soutěžiteli ochrana před jejím zneužitím, 

aniž by soutěžitel musel do své pozice investovat prostředky a vynakládat v tomto 

směru své systematické úsilí, jako je tomu v případě ochranné známky.
6
 

Ochranné známky jsou s hospodářskou soutěží spjaty nerozlučně, neboť lze 

obecně říci, že ochranné známky jejich vlastníci tvoří proto, aby s jejich pomocí 

v hospodářské soutěži uspěli. Porušení práv k ochranné známce se často děje 

současným porušením pravidel hospodářské soutěže, a to zejména jednáním 

naplňujícím znaky nekalé soutěže. 

Budeme-li vycházet z jednoduché úvahy, že k tomu, aby se někdo stal 

vlastníkem ochranné známky, musel vynaložit své prostředky a úsilí do její tvorby, lze 

očekávat, že by jeho právní postavení mělo být lepší a silnější a jeho ochrana na trhu 

účinnější, než je tomu v případě soutěžitele, který ochrannou známku nevlastní. 

V opačném případě by byl totiž smysl existence a udržování ochranné známky značně 

redukován. 

Cílem této práce je tedy posouzení postavení vlastníka ochranné známky 

v hospodářské soutěži z hlediska jeho výhod, které mu ochranná známka v hospodářské 

soutěži přináší. Práce si klade za úkol odpovědět na otázku, jaké je postavení vlastníka 

ochranné známky z hlediska známkoprávního a z hlediska nekalosoutěžního a následně 

nastínit vzájemnou korelaci těchto ochran v jednotlivých skutkových případech. Při tom 

                                                 
5
 MORO, E. Protection of reputed trademarks and keywords: Looking for Ariadne´s thread among 

flowers, perfumes and bags. UCL Journal of Law and Jurisprudence. 2013, Vol. 2, s. 64. 
6
 ČERMÁK, K. O vztazích mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem. Bulletin advokacie. 2005, 

č. 2/2005, s. 41. 
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by se mělo projevit, zda a za jakých okolností je jeho postavení lepší a ochrana větší 

a efektivnější, než kdyby ochrannou známku nevlastnil. Z širšího pohledu se nabízí 

otázka, do jaké míry vlastník ochranné známky potřebuje v téže věci existenci práva 

nekalé soutěže jakožto součásti práva hospodářské soutěže k tomu, aby svá práva hájil a 

dosáhl své jedinečnosti na trhu, neboť mu je vlastnictví ochranné známky neposkytuje. 

Vyčerpávající zodpovězení této otázky však není možné na rozsahu diplomové práce a 

proto cílem této práce bude poukázat na vzájemnou korelaci práva známkového a práva 

nekalé soutěže s ohledem na ochranu ochranné známky. 

Na výše nastíněnou problematiku bude hledána odpověď ve třech oblastech, 

podle kterých je práce systematicky rozčleněna do tří kapitol. 

V první kapitole bude analyzována platná právní úprava vztahující se na práva 

z ochranných známek, a to jak z hlediska české právní úpravy, tak i z hlediska evropské 

a mezinárodní právní úpravy s přihlédnutím k aktuálním názorovým trendům v české a 

zahraniční literatuře. S ohledem na rozsah práce však bude kladen důraz na úpravu 

českou, s přihlédnutím ke směrnicím, které jsou touto úpravou provedeny. V této 

kapitole bude zohledněna taktéž judikatura, která je nezbytná pro náležitý výklad 

příslušných zákonných pojmů. Cílem bude vytyčit hranice práv vlastníka ochranné 

známky z pohledu známkového práva. 

Druhá kapitola, v rozsahu obdobném jako kapitola první, rozebere právní úpravu 

práv z porušení práva nekalé soutěže z pohledu práva českého i evropského, judikatury 

podstatné pro výklad příslušných pojmů a z pohledu aktuální literatury. Rozebírány 

budou pouze ty skutkové podstaty nekalé soutěže, které jsou pro danou problematiku 

relevantní - tedy takové, kterých se lze nějakým způsobem dopustit s ohledem na 

ochrannou známku nebo označení, které není registrované (klamavé označení zboží 

nebo služby, srovnávací reklama, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti).  

Po předestření aplikovatelné právní úpravy bude následovat třetí kapitola, kterou 

lze považovat za stěžejní část této práce.  

Třetí kapitola se bude zabývat vztahem práva známkového a práva nekalé 

soutěže obecně a následně přistoupí k posouzení dříve popsaných práv vyplývajících 

z vlastnictví ochranné známky a nekalé soutěže. V jednotlivých bodech bude shrnuto, 

jaká práva vlastníkovi ochranné známky náležejí z hlediska známkového práva a jaká 

práva mu v těchto případech náležejí z hlediska nekalé soutěže.. Zároveň bude kladen 
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důraz na vzájemnou korelaci obou právních úprav, tedy na místa, kde se úpravy 

doplňují a kde se naopak odlišují.  

V průběhu celé práce tak bude rozebírána relevantní judikatura českého civilního a 

evropského soudnictví v dané oblasti. Zaměří se na případy, kdy bylo namítáno jak 

porušení práv z ochranných známek, tak nekalosoutěžní jednání a kritéria, podle jakých 

bylo rozhodováno. S ohledem na účel a rozsah práce nelze analyzovat rozhodnutí Úřadu 

průmyslového vlastnictví a rozhodnutí soudů ve správním soudnictví. 

 

1. Právní úprava práv z ochranných známek 
 

1.1. Úvod 

 

Jak bylo naznačeno v úvodu této práce, první kapitola si klade za cíl rozebrat práva 

z ochranných známek z hlediska platné a účinné právní úpravy české, evropské 

a mezinárodní. Vzhledem k tomu, že česká právní úprava vychází z níže zmiňovaných 

evropských směrnic, budou tyto směrnice rozebrány spolu s českou právní úpravou 

a taktéž judikaturou Soudního dvora Evropské unie vztahující se ke směrnicím. 

V podkapitole věnující se evropské úpravě bude rozebrána zejména úprava nařízení o 

ochranné známce Společenství č. 207/2009
7
, s odkazem na judikaturu Soudního dvora 

ke směrnicím, neboť většina soudních sporů se týká spíše národních ochranných 

známek, nežli ochranných známek Společenství.
8
 Hlavním úkolem je vytvořit souvislý 

pohled na právní postavení vlastníka ochranné známky a podmínky a existenci jeho 

práv. Bude vycházeno z toho, že detailní popis pojmu ochranné známky a druhů 

ochranných známek již byl hojně představen v mnoha jiných diplomových pracích 

k tomuto tématu.
9
 Ze stejného důvodu není cílem této kapitoly rozebírat detailně 

podmínky a proceduru vzniku ochranných známek, ani jejich zániku.
10

 

                                                 
7
 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství. 

8
 COOK, T. EU Intellectual Property Law. First Edition. New York: Oxford University Press, 2010, s. 

232. 
9
 Viz např. DRÁPALOVÁ, M. Ochranné známky a jejich praktické využití v hospodářské soutěži. Praha, 

2012. 67 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. Vedoucí 

práce JUDr. Vít Horáček, Ph.D., s. 3 a násl. 
10

 Viz např. KREUZMANNOVÁ, P. Ochranné známky a jejich praktické využití v hospodářské soutěži. 

Praha, 2013. 69 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. 

Vedoucí práce JUDr. Vít Horáček, Ph.D., s. 19 a násl. 
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1.2. Česká právní úprava práv z ochranných známek ve spojení 

s evropskou směrnicí o ochranných známkách 

 

 Základním právním předpisem upravujícím ochranné známky je v České 

republice 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) (dále jako „ZOZ“), který je na podzákonné úrovni proveden 

vyhláškou č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách. Tento zákon 

nahradil dosavadní zákon č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách a byla do něj 

promítnuta první směrnice o ochranných známkách č. 89/104
11

 (dále jako „první 

směrnice o ochranných známkách“), která byla následně bez větších změn nahrazena 

druhou směrnicí o ochranných známkách č. 2008/95/ES
12

 (dále jako „druhá směrnice 

o ochranných známkách“). Vzhledem k tomu, že ustanovení obou těchto směrnic jsou 

v rozsahu potřebném pro tuto práci shodná, bude používána zkratka „směrnice o 

ochranných známkách“, kterou je potřeba rozumět buď první, nebo druhou směrnici o 

ochranných známkách platnou v daném období. 

 

1.2.1. Práva vlastníka ochranné známky dle § 8 ZOZ 

 

 Stěžejním ustanovením o právech vlastníka ochranné známky je ustanovení § 8 

ZOZ, které v odstavci 1 pozitivně stanoví vlastníkovo výlučné právo užívat ochrannou 

známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro které byla zapsána. Zákon zmiňuje 

výlučné právo, tedy právo působící erga omnes, kterému odpovídá povinnost všech do 

něj nezasahovat.
13

 Tato povinnost nezasahovat vzniká bez dalšího ze zákona 

okamžikem zápisu ochranné známky. K pojmu užívání ochranné známky v souvislosti 

se zapsanými výrobky nebo službami potom ve svém komentáři uvádí Horáček, že se 

děje umístěním známky na výrobku (dle povahy výrobku a ochranné známky), nebo na 

jeho obalu, pokud na výrobku být umístěna nemůže, či v reklamě (inzerce, katalogy, 

                                                 
11

 Směrnice Rady č. 89/104 ze dne 21.12.1988, ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných 

známkách. 
12

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní 

předpisy členských států o ochranných známkách. 
13

 Srov. SLOVÁKOVÁ, Z. op. cit., s. 147. 
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obchodní listiny apod.).
14

 Toto své oprávnění prokazuje vlastník užitím symbolu ®, 

k jehož užití však není povinen, aniž by to mělo vliv na existenci jeho práva. Horáček 

k tomu dále uvádí, že užití tohoto označení, aniž by bylo dané označení zapsáno, je 

„obecně dosud považováno za nekalosoutěžní jednání“. 
15

 

Vlastníkova pozice je dále blíže, negativně, určena v odstavci 2 téhož ustanovení, 

které stanoví tři okruhy případů užití ochranné známky v obchodním styku bez souhlasu 

vlastníka, které může vlastník ochranné známky zakázat, resp. může se domáhat jejich 

zákazu. Jsou jimi užití: 

a) označení shodného s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou 

shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána (odpovídá čl. 5 odst. 1 

písm. a) obou směrnic o ochranných známkách) – tyto případy jsou označovány 

jako případy tzv. dvojí identity 

b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou 

známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených 

ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně 

veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou 

známkou (odpovídá čl. 5 odst. 1 písm. b) obou směrnic o ochranných 

známkách), 

c) označení shodného s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo 

služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, 

avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho 

užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména 

ochranné známky nebo jim bylo na újmu (odpovídá čl. 5 odst. 2 obou směrnic 

o ochranných známkách, s vypuštěním „bez řádného důvodu“, jak je popsáno 

níže). 

V případě užití dle § 8 odst. 2 písm. a) tedy postačí pouhé užití shodného označení 

pro shodné výrobky či služby, jako jsou vlastníkovy zapsané výrobky a služby, aby se 

vlastník mohl domáhat zákazu takového jednání. 

                                                 
14

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

zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 

2008, s. 128. 
15

 Viz HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. op. cit., s. 413, shodně též rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 24.2.2009, sp. zn. 23 Cdo 2032/2008. 
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Naopak v případě užití dle odst. 2 písm. b) bude v případě sporu předmětem 

dokazování jednak podobnost označení s ochrannou známkou nebo podobnost výrobků 

či služeb, jednak existence pravděpodobnosti záměny (tedy postačí pouhá možnost 

záměny, k reálné záměně dojít nemusí) na straně veřejnosti, pod kterou je řazena 

i pravděpodobnost asociace mezi označením a ochrannou známkou a konečně kauzalita 

mezi podobností a pravděpodobností záměny. Podobnost i pravděpodobnost záměny 

pak budou posuzovány jednotlivě v konkrétních případech. Obecně lze však říci, že 

označení je podobné, pokud jednotlivé znaky označení z hlediska jejich provedení, 

velikosti, umístění na označení atd. povedou k možné záměně obou označení na straně 

veřejnosti, uplatní se tedy hledisko vizuální. Naopak u podobnosti výrobků či služeb by 

se mělo zohlednit i hledisko funkční, tedy k uspokojování jakých potřeb zákazníka 

slouží. K pravděpodobnosti záměny bude dále pojednáno v části 1.2.3. této kapitoly. 

ZOZ říká, že pravděpodobnost záměny musí existovat na straně veřejnosti, přičemž 

i zde by se mělo uplatnit hledisko průměrného spotřebitele tak, jak je konstantně 

judikováno jak Soudním dvorem, tak i Nejvyšším soudem.
16

 

Konečně v případě užití dle písm. c) téhož ustanovení by bylo potřeba prokázat 

případnou podobnost obou označení a k tomu dobré jméno dané ochranné známky 

a nepoctivé těžení z, nebo způsobení újmy na rozlišovací způsobilosti nebo dobrém 

jménu ochranné známky. 

Odstavec 3 následně pro účely odstavce 2 stanoví výčet případů, kterými rozumí 

užití v obchodním styku. Jedná se o výčet demonstrativní a zákonodárce tedy 

předpokládá, že lze dovodit užití v obchodním styku i v jiných případech, než jsou 

uváděné: 

a) umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly, 

b) nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za 

tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením, 

c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením, 

d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě. 

Současně lze toto vymezení pojmu obchodní styk považovat za poměrně široké, 

když u bodu d), užívání označení v obchodních listinách a v reklamě, není uvedena 

podmínka užití v souvislosti se zapsanými výrobky nebo službami. Horáček ve svém 

                                                 
16

 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.3.2013, sp. zn. 23 Cdo 1757/2012. 
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komentáři v této souvislosti užívá pro užívání ochranné známky bez spojitosti 

s uváděním zboží do oběhu pojem fiktivní užívání, zatímco pro případy užívání 

ochranné známky na zboží či minimálně v souvislosti s ním užívá pojem faktické 

užívání,
17

 na toto rozlišování odkázal i Nejvyšší soud.
18

 

K obsahu pojmu užití v obchodním styku, jakožto základní podmínce nezbytné pro 

ochranu podle čl. 5 odst. 1 a 2 obou směrnic o ochranných známkách, se v roce 2002 

vyjádřil Soudní dvůr ve věci Arsenal v. Reed, když uvedl, že je to jakékoli užití 

v kontextu obchodních aktivit, které jsou vedené s cílem získání ekonomické výhody.
19

 

Dále zároveň stanovil důležitou koncepci užití označení jakožto ochranné známky, když 

zdůraznil, že ochranná známka má primárně rozlišovací funkci a ta nesmí být ohrožena. 

V daném případě šlo o žalobu společnosti Arsenal Football Club plc proti panu 

Matthew Reed, který prodával suvenýry, zejména šály, označené nápisem Arsenal. Pan 

Reed měl ve svém obchodě také oficiální šály Arsenal, které byly dražší, byly označeny 

nápisem „Original“ a navíc měl ve svém stánku u ostatního, neoriginálního zboží, 

vyvěšen nápis oznamující, že se nejedná o oficiální šály Arsenal.
20

 Pan Reed 

argumentoval tím, že označení neužíval jako ochrannou známku, tedy za účelem 

označení původu (resp. označení původce), ale pro vyjádření loajality a podpory klubu 

Arsenal. Anglický Vrchní soud se v této souvislosti na Soudní dvůr obrátil s otázkou, 

zda je v případě tzv. dvojí identity (tedy užití označení stejného, jako je ochranná 

známka pro stejné výrobky či služby) možná obrana z důvodu, že se nejedená o užití, 

které označuje původ.
21

 Arsenal argumentoval tím, že čl. 5 odst. 1 směrnice 

o ochranných známkách podmínku toho, že by označení mělo být užito jako ochranná 

známka, nestanoví. Soudní dvůr však odpověděl, že výlučné právo podle čl. 5 odst. 1 

směrnice o ochranných známkách bylo vlastníku ochranné známky uděleno za 

účelem zajištění toho, že ochranná známka bude moci plnit svoji funkci a základní 

funkcí známky pak je garance původu zboží pro spotřebitele.
22

 V tomto konkrétním 

případě byla podle Soudního dvora základní funkce ohrožena, důležitý je však jeho 

další závěr, že vlastník ochranné známky nemůže zakázat užití v případě tzv. dvojí 

                                                 
17

 Viz HORÁČEK, R. a kol., op. cit., s. 128. 
18

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.2.2014, sp. zn. 23 Cdo 2044/2013. 
19

 Rozsudek Soudního dvora ze dne 12.11.2002, ve věcí Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed, C-

206/01, bod 40. 
20

 Rozsudek Soudního dvora ve věci Arsenal v. Reed, bod. 17. 
21

 Rozsudek Soudního dvora ve věci Arsenal v. Reed, bod. 27. 
22

 Rozsudek Soudního dvora ve věci Arsenal v. Reed, bod. 51. 
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identity, pokud takové užití nemůže ovlivnit jeho vlastní zájmy jakožto vlastníka 

ochranné známky s ohledem na její funkci.
23

 

Tento přístup dále Soudní dvůr potvrdil např. v rozhodnutí ve věci Opel v. Autec.
24

 

Podle Boháčka a Menčla zde dochází ze strany Soudního dvora ke stírání rozdílů mezi 

případy pokrytými čl. 5 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 směrnice o ochranných známkách, když 

zde de facto vnáší nutnost posuzovat existenci nebezpečí záměny na straně veřejnosti 

i u případů tzv. dvojí identity. Zde však existence nebezpečí záměny být prokazována 

podle textu směrnice o ochranných známkách neměla, neboť se jedná o ustanovení na 

ochranu vlastníka ochranné známky.
25

 Ačkoli je určitého korektivu pro naplnění pojmu 

užití ochranné známky zajisté třeba, autorka této práce se závěrem Boháčka a Menčla 

souhlasí, neboť jak jinak může být základní funkce ochranné známky dotčena, než 

nebezpečím nebo existencí záměny. Navíc zákonodárce zjevně kritérium nebezpečí 

záměny pro případy dvojího užití použít nechtěl, když je výslovně uvedl až u případu 

dle čl. 5 odst. 2 směrnice o ochranných známkách.  

Argumentace základní funkcí ochranné známky pak byla Soudním dvorem ještě 

rozšířena v rozsudku L´Oréal v. Bellure.
26

 Zde totiž řekl, že kromě již zmiňované, 

základní funkce ochranné známky (označení původu), má ochranná známka funkce 

další, například funkci zaručení kvality výrobku, sdělovací funkci, investiční a reklamní 

funkci.
27

 Tyto funkce ochranné známky tak tedy také požívají absolutní ochrany podle 

čl. 5 odst. 1 směrnic o ochranných známkách.
28

 

S narůstajícím užitím ochranných známek na internetu se pak také musel vypořádat 

s užitím v obchodním styku na internetu. Stalo se tak zejména v tzv. Google cases, 

kterým se věnuje oddíl 1.2.5. této kapitoly. 

Pro úplnost je potřeba dodat, že podle ustanovení § 10 ZOZ majitel ochranné 

známky není oprávněn zakázat v obchodním styku užívat: 

„a) jejich jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název anebo adresu, 

                                                 
23

 Rozsudek Soudního dvora ve věci Arsenal v. Reed, bod. 54. 
24

 Rozsudek Soudního dvora ze dne 25.1.2007, ve věcí Adam Opel AG proti Autec AG, C-48/05. 
25

 BOHÁČEK, M, MENČL, J. Ochranné známky a klíčová slova ve světle judikatury Soudního dvora 

Evropské unie (1. část). Obchodněprávní revue. 2011, č. 12/2011, s. 346. 
26

 Rozsudek Soudního dvora ze dne 18.6.2009 ve věci L´Oréal SA, Lancome parfums et beauté & Cie 

SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd a Starion Internationa Ltd, C-

487/07. 
27

 Rozsudek ve věci L´Oréal v.Bellure, bod 58. 
28

 SENFTLEBEN, M., Keyword advertising in Europe- how the internet challenged recent expansions of 

EU trademark protection.. Connecticut Journal of International Law, 2011, vol. 27, issue 1, p.54. 
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b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, 

doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností, 

c) označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství 

nebo náhradních dílů, pokud užívání je v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými 

mravy a pravidly hospodářské soutěže.“ 

 

1.2.2. K ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) ZOZ 

 

 Ochrana vlastníka ochranné známky podle tohoto ustanovení, tedy pro užití 

shodné známky pro shodné výrobky či služby, by měla být nejsilnější, neboť vlastník 

podle textu ZOZ a směrnice o ochranných známkách nemusí prokazovat nebezpečí 

záměny, dobré jméno ani vznik žádné újmy. Jak již bylo uvedeno výše, užití musí 

zasahovat základní funkci ochranné známky (tedy funkci označení původu), nebo 

některou z ostatních funkcí ochranné známky. Přístup odlišný od ZOZ a směrnice 

o ochranných známkách zvolila ve své formulaci Dohoda o obchodních aspektech práv 

k duševnímu vlastnictví (dále jen „Dohoda TRIPS“)
29

, která ve svém čl. 16 pro případ 

shodného označení a shodného zboží či služeb stanovila jakožto výjimku z obecného 

pravidla nutnosti existence pravděpodobnosti záměny, že se zde bude pravděpodobnost 

záměny předpokládat. 

 Ačkoli se obsah pojmu „shodný“ zdá být na první dojem zřejmý, v praxi 

vyvstaly problémy s otázkou, kdy lze ještě mluvit o shodnosti. Otázkou totiž je, do jaké 

míry již drobné pozměnění zboží posune problematiku z tohoto bodu do ustanovení § 8 

odst. 2 písm. b) ZOZ.
30

 Touto otázkou se zabýval Soudní dvůr ve věci LTJ Diffusion SA 

v. Sadas Vertbaudet SA, francouzských společností.
31

 Společnost LTJ Diffusion SA 

byla vlastníkem ochranné známky ve znění slova „Arthur“, které bylo napsáno rukou ve 

formě podpisu. Tuto ochrannou známku měla zaregistrovanou pro textilní zboží. 

Společnost Sadas provozovala e-mailový zásilkový obchod nazvaný „Vertbaudet“, 

                                                 
29

 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, příloha Dohody o zřízení Světové 

obchodní organizace ze dne 15.4.1994 sjednané v Marrakeši, uveřejněno jako Sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č.191/1995 Sb. 
30

 HART, T., CLARK, S. FAZZANI, L., op. cit., s. 115 - zde se však jedná o ustanovení paragrafů 10 

odst. 1 a 10 odst. 2 Trade Marks Act 1994, která však díky implementaci směrnice odpovídají 

zmiňovaným ustanovením ZOZ a úvahu tak lze přenést i do našich podmínek. 
31

 Rozsudek Soudního dvora ze dne 20.13.2003, ve věci LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA, C-

291/00. 
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v rámci nějž prodávala mj. dětské oblečení označené nápisem „Arthur et Félicie“, psáno 

tiskacím písmem. Pařížský soud, který rozhodoval o žalobě podané LTJ Diffusion SA, 

položil Soudnímu dvoru předběžnou otázku, zda se zákaz vyjádřený v článku 5 odst. 1 

písmeno a) směrnic o ochranných známkách vztahuje pouze na identickou reprodukci, 

bez přidání nebo upuštění znaků tvořících známku, nebo zda může být rozšířena na 1) 

reprodukci distinktivních prvků známky složených z několika znaků 2) plnou 

reprodukci označení tvořícího známku, kde byly přidány nové znaky.
32

 Ve své odpovědi 

Soudní dvůr odpověděl jednoznačně, když uvedl, že kritérium identity označení 

a ochranné známky musí být vykládáno striktně, jelikož z podstaty pojmu identita 

vyplývá, že dva porovnávané prvky musí být stejné ve všech aspektech. O identitu jde 

tehdy, pokud není provedena žádná modifikace nebo nejsou přidány žádné další prvky 

k užité ochranné známce.
33

 

 Argumentace by se doposud zdála velice jednoznačná, Soudní dvůr však ve 

svých úvahách pokračoval, když zdůraznil, že vnímání identity mezi označením 

a ochrannou známkou musí být posuzováno globálně, s ohledem na průměrného 

spotřebitele, který je považován za přiměřeně dobře informovaného a obezřetného.
34

 

Takový spotřebitel má však zřídkakdy možnost obě označení přímo porovnat a musí se 

spolehnout na nedokonalý obraz těchto označení ve své paměti. Z toho důvodu mohou 

nepodstatné změny zůstat běžným spotřebitelem nepovšimnuty. S ohledem na tyto 

skutečnosti Soudní dvůr uzavřel, že čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice o ochranných 

známkách musí být vykládán v tom smyslu, že označení je identické s ochrannou 

známkou také tehdy, pokud v celkovém náhledu obsahuje rozdíly tak nepodstatné, že 

mohou průměrným spotřebitelem zůstat nepovšimnuty.
35

 

 

 

 

                                                 
32

 Rozsudek LTD Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA, bod 22. 
33

 Rozsudek LTD Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA, bod 50, 51. 
34

 Navíc se úroveň jeho pozornosti mění podle kategorie zboží či služeb, jak Soudní dvůr zdůraznil v 

rozsudku ze dne 22.7.1999 ve věci Lloyd Shuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, C-

342/97. 
35

 Rozsudek LTD Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA, bod 52-54. 
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1.2.3. K ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) ZOZ a pravděpodobnosti záměny na 

straně veřejnosti 

 

 Pro ochranu podle § 8 odst. 2 písm. b) ZOZ musí být prokázána existence 

nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou a označením, které je s ochrannou 

známkou shodné nebo podobné, přičemž tato ochrana se použije pouze v případě užití 

pro shodné nebo podobné zboží či služby. Asociace mezi ochrannou známkou 

a označením je zákonem resp. směrnicí o ochranných známkách považována také za 

pravděpodobnost záměny. Podle toho, jak široce bude pojem nebezpečí záměny 

vnímán, tak široké bude oprávnění vlastníka starší ochranné známky. Mejías k tomu 

logicky poznamenává, že široké pojetí nebezpečí záměny per se rozšiřuje právo zakázat 

užití pro méně podobné známky a méně podobné zboží a naopak úzké pojetí nebezpečí 

záměny povede k zúžení ochrany proti více podobným známkám a více podobnému 

zboží.
36

 

 Pojem pravděpodobnost záměny není legálně definován, ačkoli k němu druhá 

směrnice o ochranných známkách ve své preambuli uvádí některé rozhodné faktory
37

 - 

povědomí o ochranné známce na trhu, asociace, která může mezi ochrannou známkou 

a označením vzniknout, stupeň podobnosti mezi nimi a mezi zbožím či službami, pro 

které jsou užity. Dále stanoví, že „Způsoby zjištění nebezpečí záměny, a zejména 

důkazní břemeno, by měly být upraveny vnitrostátními procesními předpisy, které by 

neměly být touto směrnicí dotčeny“.
38

 Z toho vyplývá, že podobnost mezi ochrannou 

známkou a označením a zbožím či službami, pro které jsou užity, je klíčová a měla by 

být posuzována přednostně před ostatními faktory. Pokud totiž nebude dána, nemůže 

dojít k porušení na základě pravděpodobnosti záměny.
39 40

 

 Pojem pravděpodobnosti záměny Soudní dvůr vyložil v rozsudku ve věci SABEL 

BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport.
41

 Holandská společnost SABEL BV se 

u Spolkového soudního dvora soudila se společností Puma AG, Rudolf Dassler Sport. 

                                                 
36

 MEJÍAS, A. The multifactor test for trademark infringement from a european perspective: a path to 

reform. IDEA: The Intellectual Property Law Review. 2014, Vol. 54, Issue 2, s. 303. 
37

 Obdobné ustanovení obsahovala i první směrnice o ochranných známkách. 
38

 Bod 11 druhé směrnice o ochranných známkách. 
39

 MEJÍAS, A. op. cit., s. 308. 
40

 Tento přístup Soudní dvůr zdůraznil mj. v rozsudku ze dne 12.10.2004, ve věci Vedial SA v. OHIM, C-

106/03, který se týkal identického ustanovení nařízení o ochranné známce společenství. 
41

 Rozsudek Soudního dvora ze dne 11.11.1997, ve věci SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 

C-251/95. 
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Puma, vlastník obrazové ochranné známky běžící černé kočky (pumy), se domáhala 

zamítnutí návrhu na zápis ochranné známky Sabel, která sestávala taktéž z černé běžící 

kočky (geparda),
42

 která byla bočními křivkami spojena s nápisem „sabel“ pod kočkou. 

Spolkový soudní dvůr položil Soudnímu dvoru otázku, zda kritérium pravděpodobnosti 

záměny, které zahrnuje pravděpodobnost asociace s dřívější ochrannou známkou, má 

být vykládáno tak, že pouhá asociace, kterou by veřejnost v důsledku podobnosti 

v sémantickém obsahu obou označení mohla udělat, je dostatečným důvodem pro závěr, 

že zde existuje nebezpečí záměny.
43

 Na tuto otázku Soudní dvůr odpověděl záporně, 

vyjádřil se však k některým jiným souvisejícím otázkám- například uvedl, že 

pravděpodobnost asociace není k pravděpodobnosti záměny alternativou, ale je 

upřesněním jejího rozsahu.
44

 Koncept záměny tedy není třeba vykládat úzce jako 

záměnu jednoho produktu za druhý spotřebitelem, ale šířeji, a to i na mylnou domněnku 

že je zde organizační nebo ekonomické spojení mezi marketingem obou podniků.
45

 

Proto není, jak uvádí Mejías, pochyb o tom, že pravděpodobnost asociace musí 

vycházet z existence pravděpodobnosti záměny a slouží k rozšíření jejího obsahu na 

případy nepřímé záměny.
46

 Dále upřesnil, že zhodnocení vizuální, orální nebo 

koncepční podobnosti známek musí být založeno na celkovém dojmu, který dělají, 

s důrazem na jejich distinktivní a dominantní prvky. Rozhodující je takový dojem 

v mysli průměrného spotřebitele, který normálně vnímá známku jako celek 

a neanalyzuje její jednotlivé detaily. Je tedy možné, že podobnost v sémantickém 

obsahu může způsobit nebezpečí záměny, pokud má dřívější ochranná známka 

distinktivní charakter.
47

 V daném případě však Soudní dvůr nebezpečí záměny 

nedovodil, neboť podle něj původní známka (Puma) nebyla veřejnosti obzvláště známá 

a samotný fakt, že dvě známky jsou si koncepčně podobné, nepostačuje.
48

 

 Existence pravděpodobnosti asociace je pak podle jiných rozhodnutí Soudního 

dvora dána tam, kde si veřejnost může myslet, že zboží nebo služby pochází ze stejného 

                                                 
42

 HART, T., CLARK, S., FAZZANI, L., op. cit., s. 117. 
43

 Rozsudek Soudního dvora ve věci SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, bod 11. 
44

 Rozsudek Soudního dvora ve věci SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, bod 18. 
45

 HART, T., CLARK, S., FAZZANI, L., op. cit., s. 117. 
46

 MEJÍAS, A. op. cit., s. 309. 
47

 Rozsudek Soudního dvora ve věci SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, bod 23-24. 
48

 Tento koncept Soudní dvůr držel i ve svém rozsudku ze dne 22.7.1999 ve věci Lloyd Schuhfabrik 

Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, C-342/97.Zde Soudní dvůr uvedl, že rozhodující roli hraje 

vnímání známky v mysli průměrného spotřebitele (bod 25) a dále potvrdil svou doktrínu, že průměrný 

spotřebitel je považován za přiměřeně informovaného a obezřetného (bod 26). 
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podniku nebo od ekonomicky spojených podniků
49

 nebo pokud se domnívá, že zboží či 

služby jsou uváděny na trh pod kontrolou společného vlastníka ochranných známek
50

. 

Toto nebezpečí hrozí zejména tam, kde sám vlastník ochranných známek má celou 

skupinu ochranných známek, kdy nová ochranná známka zmate veřejnost, která se pak 

domnívá, že patří do této skupiny, a tudíž že zboží má stejný nebo podobný původ jako 

ostatní zboží takovými známkami označené. Pravděpodobnost asociace však neznamená 

pouhou evokaci existence starší ochranné známky nebo skupiny známek. 

 Obdobný postoj k posuzování zaměnitelnosti zaujal i Nejvyšší soud, když uvedl, 

že není postačující, aby soutěžitel odkázal pouze na shodné prvky označení, ale „je 

nutné vycházet z celkového dojmu, kterým posuzované označení, především vizuálně, 

působí na průměrného zákazníka a dále je zapotřebí přihlížet ke všem relevantním 

okolnostem“.
51

 

 

1.2.4. K ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ  

 

Institut ochranné známky s dobrým jménem předchozí zákony o ochranných 

známkách neznaly, byl do českého právního řádu včleněn až ZOZ, který transponoval 

první směrnici o ochranných známkách.
52

 V České republice však tento institut navázal 

na svého předchůdce, tzv. proslulou ochrannou známku.
53

 

Možnost zakázat třetím osobám užití dle § 8 odst. 2 písm. c) byla v obou směrnicích 

o ochranných známkách stanovena jako fakultativní.
54

 Český zákonodárce sice zvolil 

nabízenou regulaci, nepoužil však doslovné znění ze směrnice. V českém znění tak 

                                                 
49

 Rozsudek Soudního dvora ze dne 29.9.1998, ve věci Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-

Mayer Inc., C-39/97. 
50

 Rozsudek Soudního dvora ze dne 22.6.1994, ve věci IHT Internationale Heiztechnik GmbH a Uwe 

Danzinger proti Ideal-Standard GmbH a Wabco Standard GmbH, C-9/93. 
51

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.2.2014, sp. zn. 23 Cdo 2044/2013. 
52

 F. G. Jacobs ve svém stanovisku ve věci General Motors řekl, že ochranné známky byly tradičně 

v členských státech chráněny na principu speciality, tedy pouze ve vztahu ke zboží a službám, pro které 

byly registrovány. V ostatních případech byla poskytována ochrana nekalosoutěžní. Viz. Stanovisko 

generálního advokáta F. G: Jacobse ve věci General Motors Corporation v. Yplon SA, ze dne 26.11.1998, 

bod 27. 
53

 Proslulou známku upravoval § 18 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, který ve svém odst. 

1 stanovil, že: „Ochrannou známku, která se rozsáhlým nebo dlouhodobým užíváním pro vysoce jakostní 

výrobky nebo služby stala v Československé socialistické republice všeobecně známou a charakteristickou 

pro svého majitele a jeho výrobky nebo služby, prohlásí úřad za proslulou“. Označení shodné s proslulou 

známkou pak podle tohoto zákona nesmělo vůbec být ochrannou známkou a byla jí poskytována ochrana 

bez ohledu na druh výrobků nebo služeb. 
54

 Čl. 5 odst. 2 obou směrnic. 
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vypadla podmínka, že aby takové užívání mohlo být vlastníkem ochranné známky 

zakázáno, musí se dít bez řádného důvodu. Charvát na tuto skutečnost upozorňuje 

u formulace ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ, tedy ustanovení upravujícího námitky 

vlastníka starší ochranné známky s dobrým jménem proti přihlašovanému označení, 

přičemž formulace je zde v případě zákona totožná jako u ustanovení § 8 odst. 2 písm. 

c), stejně tak jako jsou totožná obě fakultativní ustanovení směrnic, ze kterých 

zákonodárce vycházel.
55

 V obou případech však nebylo provedeno sousloví „bez 

řádného důvodu“. Charvát, přestože uvádí, že se v praxi řádné důvody vyskytují zřídka, 

se v této souvislosti domnívá, že by se mělo být možno řádného důvodu dovolávat, 

neboť Česká republika, pokud se rozhodla fakultativní ustanovení směrnice využít, měla 

jej převzít doslovně a nikoli pouze jeho část 
56

. Řádný důvod podle něj znamená, že 

„vlastník takového označení je může užívat bez ohledu na možnost nepoctivého těžení či 

újmy za situace, kdy by po něm nebylo spravedlivé požadovat, aby se tohoto užívání 

zdržel, nebo tomuto vlastníku svědčí jiné právo k užívání předmětného označení, jež má 

přednost před právem majitele starší známky“.
57

 

Mimo výše uvedené je dále potřeba zmínit výklad Soudního dvora ve věci 

Davidoff
58

 a Adidas
59

 v předběžné otázce týkající se fakultativních ustanovení čl. 4 odst. 

4 písm. a) a čl. 5 odst. 2 první směrnice o ochranných známkách, která byla v České 

republice provedena ustanoveními v § 7 odst. 1 písm. b ) a § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ 

(těmito ustanoveními se poskytuje rozšířená ochrana ochranných známek s dobrým 

jménem s tím, že český zákonodárce vypustil sousloví „bez řádného důvodu“). 

V případu Davidoff se švýcarské společnosti Davidoff & Cie a Zino Davidoff SA, 

které distribuovaly luxusní zboží pod mezinárodní ochrannou známkou Davidoff, 

zapsanou mj. i pro Německo, domáhaly ochrany proti hongkongské společnosti Godkif 

Ltd, která v Německu používala tam zapsanou ochrannou známku „Durffee“, mj. i pro 

stejné a obdobné zboží (cigarety, popelníky, tabatěrky apod.). Davidoff tvrdil, že Durfee 

používá stejné písmo a písmena „D“ a „ff“ tak, že to způsobuje nebezpečí záměny 

                                                 
55

 § 7 odst. 1 písm. b) je pak provedením čl. 4 odst. 3 obou směrnic o ochranných známkách. 
56

 CHARVÁT, R. Ochranná známka s dobrým jménem dle práva Evropské unie a České republiky. 

Právní rozhledy. 2012, č. 22/2012, s. 782. 
57

 CHARVÁT, R. op. cit. s. 788. 
58

 Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 9.1.2003, ve věci Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff 

SA v. Gofkid Ltd, C-292/00. 
59

 Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 23.10.2003, ve věci Adidas-Salomon AG a Adidas 

Benelux BV v. Fittnesworld Trading Ltd, C-408/01. 
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(confusion), čímž těží z vysoké prestiže známky Davidoff a zároveň poškozuje její 

dobrou pověst, neboť veřejnost si s čínskými výrobky nespojuje kvalitu a exkluzivitu. 

Spolkový soudní dvůr pak Soudnímu dvoru položil předběžnou otázku, zda jmenovaná 

ustanovení směrnic mají být interpretována tak, že také opravňují členské státy 

k poskytnutí širší ochrany ochranným známkám s dobrým jménem, a to i v případech 

užití pro stejné nebo podobné výrobky či služby. Soudní dvůr se pak ztotožnil s žalobci, 

když vyložil, že čl. 5 odstavec 2 nemůže být vykládán pouze na základě svého 

doslovného znění, nýbrž i ve světle systematiky a cílů systému, jehož je součástí a tedy, 

že nemůže být interpretován tak, aby poskytoval menší ochranu známkám s dobrým 

jménem proti označením užitým pro stejné či podobné výrobky či služby, než proti 

označením užitým pro jiné výrobky či služby. V případě užití pro stejné či podobné 

výrobky či služby musí podle Soudního dvora ochranná známka požívat minimálně 

stejné ochrany, a tedy předmětná ustanovení směrnic opravňují členské státy poskytnout 

jí tuto ochranu.
60

 

Podobná předběžná otázka byla soudnímu dvoru položena ve věci Adidas. Dceřiná 

společnost Adidas Benelux BV jakožto držitel výhradní licence pro Benelux, společně 

s německou mateřskou společností Adidas-Salomon AG, vlastníkem známé obrazové 

ochranné známky skládající se ze tří stejně širokých podélných pruhů barevně 

kontrastujících na sportovním oblečení a registrované u Úřadu pro ochranné známky v 

Beneluxu, se domáhaly ochrany této známky proti britské společnosti Fitnessworld. 

Společnost Fitnessworld používala na svém sportovním oblečení logo podobné logu 

Adidas, se dvěma pruhy stejné šířky, taktéž barevně kontrastující na sportovním 

oblečení. Společnost Adidas tvrdila, že užití podobného loga společností Fitnessworld 

taktéž na sportovním oblečení vytváří na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny, 

neboť na straně veřejnosti může dojít k asociaci mezi oběma označeními a společnost 

Fitnessworld tak benefituje z dobrého jména ochranné známky Adidasu. Tím by mohla 

být poškozena exkluzivita známky. Nizozemský Nejvyšší soud (Hoge Raad der 

Nederlanden) položil Soudnímu dvoru stejnou otázku, jako Spolkový soudní dvůr 

v případu Davidoff, tedy zda má být čl. 5 odst. 2 směrnice vykládán tak, že vlastník 

ochranné známky s dobrým jménem má také právo napadnout užití podobného označení 

nebo ochranné známky, za podmínek a způsobem stanoveným zákonem, také v případě 

                                                 
60

 Rozsudek Davidoff, body 24-30. 
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užití pro výrobky nebo služby, které jsou stejné nebo podobné jako ty, pro které je 

ochranná známka registrována. 
61

Soudní dvůr zde v odpovědi svůj výklad posunul dále, 

když odpověděl, že pokud se členský stát rozhodne uplatnit fakultativní ustanovení 

směrnice čl. 5 odst. 2, potom je povinen (nikoli již jen oprávněn, jak bylo rozhodnuto 

v kauze Davidoff) ochranným známkám s dobrým jménem, poskytnout alespoň stejnou 

ochranu v případě stejných či podobných označení užitých pro stejné či podobné 

výrobky a služby, jako je podle doslovného znění poskytováno v případě odlišných 

výrobků či služeb. Volba členského státu se tedy vztahuje pouze na to, zda udělí větší 

ochranu známkám s dobrým jménem, ale již ne na situace pokryté touto vyšší ochranou, 

pokud ji již členský stát udělil.
62

 

Lze tedy dovodit, že jelikož Česká republika využila volby dle čl. 5 odst. 2., bude 

muset být § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ vykládán v souladu se závěry Soudního dvora, ke 

kterým ve výše uvedené judikatuře dospěl.  

Soudní dvůr také svou judikaturou přispěl k vyjasnění otázky, zda je podle čl. 5 

odst. 2 směrnice (§ 8 odst. 2 písm. c) ZOZ) potřeba existence nebezpečí záměny, jako je 

tomu u čl. 5 odst. 1 písm. b) (resp. § 8 odst. 2 písm. b)), když ve věci SABEL řekl, že 

tato ochrana nepotřebuje důkaz nebezpečí záměny, a to ani, pokud jde o nepodobné 

zboží.
63

 Ačkoli to totiž směrnice přímo nestanoví, v některých kruzích se tvrdilo, že 

tento požadavek je v čl. 5. odst. 2 směrnice vyjádřen implicitně, jelikož by bylo 

paradoxní, aby se nebezpečí záměny požadovalo u čl. 5 odst. 1 písm. b), kde jde o stejné 

či podobné zboží a služby, ale nikoli už u čl. 5 odst. 2, když zde jde o odlišné zboží 

a služby.
64

 

K jiné vznesené předběžné otázce ve věci Adidas pak Soudní dvůr postavil najisto, 

že pro ochranu známky dle čl. 5 odst. 2 směrnice není na straně veřejnosti potřeba 

existence nebezpečí záměny, ale že postačí existence asociace mezi označeními.
65

 

Soudní dvůr argumentoval tím, že pokud je naplněn jeden z možných zásahů, které jsou 

podmínkou pro aplikaci čl. 5 odst. 2 (nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo 

dobrého jména nebo újma na nich), pak již existuje určitá podobnost, na základě které si 

                                                 
61

 Rozsudek Adidas, bod 12. 
62

 Rozsudek Adidas, body 18-20 a bod 22. 
63

 Rozsudek SABEL, bod 20. 
64

 Stanovisko generálního advokáta F. G: Jacobse ve věci General Motors Corporation v. Yplon SA, ze 

dne 26.11.1998, bod 26. 
65

 Rozsudek Adidas, bod 31. 
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veřejnost vytvořila mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a jiným označením 

spojení, což je pro ochranu dle čl. 5 odst. 2 klíčové. 

Ochranu podle ustanovení čl. 5 odst. 2 můžeme označit také jako ochranu proti 

„rozmělnění“ ochranné známky. Ochranná známka s dobrým jménem neslouží totiž jen 

k odlišení původu, ale také jako označení určité prestiže, garance kvality. Účelem 

ochrany je zde tedy nejen ochrana rozlišovací způsobilosti, ale i image značky.
66

 

Rozmělněním můžeme rozumět jednak újmu na rozlišovacím charakteru ochranné 

známky, která narušuje exkluzivní spojení mezi produktem či službou a vlastníkem 

ochranné známky, jednak poškození dobrého jména známky, které vyvolává asociaci 

ochranné známky se zbožím či službami, které nemají dobrou pověst nebo jsou s image 

známky neslučitelné.
67

 

Z výše uvedeného je zjevné, že zmiňovaná ustanovení směrnice o ochranných 

známkách provedená v ZOZ poskytují ochranným známkám s dobrým jménem širokou 

ochranu. Tato ochrana prostřednictvím příslušné judikatury Soudního dvora, reflektující 

mj. nové způsoby užití ochranných známek na internetu, se ještě rozšiřuje a upřesňuje, 

v poslední době např. rozhodnutími v tzv. Google cases. 

 

1.2.5. Tzv. Google cases 

 

Otázkou ochrany ochranných známek a jejich užití se zabýval Soudní dvůr 

v nedávné skupině případů, týkajících se specifického způsobu užití ochranných 

známek na internetu. Jednalo se o službu Google AdWords, prostřednictvím které 

společnost Google nabízí zadavateli reklamy určit slova, na základě jejichž zadání do 

vyhledávače Google se kromě výsledků vyhledávání zobrazí také jeho reklama.
68

 Tato 

služba je placena podle X-násobku určité částky, přičemž X odpovídá počtu 

„prokliknutí“ uživatelů z vyhledávače na stránky zadavatele reklamy.
69

 Pokud zadavatel 

zadá jako klíčové slovo svou ochrannou známku, nebo pokud zadá cizí ochrannou 

známku, která je ale zapsána pro jiné výrobky a služby (pokud nejde o ochrannou 
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 MORO, E. op. cit., s. 69. 
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 MORO, E. op. cit., s. 69 a 70, s odkazem na rozsudek Tribunálu ve věci Sigla v. Office for 

Harmonisation in the Internal Market, ze dne 22.3.2007, body 37-39. 
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 Obdobné služby však poskytovali i ostatní velcí provozovatelé vyhledávacích portálů. 
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 JYRKKIÖ, L. But I Still Haven´t Found What I´m Looking For - The ECJ and the Use of Competitor´s 

Trademark in Search Engine Keyword Advertising. Helsinki Law Review. 2011, Volume 1, s. 5. 
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známku s dobrým jménem), nelze proti takovému jednání nic namítat. V praxi se však 

začaly objevovat případy, kdy zadavatel jako klíčové slovo zadal ochrannou známku 

své konkurence nebo po „prokliknutí“ nabízel padělky zboží označené předmětnou 

ochrannou známkou.
70

 Takové jednání zcela logicky vadilo majitelům ochranných 

známek, kteří se proti němu začali bránit. A z praktických důvodů zvolili nejdříve 

obranu proti provozovateli těchto služeb, neboť rozsudek proti konkrétnímu zadavateli 

reklamy by neznamenal ochranu proti jiným zadavatelům, kdežto rozsudek proti 

jednomu poskytovateli by mohl takovému jednání zamezit všeobecně.
71

 

Jednou ze zásadních otázek bylo, zda vůbec ze strany provozovatele dochází k užití 

ochranné známky a pokud ano, zda se tak děje v obchodním styku.
72

 Argumentem pro 

byl fakt, že z těchto služeb plyne provozovateli velká část jeho příjmů. Naopak 

argumentem proti byl fakt, že se jedná pouze o naprogramování počítače, nikoli o užití 

označení ve smyslu právních předpisů.
73

 

Soudní dvůr na tuto otázku odpověděl v případu Google Inc. v. Louis Vuitton 

Malletier SA,
74

 ve kterém se společnost Louis Vuitton bránila zobrazování reklamy na 

prodej imitací svých slavných kabelek při zadání ochranné známky „Louis Vuitton“, 

„vuitton“ nebo „lv“ do vyhledávače,
75

 a to tak, že Google sám ochranné známky 

neužíval. Z vytváření technických podmínek nezbytných pro užití ochranné známky 

jakožto klíčového slova a z přijímání plateb za tyto služby nelze dovodit, že by 

provozovatel sám označení užil ve smyslu směrnic o ochranných známkách nebo 

nařízení o ochranné známce Společenství.
76

 Inzerent však podle Soudního dvora 

ochrannou známku v obchodním styku užívá, neboť je prostředkem užívaným ke 

spuštění jeho reklamy.
77

 Podle Boháčka a Menčla je tento závěr v praxi aplikovatelný 

i na jiné případy, kdy by například poskytovatel pro zadavatele na jeho objednávku balil 
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 BOHÁČEK, M., MENČL, J. op. cit. (1. část), s. 344. 
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 BOHÁČEK, M., MENČL, J. op. cit. (1 část), s. 344. 
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 HART, T., CLARK, S., FAZZANI, L. op. cit., s. 114. 
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 BOHÁČEK, M., MENČL, J. op. cit. (1 část), s. 345. 
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 Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 23. března 2010 ve věci Google France SARL v. Louis Vuitton 

Malletier SA, spojené případy C-236/08, C-237/08 a C-238/08. 
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 Jednalo se o spojené případy, v ostatních případech šlo totiž o stejný princip. Dalším žalujícím byla 
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V posledním případě šlo o ochrannou známku „Eurochallenges“ zapsanou pro poskytování manželských 
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 SENFTLEBEN, M., op. cit. p. 60. 
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 Rozhodnutí ve věci Google v. Louis Vuitton, body 51 a 52. 
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jeho výrobky a opatřoval je ochrannou známkou třetí osoby. Pokud takový poskytovatel 

nevěděl nebo vědět nemohl, že jde o porušení ochranné známky třetí osoby, měl by 

odpovědnost nést ten, kdo si balení objednal.
78

 Dalším rozměrem těchto kauz byla 

otázka odpovědnosti provozovatele internetového vyhledávače podle směrnice 

o elektronickém obchodu, což však již přesahuje rámec této diplomové práce.
79

 

Co je však na tomto rozhodnutí zajímavé, že Soudní dvůr zde přiblížil aplikaci 

ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) a písm. b) směrnice o ochranných známkách, když řekl, 

že je podstatné, jakým způsobem je reklama zobrazená po „prokliknutí“ prezentována. 

Pokud běžně informovanému a přiměřeně pozornému uživateli internetu neumožňuje 

nebo znesnadňuje zjistit, od koho zobrazené výrobky či služby pocházejí - zda od 

majitele ochranné známky, s ním hospodářské propojené nebo úplně jiné osoby.
80

 Tím 

však přináší i do režimu dvojí identity povinnost prokazovat existenci nebezpečí 

záměny, která však podle textu směrnice o ochranných známkách má být prokazována 

jen v případě užití dle čl. 5 odst. 2 písm. b). Jyrkkiö konstatoval, že ačkoli nebezpečí 

záměny nebylo výslovně zmíněno, Soudní dvůr povinnost jeho testu de facto stanovil.
81

 

Podle Boháčka a Menčla se však jedná o logický důsledek toho, že si v případě užití 

dvojí identity lze těžko představit dotčení základní funkce ochranné známky (jak již 

Soudní dvůr dříve judikoval v rozhodnutí Arsenal v. Reed) bez toho, aniž by došlo 

k nebezpečí záměny.
82

 

O lehce modifikovanou situaci šlo v kauze L´Oréal SA v. eBay International.
83

 

Společnost eBay provozuje globální internetový obchod, kde prodávají jednotlivci nebo 

podniky své zboží a služby. L´Oréal žaloval eBay z účasti na porušování práv 

z ochranných známek tím, že kupoval jako klíčová slova pro svůj obchod ochranné 

známky L´Orealu. Zde vyvstaly dvě otázky: první bylo užití klíčových slov pro 

propagaci svého vlastního obchodu. Podle Soudního dvora se však nejednalo o užití ve 
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smyslu známkoprávním. Druhou otázkou pak bylo užití klíčových slov pro propagaci 

zboží prodávaného uživateli eBay, které Soudní dvůr považoval za užití v případě, že 

propagované zboží bylo padělkem, neboť tato reklama vytvořila zjevnou asociaci mezi 

zbožím L´Oréalu a zbožím prodávaným na eBay.
84

 Pokud totiž byla pomocí klíčových 

slov zobrazována reklama pouze na stránky eBay, šlo sice o užití v obchodním styku, 

ale nikoli již o užití jakožto ochranné známky.
85

 

Výše uvedená argumentace byla posunuta dále a rozšířena i na ochranné známky 

s dobrým jménem ve věci Interflora v. Marks Spencer, kdy Soudní dvůr odpovídal na 

otázku, zda by rezervace klíčového slova shodného s ochrannou známkou s dobrým 

jménem mohla být posuzována jako protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo 

dobrého jména ochranné známky (tzv. free riding), či újma na nich (v angličtině 

dilution).
86

 Soudní dvůr zde uvedl, že je zjevné, že pokud si konkurent majitele 

ochranné známky s dobrým jménem tuto zaplatí jako klíčové slovo, jedná se o jednání 

s cílem využití rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranné známky. Tím tak 

přiláká pozornost velkého množství uživatelů, kteří hledali konkurentovu ochrannou 

známku s dobrým jménem. Pokud se tak děje bez řádného důvodu, jde o porušení práv 

z ochranné známky. Jestliže však jde o poctivé (nejde o napodobeniny, nedochází 

k pošpinění či rozmělnění ochranné známky) nabízení alternativního zboží či služeb, je 

takové jednání v rámci zdravé hospodářské soutěže.
87

 Na závěr je potřeba zmínit, že 

Soudní dvůr v těchto rozhodnutích vytvořil koncept tzv. průměrného uživatele 

internetu,
88

 kterým již není průměrný zákazník výrobků a služeb, což byla skupina 

bezesporu užší.
89

 Tento uživatel je podle Soudního dvora běžně informovaný 

a přiměřeně pozorný a bude tak zajímavé, jak se bude tento pojem z obsahového 

hlediska do budoucna v judikatuře vyvíjet.
90
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1.2.6. Ochranná známka s dobrým jménem 

 

Samotný pojem dobrého jména ochranné známky není legálně definován. 

Rozumíme jím obecně případy, kdy ochranná známka již nabyla takové známosti 

v kladném slova smyslu, že je hodnotou samou o sobě a její užití, byť i na naprosto 

odlišných výrobcích či službách, znamená zvýšení atraktivity těchto výrobků či služeb 

a v důsledku pravděpodobně hospodářský prospěch (neoprávněného) uživatele. Dalším 

nežádoucím důsledkem by mohlo být rozmělnění známky, v případě horší kvality zboží 

zklamání spotřebitele, a tedy snižování hodnoty známky. 

K vymezení pojmu dobrého jména známky uvádí Horáček, ve shodě s judikaturou 

Nejvyššího soudu
91

, následující kritéria: známost u veřejnosti v důsledku užívání 

ochranné známky, očekávané dobré vlastnosti výrobků nebo služeb známkou 

označených, důvěra.
92

 Dobré jméno tak bude prokazováno v každém jednotlivém 

případě s ohledem na konkrétní situaci. 

Pojem ochranné známky s dobrým jménem byl fakultativně první směrnicí 

o ochranných známkách zaveden v členských státech již v roce 1989. Otázkou výkladu 

pojmu dobrého jména se však Soudní dvůr zabýval až v roce 1999 v rozsudku General 

Motors
93

. Spor mezi americkou společností General Motors Corporation a belgickou 

společností Yplon SA se týkal užití známky „Chevy“. Společnost General Motors měla 

v Beneluxu tuto ochrannou známku zaregistrovánu pro motorová vozidla, v době sporu 

ji používala zejména pro dodávky a to na území Belgie. Společnost Yplon měla také 

v Beneluxu zaregistrovánu ochrannou známku „Chevy“, ale pro jiné třídy a používala ji 

pro čistící prostředky. Společnost General Motors podala u Obchodního tribunálu 

v Belgii návrh na zákaz užití známky Chevy společností Yplon, neboť užití na čistících 

prostředcích známku rozmělňuje a poškozuje její reklamní funkci. Této ochrany se 

dovolávala mj. proto, že podle ní její ochranná známka „Chevy“ měla dobré jméno, což 

společnost Yplon rozporovala. Obchodní tribunál aplikující právo Beneluxu, kde byla 

využita možnost ochrany známek s dobrým jménem podle první směrnice o ochranných 

známkách, položil ve sporu Soudnímu dvoru otázku, co se vlastně rozumí pod pojmem 

dobré jméno a vzhledem k jakému území má být posuzováno (v konkrétním případě se 
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Obchodní tribunál ptal, zda musí mít ochranná známka dobré jméno ve všech zemích 

Beneluxu, nebo zda postačuje pouze v jeho části). 

Soudní dvůr uzavřel, že ochrana se poskytuje takové ochranné známce, která má 

určitý stupeň známosti mezi veřejností. Musí se jednat o takový stupeň známosti 

původní ochranné známky, že pokud je veřejnost konfrontována s pozdější ochrannou 

známkou, může si utvořit asociaci mezi těmito dvěma známkami, i když jsou užity pro 

nepodobné zboží nebo služby a v důsledku toho může být na dobré jméno původní 

ochranné známky poškozeno. Na dobré jméno nelze pohlížet pomocí stanovení 

nějakého procenta veřejnosti, které by mělo takovou známku znát. Veřejnost, u které by 

ochranná známka měla mít dobré jméno, musí být stanovena jako ta část veřejnosti, 

která je danou ochrannou známkou dotčená a podle povahy výrobku nebo služby to 

může být jak široká veřejnost, tak určitá specializovaná veřejnost, například obchodníci 

v určitém sektoru. V případě ochranné známky s dobrým jménem by pak takovou 

známku měla znát značná část této relevantní veřejnosti. Národní soudy však musí brát 

v potaz další kritéria, jako jsou podíl na trhu, který ochranná známka má, intenzita, 

geografický rozsah a délka jejího užívání a objem investic, které do její propagace 

podnik vložil.
94

 A konečně, k otázce teritoria řekl, že postačí, když bude mít ochranná 

známka dobré jméno v podstatné části členského státu. V daném konkrétním případě 

pak území Beneluxu považoval jako území jednoho členského státu a pokud ochranná 

známka měla dobré jméno alespoň v jedné ze zemí Beneluxu, je to podle Soudního 

dvora podstatná část teritoria. 

S ohledem na výše uvedené závěry Soudního dvora pak nelze než souhlasit 

s Charvátem, když zhodnotil, že při výkladu dobrého jména převážilo hledisko 

kvantitativní nad kvalitativním a domnívá se, že by mělo být také použito hledisko 

pozitivního vztahu veřejnosti k dané ochranné známce
95

. Jinak totiž ochrannou 

známkou s dobrým jménem může být známka, která splní všechna kvantitativní kritéria, 

ale mezi relevantní veřejností bude mít spíše špatnou pověst. Z různých jazykových 

verzí pojmu dobrého jména ve směrnici, které Soudní dvůr srovnával, vyplývá, že 

i v jiných jazycích obsahuje tento pojem určitou pozitivní konotaci
96

, některé však 
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obsahově znamenají pouze známost
97

, ke které se Soudní dvůr, aniž by se vůbec 

možným pozitivním rozměrem pojmu zabýval, ve svém rozhodnutí General Motors 

přiklonil. Otázkou tedy zůstává, co zákonodárce, resp. Soudní dvůr chrání - zda 

prostředky vložené do propagace značky bez ohledu na to, zda si k ní veřejnost udělala 

kladný vztah a tedy vychází z principu že „špatná pověst je také pověst“ a je lepší než 

žádná pověst, nebo zda chrání to, že se vlastníkovi známky podařilo prostředky a úsilím 

vloženými do ochranné známky vytvořit něco více, k čemu má veřejnost pozitivní 

vztah.  

Je třeba poznamenat, že Nejvyšší soud dobré jméno definoval jako vyjádření „toho, 

že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, 

které od výrobků nebo služeb žalobkyní takto označených očekává, a věnuje jí svou 

důvěru“.
98

 Z této definice jasně vyplývá podmínka pozitivního vztahu veřejnosti 

k známce, tedy kvalitativní přístup. 

 

1.3. Evropská právní úprava práv z ochranných známek 

 

 Jak již bylo výše zmíněno, evropské právo do systému ochranných známek 

zasáhlo v roce 1989 první směrnicí o ochranných známkách, která byla následně 

nahrazena druhou směrnicí o ochranných známkách. Jednalo se však stále o národní 

ochranné známky, což bylo pro společnosti operující na vnitřním trhu obtížné 

a nákladné. V roce 1994 však přibylo také nařízení o ochranné známce Společenství 

č. 40/94
99

, které bylo následně nahrazeno nařízením č. 207/2009
100

. Jako úřadem 

příslušným k registraci ochranné známky společenství byl zřízen Úřad pro harmonizaci 

na vnitřním trhu v Alicante (dále jen „OHIM“). 

Nařízení o ochranné známce Společenství a směrnice o ochranných známkách 

jsou ve většině svých ustanovení shodné (podle čl. 9 odst. 1 písm. a) - c) nařízení 

požívají ochranné známky Společenství ochranu odpovídající čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice), 

je zde však řada specifických detailních odlišností mezi úpravou směrnice a nařízení, 

                                                 
97

 Např. pojmy „bekannt ist“ v německé verzi, „bekend is“ v holandské verzi a „är känt“ ve švédské verzi 

znamenají zjevně spíše známost bez pozitivní konotace. Viz. Rozsudek General Motors, bod 20. 
98

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2662/2012. 
99

 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství. 
100

 Nařízení Rady(ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství. 
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které vyplývají částečně z fakultativnosti některých ustanovení směrnice a také z větší 

potřeby ochrany nabytých práv podle směrnice.
101

 

 Jak již bylo zmíněno, větší část soudních sporů se týká národních ochranných 

známek, nežli ochranných známek Společenství, a proto lze, pokud jde o shodná 

ustanovení směrnice o ochranných známkách a nařízení o ochranné známce 

Společenství, odkázat na judikaturu Soudního dvora uvedenou v podkapitole 1.2. Velká 

část sporů, která se před Soudní dvůr dostane, jsou odvolání proti rozhodnutím 

odvolacího senátu OHIM, která jsou kazuistická a nelze z nich tak často vyvodit obecný 

právní princip.
102

 

 

1.4. Mezinárodní úprava práv z ochranných známek 

 

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

národními. Existuje však celá řada mezinárodních úmluv, které přiznávají národním 

známkám mezinárodní uznání.
103

 Na mezinárodní úrovni jsou práva z ochranných 

známek upravena Pařížskou úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883 

(dále jen „Pařížská úmluva“)
104

, která zvolila princip priority. Ustanovení týkající se 

ochranných známek se stávají pro jednotlivce závazná tím, že smluvní státy splní svou 

povinnost tato ustanovení implementovat do svého právního řádu. 

 V roce 1891 na Pařížskou úmluvu navázala Madridská úmluva, která byla přijata 

za účelem zjednodušení procedury přihlašování ochranných známek ve více zemích., 

stejně jako tomu bylo v případě Madridského protokolu v roce 1989.
105

 K registraci 

mezinárodních ochranných známek je příslušná Světová organizace duševního 

vlastnictví (WIPO) se sídlem v Ženevě. 

 Podstatnou mezinárodní úmluvou, která se také dotkla ochranných známek, byla 

Dohoda TRIPS a zejména její článek 16. 

 

                                                 
101

 COOK, T. op. cit., s. 232. 
102

 COOK, T. op. cit., s. 232. 
103

 HART, T., CLARK, S., FAZZANI, L., op. cit., s. 89. 
104

 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20.3.1883, revidovaná v Bruselu dne 

14.12.1990, ve Washingtonu dne 2.6.1911, v Haagu dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Lisabonu 

dne 31.10.1958 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 a změněná dne 2.10.1979, vyhl. č. 64/1975 Sb. ve znění 

vyhl. č. 81/4985 Sb. 
105

 HART, T., CLARK, S., FAZZANI, L., op. cit., s. 90. 
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1.4.1. Všeobecně známá ochranná známka 

 

Institut všeobecně známé ochranné známky byl zaveden článkem 6bis Pařížské 

úmluvy (v angličtině well-known mark). Smluvní státy Pařížské úmluvy se v něm 

zavázaly odmítnout či zrušit zápis a zakázat užívání „tovární nebo obchodní známky, 

která je reprodukce, napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se 

známkou, o které podle posudku příslušeného úřadu země zápisu nebo užívání je tam 

všeobecně známo, že je již známkou osoby oprávněné požívat výhod této Úmluvy 

a užívanou pro stejné nebo podobné výrobky.“ Pro domáhání se výmazu je potom 

v odstavci 2 článku 6bis stanovena lhůta 5 let ode dne zápisu všeobecně známé 

ochranné známky. Tato ochrana se vztahuje pouze na ty známky, které se staly 

všeobecně známými v jiném smluvním státě Pařížské úmluvy. 

Rozdíl mezi ochrannou známkou s dobrým jménem (v angličtině reputation) 

a všeobecně známou ochrannou známkou není uspokojivě vyjasněn. Obě totiž poskytují 

ochranu i pro nestejné zboží a služby, neboť na článek 6bis Pařížské úmluvy, který 

stanoví ochranu všeobecně známé ochranné známky pro stejné nebo podobné výrobky 

navázal čl. 16 Dohody TRIPS, který ve svém odst. 3 rozšířil článek 6bis i na služby. Čl. 

16 odst. 3 Dohody TRIPS pak poskytuje ochranu jím poskytovanou i na nepodobné 

zboží a služby „za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k tomuto 

zboží nebo službám by ukazovalo na vztah mezi tímto zbožím nebo službami a majitelem 

zapsané ochranné známky, a za předpokladu, že zájmy majitele zapsané ochranné 

známky by pravděpodobně takovým užíváním byly poškozeny.“  

Rozšířená ochrana podle článku 16 odst. 3 Dohody TRIPS, která připomíná 

rozšířenou ochranu poskytovanou dobré známce, se z textu ustanovení použije pouze na 

zaregistrované zboží a služby („se použije mutatis mutandis na zboží a služby, které 

nejsou podobné těm, pro které byla ochranná známka zapsána“). Ustanovení čl. 6bis se 

tedy použije na označení zaregistrovaná i nezaregistrovaná, zatímco ustanovení čl. 16 

odst. 3 Dohody TRIPS se použije jen na registrovaná označení. V roce 1999 však WIPO 

přijalo doporučení k všeobecně známým známkám,
106

 podle jehož čl. 4 se všeobecně 
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 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted by the 

Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and General Assembly of the World 

Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meeting of the Assemblies of 

the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999. 
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známým ochranným známkám poskytuje rozšířená ochrana, jako známkám s dobrým 

jménem, bez ohledu na jejich registraci. 

V případu General Motors se k této otázce vyjádřila jak společnost General Motors 

a Evropská komise (dále jen „Komise“), tak také hlouběji generální advokát F. G. 

Jacobs, ale Soudní dvůr se ve svém rozhodnutí k této věci nevyjádřil a Jacobsovu 

argumentaci nepřejal. F. G. Jacobs ve svém stanovisku uvedl, že ochrana udělená 

všeobecně známé ochranné známce je udělena známce bez registrace, a tudíž že 

požadavek všeobecné známosti by měl být vyšší, než požadavek dobrého jména. 
107

 Na 

svou podporu uvádí příklad z německých jazykových verzí těchto dokumentů, které pro 

všeobecně známou ochrannou známku používají pojem „notorisch bekannt“ a pro 

ochrannou známku s dobrým jménem „bekannt“. Toto lze označit jako kvantitativní 

vyjádření obou pojmů, kdy lze jednoznačně říci, že nároky na všeobecně známou 

ochrannou známku by měly být vyšší. Takový argument však nelze použít u zemí, 

jejichž pojmy pro dobré jméno jsou spíše kvalitativním vyjádřením, neboť pak nelze 

takto jednoduše srovnávat (např. anglické well-known pro všeobecně známou 

ochrannou známku a „reputation“ pro dobré jméno). Bez ohledu na to však Jacobs 

uzavírá, že všeobecně známá ochranná známka by měla být známější, než ochranná 

známka s dobrým jménem.
108

 

Pro všeobecně známé ochranné známky se potom dovozuje stejná ochrana, jako pro 

zapsané ochranné známky.
109

 

 

2.  Právní úprava práv z nekalé soutěže 
 

2.1. Úvod 

 

 V druhé kapitole bude rozebrána právní úprava práv vyplývajících z nekalé 

soutěže. Vzhledem k zaměření této práce bude rozebrána pouze ta část právní úpravy, 

která je vzhledem k ochranným známkám, resp. označením, která nejsou jako ochranná 

známka registrována, relevantní. Budou tedy rozebrány, kromě generální klauzule, 

                                                 
107

 Stanovisko generálního advokáta F. G: Jacobse ve věci General Motors, bod 33. 
108

 Stanovisko generálního advokáta F. G: Jacobse ve věci General Motors, bod 37. 
109

 BOHÁČEK, M, MENČL, J., op. cit. (1. část), s. 345.  
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skutkové podstaty klamavého označení zboží nebo služby, srovnávací reklamy, 

vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti. Právní úprava bude vždy 

doplněna o judikaturu doplňující nebo upřesňující předmětná ustanovení tak, aby náhled 

byl celistvý. Výklad bude podán tak, aby mohl sloužit pro následný rozbor v kapitole 

třetí. 

Právo nekalé soutěže je soukromoprávní částí práva hospodářské soutěže, 

jejímiž hlavními cíli jsou ochrana zájmů soutěžitelů, ochrana zájmů spotřebitelů 

a ochrana hospodářské soutěže v kvalitativním slova smyslu.
110

 

Na rozdíl od veřejnoprávní úpravy protisoutěžních dohod, zneužití dominantního 

postavení či zakázaných státních podpor, není nekalá soutěž v primárním právu 

Evropské unie upravena. Evropské právo se „spokojilo“ pouze s harmonizací některých 

institutů prostřednictvím směrnic - v roce 1984 byla přijata směrnice č. 84/450 

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé 

reklamy (dále jen „první směrnice o klamavé reklamě“)
111

, která byla v roce 1997 

rozšířena i na srovnávací reklamu
112

 a v roce 2007 nahrazena směrnicí o klamavé 

a srovnávací reklamě
 
(dále jen „směrnice o klamavé a srovnávací reklamě“).

113
 

Proto se v případě nekalé soutěže jedná o jednotlivé národní právní úpravy, které 

zapracovávají uvedené směrnice Evropské unie. Právní úprava nekalé soutěže také 

zčásti vychází ze směrnice o nekalých obchodních praktikách,
114

 která je promítnuta do 

zákona na ochranu spotřebitele. Tato část práva nekalé soutěže však není předmětem 

této diplomové práce. 

Právo nekalé soutěže není upraveno žádným evropským nařízením, ani není 

upraveno na úrovni mezinárodního práva. V této kapitole bude proto rozebírána 

aktuální česká právní úprava s přihlédnutím k evropským směrnicím a s rozebráním 

bohaté české judikatury k této věci. 

 

                                                 
110

 ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a.s., 2010, s. 4. 
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 Směrnice Rady č. 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů 

členských států týkajících se klamavé reklamy. 
112

 Stalo se tak směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/114/ES ze dne 12 prosince 2006 o klamavé a 

srovnávací reklamě. 
114

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES. 
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2.2. Česká právní úprava práv z nekalé soutěže 

 

Česká právní úprava nekalé soutěže byla až do 31.12.2013 obsažena v zákoně 

č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, od 1.1.2014 je však s jeho zrušením přesunuta do 

ustanovení § 2976 až 2990 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
115

 Ačkoli se 

ve většině případů jedná o vztahy mezi obchodními korporacemi, právní úprava nekalé 

soutěže byla včleněna do občanského zákoníku s odůvodněním, že se jednak jedná 

o obecné ustanovení pro hospodářskou soutěž v soukromém právu, jednak proto, že se 

soutěž neomezuje jen na podnikatele.
116

 Je zařazena v části IV - relativní majetková 

práva, hlava III - závazky z deliktů. 

Právní úpravu lze rozdělit na dvě části, a to na generální klauzuli nekalé soutěže 

a zákonné skutkové podstaty nekalé soutěže, ke kterým ještě přistupují tzv. soudcovské 

skutkové podstaty nekalé soutěže rozvíjející demonstrativní výčet zákonných 

skutkových podstat. 

Na každou skutkovou podstatu nekalé soutěže, ať už zákonnou či soudcovskou, 

je potřeba použít kritéria generální klauzule. Mezi autory odborné literatury se nacházejí 

dva názory na vztah generální klauzule a zákonných skutkových podstat nekalé soutěže. 

První z nich, spíše většinový, říká, že pokud nedojde k naplnění generální klauzule, 

nebude se v praxi jednat o nekalou soutěž, i kdyby šlo o naplnění konkrétní zákonné 

skutkové podstaty. Tento názor ve svých publikacích zastávají např. JUDr. Jindřiška 

Munková
117

 nebo JUDr. Dana Ondrejová
118

 a další
119

. Druhá diskutovaná možnost je, 

že pokud dojde k naplnění zákonné skutkové podstaty nekalé soutěže, má dané jednání 

automaticky znaky generální klauzule - tento názor představuje např. prof. 

Pelikánová.
120

  

Tato nejednotnost může mj. vyplývat i z toho, že samotná rozhodnutí Nejvyššího 

soudu nejsou v této věci jednotná. Zatímco ve většině svých rozhodnutí se Nejvyšší 

soud přiklonil k názoru, že bez naplnění generální klauzule není potřeba vůbec zjišťovat 
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vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 172. 
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 Srov. PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 1. díl. 3 přepracované vydání. Praha: 

Linde Praha, a.s., 2003, s. 418. 
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naplnění zvláštních skutkových podstat,
121

 určitý výkyv v jeho rozhodovací praxi 

znamenalo rozhodnutí z roku 2006, ve kterém Nejvyšší soud řekl, že „pokud bude 

naplněna některá ze zvláštních skutkových podstat, bude mít protiprávní jednání 

současně znaky generální klauzule“.
122

 Tento názor již však ve svých následných 

rozhodnutích nezopakoval. 

Ondrejová v této souvislosti hovoří o omezující a rozšiřující funkci generální 

klauzule - omezující, neboť nenaplněním generální klauzule nedojde ani k naplnění 

zvláštních skutkových podstat, rozšiřujícím, neboť umožňuje postihovat i soudcovské 

skutkové podstaty.
123

 

Společné pro všechny typy nekalosoutěžního jednání je, že není potřeba 

zavinění
124

, postačí tedy objektivní výsledek, který je nekalou soutěží. Takové jednání 

nemusí být opakované nebo dlouhodobé, postačí jeho jednorázový výskyt. 

 

2.3. Generální klauzule nekalé soutěže 

 

Chování soutěžitelů na trhu se v místě a čase mění, jejich vynalézavost se stále 

posouvá a některá jednání, která by dříve byla považována za nekalosoutěžní, jsou dnes 

běžně přijímanou praxí. Je to fenomén, který nelze v zákoně vždy konkrétně upravit. 

Proto je potřeba, aby existovalo obecně formulované pravidlo, které bude aplikovatelné 

vždy na nové způsoby chování a na základě kterého bude moci soud v konkrétních 

případech postupovat i tam, kde neexistuje konkrétní skutková podstata nekalé 

soutěže.
125

 Podle Ondrejové generální klauzule umožňuje soudcům při rozhodování 
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uplatnit přirozenoprávní hledisko a slouží k vyplňování mezer v právu.
126

 Na druhou 

stranu částečně narušuje právní jistotu adresátů této normy, neboť si nemohou být nikdy 

jisti, zda jejich jednání nenaplňuje všechny znaky nekalosoutěžního jednání. 

Zmiňované pravidlo je zakotveno v ustanovení § 2976 odst. 1 občanského 

zákoníku, tzv. generální klauzule nekalé soutěže. 

Podle tohoto ustanovení se nekalé soutěže dopustí ten, kdo „se dostane 

v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým 

přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům“ a dále stanoví, že se nekalá soutěž 

zakazuje. Bez takového zákazu by nebylo možno uplatnit sankční prostředky.
127

 

Kritérii nekalé soutěže podle generální klauzule tedy jsou: 

1. jednání v hospodářském styku,  

2. rozpor s dobrými mravy soutěže a 

3. jednání způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. 

O jednotlivých kritériích a k nim vztahující se judikatuře bude pojednáno 

v podkapitolách 2.3.1. až 2.3.3. níže. Vzhledem k tomu, že definice generální klauzule 

zůstala až na drobná upřesnění a změny v zásadě nezměněna již od dob 

prvorepublikového zákona proti nekalé soutěži
128

, je v dnešní době k této věci 

relevantní jak judikatura prvorepubliková, tak porevoluční. 

 

2.3.1. Účast v hospodářském styku 

 

Hospodářským stykem se rozumí množina obsahově širší než hospodářská soutěž, 

kterou jako možnou alternativu k hospodářskému styku používala definice generální 

klauzule v obchodním zákoníku.
129

 

Účast v hospodářském styku je potřeba podle aktuální judikatury vnímat v co 

nejširším smyslu, když podle Nejvyššího soudu je kritériem existence zájmu na 

výsledku hospodářské soutěže, tedy konkurenčního boje dvou soutěžitelů.
130
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Podle téhož rozsudku Nejvyššího soudu je „nutno prvořadě odpovědět na 

otázku, zda lze v jednání žalované spatřovat soutěžní záměr či účel (nikoli úmysl!), tzn., 

zda jejím jednáním jsou objektivně sledovány soutěžní, konkurenční cíle.“
131

 Tato 

podmínka pak podle Nejvyššího soudu není splněna, pokud se jednání týká podávání 

informací spotřebitelům či objektivního testování výrobků apod. 

V citovaném případě šlo o žalovanou nemocnici, která nabízela v případě úmrtí 

pozůstalým informační leták, kde doporučovala jediného poskytovatele pohřebních 

služeb, čímž se podle žalobce, jiného poskytovatele pohřebních služeb, dopouštěla 

nekalosoutěžního jednání. Nejvyšší soud však uzavřel, že zde nebyl prokázán soutěžní 

záměr žalované, když šlo o informaci pozůstalým a dovolání s výše uvedeným 

odůvodněním zamítl. 

Tento přístup pak Nejvyšší soud potvrdil a upřesnil mj. v rozsudku ve věci 

Farma Bolka Polívky v. VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o., když řekl že “nezávisí na 

místě, kde se podnikání uskutečňuje, ani na charakteru podnikání soutěžitelů, nýbrž na 

rozhodující skutečnosti, zda jednání jednoho soutěžitele zasahuje do sféry činnosti 

druhého soutěžitele.”
132

 

Dle Nejvyššího soudu dále nelze účast v hospodářském styku vnímat pouze jako 

konkurenční vztah, nýbrž jako vztah všech, mezi nimiž dojde na trhu k hospodářskému 

zájmovému trhu na základě povahy jejich výrobků či služeb, ačkoli k přímému 

konkurenčnímu střetu nikdy nedojde.
133

 

Hospodářská soutěž vzniká mezi soutěžiteli. Soutěžitelé jsou pojmem 

judikatorně vnímaným velice široce, tj. jako jakékoli subjekty, které do soutěže vstoupí, 

osoby fyzické i právnické, podnikatelé i nepodnikatelé. Například ve věci České 

agentury na podporu obchodu v. Czech Trade Internet s.r.o., byla Nejvyšším soudem 

dovozena existence soutěžního vztahu mezi příspěvkovou organizací a soukromým 

podnikatelským subjektem,
134

 v jiném svém rozhodnutí zase Nejvyšší soud připustil, že 

soutěžitelem může být i třetí osoba nebo zaměstnanec.
135

 

Současná judikatura často odkazuje i na judikaturu prvorepublikovou, se kterou 

lze vzhledem k podobné právní úpravě dovodit kontinuitu, například na rozhodnutí 
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Nejvyššího soudu z r. 1935: „Účel soutěžní je tehdy vyloučen, jestliže projev byl učiněn 

bez jakéhokoli vztahu k soutěži a jestliže od toho, kdo jej vnímá, nemůže být ani na účel 

soutěžní vztahován”.
136

 

 

2.3.2. Rozpor s dobrými mravy soutěže 

 

Rozpor s dobrými mravy soutěže je otázka právní, nikoli skutková.
137

 Nelze ho 

vnímat jako rozpor s dobrými mravy všeobecně. Jedná se o specifickou kategorii 

s dynamickým obsahem, ve které platí pravidla jiné morálky než u dobrých mravů.
138

 

Pojem dobrých mravů soutěže znal již zákon proti nekalé soutěži
139

 a Nejvyšší soud 

Československé republiky se k němu ve svém rozsudku ze dne 4.2.1933 vyjádřil takto: 

„V onom směru jest rozlišovati mezi dobrými mravy vůbec a mezi dobrými mravy 

soutěže. Jsou jednání, jež jsou sice podle zásad obecné morálky nezávadná, mohou však 

býti závadná s přísnějšího hlediska dobrých mravů soutěže; naproti tomu nesmí však 

ani při obchodním styku ani při soutěži jednání a zvyklosti odporovati požadavkům 

občanské morálky. Jest posuzovati podle konkrétních poměrů, co se srovnává s dobrými 

mravy vůbec a s dobrými mravy soutěže. Měřítkem v podstatě budou mravní názory, 

obyčeje, zvyklosti, usance apod., které zachovávají všichni spravedlivě, poctivě, čestně 

a svědomitě jednající účastníci soutěžního zápasu. Pokud jest dbáti zájmů 

soutěžitelských a zájmů zákaznických. Solidarita soutěžitelská nesmí sahati tak daleko, 

aby znemožňovala ochranu spotřebitelů a volnost soutěže.“
140

 Zde jsou dobré mravy 

soutěže brány jako kategorie přísnější než dobré mravy obecně.  

Současná judikatura u tohoto pojmu však spíše zdůrazňuje, že je potřeba jej 

vykládat vzhledem k danému odvětví i času, neboť dobré mravy soutěže se vyvíjí. Jde 

o mimoprávní etické zásady, které jsou kladeny na ty, kdo se v daném čase účastní 

hospodářské soutěže a vymezují tak, co se v dané oblasti považuje za etické jednání.
141
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Dobré mravy soutěže jsou pak kategorií, ve které se určitý stupeň agresivity 

předpokládá, kde se neuplatní římská zásada neminem laedere.
142

 

 

2.3.3. Jednání způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům 

 

Nekalá soutěž je civilní delikt ohrožovací a tedy není potřeba prokazovat 

skutečnou újmu, postačí, že její vznik hrozí. Újma je pojem široký, kterým rozumíme 

jak hmotnou škodu, tak nemajetkovou újmu (újmou podle Nejvyššího soudu může být 

např. přesun zákazníků, snížení možného zisku apod.
143

). 

Nejvyšší soud v otázce újmy zastává názor, že se vyžaduje pouhá způsobilost 

jednání újmu způsobit, její vznik není nutný. Naopak pouhý vznik újmy bez dalšího 

nesvědčí o nekalosoutěžním jednání, neboť újma může být způsobena prostředky 

v soutěži, které budou považovány za soutěžně slušné. Musí se však jednat o reálnou, 

nikoli nepravděpodobnou nebo vyspekulovanou možnost. Ačkoli není stanoven žádný 

minimální rozsah újmy, podle Nejvyššího soudu se nejedná o zanedbatelnou újmu - ta 

vlastně újmou není.
144

 Hajn toto pravidlo nazývá tzv. bagatelní klauzulí.
145

 

Zákazníkem je nutno rozumět jak spotřebitele, tedy výlučně osobu fyzickou, tak 

zákazníka jakožto právnickou osobu či podnikatele fyzickou či právnickou osobu. V 

případě zákazníka - spotřebitele se potom uplatní tzv. hledisko průměrného 

spotřebitele.
146

 

Otázkou je, na čí ochranu je právní úprava nekalé soutěže zaměřena více. 

Spotřebitel se totiž, na rozdíl od podnikatele (až na výjimečné případy), není schopen 

tak účinně nekalé soutěži bránit (a pravděpodobně ji mnohdy ani nepozná), jako je tomu 

u podnikatelů.
147
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2.3.4 Časové hledisko nekalosoutěžního jednání 

 

Mimo výše uvedené, ze zákonného znění vyplývající podmínky generální 

klauzule, je potřeba zdůraznit, že je konstantně judikována časová omezenost určitého, 

právem nekalé soutěže chráněného stavu. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu „není 

smyslem ani účelem ochrany proti jednání v nekalé soutěži zakonzervovat určitý stav, 

který by v důsledku vyhovění zdržovacím nárokům nastolil časově neomezené 

monopolní postavení žalobce na trhu a tím znemožnil volnou tržní soutěž“.
148

 Kritérii 

délky ochrany nového řešení na trhu pak jsou zejména novost řešení, jeho význam, 

přiměřenost délky ochrany formálních práv, návratnost investic a ustálení pozice 

soutěžitele na trhu.
149

 Soutěžiteli, který investoval a přinesl na trh novinku, by se podle 

Nejvyššího soudu mělo dostat odpovídajícího zhodnocení v jeho postavení, a to po 

odpovídající dobu, nikoli navždy.
150

 Po uplynutí určité doby ochrany musí být dána 

přednost volné soutěži na trhu před zájmem daného soutěžitele.
151

 

Na závěr je potřeba zdůraznit, že výše uvedená rozhodnutí se týkala výrobků 

spíše technické povahy (stojany na reklamu u silnic, dopravníky na použité nádobí, 

vanová dvířka), nicméně soud zmínil ochranu jako dočasnou mj. i pro vzhled výrobku. 

V případě vanových dvířek, kdy se žalobkyně dovolávala proti rozhodnutí odvolacího 

soudu, kterým byl její návrh na zdržení se nabízení nebo uvádění na trh plastových 

vanových dvířek zamítnut, byla tato problematika také řešena. Žalobkyně namítala, že 

tvrzení odvolacího soudu o tom, že po 14 letech existence na trhu byla pozice žalobkyně 

dostatečně ustálena a náklady, které do svého výrobku vložila, se jí promítly v jejím 

dobrém postavení na trhu a že tedy již není potřeba její ochrany, je příliš extenzivním 

výkladem předchozí judikatury a že “není žádného právního ani rozumného důvodu, 

proč by vlastní, originálně vyvinutý design vnější úpravy výrobku, příznačný pro 

výrobce, nemohl i po 14 letech (z nichž osm let trvalo soudní řízení) požívat ochrany 

před vyvoláním nebezpečí záměny.” Nejvyšší soud se s tímto názorem neztotožnil 

                                                 
148

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15.2.2006, sp. zn. 32 Odo 189/2005. 
149

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15.2.2006, sp. zn. 32 Odo 189/2005. 
150

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15.2.2006, sp. zn. 32 Odo 267/2005 a rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 26.3.2013, sp. zn. 23 Cdo 1757/2012. 
151

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26.3.2013, sp. zn. 23 Cdo 1757/2012. 



36 

 

a zopakoval, že je potřeba dát přednost volné soutěži na trhu, neboť znak rozporu 

s dobrými mravy soutěže není znakem trvalým.
152

 

Takové časové omezení ochrany by mělo být podle názoru autorky této práce 

z hlediska spravedlnosti vždy pečlivě zváženo s ohledem na konkrétní situaci na daném 

trhu a také s ohledem na to, co soutěžitel do svého postavení vložil a jak se mu tyto 

investice vrátily.
153

 

 

2.4. Klamavé označení zboží nebo služby 

 

 Podle ustanovení § 2978 odst. 1 občanského zákoníku je klamavým označením 

zboží nebo služby „takové označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku 

mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služba pocházejí z určité oblasti či místa 

nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní 

jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, na obalu, 

obchodní písemnosti nebo jinde. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení 

došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo.“ 

 Odstavec 2 dále stanoví, že „klamavost působí i údaj všeobecně vžitý 

v hospodářském styku k označení druhu nebo jakosti, je-li k němu připojen dodatek 

způsobilý klamat, zejména s použitím výrazu „pravý“, „skutečný“ nebo „původní“ 

a konečně podle odstavce 3 nejsou předchozími odstavci dotčeny jiné „právní předpisy 

o ochraně průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.“ V případě porušení práv se 

tedy lze domáhat souběžné ochrany jak podle občanského zákoníku, tak podle těchto 

zvláštních předpisů. 

 I pro tuto skutkovou podstatu se pak uplatní ustanovení § 2979, které 

v odstavci 1 stanoví, že klamavým může být i údaj, který je sám o sobě pravdivý, pokud 

je použit tak, že vzhledem k okolnostem a souvislostem užití je způsobilý oklamat 
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a dále v odstavci 2, že se přihlédne k dodatkům, jako jsou zejména „druh“, „typ“, 

„způsob“, k výpustkám, zkratkám a celkové vnější úpravě. 

 Oproti znění ustanovení o klamavém označování zboží a služeb v obchodním 

zákoníku (§ 46) byl v občanském zákoníku vypuštěn odstavec 5 o tzv. katalogových 

podvodech. Lze však předpokládat, že toto jednání bude moci být postiženo na základě 

generální klauzule nekalé soutěže. 

 Tato skutková podstata nekalé soutěže má velice blízko ke skutkové podstatě 

klamavé reklamy podle §2977. Na kritéria pro rozlišení, resp. určení, o kterou 

skutkovou podstatu se jedná, jsou v literatuře lehce odlišné názory. Podle Ondrejové je 

třeba v konkrétním případě klamavosti zkoumat, zda má jednání funkci reklamní, tedy 

přesvědčovací a pak jde o klamavou reklamu, nebo zda má funkci označovací, tedy 

popisnou a pak jde o klamavé označení zboží nebo služby, popř. zda má tyto funkce obě 

(webová stránka s prezentací označeného zboží) a jednání splňuje skutkové podstaty 

obě.
154

 Podle Macka
155

 a Munkové
156

 je rozhodné, zda jsou klamavé údaje šířeny - 

pokud ano, jedná se o klamavou reklamu, pro klamavé označování zboží a služeb však 

postačí užití klamavého označení. 

 Tato skutková podstata se podle Ondrejové
157

 vztahuje na zboží a služby, tedy 

nejde o klamání ohledně osoby soutěžitele. Hajn však tvrdí, že takový širší výklad (tj. 

jako klamání ohledně původce daného zboží) je také možný.
158

 Jako klamavé pak bylo 

posuzováno také takové označení, které by navazovalo dojem, že výrobek pochází od 

určitého výrobce. K tomu bude docházet především užitím ochranné známky jiného 

výrobce nebo napodobením jiného označení, které na svých výrobcích používá. 

 Pro naplnění této skutkové podstaty tedy musí být splněny následující znaky: 

1. označení v hospodářském styku, tedy nikoli ve styku soukromém, 

2. způsobilé vyvolat domněnku – postačí tedy pouhá způsobilost, k této domněnce však 

dojít v praxi nemusí (jde o tzv. ohrožovací delikt), 

3. že jím označené zboží nebo služba pochází z určité oblasti, místa, nebo od určitého 

výrobce, nebo vykazuje zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost. 
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 Klamavým označením ohledně původu z určité oblasti či místa nemusí být jen 

užití označení původu nebo zeměpisného označení podle zákona o ochraně označení 

původu a zeměpisných označení
159

 nebo nařízení o ochraně zeměpisných označení 

a označení původu zemědělských produktů a potravin
160

 bez splnění podmínek pro užití 

takovýchto označení, ale i prosté označení „holandský sýr“ pro sýr vyrobený v České 

republice, „francouzské víno“ pro víno z maďarských hroznů či „české kuře“ pro kuře 

z Polska. Takové označení může být provedeno i nepřímo, např. vyobrazením lidového 

kroje či stavby apod.
161

 

 Mylná domněnka se také může týkat zvláštního (ve smyslu lepšího, 

exkluzivního) charakteristického znaku nebo zvláštní jakosti zboží či služby. Ondrejová 

k tomuto uvádí mnoho praktických příkladů, jako např. neoprávněné označení výrobků 

značkou kvality jako je Klasa, Ekologicky šetrný výrobek apod., dále označení „bio“, 

„dia“, „bez tuku“, aniž by byly splněny předpoklady pro takové užití, označení o 

určitém množství kakaa, masa apod. neodpovídající skutečnosti, nebo např. nepravdivé 

označení „o X procent více“ při stejné hmotnosti výrobku.
162

 

 Klamavé označení může být uvedeno přímo na výrobku, na jeho obalu, na 

obchodních písemnostech, ale i kdekoli jinde - např. na webových stránkách, na ceduli 

v obchodě apod. K takovému označení může dojít i nepřímo, když bude z okolností 

vyplývat označení takového zboží, například zařazením výrobku do regálu označeného 

českou vlajkou.  

 Konečně označení může klamat ohledně druhu nebo jakosti, pokud jde o údaj 

všeobecně vžitý pro takové označování a pokud zboží do takové kategorie nespadá. 

Klamavé však není použití zdruhovělého označení, která se vžila pro označení určitého 

druhu zboží, soutěžitel však nesmí takové označení doplnit dodatkem „pravý“, 

„skutečný“ nebo „původní“. K odstranění klamavosti označení nebude postačující, aby 

soutěžitel označení doplnil dodatkem „druh“, „typ“ apod., naznačující, že původ není 

pravý.
163
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 Zákon č. 452/2011 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o 
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 Prvorepubliková judikatura jako zdruhovělý seznala např. výraz „Redis“ pro 

pera s ohnutou špičkou
164

 nebo označení „Karlovarský suchar“, které se častým 

užíváním dokonce i v zahraničí stalo volným označením druhu zboží.
165

 

 

2.5. Srovnávací reklama 

 

 Právní úprava srovnávací reklamy byla do českého právního řádu zavedena 

v roce 2001
166

, do té doby bylo jednání odpovídající srovnávací reklamě, stejně jako za 

první republiky, posuzováno podle jiných skutkových podstat nebo generální klauzule 

nekalé soutěže.
167

 

Úprava srovnávací reklamy byla zavedena jako výsledek harmonizace podle směrnice 

o klamavé a srovnávací reklamě, která je, stejně jako první směrnice o klamavé reklamě 

založena na úplné harmonizaci, to znamená, že členské státy nemohly srovnávací 

reklamu upravit přísněji, než uvedená směrnice.
168

 Toto ustanovení je považováno za 

speciální vůči ostatním skutkovým podstatám nekalé soutěže.
169

 

Podle ustanovení § 2980 odst. 1 je srovnávací reklamou taková reklama, která 

„přímo nebo nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží či službu.“. Tato 

definice plně odpovídá čl. 2 písm. c) směrnice o klamavé a srovnávací reklamě a Soudní 

dvůr ji ve svých rozhodnutích chápe velice široce. Z definice vyplývá, že k naplnění 

pojmu srovnávací reklama postačí nepřímá identifikace jiného soutěžitele, tedy např. 

užití prvků, které jsou pro konkurenta typické a průměrný spotřebitel se tak může 

domnívat, že jde o srovnání.
170
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 Vážný, č. 13593.  
165

 Vážný, č. 15087. 
166

 Jako ustanovení § 50a obchodního zákoníku. 
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 VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 

270. 
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Již z preambule směrnice o nekalé a srovnávací reklamě vyplývá, že srovnání, 

pokud bude řádně a objektivně provedeno, může být pro spotřebitele přínosné a tedy že 

není cílem právní úpravy srovnávací reklamu samu o sobě zakázat.
171

 Tento postoj ke 

srovnávací reklamě připustila mj. i prvorepubliková judikatura.
172

 Proto § 2980 

odstavec 2 občanského zákoníku, v souladu s článkem 4 směrnice o klamavé a 

srovnávací reklamě, stanoví tyto podmínky, za kterých je srovnávací reklama přípustná: 

a) „není-li klamavá, 

b) srovnává-li jen zboží a službu uspokojující stejnou potřebu nebo určené ke 

stejnému účelu, 

c) srovnává-li objektivně jednu nebo více podstatných, důležitých, ověřitelných 

a příznačných vlastností zboží nebo služeb včetně ceny, 

d) srovnává-li zboží s označením původu pouze se zbožím stejného označení, 

e) nezlehčuje-li soutěžitele, jeho postavení, jeho činnost nebo její výsledky nebo 

jejich označení ani z nich nekalým způsobem netěží, a 

f) nenabízí-li zboží nebo službu jako napodobení či reprodukci zboží nebo 

služby označovaných ochrannou známkou soutěžitele nebo jeho názvem.“ 

 Pokud srovnávací reklama splní kumulativně všechny tyto podmínky, je 

povolená. České soudy přitom až do zavedení této úpravy považovaly téměř jakoukoli 

srovnávací reklamu za nepřípustnou a nekalosoutěžní.
173

 

 Soudní dvůr pak ve svém rozsudku ve věci Toshiba řekl, že podmínky potřebné 

pro srovnávací reklamu musí být vykládány v co nejpříznivějším světle pro tuto 

reklamu.
174
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2.6. Vyvolání nebezpečí záměny 

 

Skutková podstata vyvolání nebezpečí záměny podle občanského zákoníku 

obsahuje tři typy nekalosoutěžního jednání. Ustanovení § 2981 je definuje následovně: 

(1) Kdo užije jména osoby nebo zvláštního označení závodu užívaného již po právu 

jiným soutěžitelem, vyvolá tím nebezpečí záměny. 

(2) Nebezpečí záměny vyvolá i ten, kdo užije zvláštního označení závodu nebo zvláštního 

označení či úpravy výrobku, výkonu nebo obchodního materiálu závodu, které 

v zákaznických kruzích platí pro určitý závod za příznačné. 

(3) Stejně tak vyvolá nebezpečí záměny, kdo napodobí cizí výrobek, jeho obal nebo 

výkon, ledaže se jedná o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, 

technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která lze na 

něm požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud 

jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení 

se soutěžitelem, jeho závodem, pojmenováním, zvláštním označením nebo s výrobkem či 

výkonem jiného soutěžitele. 

Kromě drobných legislativně technických změn došlo oproti obchodnímu 

zákoníku ke zřejmě chybnému začlenění poslední věty celého ustanovení („pokud jsou 

tato jednání způsobilá vyvolat…“) pouze do třetího odstavce, přičemž ve znění 

předchozím se jednalo o podmínku aplikovatelnou pro všechna jednání tohoto 

ustanovení (tedy i dnešní odstavce 1 a 2). 

K naplnění první skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny je potřeba 

naplnit následující znaky: 

1. užití jména osoby (fyzické, právnické, podnikatele i nepodnikatele) 

nebo 

2. užití zvláštního označení závodu (tedy označení jiné než jméno, podle Ondrejové
175

 

zavedené či vžité, které není jinak chráněno, podle Hajna jde o registrované označení, 

protože pro neregistrovaná označení je určena druhá skutková podstata
176

, Munková 

uvádí jako možné obě varianty
177

), 
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3. které byly užívány po právu jiným soutěžitelem dříve. 

Podle aktuálního znění zákona zde tedy není potřeba, aby toto jednání bylo 

způsobilé vyvolat nebezpečí záměny, klamnou představu o spojení apod.,
178

 čímž podle 

některých autorů došlo k podstatnému rozšíření jednání, na která se toto ustanovení 

použije.
179

 

K naplnění druhé skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny je potřeba 

naplnit následující znaky: 

1. užití zvláštního označení závodu (jedná se o stejný pojem jako je v odst. 1, ale není 

zde následovně již podmínka užití po právu) 

nebo 

2. užití zvláštního označení či úpravy výrobku, výkonu nebo obchodního materiálu 

závodu – může jít o název, značku, obal, oblečení zaměstnanců či úpravu prodejen 

apod.
180

 

a 

3. příznačnost těchto pro určitý závod v zákaznických kruzích – a to buď příznačnost 

právní (u registrovaných ochranných známek) nebo faktická.
181

 Příznačné označení 

bude zpravidla zvláštní slovo, může jím však být také i slovo z běžné slovní zásoby, 

které v průběhu času svým užíváním získá druhotný význam jako označení určitého 

výrobku nebo výrobce. 

Stejně jako v případě první skutkové podstaty není potřeba, aby toto jednání 

bylo způsobilé vyvolat nebezpečí záměny, klamnou představu o spojení apod.
182

 

K naplnění třetí skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny je potřeba naplnit 

následující znaky: 

1. napodobení cizího výrobku, obalu výrobku nebo výkonu, přičemž podstatný je 

objektivní výsledek, nikoli záměr nebo účel soutěžitele a hranice, kdy jde již o 

napodobení a kdy se jedná stále o samostatný soutěžní výkon soutěžitele, vždy závisí na 

úvaze soudu; 
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2. nejedná se o napodobení v prvcích, které jsou z povahy výrobku funkčně, technicky 

nebo esteticky předurčeny a napodobitel učinil veškerá opatření, která na něm lze 

požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, opatření je 

potřeba posuzovat z objektivního hlediska, tedy jako opatření, která by průměrný 

soutěžitel v takové situaci udělal. Podle Ondrejové to může být „například snaha 

o dostatečné barevné odlišení, volba motivu (např. na obalu), velikosti písma, 

uspořádání ikon včetně jejich vizuálního zpracování např. u mobilního telefonu apod. 

O tomto nebude zpravidla svědčit detailní napodobení včetně těch prvků, které jsou 

zcela zanedbatelné.”
183

 

3. jednání je způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení se 

soutěžitelem, jeho závodem, pojmenováním, zvláštním označením nebo s výrobkem či 

výkonem jiného soutěžitele. Jednání musí být pouze způsobilé, jedná se tedy pouze o 

potenciální možnost. 

 Všeobecně nelze než souhlasit s Hajnem, který v návaznosti na rozhodovací 

praxi říká, že pokud soutěžitel vstupuje na trh, má většinou velkou možnost výběru své 

firmy, ochranné známky a dalších označení pro své podnikání. Měl by jí tedy využít 

a snažit se od svého konkurenta odlišit, a to zejména v případě blízkosti provozoven 

a stejného předmětu podnikání.
184

 

 

2.6.1. K dostatečnému odlišení co do vzhledu 

 

K dostatečnému odlišení vzhledu výrobků se Nejvyšší soud vyjádřil mj. ve věci 

TEFAL v. SENCOR.
185

 Žalovaná společnost, výrobce rychlovarných konvic značky 

SENCOR, uváděla, že její konvice nejsou podobné konvicím TEFAL, jelikož tvar 

rychlovarných konvic vychází z tvaru porcelánových čajových konvic a je funkčně 

a technicky předurčen a že svůj výrobek dostatečně odlišila umístěním své ochranné 

známky (loga). Nejvyšší soud však dovolání žalované zamítl a uvedl, že výrobky jsou 

z technického a estetického hlediska stejné. Názor žalobkyně, že umístěním loga 

dochází k odlišení, není správný, neboť je důležité, zda žalovaná svůj výrobek odlišuje 
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185
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jeho umístěním i umístěním dalších prvků. Žalovaná neučinila veškerá opatření, která 

od ní bylo možné požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučila nebo omezila, a proto 

bylo dovolání zamítnuto.
186

 

 

2.6.2. K dostatečnému odlišení co do označení 

 

V dalším svém judikátu ve věci „CZ“ se Nejvyšší soud zabýval dostatečným 

odlišením výrobků jejich označením.
187

 V dané věci žalobkyně užívala pro své zbraně 

označení CZ a číselnou řadu, přičemž žalovaná užila pro své zbraně následně také 

označení CZ. Soud potvrdil rozhodnutí předchozích dvou instancí a dovodil 

nekalosoutěžní jednání, a to i přes tvrzenou skutečnost, že označení „CZ“ ani číselná 

řada nemají samy o sobě dostatečnou odlišovací způsobilost. Nejvyšší soud zde dovodil, 

že užívání CZ a číselné řady se pro žalobce dlouhodobým užíváním stalo 

charakteristické a příznačné. Žalovaní, ačkoli měli neomezenou možnost volby jiného 

označení, zvolili označení shodné, tedy s užitím CZ na stejné pozici v názvu zbraně. 

Tím mohl být vyvolán klamný dojem, že se jedná o stejnou řadu zbraní, nebo vyvoláno 

nebezpečí záměny mezi těmito zbraněmi, a to i přesto, že žalovaní do názvu přidali 

jedno písmeno a pomlčku navrch. 

Judikatura Nejvyššího soudu se dále konstantně drží toho, že průměrný 

spotřebitel si pamatuje zpravidla pouze dominantní část označení.
188

 

Tento přístup pak Nejvyšší soud potvrdil i v dalších svých rozhodnutích, 

například ve věci erotických časopisů Sextáze v. Extáze.
189

 Žalobkyně, která dříve na trh 

uváděla časopis s názvem Extáze, se domáhala ochrany proti časopisu Sextáze. Oběma 

stranám svědčilo k těmto názvům právo z registrované ochranné známky a žalovaná ve 

svém dovolání argumentovala tím, že pokud došlo k zápisu ochranných známek, je tím 

potvrzena jejich nezaměnitelnost. K dovolání zde Nejvyšší soud odcitoval právní větu 

rozsudku Vrchního soudu v Praze: „Pokud je soutěžitelem zvolen takový název 

tiskoviny, jenž v sobě zahrnuje název tiskoviny shodného charakteru již dříve užitý jiným 

soutěžitelem, ač zde bylo nepřeberné množství možností jiného názvu, a je dán 

                                                 
186

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.8.2010, sp. zn. 23 Cdo 4138/2008. 
187

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.3.2005, sp. zn. 32 Odo 155/2004. 
188

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.11.2007, sp. zn. 32 Odo 1125/2008. 
189

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.11.2006, sp. zn. 32 Odo 1151/2006. 



45 

 

potencionálně shodný okruh odběratelů, došlo tím k vyvolání možnosti záměny obou 

periodik. Je v přirozenosti zákazníků, že z delšího znění názvu jim utkví v paměti jen 

určitá výrazná a rozlišující část”.
190

 K zaměnitelnosti pak Nejvyšší soud uvedl, že 

zaměnitelnost se posuzuje z hlediska fonetického, vizuálního nebo sémantického a že 

v daném případě byla zaregistrovaná ochranná známka použita takovým způsobem 

a v takovém vyobrazení, že k zaměnitelnosti došlo. 

Jako nedostatečné odlišení bylo shledáno rozlišení pomocí koncovek 

doménového jména .cz a .com, neboť tyto dovětky jsou nevýrazné a nemají rozlišovací 

schopnost pro běžného spotřebitele. Podstatný byl v daném případě dominantní 

kmenový základ obou zaregistrovaných domén.
191

 

Soutěžitelům je tedy všeobecně kladena k tíži povinnost vybrat pro svůj produkt 

dostatečně odlišující označení. Tuto povinnost Nejvyšší soud zdůraznil ve sporu 

žalobkyně Yellow&Blue, s.r.o. proti TV PRODUCTS CZ s.r.o. Žalovaná uvedla 

následně po žalobkyni na trh v České republice cvičební nástroj BUN & THING 

MAX.
192

 Jedním z argumentů žalované bylo tvrzení, že název tohoto přístroje má již 

popisnou funkci, neboť v průběhu času nabylo rozlišovací způsobilost a žalobkyně 

neměla toto označení chráněno jako ochrannou známku, dalším pak nedostatečně 

vysoký soutěžní výkon žalobkyně na trhu. 

Nejvyšší soud se s argumentací žalobkyně nedostatkem ochranné známky pro 

BUN & THING MAX neztotožnil, neboť podle něj ochrana označení nemusí být nutně 

dovozována jen ze speciálních právních předpisů. Uvedl, že soutěžitelově volnosti 

vybrat si označení pro svůj produkt odpovídá jeho povinnost zvolit toto označení tak, 

aby umožňovalo produkty na trhu dostatečně odlišit. Na tom stojí logika tržní 

konkurence, a pokud některý ze soutěžitelů označuje své výrobky tak, že vyvolají 

dojem, že se jedná o výrobky jiných soutěžitelů, tuto logiku popírají. 

 

2.6.3. K příznačnosti v zákaznických kruzích 

 

Otázka, zda se může stát příznačným v zákaznických kruzích označení, které je 

samo o sobě distinktivní, byla řešena v kauze Česká Miss v. Miss České republiky. Zde 
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soud dovodil, že ačkoli samotná slova, ze kterých je předmětné označení tvořeno, 

nemají sama o sobě rozlišovací způsobilost, mohou se stát pro určitý podnik nebo závod 

příznačná, i když jde o označení, která jsou předmětem obecného užívání. Slovo miss ve 

spojení s názvem státu, ve kterém se soutěž krásy pořádá, však podle soudu není známé 

činností žalobců, ale spíše v důsledku mezinárodních soutěží krásy a nenabylo tak 

příznačnosti.
193

 

 

2.7. Parazitování na pověsti 

 

Co se týče parazitování na pověsti, občanský zákoník v ustanovení § 2982 říká, 

že „Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele 

umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by 

soutěžitel jinak nedosáhl.” 

Kritérii parazitování na pověsti tedy jsou:  

1. existence pověsti závodu, výrobku nebo služby soutěžitele, která nemusí být podle 

slov zákona dobrá, ale musí existovat, teoreticky je tedy možné parazitování na 

negativní pověsti, 

2. zneužití pověsti jiným soutěžitelem, a 

3. umožnění získání prospěchu pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání, jehož by 

soutěžitel jinak nedosáhl, přičemž původní znění „s cílem získat“ bylo nahrazeno 

zněním „umožňující získat“, což lze považovat za pozitivní legislativní změnu 

odstraňující pochybnosti o tom, zda je potřeba úmyslu či záměru. Takový prospěch však 

ve skutečnosti nastat nemusí. 

 Není zde tedy potřeba, aby byli ostatní soutěžitelé či spotřebitelé klamáni.
194

 

 Tato zákonná skutková podstata nekalé soutěže se použije pouze na parazitování 

na pověsti, a to podniku, výrobků nebo služeb. Parazitování na jiných statcích by však 

bylo možné postihovat podle generální klauzule.
195
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2.7.1. Existence pověsti závodu, výrobku nebo služby 

 

Pověst je rozhodovací praxí vnímána jako „soubor určitých aspektů, které ve 

sféře podnikání vytváří celkový dojem, jakým ten který soutěžitel, jeho výrobky a služby 

působí navenek.
196

 

Nejvyšší soud ve své judikatuře k existenci dobré pověsti uvádí, že dobrá pověst 

právnické osoby se presumuje od jejího vzniku. Na druhou stranu, dobrou pověst je 

následně potřeba hodnotit podle chování této osoby v obchodních vztazích. Pokud 

například opakovaně nedostává svým závazkům řádně a včas, nejde o právnickou osobu 

s dobrou pověstí. Pokud však nebude prokázán opak, dobrá pověst se předpokládá.
197

 

Jak uvádí Ondrejová, dobrá pověst se vytváří zkušenostmi ostatních subjektů s daným 

soutěžitelem.
198

 

Na druhou stranu je potřeba zmínit, že ačkoli závěr o tom, že pověstí měl 

zákonodárce na mysli dobrou pověst, tedy že pověst má být pozitivní, je některými 

autory automaticky dovozován,
199

 z textu zákona rozhodně nevyplývá. 

 

2.7.2. Zneužití pověsti jiným soutěžitelem a umožnění získání prospěchu, 

kterého by jinak nedosáhl 

 

K přiblížení obsahu pojmu zneužití pověsti jiným soutěžitelem a umožnění 

získání prospěchu, kterého by jinak nedosáhl, poslouží zde vybraná soudná rozhodnutí, 

ve kterých bylo takové zneužití pověsti shledáno. 

Jako parazitování na pověsti bylo ve věci Lego Vrchním soudem v Praze 

posouzeno chování konkurenta společnosti Lego, který vytvořil kostky zcela 

kompatibilní se stavebnicí Lego.
200

 Odvolací soud zde dovodil, že pokud žalovaný 

kromě technické a vzhledové kompatibility, designu výrobku a obalů zcela jednoznačně 

učinil vše pro to, aby se jeho výrobky co nejvíce podobaly výrobkům Lego, pak jde 
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kromě vyvolání zaměnitelnosti též o snahu těžit z pověsti stavebnic Lego a o snahu 

navodit zdání, že za nižší cenu získá kupující stejný výrobek. Podle odvolacího soudu 

„jde o natolik otrocké napodobení do posledních detailů kostek a celé podoby stavebnic 

žalobce“, že se ani nezabýval otázkou vymezení prvků, které by byly z povahy výrobku 

funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny. A tím, že žalovaný vylepoval nápis, že 

jeho stavebnice není Lego, na svou stavebnici podle soudu ještě více upoutával 

pozornost průměrného spotřebitele, neboť se jedná o všeobecně známý název 

a žalovaný tím implicitně sděluje, že bez takového nápisu by zde žádný rozdíl nebyl. 

Často zmiňovaným příkladem je spor Budějovického Budvaru, který pro svá 

piva používal známé doplnění Budweiser, s pivovarem, který začal používat označení 

Budweiser Bürgerbräu, přičemž použil slova Budweiser jakožto dominantního prvku na 

etiketách svých piv, na reklamních předmětech, pivních táccích apod.
201

 Nejvyšší soud 

toto jednání označil jako jednoznačné využití pověsti konkurenta ve svůj prospěch, 

neboť označení Budweiser bylo žalobcem dlouhodobě podporováno a spotřebitelé si je 

s ním spojovali. Použitím tohoto dominantního prvku na výrobcích a reklamních 

předmětech vyvolávala žalovaná podle soudu mylnou domněnku, že se jedná o novou 

značku piva od žalobce. 

Jako „nasednutí do rozjetého vlaku“ pak posoudil Vrchní soud v Praze 

parazitování na pověsti v případě sporu BOHEMIA SEKT s.r.o. proti BOHEMKA 

s.r.o.
202

 Společnost BOHEMIA SEKT s.r.o. uváděla na trh sekt Bohemia Sekt (za 109,- 

Kč) a žalovaná začala uvádět na trh sekt Bohemka Demi Sec (za 79,90,- Kč). 

Z výzkumu společnosti GfK Praha, s.r.o. vyšlo najevo, že značku BOHEMIA SEKT 

zná a spojuje s vínem 89 % dospělé populace; výraz BOHEMKA spojuje s vínem 48 %, 

hovorovým výrazem pro šumivé víno značky BOHEMIA SEKT je šampus či Bohemka 

a 64 % respondentů rozumí pod výrazem Bohemka hovorové označení šumivého vína 

společnosti BOHEMIA SEKT, a.s. 

Jednání žalované bylo v tomto případě posouzeno jako naplnění skutkové 

podstaty klamavého označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny 

a parazitování na pověsti, a to již samotnou volbou obchodní firmy BOHEMKA s.r.o. 

Ačkoli žalovaná měla nespočet možností, zvolila pro sebe tuto obchodní firmu a je tak 

naprosto zřejmé, že to učinila s úmyslem pro sebe využít pověsti žalobcovy 
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„Bohemky“. Takové jednání žalované pak podle Vrchního soudu bylo v rozporu 

s dobrými mravy soutěže a „bývá v teorii nekalé soutěže druhově označováno jako 

„nasednutí do rozjetého vlaku“. 

Jako podstatné kritérium skutkové podstaty parazitování na pověsti jsou také 

zdůrazňovány náklady poškozeného soutěžitele a jejich využití druhým soutěžitelem. 

Ve výše zmiňované věci Yellow&Blue, s.r.o. proti TV PRODUCTS CZ s.r.o., kdy 

žalovaná uvedla následně po žalobkyni na trh v České republice cvičební nástroj BUN 

& THING MAX, žalovaná využila investice žalobkyně do reklamy na tento cvičební 

přístroj, neboť tato vynaložila masivní prostředky na reklamu v televizi. 

Při argumentaci před soudem byly vyšší marketingové náklady žalovanou 

posouzeny jako logický důsledek faktu, že si žalobkyně jako svůj marketingový kanál 

vybrala televizi resp. teleshopping a musí v takovém případě nést i náklady spojené se 

způsobem prodeje, který si zvolila.  

Nejvyšší soud však uzavřel, že aniž by musel soutěžní výkon žalobkyně být 

jakkoli nadprůměrný nebo zvláštní, nekalosoutěžním jednáním je i těžení z úsilí 

a nákladů žalobkyně pro uvedení výrobku na trh, neboť žalovaná potom nemusela tyto 

náklady sama vynakládat a získala tím soutěžní výhodu.
203

 

 

3.  Ochrana vlastníka označení vyplývající z práva 

známkového a práva proti nekalé soutěži 
 

3.1. Úvod 

 

 Na tomto místě budou rozebrána práva vlastníka ochranné známky v případě 

nekalosoutěžního jednání. Důraz bude kladen na to, jaké nároky na něj pro jeho ochranu 

obě právní úpravy kladou. Bude provedena syntéza právních úprav známkové 

a nekalosoutěžní a k daným situacím budou vždy citovány judikáty, které se takové 

problematiky v praxi týkaly. Pokud to bude v daném případě relevantní, bude také 

srovnáno postavení vlastníka ochranné známky a vlastníka označení, které jako 

ochranná známka registrováno není.  
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Za účelem provedení výše uvedené syntézy bude nejprve proveden úvodní 

výklad týkající se vztahu práva ochranných známek a práva proti nekalé soutěži obecně, 

tak jak je vnímán literaturou a judikaturou včetně té prvorepublikové, aby následně byly 

rozebrány jednotlivé případy práv z ochranné známky a z nich vyplývající ochrana 

právem proti nekalé soutěži. Zvláště pak bude rozebráno užití ochranných známek ve 

srovnávací reklamě. 

 

3.2. Vztah práva ochranných známek a práva proti nekalé soutěži obecně 

 

Právo známkové a právo proti nekalé soutěži jsou, jak již bylo uvedeno výše, 

samostatnými právními obory. Z povahy věci však vyplývá, že pokud dojde k porušení 

práv z ochranné známky, je na místě zabývat se i porušením práva proti nekalé soutěži. 

Ochranné známky jsou totiž instrumenty, které soutěžitelé v rámci hospodářské soutěže 

užívají, aby si konkurovali.
204

 

Otázka vzájemného vztahu obou oblastí není právními předpisy uspokojivě 

řešena - obě oblasti jsou upraveny zákony, tedy právními předpisy stejné právní síly, 

a ani jeden z těchto zákonů v obecné rovině nestanoví, že by druhý zákon měl přednost. 

Názory na vztah těchto úprav se v literatuře liší, jednotný je však názor, že se nejedná 

o vztah obecné a zvláštní normy.
205

 Obě úpravy jsou pak spíše vnímány jako vůči sobě 

komplementární, tedy doplňující se. Komplementarita přitom znamená, že otázky 

neřešené právem známkovým lze řešit právem proti nekalé soutěži a naopak, a že 

otázky jednou z právních úprav výslovně řešené mají být řešeny podle této právní 

úpravy.
206

 

V případě porušení těchto právních úprav se jedná o dva samostatné právní 

tituly, o dva nároky, které však vyplývají z jednoho jednání.
207

 Tuto vzájemnou 

nezávislost potvrdil i Vrchní soud v Praze, když se v jeho citované právní větě uvádí: 

„I když nárok vlastníka na ochranu práva z ochranné známky a nárok soutěžitele na 

ochranu před nekalou soutěží jsou samostatnými právními tituly, které vycházejí 

z odlišné hmotněprávní úpravy, je třeba vzít v úvahu, že pokud dojde k zásahu do práva 
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k ochranné známce a jak poškozený, tak i rušitel jsou soutěžiteli, pak může být zásah do 

práva k ochranné známce posouzen jako nekalosoutěžní jednání“.
208

 V předmětném 

sporu totiž Vrchní soud v Praze posuzoval tvrzené porušení práv z ochranné známky, 

která byla v mezidobí Úřadem průmyslového vlastnictví prohlášena za neplatnou, 

a proto se zabýval otázkou, zda by dané jednání nemohlo být jednáním nekalosoutěžním 

(které však v konkrétním případě neshledal). 

Jedna z výhod této hmotněprávní nezávislosti obou právních úprav je, že právo 

proti nekalé soutěži lze vůči právu známkovému použít podpůrně.
209

 Právo proti nekalé 

soutěži proto nastupuje tehdy, kdy ochrana známkoprávní pro ochranu soutěžitele být 

použita nemůže – tedy v případech, kdy označení jako ochranná známka chráněno není 

(např. výše zmiňovaný případ řešený Vrchním soudem v Praze), nebo nejsou podmínky 

ochrany ochranné známky dány, nebo se takový postup vlastníku ochranné známky jeví 

jako nákladný nebo nevýhodný. 

Důležité je také zmínit časové hledisko ochrany podle obou právních úprav. 

Ochrana ochranné známky je ochranou závislou na registraci, resp. jejím prodloužení. 

Pokud by uplynula doba, na kterou byla ochranná známka registrována, připadala by 

v úvahu ochrana podle práva proti nekalé soutěži. Na druhou stranu i tato ochrana je 

časově omezená (viz podkapitola 2.3.4. této práce). V této věci zásadní rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze,
210

 následně potvrzené i Nejvyšším soudem,
211

 uvedlo jako 

argument pro zhodnocení, zda již uběhla doba pro ochranu poskytovanou právem proti 

nekalé soutěži, mj. také skutečnost, že již uplynula formální ochrana vyplývající z práv 

průmyslových: „Navázání na určitý stav a jeho další rozvoj je třeba umožnit. Pokud zde 

není ještě formální ochrana z průmyslových práv, je třeba dát přednost již volné soutěži 

na trhu před zájmem jednoho soutěžitele a umožnit volné užívání určitého řešení po 

uplynutí určité doby výhradního práva pro toho, kdo s ním přišel“. Autorka této práce 

je názoru, že by však takové kritérium mělo být uplatňováno skutečně pouze na 
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technická řešení a nikoli na ochranné známky, neboť tím by se mohla registrace 

ochranné známky stát podmínkou pro poskytnutí ochrany podle práva proti nekalé 

soutěži, což by bylo nepřípustné rozšiřování podmínek takové ochrany. 

 

3.3. Kolize práva známkového a práva proti nekalé soutěži 

 

 Vlastník zapsané ochranné známky má sice výlučné právo podle ustanovení § 8 

ZOZ, to však neznamená naprosto neomezenou volnost v užití ochranné známky. I užití 

vlastníkovy zapsané ochranné známky totiž může znamenat nekalosoutěžní jednání, což 

ve své judikatuře dovozuje Vrchní soud v Praze
212

 a Nejvyšší soud s takovým výkladem 

souhlasí.
213

 Ačkoli podle názoru Vrchního soudu za nekalosoutěžní nemůže být 

považováno samo o sobě pouhé podání přihlášky ochranné známky (to nicméně může 

znamenat vstup v soutěžní vztah s jiným soutěžitelem), její užití již ano. Užitím pak 

Vrchní soud nerozumí jen označení zboží ochrannou známkou, ale i jednání, kterým se 

soutěžitel o ochrannou známku opírá, argumentuje s ní nebo činí právní kroky k její 

ochraně.
214

 

 Poměrem obou právních úprav se zabýval Nejvyšší soud již za první republiky, 

když řekl, že „Zápis známky, byť i řádně nabytý, má jen formální ráz a i rozhodnutí 

o známkovém právu je jen formální. Výkon tohoto formálního práva se nesmí příčiti 

zásadě hmotného práva, vyslovené v § 1 zákona o nekalé soutěži, takže ten, kdo je 

oprávněn užívati známky, smí svého formálního práva v zájmu vyšší materiální 

spravedlnosti použíti jen v mezích poctivé soutěže a dobrých mravů, nesmí však ho 

zneužíti k nekalému jednání a k poškození hmotného práva“
215

, což potvrdil i v jiných 

svých rozhodnutích.
216

 Vrchní soud v Praze se na tato rozhodnutí odkázal v rozhodnutí 

o ochranné známce ČEZ, když zhodnotil, že úpravy zákona o ochranných známkách 

č. 174/1988 Sb. a obchodního zákoníku mají stejný charakter jako za první republiky 

a tedy že i zde je jejich vztah stejný: „užití i zapsané ochranné známky může být 
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jednáním proti dobrým mravům soutěže, a tedy jednáním nekalým, proti kterému se 

druhá strana má právo bránit a soud je povinen její dotčené právo chránit“.
217

 

Neztotožnil se tak se soudem prvního stupně, který odmítl vydat předběžné opatření 

s odůvodněním, že by tím vznikl stav v rozporu se zákonem o ochranných známkách 

č. 174/1988, a s jeho právním názorem, že právo ochranných známek má absolutní 

povahu a je neomezitelné. 

 Ve stejném duchu rozhodl Vrchní soud v Praze ve věci Lučanka,
218

 kdy poskytl 

ochranu žalovanému - výrobci smetanové pomazánky Lučanka, který ji sice neměl 

zapsánu jakožto ochrannou známku, ale 5 let ji na trhu používal, proti žalobci, který si 

takovou ochrannou známku až po uvedení Lučanky na trh žalovaným zaregistroval. 

Poté, co žalovaný po počátečních průzkumech, testech a nákladech Lučanku uvedl na 

trh a rok o roku zvyšoval odbyt, si žalobce označení Lučanka zaregistroval a krátce 

souběžně se žalovaným uváděl na trh pomazánku tohoto názvu. Tato registrace 

a následné užívání ochranné známky taktéž pro pomazánky ze strany žalobce byly 

soudem považovány za nekalosoutěžní jednání, konkrétně došlo k naplnění skutkové 

podstaty vyvolání nebezpečí záměny. Zápis ochranné známky podle Vrchního soudu 

nebrání tomu, aby byl soutěžiteli uložen zákaz zdržet se nekalosoutěžního jednání, které 

může spočívat v užití této známky. 

 K otázce vztahu ochranných známek a nekalé soutěže je třeba ještě zmínit 

ustanovení § 31 odst. 2 ZOZ, které stanoví, že „V řízení zahájeném na návrh podaný do 

6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky 

nedovoleným soutěžním jednáním, Úřad tuto ochrannou známku zruší. Lhůtu k podání 

návrhu na zrušení nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.“ Toto ustanovení 

poměrně zřetelně ukazuje, že ochranná známka, ačkoli je formálně zaregistrována, musí 

ustoupit právu nekalé soutěže. Zda se v daném případě jedná o nekalosoutěžní jednání 

je otázkou pro soud, nikoli pro Úřad průmyslového vlastnictví.
219

 Takovým návrhem se 

zabýval Nejvyšší soud v dále citované věci Májka,
220

 kdy se žalobkyně domáhala kromě 

určení nekalosoutěžního jednání také zákazu užívání ochranné známky. Nejvyšší soud 

však žalobkyni vyhověl pouze co do určení, že se jedná o nekalosoutěžní jednání, neboť 
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zde byl naléhavý právní zájem žalobkyně, v rozsahu zákazu užívání ochranné známky 

byla žaloba zamítnuta. 

 

3.4. Výhody postupu podle jednotlivých úprav 

 

Obecně lze říci, že se autoři odborné literatury shodují na tom, že pokud se může 

vlastník ochranné známky úspěšně domáhat ochrany podle známkového práva, je pro 

něj takový postup jednodušší. K rozdílu mezi ochranou poskytovanou oběma úpravami 

uvádí Hajn, že vzhledem k tomu, že jsou průmyslová práva formálně registrována, 

mohou často zajistit lepší ochranu (mj.) označení výrobků, než by zajistila ustanovení 

práva proti nekalé soutěži. Bývá podle něj totiž obtížné dokázat časovou prioritu 

žalobcových označení a také příznačnost označení pro žalobce.
221

 Nejvyšší soud k tomu 

svůj názor vyjádřil v již citovaném prvorepublikovém rozhodnutí tak, že oba druhy 

ochrany mohou obstát vedle sebe. Kdo se však domáhá ochrany podle práva 

známkového, má postavení jiné a lepší, neboť některé věci nemusí vůbec dokazovat- 

například se nemusí zabývat vztahem své ochranné známky k jiným hospodářským 

aspektům, ani po stránce objektivní, ani po stránce subjektivní. Ochrana podle práva 

proti nekalé soutěži je však podle Nejvyššího soudu zcela jiná, a pokud jsou porušeny 

dobré mravy soutěže, může se dovolávat ochrany i proti formálnímu právu 

známkovému.
222

 

Jako složitější popisuje postup podle práva proti nekalé soutěži také Čermák, 

neboť je podle něj třeba unést důkazní břemeno ohledně mnoha skutečností, které se 

prokazují daleko hůře, než existence registrace ochranné známky a její užití jiným 

soutěžitelem nebo užití podobného nebo shodného označení pro podobné nebo shodné 

výrobky či služby. Takovými skutečnostmi, které je třeba z hlediska práva nekalé 

soutěže prokázat, mohou být např. účast v hospodářské soutěži, příznačnost určitého 

označení, naplnění jednotlivých skutkových podstat apod.
223

 Klíčovým hlediskem je 

tedy podle obou autorů hledisko důkazní. 

Nejvyšší soud mj. doporučil podnikateli, který s nějakou značkou začíná, aby si 

ji zpočátku formálně zaregistroval. Pokud se však tato značka mezi podnikateli, 
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soutěžiteli i mezi zákazníky do jisté míry vžije v souvislosti s podnikatelovým 

podnikem, aniž by taková souvislost podle pravidel poctivého styku v obchodování 

mohla být popírána, může se podnikatel domáhat i ochrany podle zákona o nekalé 

soutěži. V takovém případě však musí dokazovat i jiné skutečnosti, než jsou podmínky 

ochrany podle zákona o obchodních známkách.
224

 

 

3.5. Užití ochranné známky podle § 8 odst. 2 písm. a) ZOZ a nekalá 

soutěž 

 

Jak již bylo uvedeno v první kapitole této práce, vlastník ochranné známky je na 

základě § 8 odst. 2 písm. a) ZOZ oprávněn zakázat užití označení shodného s jeho 

ochrannou známkou pro stejné výrobky či služby, jako jsou ty, pro které je ochranná 

známka zapsána. Tyto případy jsou nazývány jako tzv. dvojí identita. 

Ačkoli by se zdálo, že práva vlastníka ochranné známky jsou v tomto případě 

absolutní (Soudní dvůr sám řekl, že ochrana podle čl. 5 odst. 1 písm. a) je širší, než 

ochrana podle čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách
225

), vlastník se 

bude moci ochrany ochranné zámky domáhat jen v případě, že bude splněn požadavek 

Soudního dvora vyslovený ve věci Arsenal v. Reed.
226

 Bude tedy muset prokázat, že jde 

o takové užití, které může zasáhnout do některé z funkcí ochranné známky
227

 (základní 

funkcí je funkce označení původu, dále má podle Soudního dvora funkci zaručení 

kvality, sdělovací funkci, investiční a reklamní funkci
228

). Podle rozhodnutí Soudního 

dvora v tzv. Google cases se zde totiž fakticky uplatní existence nebezpečí záměny, 

stejně jako u § 8 odst. 2 písm. b) ZOZ. A dále bude muset prokázat, že jde o úplnou 

identitu, tedy jakákoli změna, která je jiná než nepodstatná, v označení či v užití pro jiné 

než shodné výrobky či služby již posouvá tuto problematiku do ustanovení § 8 odst. 2 

písm. b).
229

 

Pokud by v daném případě šlo o zcela shodná označení (nebo by zde byla dána 

změna větší než jen nepodstatná), může vlastník svou ochranu posunout a domáhat se 
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ochrany podle § 8 odst. 2 písm. b) ZOZ (za podmínek tam stanovených, tedy bude 

muset prokazovat existenci nebezpečí záměny). 

V případě, že jiná osoba užije označení stejné, jako je vlastníkova ochranná 

známka, a to pro stejné zboží a služby, připadala by v úvahu ochrana z hlediska 

zvláštních skutkových podstat klamavého označení zboží nebo služby, vyvolání 

nebezpečí záměny a parazitování na pověsti. Pro všechny tyto případy musí být splněna 

generální klauzule nekalé soutěže. Jednotlivé znaky generální klauzule by v těchto 

případech měly být naplněny vždy, neboť umisťováním shodného označení na shodné 

výrobky či služby se třetí osoba zcela jistě dostává do hospodářského styku, když 

takové jednání bude mít jednoznačně hospodářský a soutěžní účel
230

 a bude zasahovat 

do sféry činnosti druhého soutěžitele.
231

 Toto jednání bude také v rozporu s dobrými 

mravy soutěže, neboť nelze uvažovat o tom, že by v nějakém místě a čase bylo možno a 

bylo v souladu s dobrými mravy soutěže užít označení jiného soutěžitele takovým 

způsobem. A konečně toto jednání bude způsobilé přivodit újmu soutěžiteli, který je 

vlastníkem ochranné známky, protože bude minimálně existovat možnost, že se sníží 

odbyt jeho vlastních výrobků či služeb, či takovým užitím jeho označení ztratí na 

hodnotě  

 

3.6. Užití ochranné známky podle § 8 odst. 2 písm. b) ZOZ a nekalá 

soutěž  

 

 V případě, že bude užito označení shodné nebo podobné s ochrannou známkou 

pro shodné nebo podobné zboží či služby a bude zde existovat nebezpečí záměny na 

straně veřejnosti, včetně asociace mezi označením a ochrannou známkou, má vlastník 

ochranné známky právo se domáhat zákazu takového užití. V takovém případě musí 

prokázat, že buď označení je podobné ochranné známce, nebo že zboží či služby jsou 

podobné a konečně existenci nebezpečí záměny, neboť bez této podmínky nebude tato 

ochrana poskytována. Jedná se tedy o ochranu užší, než je podle § 8 odst. 2 písm. a).
232

 

Při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek se vychází z více hledisek – zejména 

                                                 
230

 Jak požadoval Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 30.5.2007, sp. zn. 32 Odo 229/2006. 
231

 Jak požadoval Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 28.5.2010, sp. zn. 23 Cdo 1345/2009. 
232

 Rozsudek ve věci L´Oréal v. Bellure, bod 58. 



57 

 

z hlediska fonetického, vizuálního a sémantického.
233

 Podobnost a zaměnitelnost jsou 

spolu úzce spjaty, neboť aby byla označení zaměnitelná, musí být nejdříve podobná. 

Pokud nebudou posuzovaná označení shledaná, nemusí se přistupovat k posuzování 

zaměnitelnosti. 

 Z hlediska nekalosoutěžního by jednání, kdy jiný soutěžitel užije bez souhlasu 

vlastníka ochranné známky označení stejné, nebo s jeho ochrannou známkou podobné, 

a to pro stejné nebo podobné zboží či služby a vyvolá tím tak nebezpečí záměny, mohlo 

být posuzováno zejména jako naplnění zvláštní skutkové podstaty klamavé označení 

zboží nebo služby, vyvolání nebezpečí záměny či parazitování na pověsti. Této ochrany 

by mohl ve skutkově stejné situaci užít taktéž vlastník, jehož označení není registrováno 

jako ochranná známka. 

Pro všechny tyto případy musí být, stejně jako v předchozím případě, splněna 

generální klauzule nekalé soutěže a až potom lze uvažovat o naplnění jednotlivých 

skutkových podstat nekalé soutěže. Vlastník ochranné známky nebo soutěžitel 

s nezapsaným označením tedy bude prokazovat, že se jedná o jednání v hospodářském 

styku, rozpor s dobrými mravy soutěže a skutečnost, že toto narušitelovo jednání je 

způsobilé přivodit jinému soutěžiteli újmu. 

 Jako příklad lze uvést již zmiňovaný spor erotických časopisů Sextáze v. 

Extáze.
234

 V tomto případě svědčila práva z ochranné známky žalobkyni i žalované 

(žalobkyně měla zapsánu kombinovanou ochrannou známku ve znění „Extáze“, 

žalovaná slovní ochrannou známku „Sextáze“). Tato označení byla posouzena jako 

zaměnitelná a přes to, že žalovaná měla zaregistrovánu ochrannou známku Sextáze, 

porušila vydáváním časopisu s tímto označením právo žalobkyně k ochranné známce 

Extáze, když převzala základ dominantního prvku známky Extáze. Dále bylo toto 

jednání posouzeno jako nekalosoutěžní, neboť byly naplněny všechny znaky generální 

klauzule a vyvolání nebezpečí záměny podle § 47 písm. c) obchodního zákoníku 

(dnešní § 2981 odst. 3 občanského zákoníku), přičemž žalovaná neučinila opatření 

nezbytná pro to, aby se od žalobkyně odlišila - nevybrala dostatečně odlišitelnou 
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velikost a barvu písma názvu časopisu, ani odlišné umístění názvu časopisu na titulní 

straně. 

 Za čistě nekalosoutěžní bylo ve věci Májka v. SELIKO Májkrém
235

 shledáno 

jednání žalované společnosti SELIKO Opava, a.s., která na svých paštikách používala 

své dvě ochranné známky „SELIKO MÁJKRÉM“ (slovní ochranná známka) 

a „SELIKO Májkrém LAHŮDKOVÝ VEPŘOVÝ KRÉM“(kombinovaná ochranná 

známka). Zákazu zdržení se závadného jednání se domáhala žalující společnost HAMÉ, 

a.s., jakožto vlastník slovní ochranné známky „Májka“. Nejvyšší soud, stejně jako 

soudy předchozích instancí, tyto ochranné známky považoval za dostatečně rozlišující 

jimi označené zboží od sebe. Konstatoval však, že jednání žalované, kdy toto označení 

užívala na svých výrobcích, jejichž obaly jsou graficky a tvarově, barevně a rozložením 

slov na obale velmi podobné výrobkům žalobkyně, je nekalosoutěžní. V daném případě 

se Nejvyšší soud spokojil s naplněním všech znaků nekalé soutěže a již nehodnotil, zda 

takové jednání nenaplňuje některou ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže, 

ačkoli je zjevné, že toto jednání naplňovalo především skutkovou podstatu vyvolání 

nebezpečí záměny.  

 Naopak pouze známkoprávním rozměrem se Nejvyšší soud zabýval ve sporu 

výrobců betonových dlažeb KLASIKO v. CLASSICO,
236

 kdy řekl, že daná označení 

(žalovaný kromě označení CLASSICO užíval ještě označení CSB-CLASSICO) jsou 

z hlediska fonetického naprosto stejná a z hlediska vizuálního stejná nebo alespoň 

výrazně podobná, neboť tato se od sebe liší pouze nepatrným rozdílem, a proto existuje 

značná pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti a výrazná pravděpodobnost 

asociace. Nekalosoutěžním rozměrem zaměnitelnosti se již nezabýval, i když zde by 

taktéž s největší pravděpodobností byly naplněny podmínky vyvolání nebezpečí záměny 

či klamavého označení zboží či služeb. 

 Ochrany slovní ochranné známky ve znění „MAMMUT“ dosáhl podle 

ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) taktéž její vlastník, provozovatel obchodu 

s outdoorovým oblečením této značky, proti žalovaným, kteří užívali označení 

„MAMUT“ jako označení prodejen, ve kterých prodávali zboží jiných značek.
237

 

Žalovaní argumentovali tím, že nedochází k užití značky jako označení zboží, ale jako 
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označení provozovny. Svou obranu stavěli na tom, že vlastník neměl tuto ochrannou 

známku zapsánu pro i pro třídu výrobků a služeb v oblasti obchodní činnosti a reklamy, 

což byla oblast, pro kterou žalovaní podle svého názoru označení užívali. Jejich logo, na 

kterém bylo červeně uvedeno slovo MAMUT se žlutým písmenem M uprostřed 

a vyobrazen mamut, stojící zleva, bylo podle jejich názoru zcela odlišné od loga 

žalovaného (vyobrazení mamuta na černém podkladu, stojícího zprava a vyobrazení 

bílých klů). Vrchní soud v Praze však dovodil, že s oběma označeními bude 

konfrontována stejná veřejnost a že jde o označení podobná, neboť v paměti 

průměrného spotřebitele zůstane název „mamut“ (bez ohledu na počet písmen 

M v nápisu) a vyobrazení zvířete a je nerozhodné, zda toto zvíře kráčí zleva, nebo 

zprava. Užití označení žalovaným proto vyvolává nebezpečí záměny včetně asociace 

spojení mezi prodejnami žalobce a žalovaného. Podle Vrchního soudu v Praze tak šlo 

o porušení práv vlastníka ochranné známky podle § 8 odst. 2 písm. b) a navíc i o jednání 

naplňující znaky generální klauzule nekalé soutěže. Žalovaní totiž měli k dispozici 

velké množství variant označení, která mohli pro sebe zvolit, místo toho si ale přisvojili 

výsledek činnosti jiného soutěžitele, čímž naplnili zvláštní skutkové podstaty nekalé 

soutěže vyvolání nebezpečí záměny podle § 47 písm. b) obchodního zákoníku (dnešní 

§ 2981 odst. 2 občanského zákoníku) a parazitování na pověsti. 

 Z výše uvedeného a z podstaty věci samotné plyne, že pokud jednání soutěžitele 

naplní znaky dle § 8 odst. 2 písm. b), a existuje zde nebezpečí záměny, s nejvyšší 

pravděpodobností budou naplněny také všechny znaky generální klauzule nekalé 

soutěže a i zvláštní skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny. Na druhou stranu, 

jak bylo vidět na příkladu Májky, i když vlastník neprokáže, že bylo takovým způsobem 

zasaženo do jeho ochranné známky, neboť obě ustanovení nebudou shledána jako 

podobná nebo nebude prokázána existence nebezpečí záměny, lze uvažovat o ochraně 

nekalosoutěžní. V těchto skutkových případech se totiž na označení dívá právo nekalé 

soutěže ještě šířeji, než právo známkové a posuzuje nejen označení, ale i celý výrobek, 

jeho obal, umístění na regále apod., tedy komplexně všechny skutečnosti významné pro 

zaměnitelnost v souhrnu. 
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3.7. Užití ochranné známky podle § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ a nekalá 

soutěž 

 

Vlastník ochranné známky s dobrým jménem má pro tuto známku rozšířenou 

ochranu i pro zboží a služby, které nejsou podobné těm, pro které je jeho ochranná 

známka zapsána.  

Takový vlastník bude muset pro poskytnutí známkoprávní ochrany jednak 

prokázat, že se jedná o označení podobné s jeho známkou (přičemž pro stupeň 

podobnosti je podle Soudního dvora postačující vytvoření spojení mezi označením 

a známkou u příslušné části veřejnosti
238

), že jeho známka má v České republice dobré 

jméno, tedy že ochranná známka byla natolik používána, že ji veřejnost zná a spojuje si 

s ní zboží či služby s dobrými vlastnostmi, tedy že ochranné známce důvěřuje. A dále, 

že užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné 

známky nebo jim bylo na újmu. 

Z hlediska nekalé soutěže zde bude relevantní zejména zvláštní skutková 

podstata parazitování na pověsti. Při obsahovém porovnání obou ustanovení, tedy § 8 

odst. 2 písm. c) ZOZ a § 2982 občanského zákoníku lze konstatovat, že situace, na které 

tato ustanovení dopadají, jsou poměrně podobné, ačkoli pojem pověst, na rozdíl od 

pojmu dobré jméno, v sobě v českém textu zákona nezahrnuje pozitivní, kvalitativní 

stránku (nutno však připomenout, že v již citované judikatuře Soudního dvora ve věci 

General Motors kvalitativní stránka nebyla použita ani pro určení dobrého jména, což 

podle názoru autorky této práce není správný přístup k problematice dobrého jména). 

Otázkou takového porušení ochranné známky a příslušného nekalosoutěžního 

jednání se zabýval Nejvyšší soud ve věci Duracell.
239

 V předmětném sporu žalovaná 

společnost EL NIŇO BEVERAGES, a.s. uváděla na trh energetické nápoje 

v plechovkách válcovitého tvaru, barevně vyhotovených v černé a měděné barvě, jako 

byla barva baterií Duracell a se sloganem, že „dlouho vydrží“. Žalobkyně, belgická 

společnost Duracell Batteries BVBA, vlastník ochranné známky Duracell, se 

s úspěchem domohla ve všech instancích zákazu tohoto jednání. Žalovaná 

argumentovala tím, že výrobky žalobkyně a žalované jsou zcela jiné povahy a nelze je 
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ani považovat za komplementární a dále, že dobré jméno je vlastností ochranné známky 

pouze dočasnou. Žalobkyně naopak poukazovala na to, že výrobky její i žalované jsou 

prodávány ve stejných obchodech a to té nejširší veřejnosti, neboť jde o zboží 

každodenní potřeby, které nakupují spotřebitelé bez specifických potřeb. Stejní 

spotřebitelé tedy budou konfrontováni oběma výrobky. Žalobkyně prokázala, že 

dlouhodobým užíváním a masivní propagací označení Duracell a podoby baterií 

Duracell získala její ochranná známka dobré jméno, a tedy že získala ochranu i pro 

naprosto jiné výrobky, než jsou jen baterie. Soudy tak žalobkyni přiznaly ochranu podle 

§ 8 odst. 2 písm. c) a k tomu přidaly, bez větších pochybností, i ochranu podle 

ustanovení o parazitování na pověsti jako jednání nekalosoutěžní. Žalovaná totiž pro 

sebe využila příznačnost označení žalobkyně, o kterou se nijak nepřičinila. Na 

argumentaci povahou označovaných výrobků Nejvyšší soud odpověděl, že tato není 

vůbec podstatná, podstatný je způsob užití označení a doplnil, že není rozhodující, zda 

se jedná o zapsanou ochrannou známku, nebo o běžné, nezapsané označení. 

Zajímavé ve věci Duracell bylo mj. hledisko aktivity žalobkyně. Ta totiž včas 

neuplatnila své námitky v době, kdy žalovaná přihlašovala u Úřadu pro průmyslové 

vlastnictví ochrannou známku ve znění „Duracell Energy drink“. Tuto skutečnost 

žalovaná užila ve svůj prospěch, když tvrdila, že s ohledem na zásadu vigilantibus iura 

scripta sunt nelze žalované její nároky přiznat. Nejvyšší soud však na tuto argumentaci 

nepřistoupil, když zdůraznil, že žalobkyni i přesto, jakožto vlastníku ochranné známky, 

náleží „po celou dobu veškerá možná zákonná ochrana práv z ochranných známek“, 

což lze považovat za projev silné ochrany vlastníka ochranné známky právem proti 

nekalé soutěži ze strany Nejvyššího soudu. 

V již zmiňované věci České agentury na podporu obchodu v. Czech Trade 

Internet s.r.o. Nejvyšší soud taktéž dovodil parazitování na pověsti.
240

 Žalovaná tím, že 

užívala v obchodním styku nikoli svou plnou obchodní firmu Czech Trade Internet 

s.r.o., ale jen spojení CzechTrade, které tvořilo dominantní prvek ochranných známek 

žalobkyně, pro sebe využívala pověst žalobkyně s cílem pro sebe získat v hospodářském 

styku výhodu. Je třeba poznamenat, že soudy v dané věci dovozovaly nekalosoutěžní 

jednání, aniž by se jakkoli hlouběji zabývaly tím, zda ochranné známky žalobkyně mají 

dobré jméno a dalšími aspekty známkoprávní ochrany, kromě zaměnitelnosti. 
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Pokud tedy vlastník ochranné známky prokáže alespoň dobré jméno své známky 

a fakt, že užití pro nepodobné výrobky či služby z tohoto dobrého jména nebo 

rozlišovací způsobilosti ochranné známky nepoctivě těží (což bude ve většině případů 

pravděpodobně jednodušší, nežli prokazovat újmu na těchto statcích), měla by mu být 

poskytnuta ochrana podle § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ a nemělo by pro něj již být 

problémem domoci se ochrany i podle ustanovení o parazitování na pověsti. 

Na druhou stranu, pokud například vlastník ochranné známky důkazní břemeno 

ze známkoprávního hlediska neunese, lze stále ještě uvažovat o ochraně podle 

ustanovení o parazitování na pověsti. Pojem pověst je totiž, na rozdíl od dobrého jména 

ochranné známky, vztahován k širšímu okruhu statků - k závodu, výrobku nebo 

službě.
241

 

Ačkoli s tím autorka práce nesouhlasí, neboť judikatura Nejvyššího soudu je 

v této věci zcela opačná („Jednáním podle ustanovení § 48 obch. zák. lze parazitovat 

nejen na dobré pověsti určitého soutěžitele; rozhodné však je, aby soutěžitel určitou 

pověst měl“),242 pokud bychom přistoupili na výklad, že pojmem pověst zákonodárce 

rozuměl dobrou pověst, pak z již citované judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že 

existence dobré pověsti je na rozdíl od dobrého jména presumována, když vzniká se 

vznikem právnické osoby a předpokládá se. I kdyby tedy pověst podle § 2982 

občanského zákoníku nemusela být nutně dobrá, s odkazem na výše zmiňované závěry 

o existenci dobré pověsti od vzniku právnické osoby nemůže být problém prokázat 

existenci vůbec nějaké pověsti. Navíc po provedené legislativní změně, kdy sousloví 

„s cílem získat“ prospěch, kterého by soutěžitel jinak nedosáhl, bylo nahrazeno 

souslovím „umožňující získat“ je důkazní situace žalobce ještě jednodušší. 

Lze uzavřít, že skutková podstata parazitování na pověsti tak umožňuje žalobci 

dosáhnout své ochrany v širším okruhu případů, než tak činí známkové právo při užití 

ochranné známky s dobrým jménem pro zboží či služby, které nejsou shodné ani 

podobné zboží či službám, pro které je ochranná známka zapsána. 

Nekalosoutěžní ochrana bude pro soutěžitele klíčová také v případě, že 

soutěžitel své označení nebude mít zapsáno jako ochrannou známku, neboť existence 

známkoprávní ochrany pro nekalou soutěž není rozhodující. 
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V této souvislosti je třeba zmínit studii Max Planckova Institutu (dále jen 

„Institut“), která byla v roce 2011 vypracována z podnětu Komise.
243

 Max Planckův 

Institut zde hodnotí systém ochranných známek v Evropské unii. V této studii se Institut 

zabýval mj. vztahem všeobecně známých známek a známek s dobrým jménem 

a zdůraznil, že obě směrnice o ochranných známkách, jakož i nařízení o ochranné 

známce Společenství se zabývají pouze registrovanými ochrannými známkami a práva 

z všeobecně známé ochranné známky neřeší. Podle této studie většina členských států 

poskytuje všeobecně známým ochranným známkám stejnou ochranu, jako známkám 

s dobrým jménem, v některých zemích bylo přistoupeno ke zvláštním ustanovením 

týkajícím se práv z všeobecně známé ochranné známky.
244

 Institut došel k závěru, že 

kritéria, která Soudní dvůr na ochrannou známku s dobrým jménem klade,
245

 jsou velmi 

blízká těm, která na všeobecně známou známku klade WIPO
246

 a uzavírá, že ochranné 

známky, které dosáhly takové známosti, že je jim poskytována rozšířená ochrana 

jakožto známkám s dobrým jménem, by měly být současně chráněny jako všeobecně 

známé známky, a naopak. Tedy, že všeobecně známé ochranné známky splňují 

požadavek dobrého jména, tak jak je požadován čl. 5 odst. 2 směrnice o ochranných 

známkách.
247

 

Všeobecně známé ochranné známce by měla být podle výše uvedené 

argumentace poskytována ochrana stejná, jako ochranné známce s dobrým jménem, 

a tak pokud jde o soutěžitele, jehož označení není zapsáno jako ochranná známka, mohl 

by se kromě ochrany podle práva proti nekalé soutěži domáhat také ochrany podle § 8 

odst. 2 písm. c) za předpokladu, že by prokázal, že jeho známka je známkou všeobecně 

známou. 
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3.8. Ochrana vlastníka ochranné známky podle generální klauzule 

nekalé soutěže 

 

 Pro úplnost výše uvedeného rozboru je potřeba uvést a připomenout, že i kdyby 

vlastník ochranné známky nemohl dosáhnout své ochrany podle § 8 ZOZ, ani kdyby 

jednání soutěžitelovo nenaplnilo žádnou ze zvláštních skutkových podstat nekalé 

soutěže, stále se může domáhat ochrany podle generální klauzule nekalé soutěže, neboť 

funkcí generální klauzule je mimo jiné postihovat ta jednání, která nesplňují žádnou ze 

zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže. Podmínky generální klauzule jsou 

podrobněji popsány v druhé kapitole této práce. Jelikož se jedná o ohrožovací delikt, 

postačuje, že jednání je způsobilé přivodit újmu, tedy újma nemusí reálně vzniknout.
248

 

Vlastníku ochranné známky by tedy mělo postačovat prokázat, že jednání újmu 

způsobit mohlo a reálně nebude muset vznik újmy prokazovat. 

 

3.9. Ochrana vlastníka ochranné známky při nedovolené srovnávací 

reklamě 

 

Vlastníku ochranné známky je poskytován právem proti nekalé soutěži ještě 

jeden způsob ochrany, kterým je ochrana proti nedovolené srovnávací reklamě. Jednou 

z podmínek uvedených pro srovnávací reklamu v § 2980 občanského zákoníku, který 

vyplývá ze směrnice o klamavé a srovnávací reklamě je, „nenabízí-li zboží nebo službu 

jako napodobení či reprodukci zboží nebo služby označovaných ochrannou známkou 

soutěžitele nebo jeho názvem“. 

Pokud budeme srovnávací reklamu posuzovat v kontextu české právní úpravy, 

měli bychom dojít k závěru, že i v případě nedovolené srovnávací reklamy musí být 

naplněna generální klauzule nekalé soutěže, aby mohla být naplněna tato zvláštní 

skutková podstata. Hruda však poukazuje na to, že směrnice o klamavé a srovnávací 

reklamě stanovila pro srovnávací reklamu úplnou harmonizaci, tedy členské státy 

nemohou přidat své další podmínky pro povolení srovnávací reklamy. Zároveň tato 
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směrnice sama žádnou generální klauzuli nekalé soutěže nestanoví, a proto ji nelze 

aplikovat ani v národním prostředí.
249

 

Použití označení totožného nebo podobného ochranné známce ve srovnávací 

reklamě je podle Soudního dvora ve věci O2
250

 potřeba považovat za užití pro vlastní 

zboží či služby a na základě ustanovení čl. 5 odst. 1 nebo 2 směrnice o ochranných 

známkách je vlastník ochranné známky může zakázat. Pokud však srovnávací reklama 

splňuje veškeré náležitosti podle čl. 3a odst. 1 směrnice o klamavé a srovnávací reklamě 

(jde o ustanovení upravující podmínky pro to, aby byla dovolená), majitel ochranné 

známky ji nemůže zakázat.
251

 Předmětná reklama však všechny podmínky na dovolenou 

srovnávací reklamu nesplní, pokud bude prokázána existence nebezpečí záměny - 

v takovém případě, tedy v případě čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných 

známkách, pak vlastník ochranné známky toto užití i srovnávací reklamu zakázat 

může.
252

 

Toto ustanovení bývá nazýváno jako tzv. parfémová klauzule,
253

 neboť bylo do 

směrnice o klamavé a srovnávací reklamě přidáno z popudu Francie, která se obávala 

imitací svých parfémů. Že tyto obavy byly oprávněné, se ukázalo v již zmiňované kauze 

L´Oréal v. Bellure,
254

 projednávané Soudním dvorem. Společnost L´Oréal byla 

vlastníkem ochranných známek Trésor, Miracle, Anais-Anais a Noa Noa, pod kterými 

uváděla na trh známé parfémy a společnosti Malaika a Starion prodávaly parfémy řady 

Creation Lamis, které pro ně vyráběla společnost Bellure a které byly napodobeninami 

těchto parfémů L´Oréal. Ačkoli se flakóny a krabičky těchto parfémů podobaly 

parfémům společnosti L´Oréal, bylo nesporné, že podobnost nedosahuje té míry, že by 

vedla k zaměnitelnosti.
255

 Společnosti Malaika a Starion však vydávaly pro 

maloobchodníky srovnávací seznamy parfémů, kde bylo uvedeno, který z jimi 

prodávaných parfémů je napodobeninou kterého parfému L´Oréal. Anglický odvolací 
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soud ve sporu zahájeném společností L´Oréal položil Soudnímu dvoru mj. předběžnou 

otázku, zda užití vlastní ochranné známky pro účely srovnání vlastností svého zboží 

a zbožím označeného ochrannou známkou způsobem, který nevyvolává záměnu, ani 

jinak neohrožuje základní funkci ochranné známky, může být vlastníkem ochranné 

známky zakázáno podle čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice o ochranných známkách, popř. 

podle čl. 5 odst. 2, jedná-li se o ochrannou známku s dobrým jménem.
256

 Soudní dvůr 

zde nejprve zopakoval, že podle čl. 5 odst. 2 se nepožaduje podobnost taková, která by 

vyvolávala existenci nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou s dobrým jménem 

a předmětným označením, postačuje, že si dotčená veřejnost vytvoří mezi nimi 

spojení.
257

 Takové spojení však ještě nutně nevypovídá o existenci některého ze zásahů, 

které čl. 5 odst. 2 směrnice o ochranných známkách stanoví. Těmito zásahy jsou 

neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky, neoprávněné těžení 

z dobrého jména nebo újma na jednom z těchto statků, přičemž postačí alespoň jeden 

z těchto zásahů a není tedy třeba, aby k neoprávněnému těžení přistupovala jakákoli 

újma rozlišovací způsobilosti, dobrému jménu, ani majiteli ochranné známky obecně.
258

 

Pro určení takového neoprávněného těžení je potom potřeba provést celkové posouzení, 

zohledňující zejména sílu dobrého jména a rozlišovací způsobilosti ochranné známky, 

i blízkost výrobků či služeb, pro které jsou označení použita. Za protiprávní těžení 

z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména je potřeba považovat situaci, kdy se třetí 

osoba pokouší kráčet ve stopách této známky a využít pro sebe, bez jakékoli finanční 

kompenzace, přitažlivost této známky a obchodní úsilí jejího majitele.
259

 

Podle Soudního dvora se v předmětném případě jednalo o užití podle čl. 5 

odst. 1 písm. a) směrnice o ochranných známkách, neboť byly užity přesné názvy 

parfémů L´Oréal pro totožné zboží. Jak již bylo zmiňováno v první kapitole této práce, 

Soudní dvůr zde konstatoval, že ochranná známka má zaručit svému majiteli plnění 

svých funkcí, přičemž má kromě základní funkce označení původu také funkce další 

(funkce zaručení kvality, funkce sdělovací, investiční či reklamní). Dovodil tedy 

možnost zakázat srovnávací reklamu podle čl. 5 odst. 1 písm. a), pokud nesplňuje 

všechny podmínky stanovené v čl. 3a odst. 1 směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, 
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a to pokud nedochází k újmě na základní funkci ochranné známky, za podmínky, že 

takové užití způsobuje újmu na některé z dalších funkcí ochranné známky.
260

 

Zároveň Soudní dvůr konstatoval, že úprava srovnávací reklamy slouží k tomu, 

aby sladila zájem spotřebitelů mít k dispozici účinnou srovnávací reklamu a zájem 

soutěžitelů na ochraně jejich ochranných známek. Pokud soutěžitel ve srovnávací 

reklamě výslovně či implicitně zmiňuje, že jeho výrobek představuje napodobeninu 

zboží nesoucího ochrannou známku, tak je naplněno ustanovení čl. 3a odst. 1 písm. h) 

směrnice o klamavé a srovnávací reklamě
261

 (provedeno ustanovením § 2980 odst. 2 

písm. f) občanského zákoníku). Nemusí se jednat pouze o padělky, ale o jakoukoli 

napodobeninu či reprodukci. 

Z citovaného rozsudku vyplývá, že ve srovnávací reklamě lze použít ochrannou 

známku, pokud budou splněny všechny její podmínky. K nesplnění těchto podmínek 

pak dojde zejména v případě, že s ochrannou známkou bude srovnávána napodobenina 

či reprodukce. Vlastník ochranné známky se tak může dovolávat ochrany podle práva 

proti nekalé soutěži z titulu nedovolené srovnávací reklamy. 

Skutková podstata nedovolené srovnávací reklamy je potom považována za 

podstatu speciální k ostatním zvláštním skutkovým podstatám nekalé soutěže
262

, proto 

by se vlastník ochranné známky měl v takovém případě domáhat pouze ochrany proti 

nedovolené srovnávací reklamě a domáhání se ochrany podle ostatních skutkových 

podstat by tak bylo již zbytečné. 

Na závěr je potřeba zdůraznit, že v některých případech může naopak být 

nekalosoutěžním jednáním neuvedení ochranné známky. Jak uvádí Hruda, není možné 

srovnávat dvě teplákové soupravy, aniž by bylo uvedeno, že jedna z nich je od 

světoznámého výrobce sportovního oblečení.
263

 Jde o závěr Soudního dvora ve věci 

Pippig Augenoptik,
264

 kde dovodil, že je možné, že za některých okolností bude 

neuvedení ochranné známky jiného soutěžitele ve srovnávací reklamě klamavé. Půjde 

zejména o případy, kdy by název nebo značka produktu mohla značně ovlivnit 
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spotřebitelovu volbu a jejím neuvedením se tak soutěžitel dopustí porušení podmínek 

pro povolenou srovnávací reklamu podle čl. 3a směrnice o klamavé a srovnávací 

reklamě. 

 

Závěr 
 

Na základě analýzy platné a účinné právní úpravy provedené v souladu s cíli 

stanovenými v úvodu v této práce, lze dojít k následujícím závěrům. Práva vlastníka 

z ochranné známky jsou v platné české i evropské úpravě známkového práva rozdělena 

do tří kategorií, přičemž jsou shodná jak v české, tak v evropské úpravě. Jedná se o tři 

případy, kdy může vlastník ochranné známky zakázat užití jiného označení třetí osobou. 

První je případ, kdy bude užito označení shodné s ochrannou známkou a to pro 

stejné zboží či služby. V tomto případě je ochrana vlastníka nejvyšší, ačkoli i zde 

dospěla judikatura k nárokům, které na něj pro uplatnění jeho práv klade, když podle 

Soudního dvora musí jít o zásah do některé z funkcí ochranné známky, kterými jsou 

primární funkce označení původu, dále zejména funkce investiční, reklamní a funkce 

garance kvality. Dále podle Soudního dvora musí jít v tomto případě o úplnou shodu 

s ochrannou známkou, případně o nepodstatné změny na ochranné známce, které 

zůstanou průměrným spotřebitelem nepovšimnuty. Vzhledem ke konceptu této ochrany 

nelze než vyjádřit nesouhlas s tím, že Soudní dvůr i v tomto případě de facto stanovil 

kritérium existence nebezpečí záměny, což jde proti smyslu ochrany užití stejného 

označení pro stejné zboží či služby a přibližuje tuto ochranu druhému případu ochrany. 

Druhá situace, kdy je vlastník ochranné známky chráněn, je užití shodného nebo 

podobného označení pro shodné nebo podobné zboží či služby za předpokladu, že je 

zde existence nebezpečí záměny na straně veřejnosti, včetně možnosti asociace mezi 

ochrannou známkou a označením. Toto je ochrana širší, nicméně na vlastníka ochranné 

známky klade důkazní břemeno ohledně podobnosti, která je následně klíčová pro 

zaměnitelnost. Zaměnitelnost je zkoumána z více hledisek, a to z hlediska vizuálního, 

fonetického a sémantického, vždy však z hlediska celkového dojmu, které označení činí 

na průměrného spotřebitele. Nepostačí tedy odkaz na shodné prvky obou označení. 

Nejširší ochrana je pak poskytována vlastníku ochranné známky s dobrým 

jménem, jelikož se jedná o ochranu proti užití označení shodného nebo podobného 
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s ochrannou známkou s dobrým jménem i pro nepodobné zboží a služby, přičemž zde 

musí existovat jeden z následujících zásahů: nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti 

nebo dobrého jména známky nebo újma na dobrém jménu známky nebo újma na 

rozlišovací způsobilosti známky. Protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti je pak 

Soudním dvorem chápáno jako situace, kdy se třetí osoba pokouší kráčet ve stopách 

ochranné známky s dobrým jménem a využít pro sebe úsilí jejího majitele bez finanční 

kompenzace. Ochranná známka je tak chráněna proti tzv. rozmělnění. Tuto ochranu je 

ale potřeba vykládat tak, že se vztahuje i na stejné zboží a služby a není zde potřeba 

prokazovat existenci nebezpečí záměny, postačí pouze, že vznikne asociace mezi 

označeními. Vlastník ochranné známky bude muset v první řadě prokázat zejména 

existenci dobrého jména ochranné známky. V tomto směru se podle Soudního dvora 

uplatní kritéria spíše kvantitativní. Jedná se zejména o skutečnost, že ochrannou známku 

zná značná část relevantní veřejnosti, dále geografický rozsah a intenzita užívání takové 

ochranné známky. Koncept ochranné známky s dobrým jménem tak není Soudním 

dvorem vnímán v kvalitativním slova smyslu, což by však z českého jazykového 

výkladu pojmu dobré jméno vyplývalo. Anglický výraz reputed, ve srovnání 

s anglickým výrazem pro všeobecně známou ochrannou známku well-known, tak stejně 

jako česká jazyková verze těchto pojmů evokuje kvalitativní hledisko. V jiných 

členských státech Evropské unie je však pojmosloví spíše kvantitativní a tak bude 

zajímavé sledovat, zda a jak se do budoucna bude výklad Soudního dvora k této věci 

vyvíjet. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vlastníku ochranné známky se z hlediska 

známkoprávní ochrany vyplatí investovat do propagace ochranné známky tak, aby mohl 

prokázat její dobré jméno. I když totiž půjde o užití stejného označení pro stejné zboží a 

služby, bude muset taktéž unést důkazní břemeno ohledně existence nebezpečí záměny 

a rozdíly mezi prvními dvěma případy ochrany se tak vlivem judikatury Soudního dvora 

stírají. Pokud je však prokázáno dobré jméno ochranné známky, postačí prokázání 

existence spojení mezi ochrannou známkou a označením a neoprávněné těžení 

z rozlišovací způsobilosti ochranné známky, k čemuž již nemusí přistupovat žádná 

újma. 

 Výše uvedená úprava byla doplněna o ochranu vyplývající z práva proti nekalé 

soutěži, neboť se jedná o oblast s ochrannými známkami úzce spjatou. Právo proti 
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nekalé soutěži poskytuje vlastníkovi ochranné známky v hospodářské soutěži ochranu 

zejména svojí generální klauzulí, která je jednak základní podmínkou pro uvažování o 

zvláštních skutkových podstatách nekalé soutěže, jednak, a to zejména, samostatným 

pravidlem regulujícím chování soutěžitelů v hospodářské soutěži, na základě kterého je 

vlastníkovi ochranné známky poskytovaná obecně ochrana proti jakémukoli chování 

v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a které je způsobilé 

přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Ve výše popsaných situacích, kdy 

známkové právo poskytuje vlastníkovi ochranné známky popsanou ochranu, pak půjde 

často i o naplnění zvláštních skutkových podstat, kterými mohou být rozebírané 

klamavé označení zboží nebo služby, srovnávací reklama, vyvolání nebezpečí záměny 

či parazitování na pověsti. Zvláštním případem ochrany vlastníka ochranné známky je 

ustanovení o srovnávací reklamě, která není přípustná, pokud by uváděla neznačkové 

zboží jako napodobeninu zboží značkového, ale také pokud by srovnávala zboží 

značkové s neznačkovým. Úprava srovnávací reklamy je tak příkladem vzájemného 

propojení práva známkového a práva proti nekalé soutěži. 

Generální klauzule a zvláštní skutkové podstaty poskytují vlastníku ochranné 

známky ochranu širší, než je ochrana vyplývající z práva známkového, neboť nejsou 

vázány jen na ochrannou známku, ale na více i jiných skutečností a okolností, které jsou 

vždy posuzovány komplexně. Poskytují také ochranu soutěžiteli, jehož označení nebylo 

registrováno jako ochranná známka. Generální klauzule také svou obecnou formulací 

zajišťuje vlastníku ochranné známky jakýsi korektiv spravedlnosti, který není 

formalistický a přináší ochranu i tam, kde zákonodárce na jednotlivé možné chování 

soutěžitelů v právní úpravě nepomyslel. 
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Soudní dvůr Soudní dvůr Evropské unie 
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Resumé 
 

Tato práce se zabývá ochrannou známkou v hospodářské soutěži. Analyzuje 

postavení vlastníka ochranné známky z hlediska jeho práv, která mu v souvislosti s 

vlastnictvím ochranné známky právní řád poskytuje. Cílem práce je odpovědět na 

otázku, jaká práva vlastníkovi ochranné známky vyplývají z práva známkového, jaká 

práva mu vyplývají z práva proti nekalé soutěži a vystihnout vzájemnou korelaci těchto 

úprav z uvedeného hlediska. K dosažení těchto cílů je práce rozdělena do tří kapitol. 

První kapitola se zabývá právy vlastníka ochranné známky, přičemž analyzuje 

jejich úpravu v českém právním řádu, tedy ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., o 

ochranných známkách, s přihlédnutím k evropským směrnicím o ochranných známkách 

(č. 89/104 a 2008/95/ES). Výklad této problematiky je doplněn o judikaturu Nejvyššího 

soudu ČR a Soudního dvora Evropské unie, která ustanovení těchto právních předpisů 

vykládala. Zmíněna je také úprava vyplývající z nařízení o ochranné známce 

společenství č. 207/2009 a z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. 

Druhá kapitola přináší pro účely dalšího výkladu rozbor ochrany soutěžitele 

právem proti nekalé soutěži, a to z hlediska ustanovení, která jsou pro tuto práci 

relevantní. Zabývá se tedy generální klauzulí nekalé soutěže, zvláštními skutkovými 

podstatami klamavého označení zboží nebo služby, srovnávací reklamy, vyvolání 

nebezpečí záměny a parazitování na pověsti a jejich vzájemným vztahem. Výklad je 

založen na rozboru účinného znění občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a aktuální 

české judikatury. 

Třetí kapitola přináší společný pohled na předtím rozebraná práva vlastníka 

ochranné známky z hlediska známkového a jeho možnou ochranu z hlediska 

nekalosoutěžního. Tyto úpravy jsou nastíněny ve vzájemné korelaci. Rozebrány jsou 

jednotlivé případy, kdy známkové právo poskytuje vlastníkovi ochranné známky 

ochranu a k nim je přiřazena odpovídající možná ochrana práva proti nekalé soutěži. 

Zvlášť je rozebrána srovnávací reklama užívající odkaz na ochrannou známku 

soutěžitele. 

Závěr, který práce přináší, je takový, že právo známkové přináší vlastníkovi 

ochranné známky formálnější ochranu, právo nekalé soutěže však ochranu širší a 
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komplexnější. Z analyzovaných rozhodnutí vyplývá, že právo známkové vždy muselo 

ustoupit, pokud jednání bylo shledáno nekalosoutěžním. 
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Summary 
 

This diploma thesis deals with trademark in competition. It analyses the position 

of the trademark owner from the point of view of rights provided by the legal system in 

connection with his trademark ownership. The aim of the thesis is to answer the 

question which rights are granted to the trademark owner by the trademark law, which 

rights are granted to him by the unfair competition law and to depict mutual correlation 

of those two legal branches from the mentioned point of view. In order to achieve these 

targets the thesis is divided into three chapters.  

The first chapter deals with the trademark owner rights, where it analyses the 

regulation of these rights in Czech legal system, i.e. provision of act -No. 441/2003 Sb. 

on trademarks, considering European directives on trademarks (No. 89/104 and 

2008/95/ES). This is followed by the judicature of the Supreme Court of the Czech 

Republic and of the Court of Justice of the European Union explaining these legal 

provisions. The provisions of Council Regulation on the Community trade mark (No. 

207/2009) and Paris Convention for the Protection of Industrial Property are also 

mentioned. 

For the purpose of further explanation the second chapter brings an analysis of 

the competitor’s protection by the unfair competition law from the provisions relevant 

for this work point of view. It deals with general clause and special merits of misleading 

labelling of goods or services, comparative advertisement, causing the likelihood of 

confusion and parasitic use of the reputation and their mutual relationship. The 

interpretation is based on the analyses of the act No. 89/2012 Sb., Civil Code and actual 

Czech judicial decisions. 

The third chapter brings common view on the before analysed trademark owner 

rights provided by the trademark law and his possible protection based on unfair 

competition law. These regulations are explained in their mutual correlation. Individual 

cases where the trademark law provides the trademark owner with protection are 

analysed and the respective possible protection provided by the unfair competition law 

is assigned to them. Comparative advertising with regard to the competitor´s trademark 

use is analysed separately. 
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The thesis brings the conclusion that trademark law provides trademark owner 

with more formal protection, the unfair competition law on the other hand provides him 

with a broader and more complex protection. It comes from the analysed decisions that 

the trademark law was overridden where the practice was held as unfair competition. 
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