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Úvod
S ochrannými známkami, jakoţto označeními, které se (v naprosté většině případů)
zapisují do veřejného seznamu, je vţdy spjato posuzování, zda daná označení splňují
podmínky pro registraci (či alespoň jejich právní ochranu), resp. jsou-li tato označení
způsobilá být předmětem známkoprávní ochrany. Tématem této práce je právě toto
posuzování; účelem této práce není rozbor ochranné známky či známkového práva obecně
v širokých souvislostech práva duševního vlastnictví. Z toho důvodu nebude následovat
podrobný rozbor základních a teoretických pojmů známkového práva, neboť jejich znalost se
pro účely této práce předpokládá.
Téma této diplomové práce je s ohledem na omezený rozsah diplomové práce
zaměřeno pouze na českou právní úpravu, proto se nebudu zabývat do větších detailů
mezinárodním známkovým právem zaloţeným na mnohostranných mezinárodních smlouvách
či předpisy ochranné známky Společenství. Komparace právních předpisů zápisné
způsobilosti ochranných známek dle českého práva však bude v některých případech
nezbytná, a to zejména co se týká evropské právní úpravy, která byla hlavním inspiračním
zdrojem zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a kterou lze uţít v souladu
s dosavadní judikaturou soudů při výkladu tohoto zákona.1
Předloţená diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První část se
zabývá legislativním vývojem (ochranných) známek na území českých zemí. Obsahem této
kapitoly je relativně podrobný rozbor vývoje překáţek zápisné způsobilosti ochranných
známek od roku 1858 do vzniku samostatné České republiky se zaměřením na právní úpravu
zápisné způsobilosti ochranných známek.
Druhá kapitola se věnuje pojmu ochranné známky dle platných předpisů upravující
známkové právo. V této části je podána základní charakteristika institutu ochranné známky,
ovšem pouze v rozsahu nezbytném pro účely této práce. I kdyţ v poslední době jsou častým
předmětem diskuzí různé netradiční druhy ochranných známek (čichové, zvukové apod.), tato
práce se zabývá především tradičními druhy ochranných známek, resp. jejich zápisnou
způsobilostí. Problematika netradičních ochranných známek není v této práci vynechána,
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K tomu více např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006-97.
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zároveň je ale upravena jen v rozsahu odpovídající praktickému vyuţití těchto označení, a to
i s ohledem na to, ţe v české právní praxi nejsou tato označení příliš obvyklá a Úřad
průmyslového vlastnictví České republiky (dále jen „Úřad průmyslového vlastnictví“) se staví
k moţnosti zápisu těchto označení spíše negativně. 2 V této kapitole je taktéţ v základních
bodech zmíněn systém niceského třídění, který při posuzování zápisné způsobilosti hraje
důleţitou roli.
Po historickém exkurzu v kapitole první a základním vymezení pojmu ochranné
známky v kapitole druhé následuje hlavní téma této práce, tj. překáţky zápisné způsobilosti
ochranných známek, které je rozděleno dle typu do dvou kapitol jak uvedeno níţe.
Kapitola třetí se věnuje podrobnému rozboru absolutních překáţek zápisné
způsobilosti ochranných známek dle české právní úpravy včetně příslušné judikatury a praxe
Úřadu průmyslového vlastnictví. Tato kapitola je dále rozčleněna dle jednotlivých důvodů
vedoucích k zamítnutí přihlášky ochranné známky tak, jak jsou uvedeny v ustanovení § 4
zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, doplněné o teoretické poznatky v daném
oboru.
Obsahem čtvrté kapitoly je rozbor relativních překáţek zápisné způsobilosti
ochranných známek dle § 7 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Podobně jako
v kapitole třetí, i zde je práce systematicky členěna dle zákonné úpravy, přičemţ jednotlivé
případy jsou doplněny o teoretické poznatky vycházející nejen z judikatury českých soudů
a praxe Úřadu průmyslového vlastnictví. Důraz je kladen především na problematiku
pravděpodobnosti záměny a rozlišovací způsobilosti ochranných známek, kdy právě
posuzování pravděpodobnosti záměny je jedním z nejdůleţitějších procesů při aplikaci
relativních překáţek zápisné způsobilosti a taktéţ předmětem bohaté judikatury a správních
rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví.
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Viz např. Metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví, část F – ochranné známky, kapitola 3.1.1. (dále
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na:

znamky/metodicke-pokyny-ochranne-znamky.html
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http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-

1. Vývoj právní úpravy zápisné způsobilosti ochranných známek
V právní literatuře často zmiňovaní předchůdci ochranných známek, tj. různé značky
či označení pouţívané jiţ od vzniku starověkých civilizací (např. k označení dobytka, zboţí
apod.), nelze povaţovat za institut ochranných známek tak, jak je chápán dnes. O skutečném
zrodu ochranných známek lze uvaţovat nejdříve s rozvojem průmyslové revoluce, kdy tato
označení nabývají povahy dnešních ochranných známek. Z pohledu této práce pak začíná být
relevantní aţ období, kdy se uţívání těchto označení stává předmětem právní regulace
zaloţené na registračním principu, neboť aţ tímto okamţikem jsou explicitně stanoveny
překáţky zápisné způsobilosti těchto označení.

1.1 Císařský patent č. 230 ze dne 7. prosince 1858
Prvním právním předpisem upravujícím institut ochranných známek na území českých
zemí vůbec byl zákon pro ochranu známek a jiných poznamenáních průmyslnických vydaný
císařským patentem č. 230 ze dne 7. prosince 1858 s účinností od 1. ledna 1859 (dále jen
„zákon pro ochranu známek“). Tento zákon nejdříve v § 1 pozitivně definoval pojem
známky3, přičemţ výlučné právo uţívání známky bylo zaručeno pouze pro řemeslníky či
průmyslníky, kteří dané označení nechali „vrejstrovati“ u příslušné obchodnické
a průmyslnické komory, čili bylo zaloţeno na registračním principu (§ 9). Základní podmínky
zápisné způsobilosti pak stanovil § 3 daného zákona, podle kterého nemohla poţívat právní
ochrany znamení záleţející pouze v druhovém označení, nebo označení záleţející výlučně
v literách, slovích nebo číslech či v erbích státních a zemských.
Právo výlučného uţívání se vztahovalo pouze na druh zboţí, které mělo souvislost
s řemeslem či ţivností, pro které byla známka registrována (§ 4), přičemţ právo ke známce
bylo nerozlučně spjato s řemeslem či podnikem a jako takové jej nebylo moţno samostatně
převést (§ 5). Jako známka nemohla být registrována označení, která by neoprávněně
zasahovala do práv na ochranu jména, firmy, erbu nebo pojmenování jiného podniku (§ 6).
Zároveň bylo výslovně stanoveno, ţe tímto zákonem nejsou dotčeny jiné předpisy upravující
označování výrobků, zejména předpisy o puncování (§ 7).

3

Známkami rozumějí se v tomto zákoně znamení zvláštní, jeţto jsou k tomu, aby se jimi výrobky pro obchod

ustanovené i zboţí čili tovar jednoho průmyslníka od výrobků a zboţí jiných průmyslníků rozeznávaly
(podobenství, šifry, vinětky a p.)
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V případě neoprávněného uţívání či napodobování známky měl oprávněný právo
poţadovat stáhnutí neoprávněně označeného zboţí (resp. odstranění označení z tohoto zboţí)
a dále náhradu škody dle občanského práva (§ 15). K napodobení známek dle zákona došlo
v případě, kdy známky nebylo moţné bez větší neţ obyčejné pozornosti (od sebe) rozeznat
(§ 16). Vznikl-li spor v oblasti známkového práva, byl k rozhodování příslušný úřad politický
(§ 23), který mimo jiné posuzoval identičnost několika známek, přičemţ v případě
porovnávání dvou známek ve známkoprávním sporu posuzoval otázku zaměnitelnosti znalec
(§ 25).

1.2. Zákon č. 19/1890 ř. z., o ochraně známek
Zákon pro ochranu známek z roku 1858 byl zrušen zákonem č. 19 ze dne 6. ledna
1890, o ochraně známek, publikovaným v Zákoníku říšském pro království a země v radě
říšské zastoupené v částce VIII., která byla vydána a rozeslána dne 19. února 1890 (dále jen
„zákon o ochraně známek“).
Tento zákon po vzoru předchozího nejdříve ve svém § 1 pozitivně definoval pojem
známky4 a povinnost tuto známku zapsat (registrovat) k zabezpečení výhradního práva jejího
uţívání (§ 2). Známky se zapisovaly na příslušné obchodní a průmyslové komoře (§ 13).
Na rozdíl od předchozího zákona tento přesněji stanovil případy, kdy byla znamení na zboţí
ze zápisu vyloučena. Vyloučena dle § 3 zákona o ochraně známek byla znamení, která 1)
obsahovala jedině obrazy Císaře Pána a členů císařské rodiny, 2) záleţela toliko ve státních
nebo jiných veřejných znacích, v číslech, v písmenech nebo ve slovech, 3) kterých se uţívalo
k označení určitých druhů zboţí v obchodě, 4) která obsahovala nemravné a pohoršení
vzbuzující, nebo jinak veřejnému pořádku se příčící vyobrazení a nápisy anebo takové údaje,
které se nesrovnávaly se skutečnými obchodními poměry nebo s pravdou a byly způsobilé
klamat konzumující obecenstvo.
Známky, jejichţ součástí byly obrazy Císaře Pána nebo členů císařské rodiny, nějaké
vyznamenání, císařský orel nebo veřejný znak, mohly být zapsány teprve tehdy, bylo-li
prokázáno právo k uţívání těchto zvláštních znamení (§ 4). Zápisem známky nebylo dotčeno
právo třetích osob označovat zboţí svým jménem či firmou (§ 5), ani vyuţívat téţe známky

4

Známkami v tomto zákoně rozumějí se zvlášní znamení, která k tomu slouţí, aby výrobky a zboţí k obchodu

určené rozeznávaly se od jiných výrobkův a zboţí stejného druhu (symbolické obrazy, chiffry, vignety a pod.)
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k označení jiných druhů zboţí; o tom, zda jsou druhy zboţí stejného druhu, rozhodoval
obchodní ministr (§ 7). Právo ke známce bylo spjato s podnikem a spolu s ním taktéţ zanikalo
či přecházelo na nového drţitele (§ 9).
Zákon o ochraně známek oproti předchozímu zákonu výslovně stanovil, ţe ţadatel
o ochranu je povinen určit druh zboţí, pro který je známka přihlašována (§ 13) a dále, ţe zápis
známek je omezen na deset let s tím, ţe za poplatek lze zápis prodluţovat o dalších deset let
(§16). Taktéţ byl zřízen ústřední známkový rejstřík vedený obchodním ministeriem, do něhoţ
obchodní a ţivnostenské komory zasílaly známky, které u nich byly zapsány (§ 17).
V případě, ţe ţadatel přihlašoval známku pro druh zboţí, na které jiţ byla zapsána
totoţná nebo podobná známka, byl o této skutečnosti zpraven obchodním ministrem jak
ţadatel (který mohl na ţádosti trvat, ţádost změnit anebo vzít zpět), tak i drţitel zapsané
známky (§ 18).
Obecně lze konstatovat, ţe zákon o ochraně známek v mnohém navázal na předchozí
zákon pro ochranu známek s tím, ţe úpravu dále rozvedl, přičemţ byl platný aţ do roku 1952
a za svoji existenci byl několikrát novelizován. Níţe budou uvedeny pouze změny, které mají
souvislost s tématem této diplomové práce.
Zákonem č. 108 ze dne 30. července 18955 bylo doplněno ustanovení § 3 čísla 2
zákona o ochraně známek, dle kterého byla vyloučena ze zápisu znamení záleţející toliko ve
státních nebo jiných veřejných znacích, v číslech, v písmenech nebo ve slovech, a to tak, ţe
tato výluka se vztahuje jen k takovým slovům, která obsahují pouze údaje o místě, času nebo
způsobu výroby, o povaze, o určení, o ceně, mnoţství či váhy zboţí (§ 1). Dále novela
stanovila, ţe výlučné právo k uţívání zapsané slovní známce se vztahuje nejen na uloţené
(tj. registrované) vyobrazení, ale i na znění upravené v jiných písmenech, barvách nebo
velikosti (§ 2). Dále byly rozšířeny důvody k výmazu zapsané známky, konkrétně z titulu
shodnosti či zaměnitelnosti zapsané známky s nezapsaným označením, které bylo pokládáno
před registrací napadené známky v obchodních kruzích za znak stejného druhu zboţí ţadatele
o výmaz této známky (§ 4).

5

Zákon, daný dne 30. července 1895, jímţ doplňuje, vztaţmo mění se zákon ze dne 6. ledna 1890 (Z. Ř. č. 19),

o ochraně známek. Publikován v Zákonníku říšském pro království a země v radě říšské zastoupené. Částka
LV. - Vydána a rozeslána dne 2. srpna 1895.
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Je zřejmé, ţe tato novela reagovala na potřeby praxe, kdy došlo zejména k upřesnění
podmínek zápisné způsobilosti slovních ochranných známek a jejich ochrany.
Po vzniku Československa stanovil zákon č. 471 ze dne 24. července 1919 6 právní
kontinuitu s dosavadními známkoprávními předpisy (s některými změnami) a rozšířil jejich
platnost na celé území Československa (čl. IV). Co se týká zápisné způsobilosti známek,
nahradil tento zákon dosavadní znění § 3 č. 1 zákona o ochraně známek (vylučující registraci
známky, která obsahovala jedině obrazy Císaře Pána a členů císařské rodiny) tak, ţe nově
byly vyloučeny z registrace znamení obsahující výhradně obraz nebo jméno prezidenta
republiky nebo jiných osob o stát zaslouţilých a všeobecně známých (čl. V).
Toto bylo následně upraveno zákonem č. 261 ze dne 30. června 19217, který mimo
jiné změnil citovaný § 3 zákona o ochraně známek tak, ţe nahradil slova „o stát zaslouţilých“
slovy „o stát či národ zaslouţilých“.
Podstatnou změnu zákona o ochraně známek představoval zákon č. 27 ze dne
20. prosince 19328, který rozšířil dosavadní překáţky zápisné způsobilosti tak, ţe vyloučil ze
zápisu dále značky zboţí, které obsahují pouze státní nebo jiné veřejné znaky, statní vlajky
nebo prapory nebo jiné odznaky státní svrchovanosti, pouze úřední zkušební nebo záruční
značky nebo puncovní značky zavedené v tuzemsku anebo v cizozemsku pro totéţ zboţí, pro
které jest značka určena, nebo pro zboţí stejného druhu; to neplatilo, bylo-li u těchto
prokázáno právo jejich uţívání.

1.3. Vývoj právní úpravy v komunistickém Československu
Zcela novou právní úpravu ochranných známek přinesl zákon č. 8/1952 Sb.
o ochranných známkách a chráněných vzorech, který nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1952,
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a který zrušil všechny předchozí předpisy o věcech tímto zákonem upravených, tj. zejména
zákon č. 19/1890 ř. z., o ochraně známek.
Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech nejdříve stanovil
ve svém § 1 účel úpravy části věnující se ochranným známkám, který spočíval dle textu
zákona především v tom, ţe podniky uţíváním ochranných známek měly usnadnit
odběratelům výběr výrobků, které se (odběratelům) osvědčily a zároveň podniky uţíváním
ochranných známek navenek projevovaly odpovědnost za jakost výrobků ochrannou známkou
označených.
Citovaný zákon taktéţ v § 2 nově definoval pojem ochranné známky jakoţto slova,
vyobrazení nebo jiné značky plošné i prostorové, a dále oproti předchozí úpravě stanovil
obecněji podmínky, za kterých značky nemohly být registrovány jako ochranné známky.
Konkrétně ochrannými známkami dle § 2 odst. 2 nemohly být značky, které a) nemají
rozlišovací způsobilost nebo obsahují výlučně popisný údaj (pokud se nejedná o značky
příznačné pro výrobky určitého podniku), b) které mohou klamat odběratele, anebo c) jejich
pouţívání by odporovalo obecnému zájmu anebo mezinárodní úmluvě nebo zvyklosti.
Poprvé bylo výslovně stanoveno, ţe při obnově zápisu jsou v ochranné známce
přípustny změny, to jen takové, které se nedotýkají celkového rázu či některého jejího
podstatného prvku (§ 8 odst. 1). Stejně jako v předchozí úpravě, ochranná známka mohla být
převedena jen s podnikem, pro který byla zapsána, anebo nově se souhlasem úřadu pro
vynálezy a zlepšovací náměty, došlo-li k novému uspořádání dosavadní hospodářské činnosti
podniku (§ 9 odst. 1). Ochranná známka pak mohla být z rejstříku vymazána (s účinky ex
tunc), bylo-li zjištěno, ţe byla do rejstříku zapsána známka nepřípustná anebo na základě
rozhodnutí v řízení o výmaz ochranné známky (§ 11).
Majitel ochranné známky se mohl domáhat výmazu ochranné známky, která byla
zapsána později pro jiný podnik a pro výrobky téhoţ druhu a která byla stejná jako ochranná
známka navrhovatele nebo s ní zaměnitelná; podobnou moţnost měl i drţitel nezapsané
značky, jestliţe od zápisu nově zapsané ochranné známky neuplynuly tři roky a uţíval-li
drţitel značky déle neţ odpůrce (§ 12).
Bliţší postup registrace ochranné známky upravovalo nařízení ministra-předsedy
státního úřadu plánovacího č. 15/1952 Sb., k provedení zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných
7

známkách a chráněných vzorech. Toto nařízení výslovně stanovilo povinnost úřadu pro
vynálezy a zlepšovací náměty podrobit řádně přihlášenou známku průzkumu, zda je
přihlašovaná známka způsobilá k zápisu a pokud úřad dospěl, ţe známka k zápisu způsobilá
není, přihláška byla zamítnuta (§ 6). Byla-li přihlašovaná známka sice k zápisu způsobilá, ale
zároveň i stejná jako jiţ zapsaná známka pro výrobky téhoţ druhu (popřípadě s ní
zaměnitelná), úřad na to přihlašovatele upozornil s výzvou, zda na přihlášce trvá. Pokud
přihlašovatel přihlášku neodvolal, byla známka do rejstříku zapsána (§ 7).
Zákonem č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, byl zrušen předchozí zákon
č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, a to s účinností od
1. ledna 1989. Dle tohoto zákona bylo jeho účelem zabezpečení účinné právní ochrany
ochranných známek, jejich uţívání a posílení vlivu ochranných známek na odpovědnost
výrobců a poskytovatelů sluţeb za jakost výrobků a sluţeb (§ 1). Poprvé je tak v zákoně
výslovně upraveno, ţe ochranné známky se mohou týkat i sluţeb poskytovatelů (a nikoliv jen
výrobků).
Uvedený zákon v § 2 definoval ochrannou známku jako slovní, obrazové, prostorové
nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo sluţby pocházející od
různých výrobců nebo poskytovatelů sluţeb a které je zapsáno do rejstříku ochranných
známek.
Tento zákon se jiţ značně přiblíţil mezinárodní úpravě ochranných známek
a rozlišoval podrobně různé druhy absolutních a relativních překáţek zápisné způsobilosti.
Přihlašovatelem mohla být pouze právnická nebo fyzická osoba, která vykonávala povolenou
hospodářskou činnost, a to jenom pro výrobky nebo sluţby této činnosti (§ 8). Právo
k ochranné známce bylo moţné převést na osobu, která splňovala podmínky dle předchozí
věty (§ 16 odst. 1), převod však podléhal souhlasu Úřadu pro vynálezy a objevy (§ 16 odst.
2); souhlasu podléhala i pouhá licence ochranné známky (§ 17 odst. 2). Dále byla stanovena
povinnost majitele ochranné známky ochrannou známku fakticky uţívat (§ 19).

1.4. Právní úprava v samostatné České republice
Jak vyplývá z výše uvedeného, dle zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách,
byla mnohá práva majitelů ochranných známek omezena v souladu s tehdejším ekonomickým
smýšlením. Tento zákon byl proto po vzniku samostatné České republiky nahrazen zákonem
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č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který tyto překáţky – zejména dispoziční práva
majitele ochranné známky – odstranil, přičemţ v zásadě jiţ odpovídal pojetí ochranné známky
dle komunitárního práva, zejména co se týká absolutních a relativních překáţek zápisné
způsobilosti ochranných známek. Posledním a v současné době účinným hlavním předpisem
v oblasti známkového práva je 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, který byl přijat v souvislosti s plánovaným vstupem České
republiky do Evropské unie. V následujících kapitolách této práce se zákonem o ochranných
známkách rozumí tento zákon (tj. zákon č. 441/2003 Sb.), nebude-li v textu uvedeno jinak.

2. Ochranné známky
Pojem ochranné známky je upraven zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných
známkách, v platném znění, resp. v § 1 se stanoví, co ochrannou známkou být můţe, a to
konkrétně jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních
jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení
způsobilé odlišit výrobky nebo sluţby jedné osoby od výrobků nebo sluţeb jiné osoby.
Z uvedeného vyplývá, ţe k tomu, aby označení mohlo být ochrannou známkou, musí
označení bezpodmínečně být schopné grafického znázornění a zároveň musí mít rozlišovací
způsobilost (distinktivnost) ke konkrétním výrobkům či sluţbám. Výčet označení schopných
být ochrannou známkou uvádí zákon demonstrativně, tj. nejsou vyloučeny i jiné druhy
označení, za předpokladu, ţe budou splňovat zákonné poţadavky.
Na území České republiky poţívají právní ochrany pouze ochranné známky, které
výslovně zákon uvádí, a to konkrétně dle § 2 zákona celkem tyto čtyři typy ochranných
známek: a) národní ochranné známky, b) ochranné známky Společenství, c) mezinárodní
ochranné známky a d) všeobecné známé známky.

2.1. Národní ochranné známky
2.1.1. Přihláška ochranné známky
Národní ochranné známky jsou ochranné známky zapsané v rejstříku ochranných
známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky. O zápis ochranné
známky do rejstříku se ţádá podáním přihlášky s ţádostí o zápis ochranné známky, přičemţ
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okamţikem doručení ţádosti vzniká přihlašovateli právo přednosti před kaţdým, kdo podá
přihlášku pro shodnou či podobnou ochrannou známku pro shodné či obdobné výrobky či
sluţby později.9
Není-li přihláška Úřadem průmyslového vlastnictví odmítnuta pro formální
nedostatky, následuje věcný průzkum přihlašovaného označení, kdy průzkumový pracovník
posuzuje, zda přihlašované označení není vyloučeno ze zápisu podle ustanovení § 4 nebo § 6
zákona o ochranných známkách. Dospěje-li průzkumový pracovník, ţe přihlašované označení
není způsobilé zápisu, tak přihlášku zamítne; přihlášku lze zamítnout i jen pro část výrobků či
sluţeb, pro které není přihlašované označení způsobilé zápisu. Stejně tak bude přihláška
zamítnuta, obsahuje-li přihlašované označení prvky starší ochranné známky, která je
přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliţe by tyto prvky mohly vést k záměně se
starší ochrannou známkou (§ 22 odst. 2 zákona o ochranných známkách). V případě, ţe
přihlašované označení není vyloučeno ze zápisu dle § 4 nebo § 6 zákona o ochranných
známkách, je přihláška zveřejněna ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví.

2.1.2. Připomínky
Podle § 24 zákona o ochranných známkách můţe kaţdý do doby zápisu ochranné
známky do rejstříku podat Úřadu průmyslového vlastnictví písemné připomínky zaloţené
zejména na důvodech podle § 4 nebo § 6 zákona o ochranných známkách. Podání připomínek
nepodléhá ţádnému poplatku; osoba, která připomínky podala, se však nestává účastníkem
řízení o přihlášce před Úřadem průmyslového vlastnictví a o výsledku posouzení připomínek
je pouze vyrozuměna.
Smyslem institutu připomínek je umoţnit kaţdému se vyjádřit k zápisné způsobilosti
přihlašovaných ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví, a to zejména ve
vztahu k § 4 nebo 6 zákona o ochranných známkách. O podaných připomínkách a výsledku
jejich posouzení musí být přihlašovatel vyrozuměn, přičemţ má právo se k nim ve lhůtě
jednoho měsíce vyjádřit. Úřad průmyslového vlastnictví k připomínkám při rozhodování o
zápisu ochranné známky buď přihlédne, anebo je shledá neodůvodněnými.
Jak je výslovně stanoveno v § 24 odst. 3 zákona o ochranných známkách, připomínky
nelze podat z důvodu podle § 7 zákona o ochranných známkách, a to z toho důvodu, ţe
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podání námitek podléhá správnímu poplatku (viz kapitola 2.1.3.). Podáním připomínek
z důvodu podle § 7 zákona o ochranných známkách by pak došlo k faktickému obejití
poplatkové povinnosti.10

2.1.3. Námitky
Zákon o ochranných známkách kromě institutu připomínek upravuje téţ moţnost
podání námitek proti zápisu přihlašované ochranné známky do rejstříku ochranných známek
z důvodů uvedených v § 7 zákona o ochranných známkách. Námitky se podávají u Úřadu
průmyslového vlastnictví dle § 25 zákona o ochranných známkách, a to ve lhůtě tří měsíců od
zveřejnění namítaného označení. Námitky mohou podat pouze osoby uvedené v § 7 zákona
o ochranných známkách.
Institut námitek slouţí k ochraně práv osob, které by mohly být zápisem
přihlašovaného označení nějakým způsobem poškozeny na svých právech, na rozdíl od
připomínek nemají povahu pouhého podnětu a jsou na ně kladeny formální poţadavky, které
jsou dále rozvedeny v prováděcím právním předpisu – vyhlášce Úřadu průmyslového
vlastnictví č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. Namítající je zejména
povinen prokázat odůvodněnost svého podání a to doloţit důkazy.
Na rozdíl od připomínek, namítající je účastníkem řízení o přípomínkách (avšak
nikoliv účastníkem řízení o přihlášce ochranné známky). Pokud Úřad průmyslového
vlastnictví řízení o námitkách nezastaví (z důvodu odpadnutí důvodu námitky) ani nezamítne
(z důvodu opoţděného podání námitek, podání neoprávněnou osobou nebo neuvední důvodů
podání či nedoloţení důkazů), vyrozumí o námitkách přihlašovatele a stanoví mu lhůtu
k vyjádření.
Na základě námitkového řízení pak Úřad průmyslového vlastnictví, není-li řízení
zastaveno z jiného důvodu, rozhodne buď o zamítnutí přihlášky ochranné známky, jsou-li
námitky oprávněné, anebo rozhodne o zamítnutí námitek proti zápisu ochranné známky,
jestliţe přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných starších práv
třetích osob dle § 7 zákona o ochranných známkách. Úřad průmyslového vlastnictví taktéţ
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můţe zamítnout přihlášku i jen pro některé výrobky či sluţby, nesplňuje-li příhláška ochranné
známky podmínky zápisu pouze v rozsahu jen některých výrobků nebo sluţeb.

2.1.4. Zápis ochranné známky
V případě, ţe přihlašované označení není vyloučeno ze zápisu dle § 4 a § 6 zákona
o ochranných známkách, ani vůči přihlášce nejsou podány námitky na základě důvodů
uvedených v § 7 zákona o ochranných známkách (případně jsou tyto námitky zamítnuty),
a jsou splněny všechny formální náleţitosti (např. zaplacení správního poplatku), zapíše dle
§ 28 zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví ochrannou známku do
rejstříku ochranných známek spolu s uvedením dne zápisu a vydá vlastníku ochranné známky
osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku, přičemţ zápis oznámí ve Věstníku Úřadu
průmyslového vlastnictví.
Vzhledem k tomu, ţe účinky zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek
nastávají dle § 28 zákona o ochranných známkách aţ dnem zápisu do tohoto rejstříku, je
nezbytné odlišovat okamţik podání přihlášky ochranné známky (od kterého vzniká právo
přednosti přihlášky) a okamţik zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek,
přičemţ zápis ochranné známky platí 10 let, počítáno ode dne podání přihlášky, bez ohledu na
to, jak dlouho trvá řízení o zápis ochranné známky. V krajním případě se tedy můţe stát, ţe
zápis ochranné známky bude potřeba obnovit dříve, neţ bude ochranná známka do rejstříku
ochranných známek vůbec zapsána, bude-li řízení o zápis trvat déle neţ 10 let (např.
v případech sloţitých námitkových řízení).
Ochranná známka zapsaná v rejstříku ochranných známek vedeným Úřadem
průmyslového vlastnictví na základě přihlášky národní ochranné známky pak v souladu
s principem teritoriality poţívá ochrany pouze na území České republiky.

2.2. Mezinárodní ochranné známky
Dle § 2 písm. b) zákona o ochranných známkách poţívají na území České republiky
ochrany ochranné známky, které jsou s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku
vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky ve
smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek nebo
Protokolu k Madridské dohodě.
12

Mezinárodní ochranné známky jsou známky zapsané na základě Madridské dohody
o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek11 (dále jen „Madridská dohoda“)
nebo Protokolu k Madridské dohodě12 přes Světovou organizaci duševního vlastnictví
(WIPO) v přihlášce určených státech, které jsou členy Madridské dohody nebo Protokolu
k Madridské dohodě. V tomto případě lze na základě jedné přihlášky určené Světové
organizaci duševního vlastnictví dosáhnout právní ochranny ochranné známky u více států, tj.
je-li zápis proveden i s účinky pro Českou republiku, poţívá tato mezinárodní ochranná
známka právní ochrany i na území České republiky. Institut mezinárodní ochranné známky je
pak výhodný zejména z toho hlediska, ţe minimalizuje náklady na dosaţení právní ochrany
ochranných známek v jiných státech, u kterých by se jinak musela podávat národní přihláška
dle právní úpravy toho kterého státu.
Institut mezinárodní ochranné známky tedy spíše neţ mezinárodní známku jako
takovou představuje ucelý systém centralizovaného přihlašovaní národních ochranných
známek u příslušných úřadů jednotlivých zemí, které jsou členy Madridské dohody nebo
jejího Protokolu.
Mezinárodní přihlášku lze za stanovený poplatek podat pouze prostřednictvím
zápisného úřadu původu přihlašovatele (tedy prostřednictvím Úřadu průmyslového
vlastnictví), přičemţ podmínky přihlašovaní se liší podle toho, zda jsou státy, pro které je
ochranná známka přihlašována, členy pouze Madridské dohody, případně pouze Protokolu
k Madridské dohodě anebo účastníky Madridské dohody a zároveň Protokolu k Madridské
dohodě. Jestliţe jsou splněny všechny formální náleţitosti přihlášky a zaplacen správní
poplatek, je tato zveřejněna v mezinárodním rejstříku ochranných známek vedeným Světovou
organizací duševního vlastnictví a všechny členské státy, pro které je mezinárodní ochranná
známka přihlašována („designovaný stát“).
Samotné zveřejnění přihlášky v mezinárodním rejstříku ochranných známek však
automaticky neznamená, ţe přihlašované označení bude chráněno v designovaných státech,
11

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891,

revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu
1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967,
uveřejněná pod č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.,
12

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června

1989, uveřejněný pod č. 248/1996 Sb.
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neboť příslušné úřady designovaných států zkoumají zápisnou způsobilost přihlašovaného
označení za stejných podmínek, jako kdyby přihláška byla podána přímo u tohoto úřadu
národní cestou, tj. jestliţe budou příslušným úřadem zjistěny překáţky zápisné způsobilosti
daného označení dle předpisů členského státu, můţe tento úřad odmítnout poskytnutí
přihlašované ochranné známce, nezávisle na tom, zda se jedná o důvody absolutní zápisné
nezpůsobilosti či na základě relativních překáţek zápisné způsobilosti formou podaných
námitek či obdobných institutů. Jakékoliv další navazující řízení před příslušnými úřady
designovaných statů (např. odvolání proti zamítnutí, rozklad apod.) se pak dějí jiţ bez
zprostředkování Světové organizace duševního vlastnictví mezi přihlašovatelem a příslušným
úřadem.
V případě, ţe designovaný stát nevydá prohlášení o odmítnutní poskytnutí ochrany
přihlašovanému označení (nejčastěji do 12 nebo 18 měsíců od data oznámení mezinárodního
zápisu; lhůta se ovšem můţe u jednotlivých členů lišit), poţívá přihlašovaná ochranná známku
stejnou právní ochranu v designovaném státě, jako kdyby byla zapsána na základě přihlášky
podané národní cestou. Příslušný úřad designovaného státu o ochraně nemusí vydat ţádné
rozhodnutí o poskytnutí ochranny; pokud nevydá rozhodnutí o odmítnutí ochrany ve
stanovené lhůtě, povaţuje se přihlašované označení za řádně zapsané.
Problematika přihlašování mezinárodních ochranných známek je samozřejmě
komplexní záleţitostí; vzhledem k rozsahu této práce není prostor k podrobnému popisování
tohoto systému, a ani to není jejím tématem. Pro účely této práce je pak hlavním poznatkem
z této části kapitoly věnující se mezinárodním ochranným známkám to, ţe i v rámci
přihlašování mezinárodních ochranných známek na území České republiky jsou tyto přihlášky
ve vztahu k ochraně na našem území posuzovány dle předpisů České republiky a dle
rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví. To pak má význam při posuzování
překáţek zápisné způsobilosti ochranných známek, které se mezi členskými státy
Madridského systému mohou i přes sjednocovací tendence mezinárodních smluv lišit
(a v praxi se liší).

2.3. Ochranné známky Společenství
Na základě § 2 písm. c) zákona o ochranných známkách poţívají na území České
republiky ochrany ochranné známky, které jsou zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro
14

harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) podle nařízení Rady Evropských společenství
o ochranné známce Společenství.
Ochranná známka Společenství je upravena v současné době v nařízení Rady ES
č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (které nahradilo původní nařízení č. 40/94).
Ochranná známka Společenství má unitární charakter, tj. poţívá ochrany ve všech členských
státech Evropské unie; tento charakter se týká všech aspektů ochranné známky Společenství,
tj. i např. jejího převodu, zrušení či prohlášení za neplatnou, coţ lze vţdy učinit jen pro území
celé Evropské unie, a to kromě poskytnutí licence, která můţe být udělena i jen pro určitou
část území Evropské unie.
I přesto, ţe institut ochranné známky Společenství existuje nezávisle na národních
systémech jednotlivých členských států Evropské unie, co se týká podmínek zápisné
způsobilosti, resp. zejména absolutních překáţek zápisné způsobilosti ochranné známky
Společenství, jsou ustanovení v základních bodech v zásadě totoţná, a to z toho důvodu, ţe
většina ustanovení zaobírajících se zápisnou způsobilostí ochranné známky Společenství je
shodná s příslušnými ustanoveními směrnice Rady č. 89/104 EHS, kterou se sbliţují předpisy
členských států o ochranných známkách, jejímţ cílem bylo harmonizovat základní podmínky
známkoprávní ochrany členských států Evropské unie a kterou byly členské státy včetně
České republiky povinny implementovat do svého zákonodárství.
Díky výše uvedenému jsou podmínky zápisné způsobilosti ochranných známek kromě
několika výjimek v zákoně o ochranných známkách upraveny velice podobně jako ve
zmíněném nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství; i kdyţ tato práce
se zabývá pouze českou právní úpravou překáţek zápisné způsobilosti ochranných známek,
budou někdy rozdílné postupy při posuzování zápisné způsobilosti označení zmíněny, bude-li
to pro účely práce vhodné, a to i s ohledem na českou judikaturu, která vychází z toho, ţe při
použití vnitrostátního práva, ať jde o ustanovení předcházející směrnici 13 nebo ji následující,
je vnitrostátní soud, který má toto právo vyložit, povinen učinit tak co možná nejvíce dle
smyslu a účelu směrnice, aby bylo dosaženo výsledku uvedeného ve směrnici […]. Směrnice je
závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo,
přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.14 České soudy při
13

myšlena směrnice č. 89/104/EHS – pozn. autora

14

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006-97.
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výkladu zákona o ochranných známkách pak běţně odkazují na příslušnou judikaturu
Soudního dvoru Evropské unie, kterou se řídí.
Vzhledem k závaznosti příslušných evropských zákonných předpisů a evropské
judikatury jsou pro účely výkladu překáţek zápisné způsobilosti dle zákona o ochranných
známkách pouţitelné i další dokumenty související se systémem ochranné známky
Společenství, jako například Metodické pokyny Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu,
které důsledně vycházejí z evropské judikatury a které jsou velice detailně zpracovány i po
teoretické stránce (na rozdíl od metodických pokynů Úřadu průmyslového vlastnictví); stejně
tak jsou pro účely této práce pouţity výstupy z Konvergenčního programu Úřadu pro
harmonizaci ve vnitřním trhu apod.

2.4. Všeobecně známé známky
Dle § 2 písm. d) zákona o ochranných známkách poţívají na území České republiky
ochrany ochranné známky, které jsou na území České republiky všeobecně známé (dále jen
„všeobecně známé známky“) ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu
průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva“) 15 a článku 16 Dohody o obchodních
aspektech práv duševního vlastnictví.16
Všeobecně známé známky představují zvláštní typ ochranných známek, neboť tyto
ochranné známky nejsou nikde registrovány a poţívají právní ochrany na základě
mezinárodních dohod z důvodu jejich všeobecné známosti, která zaručuje rozlišovací
způsobilost daných označení.
Vzhledem k tomu, ţe všeobecně známé známky nejsou zapsány v rejstříku ochranných
známek, nemusí být jejich existence Úřadu průmyslového vlastnictví známa; je tedy vţdy na
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Paříţská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14.

prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června
1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve
znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.
16

Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněné pod č. 191/1995 Sb.
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vlastníkovi této známky, aby doloţil všeobecnou známost označení v kaţdém jednotlivém
řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví v příslušném okruhu relevantní veřejnosti.17

2.5. Niceské třídění
Niceské třídění představuje administrativní systém třídění výrobků a sluţeb pro
přihlášky ochranné známky, vzniklý na základě Niceské dohody o mezinárodním třídění
výrobků a sluţeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu
dne 14. července 1967 a v Ţenevě dne 13. května 1977 (poslední revize Niceské dohody
vyhlášena vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 118/1979 Sb. ve znění vyhlášky ministra
zahraničních věcí č. 77/1985 Sb.).
Státy, které jsou vázány touto dohodou, tvoří Zvláštní unii a přijímají společné třídění
výrobků a sluţeb. Třídník obsahuje seznam 45 tříd, z toho 34 pro výrobky a 11 pro sluţby
a abecední seznam všech výrobků a sluţeb. Oba seznamy jsou doplňovány či rozšiřovány
pravidelně Výborem znalců zřízeného na základě Niceské dohody, kde má kaţdý signatářský
stát zástupce. Poslední a aktuální verze třídníku vstoupila v platnost 1. ledna 2012 a jedná se
o desátou verzi třídníku.
Dle čl. 2 Niceské dohody mezinárodní třídění nezavazuje státy Zvláštní unie
v případech posouzení rozsahu ochrany známky či uznání známek sluţeb, přičemţ kaţdému
státu je vyhrazena moţnost pouţít třídění buď jako systému hlavního nebo jako systému
pomocného.
Přestoţe Zvláštní unii tvoří v současné době smluvně 84 států,18 více neţ dalších 60
států a mezinárodních organizací včetně Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví (WIPO)
či Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) pouţívají taktéţ pro účely zápisu
ochranných známek tento systém třídění.
Vzhledem k relativně volnému způsobu uţívání niceského třídníku stanoveného
v Niceské dohodě vykládaly pro účely své praxe příslušné úřady různých států různě. Soudní

17

Horáček, R. a kolektiv. Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných

označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2. vydání, Praha 2008, s. 65.
18

Informace dle internetových stránek WIPO, smluvní státy Niceské dohody ke dni 31.10.2014, dostupné na:

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=12
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dvůr Evropské unie se zabýval ve věci C-307/10 „IP Translator“ předběţnými otázkami
ohledně výkladu směrnice 2008/95 ve vztahu k identifikaci výrobků a sluţeb, pro které se
poţaduje ochrana v rámci přihlášky ochranné známky, přičemţ po vydání rozsudku v této
věci zahájil Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu s evropskými národními úřady v rámci
konvergenčního programu diskuzi o výkladu obecných označení ze záhlaví tříd Niceského
třídění.19
Výsledkem této spolupráce bylo vytvoření souboru 3 zásad, které popisují kritéria pro
určování jasnosti a přesnosti (nebo nedostatku jasnosti či přesnosti) výrazu. 20 První zásada
zní, že popis výrobků a služeb je dostatečně jasný a přesný tehdy, je-li možné rozsah ochrany
vyvodit z jejich přirozeného a obvyklého výrazu. Druhá zásada stanoví, že pokud tento rozsah
ochrany vyvodit nelze (např. záhlaví třídy 7: „stroje“), je možné dosáhnout dostatečné
jasnosti a přesnosti určením faktorů, jako jsou vlastnosti, účel a/nebo odvětví trhu, přičemž
prvky, které by mohly napomoci při určení odvětví trhu, mohou být mimo jiné tyto:
spotřebitelé a/nebo prodejní kanály; dovednosti a know-how, které mají být použity nebo
předvedeny; technické schopnosti, které mají být použity nebo předvedeny (např. „stroje na
zpracování plastů“). Třetí zásada vychází z principu, ţe výraz může být součástí popisu
výrobků a služeb v řadě tříd; takový výraz může být jasný a přesný v konkrétní třídě bez
dalšího upřesnění, například „nábytek“ (tř. 20), „oděvy“ (tř. 25). Je-li požadována ochrana
pro specializovanou kategorii výrobků a služeb nebo pro specializované odvětví trhu náležící
do jiné třídy, může být nezbytné další upřesnění výrazu, např. „nábytek speciálně vyrobený
k lékařským účelům“ (tř. 10).
Z hlediska poţadavků na jasnost a přesnost bylo 11 obecných označení (z celkového
počtu 197) ze záhlaví tříd Niceského třídění prohlášeno za označení, jeţ postrádají jasnost
a přesnost pro určení rozsahu s nimi spojené, a proto je nelze přijmout bez dalšího upřesnění
(např. „kovové výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách“ pro třídu 6, nebo „opravy“
pro třídu 37 či „zpracování materiálů“ pro třídu 40 aj.).

19

viz Společné prohlášní o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění,

dostupné na: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/tmdn_prohlaseni2.html
20

viz Zásady přijatelnosti výrazů pro třídění, dostupné na: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-

znamky/tmdn_prohlaseni3.html
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Jak je zřejmé z výše uvedeného, přestoţe se jedná spíše o administrativní způsob
členění výrobků a sluţeb pro účely přihlašování ochranných známek (nejen) členů Zvláštní
unie, má toto třídění pro praxi velký význam a je předmětem usilovné sjednocovací praxe
příslušných úřadů, kde i přes tyto snahy můţe docházet k různému rozsahu ochrany
ochranných známek obsahujících obecná označení pro záhlaví niceských tříd; v souladu
s konvergenčními tendencemi spíše většina úřadů (včetně Úřadu průmyslového vlastnictví
České republiky) vykládá výrazy v záhlaví tříd doslovně (tedy ţe výrazy znamenají to, co
vyjadřují), na rozdíl od výkladu, dle kterého by výrazy třídy zahrnovaly celou třídu, popřípadě
abecední seznam podle vydání Niceského třídění v okamţiku podání přihlášky.

3. Absolutní překážky zápisné způsobilosti
Překáţky

zápisné

způsobilosti

z absolutních

důvodů

pro

odmítnutí

ochrany

přihlašovaného označení zkoumá Úřad průmyslového vlastnictví z moci úřední v rámci
věcného průzkumu přihlášky ochranné známky. Jedná se o základní poţadavky na ochrannou
známku, v případě jejichţ absence nelze v naprosté většině přihlašované označení zapsat jako
ochrannou známku, neboť chybí některý ze základních znaků či předpokladů k tomu, aby
přihlašované označení bylo schopné plnit funkci ochranné známky.
Důvody pro odmítnutí ochrany přihlašovaného označení z absolutních důvodů zápisné
nezpůsobilosti jsou taxativně uvedeny v § 4 zákona o ochranných známkách. V případě, ţe
jsou zjištěny některé z těchto důvodů, nelze přihlašované označení zapsat jako ochrannou
známku, ovšem s výjimkou získání rozlišovací způsobilosti dle § 5 zákona o ochranných
známkách, jak bude uvedeno dále.
V této kapitole následuje rozbor všech absolutních překáţek zápisné způsobilosti dle
zákona o ochranných známkách, doplněný o praxi Úřadu průmyslového vlastnictví, příslušné
judikatury českých soudů, případně Soudního dvoru Evropské unie, je-li pro účely zákona
o ochranných známkách pouţitelná.

3.1. Vybočení z legální definice ochranné známky
Dle § 4 písm. a) zákona o ochranných známkách se do rejstříku ochranných známek
nezapíše označení, které nemůţe tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1 uvedeného zákona,
tj. označení, které nesplňuje pozitivní vymezení pojmu ochranné známky. Jak bylo řečeno
19

výše, základním předpokladem pro zápis označení jako ochranné známky je moţnost
grafického znázornění daného označení a dále distinktivnost daného označení vzhledem
k přihlašovaným výrobkům a sluţbám přihlašovatele od výrobků a sluţeb třetích osob.
Výluka zápisu označení z důvodu vybočení z legální definice ochranné známky je na rozdíl
od předchozí právní úpravy stanovena v zákoně výslovně. Na základě tohoto ustanovení se
předpokládá, ţe ze zápisu jsou vyloučena netradiční označení, která nelze graficky znázornit
(např. označení čichová či zvuková).
Podmínka grafické znázornitelnosti označení není ovšem v celosvětovém měřítku
upravena jednotně, v různých úpravách tento poţadavek dokonce zcela absentuje, jako např.
v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví21, kde je ochranná známka
pozitivně definována (pouze) jako označení nebo jakákoli kombinace označení způsobilé
odlišit výrobky nebo sluţby jednoho podniku od výrobků nebo sluţeb jiných podniků.
Od grafické znázornitelnosti označení je nutné odlišit jeho rozeznatelnost zrakem, jak
je upravena v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. Dle této dohody
můţe být zápis označení jako ochranné známky podmíněn schopností být rozeznatelné
zrakem. Z povahy věci plyne, ţe např. zvukové ochranné známky mohou být za určitých
okolností dle národních úprav jednotlivých států povaţovány za graficky znázornitelné (např.
notovým zápisem), kdeţto poţadavek rozeznatelnosti zrakem překonat nebude moţné, neboť
různé zvuky či hudbu není moţné jinak neţ sluchem vnímat. To bude mutatis mutandis platit
i ohledně čichových označení s tím, ţe na rozdíl od zvukových označení se čichová označení
obecně povaţují za graficky neznázornitelná (tak, aby znázornění splňovalo všechna kritéria).
Z uvedeného vyplývá, ţe poţadavek optické rozeznatelnosti působí přísněji neţ poţadavek
grafické znázornitelnosti.
Poţadavek grafické znázornitelnosti má své praktické důvody. Především se jedná
o potřebu jednoznačného určení předmětu ochrany. V případě, ţe by předmět ochrany nebyl
dostatečně určen, nebyl by Úřad průmyslového vlastnictví schopen naplnit své zákonné
povinnosti (věcný průzkum zápisné způsobilosti označení, zveřejnění ochranné známky
dostatečně určitým způsobem nebo vedení rejstříku ochranných známek). Grafická
znázornitelnost ochranné známky a z toho vyplývající určitost předmětu ochrany je taktéţ
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předpokladem právní jistoty jak pro majitele ochranné známky, tak pro třetí osoby, které mají
zájem vyuţít známkoprávní ochrany pro svá označení.

3.2. Nedostatek rozlišovací způsobilosti
Dalším důvodem pro odmítnutí ochrany označení jako ochranné známky je dle § 4
písm. b)zákona o ochranných známkách absence rozlišovací způsobilosti označení. Na rozdíl
od poţadavku grafické znázornitelnosti označení jako nezbytného předpokladu pro poskytnutí
ochrany v rámci známkového práva, poţadavek rozlišovací způsobilosti označení je přijímán
celosvětově nezávisle na konkrétních národních úpravách jako zásadní podmínka pro to, aby
označení mohlo být zapsáno jako ochranná známka22. Jedná se o základní pojmový znak
ochranné známky, bez této vnitřní vlastnosti nelze označení povaţovat za ochrannou známku
bez dalšího.
Označení lze povaţovat za distinktivní (čili se schopností rozlišovací způsobilosti)
v případě, ţe je schopné odlišit původ zboţí či sluţeb jedné osoby od zboţí či sluţeb druhé
osoby, zároveň by však mělo být schopné individualizovat samotné zboţí či sluţby nezávisle
na ostatních ochranných známkách. Rozlišovací způsobilost lze definovat jako vnitřní
vlastnost ochranné známky být vnímána jako prostředek k odlišení zboţí či sluţeb jedné
osoby od zboţí či sluţeb jiné osoby s tím, ţe takto označené zboţí či sluţby na základě
označení ochrannou známkou bude posuzující povaţovat za pocházející z jednoho
(obchodního) zdroje. Posouzení je však komplexní záleţitostí a zahrnuje v sobě jak
objektivní, tak subjektivní hledisko, a to vţdy ve vztahu ke konkrétním výrobkům
a sluţbám.23
Distinktivnost jako nezbytný předpoklad k tomu, aby mohlo být označení zapsáno
jako ochranná známka, chrání jak spotřebitele (moţnost rozlišit výrobky a sluţby jednoho
výrobce/poskytovatele od druhého), tak i soutěţitele, který by registrací nedistinktivního
označení jiného soutěţitele pro stejné výrobky či sluţby byl neoprávněně omezen v uţívání
těchto označení.
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V § 4 zákona o ohranných známkách jsou stanoveny celkem tři případy zápisné
nezpůsobilosti týkající se nedostatku rozlišovací způsobilosti. Za nejobecnější překáţku
můţeme povaţovat ustanovení písm. b) zmíněného paragrafu, které stanoví, ţe do rejstříku se
nezapíše označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Následující dva případy jsou více
konkrétní ve vztahu k rozlišovací způsobilosti, kdyţ dle písm. c) jsou ze zápisu vyloučena
označení, která jsou tvořena výlučně označeními nebo údaji, které slouţí v obchodě k určení
druhu, jakosti, mnoţství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků
nebo poskytnutí sluţby nebo k označení jiných jejich vlastností, a dále písm. d), dle kterého
jsou ze zápisu vyloučena označení tvořená výlučně označeními nebo údaji, jeţ se staly
obvyklými v běţném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech. I kdyţ všechny tyto
tři případy jsou zaměřeny na nedostatek rozlišovací způsobilosti a v praxi bude docházet
k jejich kumulaci, je mezi jednotlivými důvody k odmítnutí nutno rozlišovat.
Jak bylo řečeno výše, k posouzení toho, zda je označení distinktivní, je potřeba zváţit
celkový dojem označení, a to jak ve vztahu k posuzovaným výrobkům a sluţbám, tak
i k jednotlivým komponentům (prvkům) označení,24 přičemţ se tak děje z pohledu relevantní
veřejnosti, tj. z pohledu průměrného spotřebitele (toho kterého výrobku či sluţby), který je
přiměřeně všímavý a obezřetný, a který je ve vztahu k posuzovanému výrobku či sluţbě
přiměřeně informován.25 Vzhledem k tomu, ţe označení se posuzuje jako celek, nelze předem
vyloučit, ţe označení skládající se z více prvků, které jsou kaţdý byť sám o sobě
nedistinktivní, je v celkovém posouzení distinktivní, tj. je způsobilé zápisu.

3.2.1. Popisná označení
V případě, ţe slovní označení je popisné ve vztahu k přihlašovaným výrobkům
a sluţbám, automaticky se povaţuje toto označení za nedistinktivní; nelze-li pak jednoznačně
určit popisnost označení k daným výrobkům a sluţbám dle § 4 písm. b) zákona o ochranných
známkách, není vyloučeno pouţití § 4 písm. c) zákona o ochranných známkách na základě
toho, ţe označení bude relevantní veřejností povaţováno pouze za informaci o povaze
výrobku či sluţby, nikoliv za indikátor původu. Popisnost označení nelze překonat pouhým
doplněním různých zkratek, např. zkratkou vyjadřující právní formu.
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3.2.2. Písmena, číslice, geometrické tvary
Klasickým příkladem nedistinktivního označení jsou prostá písmena, číslice nebo
geometrické tvary, které samy o sobě nejsou schopny rozlišit původ zboţí či sluţeb.
Například samotné písmeno „A“ je (není-li vyobrazeno v netradičním pojetí či s dalšími
elementy) v naprosté většině případů nedistinktivní nezávisle na třídě výrobků či sluţeb.
Stejně tak samotný kruh bez dalšího není schopen odlišit původ zboţí či sluţeb. Uvedené lze
pak samozřejmě překonat například netypickou grafickou úpravou, uměleckým provedením
apod.
Otázka pak vzniká u opakování písmen či číslic, kde jiţ záleţí na jednotlivém
posouzení, zejména u dvoumístných či třímístných písmen nebo číslic. I přes výše uvedené
však bude nutné označení posoudit pro kaţdý případ jednotlivě s ohledem na přihlašované
výrobky či sluţby, a priori totiţ nelze moţnost existence rozlišovací způsobilosti vyloučit.
Zatímco u prostých geometrických tvarů bude zápis téměř vţdy vyloučen (nejsou spotřebiteli
vnímány jako distinktivní označení informující o původu zboţí či sluţeb), u písmen a číslic
můţou nastat situace, kdy poţadavek rozlišovací způsobilosti bude naplněn (zejména ve
vztahu ke specifickým výrobkům a sluţbám).
Interpunkční znaménka (tečka, vykřičník, otazník aj.) sama o sobě jsou podobně jako
samostatná písmena nedistinktivní, neboť relevantní veřejností nejsou vnímána jako nositelé
informace o původu výrobků či sluţeb. Obdobně různé piktogramy budou vyloučeny ze
zápisu, budou-li nedistinktivní vzhledem k přihlašovaným výrobkům a sluţbám, např.
piktogramy vyjadřující způsob uţívání výrobku pro přihlašované výrobky. Zde není vyloučen
souběh s důvodem pro vyloučení ze zápisu dle § 4 písm. d) zákona o ochranných známkách.

3.2.3. Slovní prvky
Slova, která svým významem postrádají rozlišovací způsobilost u přihlašovaných
výrobků a sluţeb (zejména slova s laudatorním významem) nemohou tvořit slovní ochrannou
známku sloţenou výlučně z těchto slov, případně sloţenou s dalšími prvky vyloučenými ze
zápisu. V praxi běţně se vyskytující slova s pozitivním významem ohledně kvality či
mnoţství jsou zcela nedistinktivní, např. označení SUPER, MAXI, ULTRA apod. jsou ze
zápisu vyloučena.
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Stejně tak při posuzování označení tvořeného doménovou adresou, za nedistinktivní
prvky budou povaţovány prvky „www“ a doména první úrovně (např. „cz“), neboť tyto
nebude spotřebitel vůbec vnímat jako rozlišovací prvek, ale spíše jako technický prvek
důleţitý pro tvorbu doménové adresy. Pro posouzení zápisné způsobilosti pak bude
nejdůleţitější doména druhé (popřípadě niţší) úrovně, která bude posuzována s ohledem na
přihlašované výrobky a sluţby.

3.2.4. Barva, kombinace barev
V souladu s § 1 zákona o ochranných známkách nejsou označení spočívající výlučně
v barvě nebo v kombinaci barev předem vyloučena ze zápisu. Vzhledem k omezenému počtu
barev (zejména u tzv. základní barvy spektra) je však v praxi posuzování jednotlivých případů
zápisné způsobilosti přísnější. Spotřebitelé většinou barvu per se bez dalších grafických nebo
slovních elementů nebudou povaţovat za distinktivní označení zboţí či sluţeb. V praxi budou
tato označení vyjádřena zejména na obalu výrobku (obal vyhotoven v přihlašované barvě),
popřípadě na výrobku samotném, anebo ve vztahu k reklamním materiálům ohledně
nabízených sluţeb.
Vzhledem k tomu, ţe barva sama o sobě není normálně schopna přenést jakékoliv
informace o původu výrobku či sluţeb, bude většinou povaţována za nedistinktivní. To se
týká hlavně barev běţných pro dané zboţí či sektor (např. bílá pro mléčné výrobky, oranţová
pro pomeranče apod.), které jsou pro příslušné výrobky vyloučeny bez dalšího. Otázka můţe
vzniknout u barev uţívaných ve zcela zásadním rozporu s běţnou praxí či představami
průměrného spotřebitele, např. černá barva pro mléčné výrobky.26 Zároveň však nelze
vyloučit moţnost nabytí takové schopnosti, tedy nabytí rozlišovací způsobilosti jejím
uţíváním dle § 5 zákona o ochranných známkách.
V přihlášce ochranné známky musí být barva přesně specifikována – uvedení pouhého
názvu barvy je nepřijatelné (např. „zelená“), ani tak označení odstínu barvy není povaţováno
za dostatečnou specifikaci (např. „lososová“), stejně tak nestačí pouhé barevné vyobrazení
barvy. Barvu lze pro tyto účely určit dle různých systému třídění barev (např. „Pantone
485 C“ nebo „Magenta RAL 4010 Telemagenta“) Právními předpisy nejsou stanoveny
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konkrétní poţadavky ohledně určení barvy, tj. je na přihlašovateli, jakým způsobem barevný
odstín přesně určí.
V případě kombinace barev je vţdy nezbytné předloţit konkrétní vyobrazení této
kombinace tak, aby bylo zjevné umístění všech prvků v přihlašovaném označení. Ochrana se
pak týká pouze této barevné kombinace s takto uspořádanými prvky barev. Nelze tedy zapsat
kombinaci specifikovanou neurčitě, např. přihlašovatel uvede v přihlášce více moţných
kombinací barev tak, ţe se můţou kombinace různě měnit či prolínat. Pro kaţdou takovou
kombinaci by bylo nutné podat samostatnou přihlášku. Kombinaci barev je pak vhodné
doplnit přesným popisem označení (doprovozené příslušným vyobrazením), jak například
uvedeno u ochranné známky zapsané v rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového
vlastnictví, číslo zápisu 332152, pro společnost O2 Holdings Limited: Přechod barev z tmavě
modré (kombinace barev CMYK C97, M97, Y45, K56) přes středně modrou (kombinace barev
CMYK C85, M50, Y6, K2) do světle modré (kombinace barev CMYK C46, M9, Y2, K3).
Přísnější posuzování vyplývá jednoznačně i ze statistik zapsaných označení tvořených
výlučně barvou či kombinací barev u Úřadu průmyslového vlastnictví, kde je v současné době
registrováno pouze pět národních ochranných známek spočívajících výlučně v barvě či
v kombinaci barev,27 přičemţ všechny tyto ochranné známky byly zapsány na základě získání
rozlišovací způsobilosti, coţ je zcela v souladu s metodickými pokyny Úřadu průmyslového
vlastnictví, podle kterých lze barvu jako takovou povaţovat za schopnou zápisu obvykle aţ po
prokázání rozlišovací způsobilosti ve vztahu ke konkrétním výrobkům a sluţbám na trhu.
Celkem 14 podaných přihlášek bylo Úřadem průmyslového vlastnictví zamítnuto (dle § 4
písm. b), c), d) zákona o ochranných známkách) a jedna přihláška je v řízení o zápis. Výše
uvedená statistika se ovšem týká pouze národních ochranných známek. Mezinárodních
ochranných známek s územní ochranou na území České republiky a ochranných známek
Společenství spočívajících v barvě či barevné kombinaci je pak zapsáno samozřejmě více,
v současné době celkem 277.28

27
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tamtéţ.
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3.2.5. Trojrozměrné ochranné známky
Stejně jako samotné barvy, ani tvar výrobku obecně není sám o sobě vyloučen ze
zápisu do rejstříku ochranných známek. To se ovšem netýká označení, které je tvořeno
výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro
dosaţení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou uţitnou hodnotu (§ 4
písm. e) zákona o ochranných známkách. Posuzování rozlišovací způsobilosti trojrozměrného
tvaru výrobku se v zásadě neliší od posuzování u jakýchkoli jiných označení; v praxi ale bude
těţší pro trojrozměrnou ochrannou známku nabýt rozlišovací způsobilosti neţ například
u slovní či kombinované ochranné známky. 29
Zatímco spotřebitel je zvyklý vnímat slovní či obrazové značky jako nositele
informace o původu zboţí, u trojrozměrných tvarů se tak stává zřídka. Aby trojrozměrné
označení bylo schopné zápisu jako ochranné známky, musí být schopné odlišit původ
výrobků. Toho bude docíleno zejména v případech, kdy se dané označení bude výrazně
odlišovat od ostatních tvarů obvyklých v daném sektoru trhu. Pouhé variace tvarů, které jsou
v dané oblasti obvyklé, nejsou samy o sobě distinktivní. To samozřejmě nevylučuje moţnost
těchto tvarů nabýt rozlišovací způsobilosti uţíváním v obchodním styku dle § 5 zákona
o ochranných známkách.
Nemá-li přihlašovaný tvar ţádnou souvislost se zboţím či sluţbami, pro který je
označení přihlašováno, je obvykle distinktivní. V případě, ţe trojrozměrné označení (např.
tvar lahve) obsahuje další distinktivní prvky (např. slovní označení na etiketě lahve), jsou tyto
prvky taktéţ předmětem posuzování examinátora, tj. je-li toto „označení na označení“
distinktivní, lze povaţovat přihlašované trojrozměrné označení spíše za distinktivní (nikoliv
však nezbytně); naopak je-li toto „označení na označení“ nedistinktivní, neznamená to
automaticky nedistinktivnost přihlašovaného označení.
Důleţité je také rozlišovat mezi dvojrozměrným grafickým vyobrazením tvaru
výrobku od trojrozměrné ochranné známky. Obrázek produktu na etiketě (balení) výrobku se
nerovná uţívání této trojrozměrné ochranné známky, a i kdyţ tak můţe spotřebitel získat
povědomí o tomto označení, uţíváním pouze dvojrozměrného vyobrazení by nemělo být
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dosaţeno nabytí rozlišovací způsobilosti trojrozměrné ochranné známky pouze jejím
uţíváním v podobě dvojrozměrného grafického zobrazení tohoto tvaru.30

3.2.6. Slogany
V případě víceslovných označení tvořících slogany je distinktivnost posuzována stejně
jako u ostatních ochranných známek, tj. nejsou zde ţádná další speciální kritéria. U tohoto
typu označení však relevantní veřejnost často nemusí vnímat slogan jako označení, které
nějakým způsobem určuje původ výrobku či sluţby. Z toho důvodu bude v praxi mnohdy
těţší dokázat nabytí rozlišovací způsobilosti, to samo o sobě ale neznamená, ţe posuzování
nabytí rozlišovací způsobilosti by mělo podléhat přísnějším pravidlům neţ u jiných druhů
ochranných známek. Dle praxe Úřadu průmyslového vlastnictví jsou slogany způsobilé být
ochrannou známkou v případě, ţe tento slogan obsahuje vedle běţně uţívaných slov další
rozlišující prvek, který umoţní průměrnému spotřebiteli orientaci na obchodní zdroj, nebo je
svou formou a obsahem tak originální, ţe umoţňuje individualizaci výrobků nebo sluţeb. 31
Slogany se tedy musí nějakým způsobem odlišovat od pouhých popisných tvrzení
nebo hesel, jeţ samy o sobě nemají ţádnou rozlišovací způsobilost. Toho lze dosáhnout
především originálním obsahem či výrazným grafickým či obrazovým ztvárněním daného
sloganu – ten ale musí být něčím odlišný od běţně uţívaných slov v té které oblasti výrobků
a sluţeb. Slogany, které pouze vyjadřují kvalitu či jiné hodnotící prvky jsou v zásadě popisné
a ze zápisu vyloučené.
Slogany, které obsahují pouhé pozitivní hodnocení výrobků či sluţeb nejsou bez
dalšího distinktivní. Naopak slogany, které jsou od pouhého konstatování něčím odlišné
a jejichţ interpretace je víceznačná, mohou být předmětem zápisu, tj. zejména slogany
vyuţívající slovních hříček, jsou originální, netypické nebo které rozvíjejí představivost
u spotřebitele. K tomu často dochází taktéţ pouţitím netradičních větných struktur anebo
literární stylizací (rýmy, metafory apod.).32 To se ovšem nevztahuje na gramatické odchylky
vyplývající z povahy sloganu, který je často zkratkovitý nebo nedodrţuje gramatická pravidla
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z důvodu dosaţení co nejkratšího rozsahu – v těchto případech se nemusí jednat automaticky
o autorský úmysl (např. vynechání spojek apod.).

3.3. Tvar výrobku
Jak bylo jiţ řečeno v kapitole zabývající se trojrozměrnými ochrannými známkami,
označení spočívající ve tvaru výrobku není per se vyloučeno ze zápisu. Vzhledem k tomu, ţe
ochrana tvaru výrobku ovšem můţe skrývat nebezpečí v monopolizaci tohoto tvaru, jsou
v známkovém právu určeny tři případy, dle kterých nemůţe být tvar výrobku zapsán jako
ochranná známka. V zákoně o ochranných známkách toto upravuje § 4 písm. e), kde jsou
všechny tyto tři případy zmíněny v jednom písmeně; přesto je nezbytné důsledně mezi nimi
rozlišovat. Dle tohoto ustanovení jsou ze zápisu vyloučena označení, která i) jsou tvořena
výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, nebo ii) který je nezbytný pro
dosaţení technického výsledku, anebo iii) který dává výrobku podstatnou uţitnou hodnotu.
Na rozdíl od překáţek zápisné způsobilosti dle § 4 písm. b), c), d), zákona
o ochranných známkách, překáţku zápisné způsobilosti dle § 4 písm. e) zákona o ochranných
známkách, nelze překonat ani získáním rozlišovací způsobilosti uţíváním v obchodním styku
(§ 5 zákona o ochranných známkách a contrario). Důvod je nepochybný. Zatímco zápisná
nezpůsobilost dle § 4 písm. b), c), d) zákona o ochranných známkách je upravena především
za účelem zajištění toho, aby přihlašovaná označení naplňovala nezbytný předpoklad institutu
ochranné známky, tj. aby byla schopna rozlišit původ zboţí či sluţeb, vyloučení ze zápisu dle
§ 4 písm. e) zákona o ochranných známkách je zaměřeno na ochranu veřejného zájmu
a ostatních soutěţitelů uţívat podobné tvary výrobků.
V případě registrace ochranné známky spočívající výlučně ve tvaru výrobku dle § 4
písm. e) by došlo k neoprávněnému omezení soutěţe. Toto ustanovení tedy zabraňuje
soutěţitelům k monopolizaci technického řešení nebo designu výrobku na základě
známkového práva, které poskytuje relativně vysokou ochranu s moţností (na rozdíl
od ostatních institutů práva duševního vlastnictví)tuto ochranu v podstatě neomezeně
obnovovat.

3.3.1. Tvar výrobku vyplývající z povahy samotného výrobku
Označení tvořená výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z povahy samotného
výrobku, nemají z povahy věci rozlišovací způsobilost. Vzhledem k tomu, ţe tyto tvary by
28

měly zůstat volné pro uţívání dalších soutěţitelů pro dané výrobky, nelze tuto překáţku
překonat nabytím rozlišovací způsobilosti uţíváním v obchodním styku (§ 5 zákona
o ochranných známkách a contrario). Tato označení jsou také v naprosté většině popisná,
tudíţ neregistrovatelná.
Důleţitým faktorem je téţ posouzení, ke kterým výrobkům je dané označení
přihlašováno; jeví se spravedlivé toto posuzovat nikoliv výlučně na základě kategorizace
zboţí v přihlášce ochranné známky, jehoţ konkrétní znění si můţe přihlašovatel určit sám, ale
na základě širšího zařazení k výrobkům dané skupiny výrobků. Při posuzování zápisnosti je
nutné přihlíţet k moţným alternativám daného tvaru ve vztahu k přihlašovaným výrobkům.
Jestliţe nebudou k přihlašovanému označení ţádné další alternativy tvaru výrobků, bude
posouzení zápisné způsobilosti jednodušší neţ v případech, kde přichází v úvahu více
moţností – zde pak bude nutné zápisnou způsobilost posoudit individuálně ve všech
souvislostech.
Dané ustanovení se týká pouze označení obsahující výlučně tvar výrobku vyplývající
z povahy samotného výrobku, tzn. týká se pouze označení, která neobsahují ţádný další
distinktivní prvek (např. slovní nebo obrazový), neboť v tomto případě by označení nebylo
tvořeno jen tvarem vyplývajícím z povahy samotného výrobku. Hlavním předpokladem
k aplikaci této výluky ze zápisu je zobrazení tvaru vyplývajícího z povahy samotného
výrobku, takţe stricto sensu se nemusí vţdy týkat jen trojrozměrných označení, stačí
i „běţné“ označení, které bude graficky znázorňovat takový tvar, například obrázek zcela
běţného tvaru typického pro daný výrobek bez dalších prvků, např. tvar jablka pro produkty
jablek (nikoli však pro počítačovou techniku).
V případě, kdy výrobek můţe mít více tvarů (zejména u uměle vytvořených produktů,
např. u elektroniky, ale i nábytku apod.) a výrobek je moţné ztvárnit různými způsoby,
nebude takové zobrazení tvaru vyloučeno na základě tohoto ustanovení (jiné důvody zápisné
způsobilosti však samozřejmě nejsou vyloučeny, např. překáţka zápisné způsobilosti
z důvodu popisnosti či zobrazení tvaru výrobku nezbytného pro dosaţení technického
výsledku).
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3.3.2. Tvar výrobku nezbytný pro dosažení technického výsledku
Pro posuzování zápisné způsobilosti označení tvořených tvarem výrobku nezbytným
pro dosaţení technického výsledku platí obdobně mutatis mutandis stejná pravidla jako pro
označení tvořená tvarem výrobku vyplývajícího výlučně z povahy výrobku. Přesto je však
nutné tyto případy od sebe odlišovat.
Základním předpokladem této zápisné překáţky je, ţe přihlašované označení je
tvořeno tvarem zcela nezbytným pro dosaţení technického výsledku výrobku, tj. tvar resp.
jeho jednotlivé prvky v celku jsou technicky funkční a k dosaţení jejich účelu nelze tyto
prvky jinak uspořádat. Toto posouzení se týká hlavních prvků označení, jakékoliv vedlejší
prvky označení, které nemají technickou funkčnost, jsou proto irelevantní.33 Lze-li teoreticky
dosáhnout technického výsledku i jinými způsoby, neznamená to samo o sobě vyloučení této
překáţky zápisné způsobilosti.34 Naopak, nemá-li hlavní prvek označení technickou
funkčnost, nelze tuto překáţku zápisné způsobilosti aplikovat.
Ochrana tvaru výrobků nezbytného pro dosaţení technického výsledku míří především
na takové tvary, které představují nejvhodnější řešení toho kterého technického problému.
Většinou u výrobků existují technická alternativní řešení, která ale však v praxi nebudou tak
praktická či budou nákladnější nebo jinak oproti ideálnímu řešení nevhodná. Z toho důvodu
nelze samotný fakt, ţe existují další alternativy technického řešení, povaţovat za překáţku
aplikace tohoto ustanovení, lze-li předpokládat, ţe (posuzované) označení sestávající se
výlučně z tvaru nezbytného pro dosaţení technického výsledku výrobku představuje
nejvhodnější řešení.
Ke správné aplikaci tohoto ustanovení je z logiky věci taktéţ důleţité určit, zda tvar
sám o sobě je nezbytný pro dosaţení předmětného technického výsledku, tj. je-li tvar skutečně
technicky funkční, nikoliv např. jen dekorativní apod. V případě, ţe byl tvar výrobku
předmětem ochrany podle patentového práva, je technická funkčnost tvaru výrobku v zásadě
doloţena a tudíţ automaticky lze aplikovat tuto překáţku zápisné způsobilosti.
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3.3.3. Tvar výrobku, který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu
Poslední překáţkou poskytnutí ochrany týkající se tvaru výrobku je vyloučení zápisné
způsobilosti u označení, které se skládá výlučné z tvaru výrobku, který dává výrobku
podstatnou uţitnou hodnotu. Účel této překáţky je obdobný jako v případě čistě technických
tvarů, tzn. zamezit vytvoření výlučného a časově neomezeného práva v rámci známkoprávní
ochrany, kdyţ u těchto tvarů se předpokládá vyuţití jiných institutů právní ochrany (zejména
průmyslových vzorů), která jsou časově omezená.
V praxi se tento důvod bude vztahovat zejména na zboţí, u kterého je tvar hlavním
(nikoliv však nezbytně jediným) faktorem pro zájem spotřebitele toto zboţí zakoupit,
například umělecké předměty jako vázy, náramky, šperky apod.35

3.4. Veřejný pořádek, dobré mravy
Dle § 4 písm. f) zákona o ochranných známkách se do rejstříku nezapíše označení,
které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. Veřejným pořádkem se rozumí
taková pravidla, na kterých je třeba bezvýhradně trvat, tj. jejichž dodržování nelze ponechat
výlučně na iniciativě dotčených jedinců, přičemž od dobrých mravů se odlišuje tak, že dobré
mravy mají etický původ, zatímco veřejný pořádek má základ v právním řádu jako takovém,
a proto etický rozměr mít může, ale nemusí.36
Překáţky zápisné způsobilosti dle tohoto ustanovení je nutné posuzovat objektivně, tj.
v případě, ţe posuzované označení není v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
nelze stanovit zápisnou nezpůsobilost označení jen na základě neestetického, nevkusného
nebo jiného obdobného vyznění označení. Subjektivní estetické cítění nemůţe být důvodem
k zápisné nezpůsobilosti označení. Naopak označení, která obecně vzbuzují pohoršení, jsou
nemravná nebo hanlivá, jistě budou z tohoto důvodu ze zápisu vyloučena. Zjevným takovým
případem bude například označení obsahující pornografické, rasistické a jiné obdobné prvky
či motivy.

35

Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

on Community Trade Marks, Part B, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, s. 70.
36

Lavický, P. a kol.Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014,

s. 25.

31

Zápisnou způsobilost dle tohoto ustanovení je nutné posuzovat s ohledem na
přihlašované výrobky a sluţby, neboť není vyloučeno, ţe by zápisná způsobilost toho kterého
označení byla vyloučena pouze ve vztahu ke konkrétním výrobkům či sluţbám; to je
přijímáno zejména u označení tvořených zobrazením či jmény významných osob či institucí
(státní činitelé, politické strany, mezinárodní organizace), ale i ve vztahu k relevantní
veřejnosti, kdy například určitá označení přihlašovaná pro erotické pomůcky by jistě měla být
posuzována i s ohledem na to, ţe dané zboţí se bude v praxi vyskytovat pouze v obchodech
s erotickými pomůckami, kde průměrný spotřebitel nebude pravděpodobně vzhledem ke všem
okolnostem vulgárními označeními pohoršen.
Ze zápisu z tohoto důvodu nejsou vyloučena jen pohoršlivá označení či označení jen
s negativní konotací. Proti dobrým mravům můţe být i označení, které sice není samo o sobě
vyloučeno ze zápisu, nicméně je přihlašováno pro zboţí či sluţby běţně potřeby (např.
toaletní papír), kde by uţívání tohoto označení bylo zjevně nevhodné či pohoršlivé.
K posouzení toho, zda je označení v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy,
není relevantní zjištění úmyslu přihlašovatele vzbudit tento rozpor s veřejným pořádkem či
dobrými mravy. Důvod k vyloučení označení je dán i v případě, ţe přihlašovatel takový
úmysl neměl, nicméně přihlašované označení by mohlo být relevantní veřejností takto
vnímáno. Úmysl či motivy přihlašovatele však přesto hrají roli, a to zejména v případech
přihlašování cizojazyčného označení, které by mohlo být spotřebitelem vnímáno např. proti
dobrým mravům, protoţe v jazyce spotřebitele předmětné označení vyjadřuje vulgarismus,
přestoţe v jazyce přihlašovatele je označení bez jakýchkoliv hanlivých konotací. V takových
případech lze předpokládat zápisnou způsobilost tohoto označení.

3.5. Klamavá označení
Podle § 4 písm. g) se do rejstříku nezapíše označení, které by mohlo klamat veřejnost,
zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo sluţby. Uvedené
ustanovení se týká všech označení, která by mohla jakýmkoliv způsobem klamat spotřebitele,
přičemţ se nemusí jednat pouze o povahu, jakost, nebo zeměpisný původ, jak demonstrativně
toto ustanovení uvádí. Klamavost se samozřejmě posuzuje s ohledem na přihlašované
výrobky a sluţby, tj. konkrétní označení můţe být posouzeno jako klamavé pouze k některým
přihlašovaným výrobkům a sluţbám.
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K tomu, aby označení bylo povaţováno za klamavé, stačí pouhé vzbuzení falešné
představy u průměrného spotřebitele. Zásadním předpokladem k uplatnění této překáţky
zápisné způsobilosti je příčinná souvislost mezi označením a moţností vzniku klamné
představy. Jak vyplývá z textu zákona, spotřebitel nemusí být skutečně oklamán, stačí pouhá
moţnost toho, ţe by oklamán být mohl. Naproti tomu se předpokládá, ţe průměrného
spotřebitele budou klamat taková označení, která jsou pouze ve zjevném rozporu se
skutečností či povahou označeného výrobku či sluţby.
Od označení vyloučeného ze zápisu na základě § 4 písm. g) zákona o ochranných
známkách je potřeba odlišovat označení vyloučená ze zápisu na základě § 4 písm. b), c), d).
Označení můţe být jak popisné, tak i klamavé zároveň. V případě odmítnutí zápisu označení
jako ochranné známky je nutné přesně specifikovat, na základě kterých důvodů (resp.
ustanoveních) bylo označení ze zápisu vyloučeno, i kdyţ se důvody vzájemně kryjí nebo
doplňují.
Jak jiţ bylo řečeno výše, posouzení klamavosti se vţdy vztahuje k přihlašovaným
výrobkům a sluţbám. Specifikace výrobků a sluţeb je v přihlášce mimořádně důleţitá, neboť
správným uvedením přihlašovaných výrobků a sluţeb můţe být jednoduše odstraněna
pochybnost, zda je označení klamavé či nikoliv. Čím širší vymezení výrobků a sluţeb
v přihlášce bude uvedeno, tím spíše nebude označení klamavé. Při posuzování klamavosti
hraje taktéţ roli skutečná „realita“ trhu, kdy je pro určení toho, zda je označení klamavé,
vhodné brát na zřetel i praktické předpoklady vnímání spotřebitele, jako například běţné
uspořádání zboţí v regálech apod.
Je-li označení klamavé v označení zeměpisného původu, není označení způsobilé
zápisu. Označení lze povaţovat za klamavá i tehdy, vzbuzují-li u relevantní veřejnosti dojem
certifikace či jiného aprobování třetími subjekty či veřejnými autoritami, ačkoliv tomu tak ve
skutečnosti není.

3.6. Označení lihovin a vín obsahující zeměpisný údaj
V souladu s § 4 písm. h) zákona o ochranných známkách se do rejstříku nezapíše
označení přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniţ by víno
či lihovina měly tento zeměpisný původ. Z uvedeného vyplývá, ţe pokud by víno či lihovina

33

tento zeměpisný původ měly, bylo by takové označení jako ochrannou známku moţné zapsat,
nebylo-li by vyloučeno na základě § 4 písm. c) zákona o ochranných známkách.
V souladu s Metodickými pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví lze tuto zápisnou
překáţku překonat omezením seznamu výrobků dovětkem např. „pocházející z tokajské
oblasti“; dovětek „vyrobený podle skotské receptury“ naopak nepostačuje.37

3.7. Označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské unijní úmluvy
Ze zápisu jsou dle § 4 písm. i) zákona o ochranných známkách vyloučena ta označení,
která obsahují označení poţívajících ochrany podle článku 6ter Paříţské úmluvy, k jehoţ
zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány. Dle článku 6ter Paříţské úmluvy je bez
souhlasu příslušných autorit zakázáno uţívaní erbů, vlajek a jiných znaků státní svrchovanosti
unijních zemí, úředních zkušebních, puncovních a záručních značek u nich zavedených, jakož
i každých napodobení z hlediska heraldického.38
To se vztahuje rovněž na erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky nebo názvy
mezinárodních mezivládních organizací, jichž je jeden nebo více unijních zemí členem,
s výjimkou těch erbů, vlajek a jiných symbolických znaků, zkratek a názvů, jejichž ochrana
byla již předmětem platných mezinárodních dohod.39
V případě, ţe uţívání nebo zápis těchto označení nejsou takového druhu, aby mohly ve
veřejnosti vzbudit dojem o souvislosti mezi příslušnou organizací a znaky, vlajkami, znaky
státní svrchovanosti, zkratkami nebo názvy, nebo není-li užívání nebo zápis pravděpodobně
takového druhu, že by byl s to klamat veřejnost o souvislosti mezi uživatelem a organizací,
nejsou unijní země pouţít zmíněných ustanovení.40 Používat úředních zkušebních, puncovních
a záručních značek je zakázáno jen tehdy, jestliže známky, které je obsahují, jsou určeny
k tomu, aby jich bylo užíváno na zboží téhož nebo podobného druhu.41
Smysl a účel článku 6ter Paříţské úmluvy je jednoznačný - tímto ustanovením se má
zamezit zápisu označení, která jsou stejná nebo která se nějakým způsobem podobají znakům
37
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Čl. 6ter 1 (a) Paříţské unijní úmluvy.

39

Čl. 6ter 1 (b) Paříţské unijní úmluvy.

40

Čl. 6 ter 1 (c)Paříţské unijní úmluvy.

41

Ćl. 6ter 2 Paříţské unijní úmluvy.
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souvisejících se státní svrchovaností unijních států. Uvedená ochrana se týká jak výrobků, tak
i sluţeb.

3.8. Znaky vysoké symbolické hodnoty
Podle § 4 písm. k) zákona o ochranných známkách jsou ze zápisu vyloučena označení,
která obsahují znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboţenské symboly. Definici
znaku vysoké symbolické hodnoty zákon o ochranných známkách (ani ţádný jiný předpis)
neposkytuje, pouze demonstrativně uvádí symbol náboţenský. Existence jiných znaků vysoké
symbolické hodnoty samozřejmě není vyloučena, bude se jednat zejména o znaky
představující nějakou významnou kulturní či historickou hodnotu.
Do této kategorie tedy budou spadat zejména takové znaky, které jsou pro určitou
skupinu veřejnosti něčím významné (např. zmíněné náboţenské symboly). De facto není
vyloučen souběh překáţky zápisu dle tohoto ustanovení a překáţky zápisu dle ustanovení § 4
písm. i) zákona o ochranných známkách (potaţmo tedy článku 6ter Paříţské úmluvy),
zejména u různých mezinárodních organizací.

3.9. Označení, jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu
V případě, ţe by se uţívání označení příčilo ustanovením jiného právního předpisu
(neţ zákona o ochranných známkách) nebo bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro
Českou republiku z mezinárodních smluv, je takové označení na základě § 4 písm. j) zákona
o ochranných známkách vyloučeno ze zápisu.
Uvedené ustanovení představuje „sběrnou“ překáţku zápisné způsobilosti označeních,
která by jinak splňovala podmínky pro zápis, jejichţ uţívání je však přesto s rozporu s jiným
právním předpisem nebo závaznou mezinárodní smlouvou.

3.10. Absence dobré víry
Dle § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách tvoří poslední absolutní překáţku
zápisné způsobilosti zjevná absence dobré víry při podání přihlášky ochranné známky.
Přestoţe se jedná o absolutní překáţku zápisné způsobilosti, uplatní se aţ na základě námitek
dle § 24 zákona o ochranných známkách.
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Absence dobré víry je zjevná u přihlašování tzv. spekulativních ochranných známek,
které přihlašovatel nemá v úmyslu uţívat pro své výrobky nebo sluţby v obchodním styku,
ale naopak hodlá přihlašované označení po zápisu jako ochrannou známku převést na třetí
osobu.

4. Relativní překážky zápisné způsobilosti
Na rozdíl od absolutních překáţek zápisné způsobilosti, relativní překáţky zápisné
způsobilosti se netýkají samotné způsobilosti označení být ochrannou známkou (kde se
posuzuje schopnost označení naplnit znaky ochranné známky, zejména poţadavek grafické
znázornitelnosti a distinktivnosti), nýbrţ se posuzuje případný zásah do práv třetích osob
v případě zápisu přihlašovaného označení.
Zatímco u absolutních překáţek nelze zapsat přihlašované označení bez dalšího,
v případě relativních překáţek lze označení zapsat, pokud vlastník či přihlašovatel starší
ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky. To je vcelku
logické ve vztahu k ochraně práv vlastníků či přihlašovatelů dřívějších zapsaných ochranných
známek, neboť je v jejich výlučné dispozici, zda tento souhlas poskytnou; zároveň však
v případě zápisu shodné ochranné známky pro stejné výrobky či sluţby můţe dojít k popření
poţadavku schopnosti označení být distinktivní.

4.1. Shodné ochranné známky
Pokud je označení shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo
zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či sluţby, nelze toto
označení dle § 6 zákona o ochranných známkách do rejstříku ochranných známek zapsat.
Na rozdíl od § 7 zákona o ochranných známkách tak učiní Úřad průmyslového vlastnictví
ex officio, námitky třetí osoby proti zápisu ochranné známky nemusí být vůbec vzneseny.
Starší ochrannou známkou se podle § 3 zákona o ochranných známkách rozumí
i) zapsaná ochranná známka, má-li dřívější datum podání (ať uţ se jedná o národní ochrannou
známku, mezinárodní ochrannou známku či ochrannou známkou Společenství), ii) ochranná
známka Společenství, k níţ je uplatněn nárok na vstup do práv ze starší národní ochranné
známky nebo mezinárodní ochranné známky, i kdyţ se vlastník této starší známky vzdal nebo
známka zanikla, iii) přihlášená ochranná známka podle bodu i) a ii) pokud bude zapsána, a iv)
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všeobecně známá známka, jejíţ ochrana vznikla před datem podání přihlášky pozdější
ochranné známky a k tomuto datu dosud trvá.
Toto ustanovení chrání jak vlastníky dříve zapsaných ochranných známek, tak
i samotnou schopnost označení odlišit původu výrobků či sluţeb. V případě zapsání označení
shodného s jiţ zapsanou ochrannou známkou pro stejné výrobky a sluţby by došlo k popření
samotného smyslu známkového práva. Z toho důvodu je nezbytným předpokladem věcného
průzkumu přihlášky ochranné známky provedení rešerše, čili přezkoumání překáţek zápisné
způsobilosti přihlašovaného označení ve vztahu k právům třetích osob.
Ustanovení § 6 zákona o ochranných známkách se týká případů, kde je shodnost jak
u označení (přihlašovaného s jiţ zapsaným), tak zároveň i u výrobků a sluţeb - hovoříme
o tzv. dvojité shodnosti. Určení shodnosti je právní otázkou, nevyţaduje se další dokázání
pravděpodobnosti záměny, neboť jsou-li označení shodná, je vyloučeno, aby relevantní
veřejnost byla schopna rozlišit původ výrobků či sluţeb a záměna se předpokládá. Shodnost je
tudíţ posuzována objektivně a v případě jejího zjištění je označení vyloučeno ze zápisu bez
dalšího.
Shodnost označení a ochranné známky je nutné posuzovat globálně s ohledem na
průměrného spotřebitele, přičemţ málokdy dochází (z pohledu spotřebitele) ke přímé
komparaci označení a ochranné známky. Průměrný spotřebitel tak srovnává posuzované
označení spíše s představou ochranné známky, tedy s tím, co si v mysli představuje. Z toho
důvodu obzvlášť důleţitou roli hrají hlavní či dominantní prvky ochranné známky, které si
průměrný spotřebitel při srovnávání označení vybavuje a které nemusejí přesně odpovídat
skutečné realitě. Shodnost tedy bude moţné konstatovat i tam, kde posuzovaná označení
nebudou sice fakticky zcela shodná, ale v představě (s ohledem na celkový dojem označení)
budou tato vnímána spotřebiteli jako totoţná. Je-li přihlašované označení odlišné jen nepatrně
nebo tak, ţe sice dochází ke grafické obměně, ale myšlenka či motiv zůstávají stejné, jedná se
o shodné označení (např. obměna velkých a malých písmen, popisné či nedistinktivní doplňky
apod.).42

42

viz Horáček, R. a kolektiv. Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných
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Stejně jako posouzení shodnosti mezi přihlašovaným označením a zapsanou
ochrannou známkou, je i posouzení shodnosti přihlašovaných výrobků a sluţeb s výrobky
a sluţbami jiţ zapsané ochranné známky objektivní záleţitostí, tj. shoduje-li se seznam
výrobků a sluţeb fakticky, je shoda dána. Samozřejmě je potřeba brát na zřetel, ţe výrobky
a sluţby, i kdyţ materiálně stejné, mohou být označeny různými (synonymickými) názvy – to
samozřejmě nebrání tomu, aby byly povaţovány za shodné.
Zkoumání této podmínky zápisné způsobilosti probíhá dle § 22 zákona o ochranných
známkách v rámci věcného průzkumu zápisné způsobilosti (stejně jako posuzování
absolutních překáţek zápisné způsobilosti dle § 4 zákona o ochranných známkách). I přesto,
ţe se jedná o relativní překáţku zápisné způsobilosti, jak bylo zmíněno výše, v případě
shodnosti označení s jiţ zapsanou ochrannou známkou za předpokladu shodnosti i v rámci
přihlašovaných výrobků a sluţeb, bude posuzované označení ze zápisu vyloučeno a přihláška
bude zamítnuta z moci úřední bez dalšího. Přihlášku lze zamítnout téţ částečně jen pro část
výrobků či sluţeb, které jsou shodné s výrobky či sluţbami jiţ zapsané ochranné známky.
Dle § 22 odst. 2 zákona o ochranných známkách je ze zápisu taktéţ vyloučeno
označení, které obsahuje prvky starší ochranné známky, která je přihlášena nebo zapsána pro
jiného vlastníka, jestliţe by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou.
V rámci tohoto ustanovení nedochází k posuzování podobnosti či pravděpodobnosti záměny
předmětných označení jako v případě dle § 7 zákona o ochranných známkách; jinými slovy
přihlašované označení je ze zápisu vyloučeno dle § 22 odst. 2 zákona o ochranných známkách
jen v případě, ţe obsahuje shodné (identické) prvky starší ochranné známky. I kdyţ toto není
v zákoně výslovně uvedeno, je zřejmé, ţe toto ustanovení se taktéţ pouţije pouze v rozsahu
stejných výrobků či sluţeb ochranné známky jiného vlastníka se starším právem.
V případě, ţe přihlašované označení je shodné s ochrannou známkou se starším
právem přednosti pro stejné výrobky či sluţby, přičemţ u této ochranné známky nejsou
pravomocně skončena všechna řízení ohledně předmětu zápisu (např. probíhá dosud
neukončené řízení o námitkách proti této ochranné známce), je nutné s věcným průzkumem
dle § 22 zákona o ochranných známkách vyčkat aţ do pravomocného ukončení těchto řízení,
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a teprve poté je moţné pokračovat ve věcném průzkumu posuzovaného přihlašovaného
označení.43

4.2. Důvody námitek
Podle § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše
do rejstříku ochranných známek v případě, ţe bude proti přihlašovanému označení podána
u Úřadu průmyslového vlastnictví oprávněnou osobou námitka proti zápisu této přihlašované
ochranné známky (dále jen „námitka“). Oprávněnou osobou je pak nejčastěji vlastník či
přihlašovatel starší ochranné známky, která je přihlášena pro stejné či obdobné výrobky nebo
sluţby, jestliţe mezi označeními hrozí nebezpečí záměny na straně veřejnosti.

4.2.1. Pravděpodobnost záměny
Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení
nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitky podané vlastníkem starší
ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou
a shodnosti nebo podobnosti výrobků či sluţeb, na které se přihlašované označení a ochranná
známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na strany veřejnosti, přičemţ za
pravděpodobnost záměny se povaţuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou
známkou.
Na rozdíl od ustanovení § 6 zákona o ochranných známkách, toto ustanovení se týká
případů, kdy je zaloţena mezi označeními či výrobky nebo sluţbami pouhá podobnost,
popřípadě kdy je zaloţena shoda pouze buď u označení anebo pouze u výrobků či sluţeb
posuzovaných označení, tedy pro případy, kdy i) posuzovaná označení jsou si navzájem
podobná (nikoliv shodná), přičemţ výrobky a sluţby posuzovaných označení nejsou sice
shodná, ale je mezi nimi nějaký vztah podobnosti popř. souvislosti, ii) posuzovaná označení
jsou shodná, ale výrobky či sluţby posuzovaných označení nejsou shodná, ale mezi výrobky
a sluţbami je nějaký vztah podobnosti popř. souvislosti, iii) posuzovaná označení nejsou
shodná, ale jsou podobná, a zároveň výrobky či sluţby označení jsou shodná. Poslední čtvrtá
moţnost, kdy jsou shodná jak označení, tak jejich výrobky a sluţby, zakládá překáţku zápisné
způsobilosti dle § 6 zákona o ochranných známkách.
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Zcela zásadní význam při posuzování pravděpodobnosti záměny představuje proces
tohoto posuzování. Vzhledem k tomu, ţe samotný pojem „záměna“ není nikde legislativně
definován, resp. předpisy nestanoví přesná kritéria posuzování pravděpodobnosti záměny, je
toto předmětem bohaté (především unijní) judikatury. Záměnou se pak především rozumí
případy, kdy veřejnost i) přímo zaměňuje posuzovaná označení mezi sebou, anebo ii)
veřejnost předpokládá spojitost mezi konfliktivními označeními a předpokládá, ţe výrobky či
sluţby posuzovaných označení pocházejí od jednoho soutěţitele, resp. od ekonomicky
propojených subjektů tvořících jednoho soutěţitele – pravděpodobnost asociace. I pouhá
pravděpodobnost asociace ve smyslu předchozí věty tak zakládá bez dalšího pravděpodobnost
záměny.
Důleţitým faktorem při posuzování pravděpodobnosti záměny je míra rozlišovací
způsobilosti starší ochranné známky, kdy lze obecně tvrdit, ţe čím více je starší ochranná
známka distinktivní, tím spíše vzniká pravděpodobnost záměny, z čehoţ zároveň vyplývá, ţe
čím více je starší ochranná známka distinktivní, tím větší poţívá ochrany neţ ochranné
známky s menší rozlišovací způsobilostí. Jestliţe starší ochranná známka je vysoce
distinktivní, bude pravděpodobnost záměny připadat v úvahu i u těch označení, která budou se
starší ochrannou známkou podobná byť i jen ve zmenšené míře.
Samotný fakt, ţe na základě posuzovaného označení vzniká u veřejnosti představa
jiného (konfliktního) označení, resp. ţe vnímáním přihlašovaného označení se průměrnému
spotřebiteli

vybaví

jiná

jiţ

zapsaná

či

přihlášená

ochranná

známka, nezakládá

pravděpodobnost záměny, za podmínky, ţe tento spotřebitel nebude vnímat výrobky či sluţby
za pocházející od jednoho soutěţitele, kdy nedojde k záměně původu výrobků či sluţeb
(spotřebiteli se jen vybaví jiná ochranná známka jiného soutěţitele, ale nebude předpokládat
ţádnou další ekonomickou souvislost).
Při posuzování zaměnitelnosti je nutné vycházet nejen ze základní funkce ochranné
známky, tj. schopnosti odlišovat výrobky a sluţby jednoho soutěţitele od výrobků či sluţeb
druhého soutěţitele (původ výrobků a sluţeb), ale i z „vedlejších“ funkcí ochranné známky,
jako je např. garance určité kvality výrobků a sluţeb, reklama apod.
Samotné posuzování pravděpodobnosti záměny mezi označeními je komplexní
záleţitostí, při které hraje roli více na sobě nezávislých faktorů, které ovšem všechny
dohromady vytvářejí podmínky pro správné posouzení pravděpodobnosti záměny. V souladu
40

s judikaturou Soudního dvora Evropské unie44lze za tyto faktory označit následující:
i) podobnost výrobků a sluţeb, ii) podobnost posuzovaných označení, iii) dominantní prvky
posuzovaných označení a jejich distinktivita, iv) míra rozlišovací způsobilosti (distinktivita)
starší ochranné známky jako celku, v) relevantní veřejnost.45 Pro určení, zda u posuzovaných
označení můţe vzniknout záměna, je nejdříve nutné posoudit kaţdý z těchto faktorů
jednotlivě a poté určit jejich relevanci celkové pravděpodobnosti záměny mezi označeními.
Samotný fakt, ţe příslušné výrobky či sluţby se nacházejí v téţe třídě výrobků
a sluţeb, neznamená, ţe se jedná o totoţné či obdobné výrobky či sluţby. Nacházejí-li se
různé výrobky či sluţby ve stejné skupině třídy, neznamená to automaticky, ţe se jedná
o shodné či i jen podobné výrobky nebo sluţby pro účely posuzování pravděpodobnosti
záměny. Vice versa, nacházejí-li se výrobky či sluţby v různých skupinách či třídách,
neznamená to automaticky bez dalšího, ţe se pro účely posuzování pravděpodobnosti záměny
jedná o různé (odlišné) výrobky či sluţby.
Je třeba brát na vědomí, ţe systém niceského třídění nebyl primárně vytvořen (jen) za
účelem posuzování pravděpodobnosti záměny výrobků a sluţeb, přičemţ struktura tohoto
třídníku není zcela jednotná ve smyslu komplexního posouzení moţnosti záměny či odlišnosti
uvedených výrobků či sluţeb mezi jednotlivými třídami nebo skupinami. Niceský třídník byl
přijat především za účelem administrativního začlenění výrobků nebo sluţeb v přihláškách
ochranných známek. Při posuzování pravděpodobnosti záměny výrobků či sluţeb sice hraje
niceský systém třídění velice důleţitou roli s ohledem na jeho rozšířenost, pro posuzování
pravděpodobnosti záměny výrobků či sluţeb však není závazný, k tomu více viz kapitola 2.5.
Vzhledem k tomu, ţe povaha výrobků a sluţeb se v praxi neustále mění a rozvíjí, při
posuzování pravděpodobnosti záměny se taktéţ bere v potaz skutečný stav toho kterého trhu,
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např. v oblasti elektroniky obrovský rozmach mobilních telefonů, které v současné době
kombinují funkce jak telekomunikačních zařízení, tak fotografických zařízení.46
Posuzování pravděpodobnosti záměny výrobků a sluţeb se provádí bez ohledu na
posuzování pravděpodobnosti záměny označení, tj. tato posuzování by se neměla vzájemně
ovlivňovat, resp. výsledek jednoho posouzení nemá vliv na to druhé. Jestliţe posouzení
pravděpodobnosti záměny výrobku či sluţeb je vyloučeno (výrobky a sluţby posuzovaných
označení nelze povaţovat za shodné ani za podobné), není přihlašované označení vyloučeno
ze zápisu dle § 7 odst. 1 písm. a), neboť nejsou naplněny podmínky tohoto ustanovení.
V praxi nebude činit problémy posouzení výrobků či sluţeb, jejichţ slovní označení
v systému zatřídění sice nejsou totoţná, ale objektivně představují jeden a ten samý výrobek
či sluţbu (např. automobil a vůz) – v takových případech se samozřejmě jedná o zcela shodné
výrobky či sluţby nezávisle na jejich slovním označení.
V případě, ţe starší ochranná známka obsahuje širší seznam výrobků či sluţeb (obecné
vymezení), neţ pro které je posuzované označení přihlašováno, tj. konkrétně určené výrobky
či sluţby přihlašovaného označení jsou (i nepřímo) obsaţeny v obecnějším termínu (kategorii)
starší ochranné známky, jsou tyto výrobky či sluţby taktéţ povaţovány za identické, např.
pojem ovoce zahrnuje v sobě jablka a toto zboţí (ovoce – jablka) je ve smyslu posuzování
zaměnitelnosti výrobků totoţné. Obdobně platí vice versa opačná situace, kdy přihlašované
označení pokrývá širší vymezení výrobků a sluţeb, přičemţ starší ochranná známka je
zapsána pro konkrétně vymezené výrobky či sluţby, které by spadaly pod výrobky či sluţby
později přihlašovaného označení.
Při posuzování podobnosti výrobků a sluţeb se přihlíţí ke všem relevantním faktorům,
které by mohly jakkoliv zaloţit podobnost. Oproti posuzování shodnosti, podobnost
představuje relativně sloţitější proces, neboť podobnost mezi výrobky či sluţbami nemusí být
vţdy zřejmá. V souladu s evropskou judikaturou47 se mimo jiné při posuzování podobnosti
výrobků a sluţeb berou v potaz např. povaha výrobků či sluţeb, jejich předpokládaní koncoví
uţivatelé, způsob jejich uţívání a jejich vzájemná soutěţní povaha, tj. jsou-li výrobky či
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sluţby k sobě alternativní či komplementární. V úvahu samozřejmě připadají i další faktory,
jako například způsoby distribuce výrobků či sluţeb, jejich obvyklý původ a relevantní
veřejnost.48
Všechny výše zmíněné faktory by při posuzování pravděpodobnosti záměny výrobků
či sluţeb měly být vzaty v potaz, zároveň však nelze předem určit jejich relevanci na celkové
určení pravděpodobnosti záměny. To záleţí na konkrétních případech, kdy kaţdý z uvedených
faktorů můţe mít různý dopad na toto posouzení, zejména co se týká původu výrobků či
sluţeb. Čím více faktorů poukazuje pro moţnost záměny, tím větší stupeň pravděpodobnosti
záměny bude mezi posuzovanými označeními zaloţen.
Porovnávání dvou označení spočívá ve vyslovení závěru, zda jsou označení i) shodná,
ii) podobná anebo iii) odlišná. Samotné zjištění, ţe porovnávaná označení jsou shodná,
popřípadě podobná, automaticky neznamená, ţe u obou označení hrozí nebezpečí záměny, to
je předmětem aţ celkového posouzení všech dalších faktorů (např. dále podobnosti výrobků či
sluţeb a dalších). To se netýká případů, kdy shodná označení mají i shodné výrobky a sluţby,
neboť to by naplnilo předpoklady překáţky zápisné způsobilosti na základě § 6 zákona
o ochranných známkách. Naopak, je-li zjištěno, ţe posuzovaná označení jsou odlišná, nebude
pravděpodobnost záměny bez ohledu na výsledky dalších faktorů zaloţena.
Při posuzování pravděpodobnosti záměny dvou označení se rozlišují tři základní
hlediska: i) vizuální, ii) fonetické a iii) významové, všechna hlediska dohromady pak tvoří
celkový dojem označení. Označení by měla být posouzena s ohledem na všechna tato
hlediska, neboť spotřebitel vţdy vnímá nebo si vybavuje celkový dojem ochranné známky
a teprve s tímto pracuje (neporovnává jednotlivé prvky či aspekty ochranných známek). To
samozřejmě nevylučuje, ţe u některých (zejména netradičních) ochranných známek není
moţné všechna hlediska posoudit, protoţe nejsou přítomna vůbec (např. fonetické hledisko
u trojrozměrných označení).
Za identická označení lze povaţovat i taková označení, která se liší tak nepatrně, ţe
průměrný spotřebitel si této nepatrné odlišnosti vůbec nevšimne. Jak bylo zdůrazněno výše,
průměrný spotřebitel neporovnává označení ve všech jeho aspektech, ale spíše porovnává své
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představy o předmětných označení. I kdyţ v případě posuzování kvalifikovaným odborníkem
jsou označení detailně rozebrána s ohledem na všechny faktory a aspekty, včetně všech prvků
označení, základním východiskem pro určení, zda jsou označení identická, je pohled
průměrného spotřebitele, tj. i tehdy, nejsou-li označení stricto sensu identická do posledního
detailu, přesto mohou pro účely námitkového řízení být posouzena jako identická. Po
spotřebiteli nelze poţadovat, aby byl schopen odlišovat i nepatrné detaily dvou označení.
Vzhledem k tomu, ţe označení se posuzují ve svém celku, platí i opačně, ţe pokud
označení jsou identická jen v některých prvcích, neznamená to automaticky identičnost
označení jako celku, ovšem vzniká pravděpodobnost, ţe označení budou podobná. To je však
předmětem posouzení dalších faktorů, jak je uvedeno níţe. Lze tedy uzavřít, ţe aby označení
byla určena jako identická, musí být zaloţena shoda označení jako celku a dále shoda ve
všech posuzovaných úrovních (tj. vizuální, fonetická, významová). V případě, ţe se označení
v některých úrovních odlišují (např. jsou foneticky a významově shodná, ale odlišují se ve své
vizuální stránce), nejsou označení shodná a je nutné je dále posoudit vzhledem k moţné
zaměnitelnosti.
V případě slovních ochranných známek, pouhá odlišnost ve velikosti písmen
nezakládá odlišnost v samotném označení, tj. „PAVEL“ je zcela identický s označením
„Pavel“ apod. Naopak odlišnost i jen jediného písmene vylučuje shodu označení, stejně tak
přidání dalších interpunkčních znamének vylučuje shodu. Tím samozřejmě není dotčena
moţnost podobnosti předmětných označení.
Při posuzování označení také samozřejmě záleţí na typu označení, kdy mohou nastat
problémy v případech různých druhů ochranných známek, např. slovní označení proti
kombinovanému označení. Jestliţe je zaloţena podoba alespoň na jedné úrovni posuzování
označení (vizuální, fonetická, významová), označení je podobné. V případě slovního prvku
ochranné známky je chráněno slovo jako takové, nikoliv jeho psaná forma. Vizuálně podobná
jsou ta slovní označení, která se liší pouze minimální obměnami textu.
Rozlišovací způsobilost neboli distinktivnost je míra schopnosti ochranné známky
určit původ výrobků či sluţeb jednoho soutěţitele od výrobků či sluţeb druhého soutěţitele.
Obecně platí, ţe označení sestávající se pouze z popisných nebo generických prvků nemají
rozlišovací způsobilost.
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Rozlišovací způsobilost lze podle její míry rozdělit na slabou, normální a vyšší.
Ochranné známky se slabou distinktivností se budou skládat z prvků, které sice nejsou
nedistinktivní, jejich rozlišovací schopnost však nebude dosahovat ani normální (běţné) míry,
tj. zejména se bude jednat o aluzivní označení. Ochranné známky se slabou rozlišovací
způsobilostí nejsou sice vyloučeny ze zápisu, ale stupeň jejich ochrany není vzhledem ke
slabé distinktivnosti příliš vysoký. Označení s normální (běţnou) rozlišovací způsobilostí se
sestávají z prvků, které nejsou ani nedistinktivní (popisné, druhové aj.) ani aluzivní, tedy
běţná označení se schopností bez problémů rozlišit původ výrobků a sluţeb. Ochranné
známky s vyšším stupněm rozlišovací způsobilosti, kterou mohly nabýt zejména uţíváním
v obchodním styku nebo svou výjimečnou (originální) koncepcí, poţívají nejvyšší ochrany,
neboť u nich pravděpodobnost záměny bude vţdy vyšší neţ u ochranných známek s niţší
rozlišovací způsobilostí.
Pro účely posuzování pravděpodobnosti záměny ochranných známek se rozlišuje
rozlišovací způsobilost prvků posuzovaného označení a dále rozlišovací způsobilost ochranné
známky jako celku. Jak jiţ bylo uvedeno výše, čím vyšší rozlišovací způsobilost má ochranná
známka jako celek, tím vyšší je pravděpodobnost záměny s pozdějším označením.
Pravděpodobnost záměny je pak nutné odlišovat od pouhé podobnosti (vizuální, fonetické,
koncepční) daného označení.
Zatímco rozlišovací způsobilost jednotlivých prvků se pro účely posouzení
pravděpodobnosti záměny bude posuzovat u obou porovnávaných označení (tj. jak u starší
ochranné známky, tak i u pozdější ochranné známky), míra rozlišovací způsobilosti ochranné
známky jako celku se pro účely posouzení pravděpodobnosti záměnu posuzuje jen u starší
ochranné známky, neboť u pozdější není míra její rozlišovací způsobilosti jako celku
relevantní.
Za prvky ochranné známky lze povaţovat vše, co tvoří posuzované označení a co lze
v rámci posuzovaného označení od sebe navzájem odlišit. Posuzuje se rozlišovací způsobilost
kaţdého takového prvku ochranné známky samostatně, zejména zda není prvek popisný,
aluzivní nebo jinak nedistinktivní. Nedistinktivnost jednoho prvku označení neznamená
automaticky nedistinktivnost celého označení. Rozlišovací způsobilost kaţdého prvku se
posuzuje pouze k přihlašovaným výrobkům a sluţbám. Nemusí být vţdy zcela zřetelné,
z kolika prvků se ochranná známka skládá, jednotlivé prvky se mohou prolínat anebo různě
doplňovat tak, ţe bude záleţet na jejich interpretaci, např. jednoslovná slovní ochranná
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známka, jejíţ slovo se bude skládat z vícevýznamových částí, např. PRAGOSERVIS se skládá
z prvku „PRAGO“ označující město Prahu a dále z prvku „SERVIS“ označující nedistinktivní
označení sluţeb. Z toho vyplývá, ţe při posuzování skladby prvků ochranné známky nezáleţí
jen na vizuální stránce, ale vychází se i z celkové koncepce.
Dominantní prvek ochranné známky představuje takový prvek, který je vizuálně ze
všech prvků ochranné známky nejvýraznější; základním předpokladem pro určení
dominantního prvky je tedy fakt, ţe se ochranná známka skládá z více prvků. K posouzení
jednotlivých prvků viz výše.
K posouzení toho, který prvek lze povaţovat za dominantní, se pouţívá zejména
hledisko vizuální, tedy se zaměřuje na umístění, velikost, barevnou odlišnost a jiné
zvýrazňující motivy daného prvku vzhledem ke všem prvkům přítomným v ochranné známce.
Fonetické a významové (koncepční) hledisko není k určení dominantního prvku příliš vhodné,
ale teoreticky je nelze a priori vyloučit.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe ne nutně musí být dominantní prvek distinktivní, resp.
můţe to být právě nedistinktivní prvek označení, který bude zároveň dominantním prvkem
(např. svou velikostí vzhledem k ostatním – třeba distinktivním – prvkům). Z povahy věci
slovní ochranné známky bez grafických úprav nemají dominantní prvek. Pakliţe nelze
dominantní prvek (z několika prvků ochranné známky) určit, ochranná známka dominantní
prvek neobsahuje.

4.2.2. Ochranná známka s dobrým jménem
Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení
nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitek proti zápisu této ochranné
známky podaných vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným
označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo
služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde
o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání
přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména
starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
Uvedené ustanovení chrání oprávněné zájmy vlastníka starší ochranné známky
s dobrým jménem. K aplikaci této překáţky je nutné, aby starší ochranná známka měla
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v České republice dobré jméno a zároveň aby přihlašované označení z dobrého jména (či
rozlišovací způsobilosti) staršího označení nepoctivě těţilo, či bylo dobrému jménu nebo
rozlišovací způsobilosti staršího označení na újmu. Na rozdíl od předchozí relativní překáţky
zápisné způsobilosti označení dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, se zde
nevyţaduje shoda ani podobnost výrobků či sluţeb s přihlašovaným označením, dokonce ani
minimální pravděpodobnost jejich záměny. Jediným předpokladem tedy je, ţe starší ochranná
známka s dobrým jménem je přihlašované ochranné známce alespoň podobná (či samozřejmě
shodná).
Institut známky s dobrým jménem byl zaloţen aţ tímto zákonem o ochranných
známkách, přičemţ pojem ochranné známky s dobrým jménem není totoţný s všeobecně
známou ochrannou známkou. Ochranná známka s dobrým jménem je pojmově širší neţ
všeobecně známá ochranná známka.49
I kdyţ předmětné ustanovení uvádí, ţe se vztahuje na případy, kdy přihlašované
výrobky či sluţby nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, je nutné
vyloučit takový výklad, který by stanovil aplikovatelnost této překáţky pouze tehdy, kdy
výrobky či sluţby nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána. Takový
výklad by mohl vést k paradoxní situaci, kdy by starší ochranná známka s dobrým jménem
byla chráněna méně vůči shodnému nebo podobnému označení přihlašovaného pro stejné
nebo podobné výrobky či sluţby, u kterého by ovšem z nějakých důvodů nenastalo nebezpečí
záměny dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, jakkoliv taková
situace bude spíše výjimečná.
Při posuzování zápisné způsobilosti je potřeba brát na zřetel i další funkce ochranné
známky, neboť ochranná známka není pouhým ukazatelem původu výrobků a sluţeb, ale
můţe slouţit i k dalším důleţitým účelům, zejména jako garance určité záruky zboţí
poskytované pod tímto označením anebo přihlášení k určitému ţivotnímu stylu spojenému
s touto ochrannou známkou (image). V případě, kdy ochranná známka slouţí i k těmto
účelům, má většinou vysokou ekonomickou hodnotu sama o sobě, nezávisle na výrobcích
nebo sluţbách, k jejichţ označení se pouţívá; toho je dosahováno především nákladnými
reklamními kampaněmi.
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Z výše uvedeného vyplývá, ţe hlavním cílem tohoto ustanovení není ochrana
spotřebitele a jeho poţadavku určit původ výrobků a sluţeb, ale naopak ochrana soutěţitele,
který investoval své finanční prostředky do zvýšení povědomí o své ochranné známce a který
má právo poţadovat, aby jiní soutěţitelé nezneuţívali dobrého jména této ochranné známky či
ho jinak nepoškozovali, např. parazitováním na dobré pověsti ochranné známky nebo jeho
rozmělněním. V zásadě však pozdější přihlašované označení ani nemusí těţit z dobrého jména
nebo rozlišovací způsobilosti dřívější ochranné známky, stačí, ţe dřívější ochrannou známku
s dobrým jménem nějakým způsobem poškodí, např. obdobnou ochrannou známku
přihlášenou pro výrobky či sluţby neslučitelné s „image“ dřívější ochranné známky (např.
sluţby v sexuální oblasti apod.).
Aby bylo moţné přihlašované označení ze zápisu vyloučit na základě tohoto
ustanovení, musí být všechny podmínky hypotézy splněny kumulativně, tj. i absence jediné
podmínky způsobí, ţe označení nebude za zápisu na základě tohoto ustanovení vyloučeno,
přičemţ podmínky jsou následující: i) dobré jméno starší ochranné známky, ii) shoda nebo
podoba posuzovaných označení, iii) zneuţití rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména
starší ochranné známky, případně způsobená újma.
K tomu, aby ochranná známka mohla být povaţována ochrannou známku s dobrým
jménem, je potřeba splnění dvou předpokladů; prvním z nich je fakt, ţe ochranná známka je
relevantní veřejností známa (kvantitativní podmínka) a dále ţe ochranná známka má dobrou
pověst, resp. je spojována s pozitivními vlastnostmi (kvalitativní podmínka). Nestačí tedy, aby
známka byla pouze všeobecně známá k tomu, aby byla automaticky povaţována za ochrannou
známku s dobrým jménem.
Co se týká posouzení známosti starší ochranné známky, je samozřejmě nutné vycházet
z relevantního okruhu spotřebitelů, jinými slovy tato otázka se posuzuje proporcionálně
v rámci cílených uţivatelů výrobků a sluţeb. U výrobků a sluţeb určených pro specifickou
veřejnost (např. chirurgické přístroje) se posoudí známost v rámci této veřejnosti (chirurgové,
nemocnice) apod. Přesná hranice pro to, kdy lze ochrannou známku povaţovat jiţ za známou,
není stanovena. To je vţdy potřeba posoudit podle jednotlivých případů. Obecně lze stanovit,
ţe čím vyšší je procento známosti u relevantní veřejnosti, tím spíše můţe mít ochranná
známka dobré jméno.
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Dalšími faktory týkající se posouzení dobrého jména ochranné známky je celkový
podíl ochranné známky na trhu, intenzita, územní rozsah a doba uţívání ochranné známky
a dále také investice na reklamní účely. 50 Kaţdý případ tak se tak posuzuje individuálně podle
konkrétních okolností.
Podílem na trhu se rozumí, jaké mnoţství výrobků či sluţeb je poskytováno nebo
prodáno pod ochrannou známkou na tom kterém trhu, tedy jakou procentní část tyto výrobky
či sluţby na trhu celkově zabírají. Čím větší podíl mají výrobky nebo sluţby označované
příslušnou ochrannou známkou na trhu, tím pravděpodobněji bude mít tato ochranná známka
dobré jméno. Naopak čím menší podíl bude ochranná známka na trhu představovat, tím spíše
se nebude jednat o ochrannou známku s dobrým jménem. To však neplatí absolutně a je
potřeba rozlišovat případy, kdy menší podíl na trhu je způsoben jinými důvody neţ „špatnými
zkušenostmi“ spotřebitelů, např. kdy posuzované zboţí je cenově nedostupné pro širokou část
relevantní veřejnosti (luxusní zboţí).
Intenzita uţívání ochranné známky se posuzuje podle míry prodeje a obratu výrobků
a sluţeb označených předmětnou ochrannou známkou za určité období. Při posuzování
intenzity je nutné brát na zřetel celkovou velikost relevantního trhu (např. při srovnání trhu
v Praze s trhem v Děčíně) a dále povahu zboţí (zboţí kaţdodenního uţití bude vţdy mít vyšší
míru prodeje neţ luxusní zboţí apod.).
Územní rozšíření ochranné známky lze povaţovat za indikátor dobré pověsti výrobků
či sluţeb ochrannou známkou označených. Čím větší územní rozšíření, tím spíše bude
ochranná známka poţívat dobrého jména; jako u ostatních faktorů ani tento nelze ovšem brát
absolutně, tj. neznamená, ţe ochranná známka, která není rozšířena na celém území České
republiky, nemůţe mít dobré jméno.
Doba uţívání ochranné známky je dalším faktorem, který má vliv na posouzení
dobrého jména ochranné známky – čím déle je ochranná známka uţívána, tím spíše bude mít
dobré jméno. Doba uţívání se nemusí rovnat době registrace ochranné známky, neboť
ochranná známka mohla samozřejmě být uţívána před tím, neţ byla registrována. Stejně tak
můţe mít ochranná známka kratší dobu uţívání neţ dobu registrace v případech, kdy
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ochranná známka sice je registrována, poté však není uţívána či její uţívání je na delší dobu
přerušeno bez zrušení ochranné známky.
Dobré jméno ochranné známky lze usuzovat i z mnoţství investic do propagace
a reklamy této ochranné známky. Čím delší, intenzivnější a rozšířenější bude reklamní
kampaň pro výrobky či sluţby s posuzovanou ochrannou známkou, tím spíše bude ochranná
známka známější (a tím spíše bude mít i dobré jméno). Intenzita se pak posuzuje zejména
s ohledem na zvolenou reklamní strategii a médium (televizní stanice, celostátní noviny,
místní noviny, místní reklamní plochy apod.).
Pokud není dobré jméno ochranné známky zcela evidentní (proslulé ochranné
známky), leţí důkazní břemeno na vlastníkovi ochranné známky. Dobré jméno ochranné
známky lze prokázat různými prostředky, zejména veřejnými průzkumy ad hoc, certifikáty,
úředními a soudními rozhodnutími, čestnými prohlášeními, články z médií, výročními
zprávami, fakturami a objednávkovými listy, reklamními letáky apod.
Pro posuzování shody nebo podoby označení pro účely ustanovení § 7 odst. 1 písm. b)
zákona o ochranných známkách lze v dalším odkázat na posuzování podoby či shody
označení dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.
Vzhledem k tomu, ţe námitky proti zápisu ochranné známky, která by nepoctivě těţila
z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim byla na újmu,
se podávají ještě před samotnou registrací přihlašovaného označení, posuzuje se pouhá
možnost poškození práv starší ochranné známky, není tedy pro namítajícího povinnost doloţit
jiţ vzniklé poškození či těţení z dobrého jména starší ochranné známky. Přesto však nelze
připustit námitky odkazující jen na příslušné ustanovení bez dalšího konkrétního zdůvodnění;
z námitky musí být zřejmé, v čem by nepoctivé těţení nebo újma starší ochranné známky
s dobrým jménem mohlo spočívat, přičemţ by se nemělo jednat čistě o hypotetickou
záleţitost.

4.2.3. Všeobecně známá známka
Podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení
nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitek proti zápisu této ochranné
známky podaných vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či
podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti
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výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka
vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny
se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.
Všeobecně známá ochranná známka je definována v § 2 písm. d) zákona o ochranných
známkách jako ochranná známka, která je na území České republiky všeobecně známá
ve smyslu článku 6bis Paříţské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a článku
16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví.
Dle odst. 1 článku 6bis Paříţské úmluvy se unijní země zavazují, buď z úřední
povinnosti, jestliže to zákonodárství země dovoluje, nebo na žádost zájemce, že odmítnou
nebo zruší zápis a zakáží užívání tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí,
napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se známkou, o které podle posudku
příslušného 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. Stejně je
tomu, jestliže podstatná část známky je reprodukcí takové známky obecně známé, nebo
napodobením, jež je s to způsobit záměnu s ní.
Dle odst. 1 článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví
bude mít majitel zapsané ochranné známky výlučné právo zabránit všem třetím stranám, které
nemají souhlas majitele, aby při obchodní činnosti užívaly shodná nebo podobná označení
pro zboží nebo služby, které jsou stejné nebo podobné těm, pro které byla zapsána ochranná
známka, jestliže by takové užívání mělo za následek pravděpodobnost záměny. V případě
užívání shodného označení pro shodné zboží nebo služby se bude pravděpodobnost záměny
předpokládat. Výše uvedená práva nebudou na úkor existujícím dřívějším právům, ani
nebudou mít vliv na možnost Členů poskytovat práva na základě užívání.
Dle odst. 2 článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví se
článek 6bis Paříţské úmluvy (1967) použije mutatis mutandis na služby. Při určování, zda je
ochranná známka všeobecně známá, bude Člen brát na zřetel to, zda je ochranná známka
známa v příslušném okruhu veřejnosti, včetně známosti u dotyčného Člena, získané jako
důsledek propagace této ochranné známky.
Na základě odst. 3 článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního
vlastnictví se článek 6bis Paříţské úmluvy (1967) pak použije mutatis mutandis na zboží
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a služby, které nejsou podobné těm, pro které byla ochranná známka zapsána 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 užívání
byly poškozeny.
S ohledem na znění mezinárodních smluv lze shrnout, ţe všeobecně známá ochranná
známka je takovým označením výrobku či sluţby, které se, zejména díky jeho propagaci,
dostatečně silně vţilo velkou částí veřejnosti pro konkrétní výrobky či sluţby výrobce (event.
poskytovatele) tak, ţe získalo rozlišovací způsobilost, ačkoliv formálně není zapsáno
v rejstříku ochranných známek.51
Ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách v souladu s článkem
6bis odst. 1 Paříţské úmluvy předpokládá odmítnutí zápisu označení, které je jiţ jinou
oprávněnou osobou pouţíváno pro stejné nebo podobné výrobky (nikoliv tedy odlišné
výrobky), přičemţ v souladu s článkem 16 odst. 3 Dohody o obchodních aspektech práv
duševního vlastnictví je toto nutné vykládat v tom smyslu, ţe na základě tohoto ustanovení lze
odmítnout i zápis označení přihlašované pro zboţí a sluţby, které nejsou podobné těm, pro
které je ochranná známka zapsána, za předpokladu, ţe uţívání této ochranné známky ve
vztahu k tomuto zboţí nebo sluţbám by ukazovalo na vztah mezi tímto zboţím nebo sluţbami
a majitelem zapsané ochranné známky, a za předpokladu, ţe zájmy majitele zapsané ochranné
známky by pravděpodobně takovým uţívání byly poškozeny, přičemţ starší všeobecně známá
známka by neměla na území České republiky dobré jméno a nebylo by tedy moţné pouţít
ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách.

4.2.4. Všeobecně známá známka s dobrým jménem
Zavedením institutu ochranné známky s dobrým jménem dle zákona o ochranných
známkách došlo k pojmovému zúţení všeobecně známé známky tak, jak bylo vnímáno
předchozími právními předpisy.52 Podle současného znění zákona o ochranných známkách lze
rozlišovat všeobecně známé známky bez dobrého jména na území České republiky, a dále
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všeobecně známé známky s dobrým jménem na území České republiky, přičemţ samozřejmě
všeobecně známé známky s dobrým jménem poţívají vyšší ochrany při moţnosti podání
námitek vůči pozdějším přihlašovaným ochranným známkám, jak uvedeno níţe.
Podle § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení
nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitek proti zápisu této ochranné
známky podaných vlastníkem starší všeobecně známé známky, která je shodná
s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro
výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší všeobecně známá
známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v České republice
dobré jméno, za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům
nebo službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem
všeobecně známé ochranné známky.
K pojmu všeobecně známá známka viz kapitola 4.2.3., k pojmu ochranná známka
s dobrým jménem viz kapitola 4.2.2.

4.2.5. Ochranná známka Společenství s dobrým jménem
Podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení
nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitek proti zápisu této ochranné
známky podaných vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná
s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro
výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka
zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství
dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo
z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim
bylo na újmu.
Vlastník ochranné známky Společenství s dobrým jménem je v souladu s tímto
ustanovením taktéţ oprávněn podat námitky proti zápisu přihlašovaného označení, za stejných
podmínek jako vlastník národní ochranné známky s dobrým jménem. K tomu více viz
kapitola 4.2.2.
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4.2.6. Nečestný obstaravatel
Podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení
nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitek proti zápisu této ochranné
známky podaných vlastníkem ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy
nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, pokud přihlášku podal zástupce,
zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka
ochranné známky podle článku 6septies Pařížské úmluvy (dále jen „obstaravatel“) na své
vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně
odůvodnil.
Uvedené ustanovení vychází z článku 6septies Paříţské unijní úmluvy, dle které
žádá-li jednatel nebo zástupce majitele známky v některé unijní zemi o zápis této známky na
své vlastní jméno v jedné nebo několika těchto zemí bez souhlasu tohoto majitele, je majitel
oprávněn podat námitky proti požadovanému zápisu a žádat o výmaz, nebo povoluje-li to
zákon dotyčné země, o převod zápisu na sebe, pokud by jednatel nebo zástupce neospravedlnil
své jednání.
Pojem zástupce, zprostředkovatele či obstaravatele se vykládá široce a zahrnuje
v podstatě veškeré osoby, které nějakým způsobem zastupovaly vlastníka či přihlašovatele,
nezávisle na tom, z jakého konkrétního důvodu nebo jakým způsobem; většinou se bude
jednat o obchodní zástupce nebo jiné osoby, které oprávněného vlastníka zastupují na základě
pověření (plné moci) anebo ze zákona. Takovým zástupce však není člen statutárního orgánu
oprávněného vlastníka nebo přihlašovatele.53
Jednání, kdy takový zástupce neoprávněně přihlásí ochrannou známku bez souhlasu
jejího vlastníka je proti smyslu a účelu vztahu mezi oprávněným vlastníkem a jeho zástupcem
a jako takové nemůţe poţívat právní ochrany. Zástupce při neoprávněném přihlášení zejména
zneuţívá znalostí a zkušeností v rámci obchodní spolupráce a v podstatě kořistí na
vynaloţených prostředcích oprávněného vlastníka.
Vzhledem k výše uvedenému lze shrnout nezbytné předpoklady toho, aby námitka na
základě tohoto ustanovení byla úspěšná, takto: i) nečestný přihlašovatel je zástupce,
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zprostředkovatel, či obstaravatel (dále jen „zástupce“) oprávněného vlastníka ochranné
známky, a mezi zástupcem a oprávněným vlastníkem existoval vztah zaloţený na důvěře
a loajalitě, ii) přihláška ochranné známky byla podána na jméno zástupce (nebo jím řízenou,
ovládanou či jinak spřízněnou osobu), iii) přihláška ochranné známky byla podána bez
souhlasu oprávněného vlastníka, iv) zástupci se nepodaří dokázat oprávněnost jeho jednání
spočívající v podání přihlášky ochranné známky, v) označení jsou shodná, popřípadě mezi
označeními existují jen minimální rozdíly a posuzované výrobky či sluţby jsou shodné anebo
je mezi nimi blízká spojitost.54

4.2.7. Nezapsané označení užívané v obchodním styku
Podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení
nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitek proti zápisu této ochranné
známky podaných uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného
v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné
s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo
k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky ochranné známky.
Uvedené ustanovení chrání uţivatele jiného označení uţívaného v obchodním styku,
které není zapsáno v rejstříku ochranných známek a ani není k zápisu přihlášeno. V případě,
ţe označení není uţíváno v obchodním styku, nepoţívá ochrany dle tohoto ustanovení. Stejně
tak označení nepoţívá ochrany, pokud má pouze místní dosah a pokud právo k tomuto
označení vzniklo aţ po podání namítané přihlášky ochranné známky.
Je na namítajícím, aby prokázal existenci svého dřívějšího práva k označení
nezapsanému v rejstříku ochranných známek. Nejčastěji se bude jednat o názvy právnických
osob. Vzhledem k tomu, ţe nejsou stanoveny ţádné lhůty, jak dlouho má být dřívější označení
v obchodním styku uţíváno, je toto na posouzení Úřadu průmyslového vlastnictví
v jednotlivých případech.55 Překročení místního dosahu pak namítající bude dokazovat

54

Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

on Community Trade Marks, Part C Opposition, Section 3, Unauthorised filing by agents of the TM proprietor,
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stejnými prostředky mutatis mutandis jako u prokazování všeobecné známosti ochranné
známky, viz kapitola 4.2.3.

4.2.8. Právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy
Podle § 7 odst. 1 písm. h) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení
nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitek proti zápisu této ochranné
známky podaných fyzickou osobou, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy
mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato
práva na ochranu osobnosti.
V případě, ţe by přihlašované označení zasahovalo do práv na jméno člověka dle § 77
an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), má poškozený
právo podat námitku proti zápisu takového označení. Tímto způsobem by měl být chráněn
i pseudonym člověka, vešel-li ve známost (§ 79 odst. 2 občanského zákoníku). Takto jsou
chráněny i veškeré projevy osobní (nikoliv veřejné) povahy, anebo dále podoba člověka,
kterou je moţné rozšiřovat pouze na základě svolení (§ 85 občanského zákoníku).
Podle znění § 7 odst. 1 písm. h) zákona o ochranných známkách můţe námitky
z těchto důvodů podat pouze fyzická osoba, vylučuje tedy podání námitek právnickou osobou.
Nabízí se otázka aplikovatelnosti § 83 občanského zákoníku, který upravuje moţnost
uplatnění práva na ochranu osobnosti člověka i právnické osobě, souvisí-li neoprávněný zásah
do osobnosti člověka s jeho činností v právnické osobě.

4.2.9. Autorské právo
Podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení
nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitek proti zápisu této ochranné
známky podaných osobou, které náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může
být užíváním přihlašovaného označení dotčeno.
Pokud můţe být uţíváním přihlašovaného označení dotčeno právo k autorskému dílu,
můţe osoba, které náleţejí práva k autorskému dílu podat proti tomuto zápisu námitky.
Namítající je předně povinen dokázat, ţe právo k autorskému dílu skutečně existuje a dále ţe

56

můţe tato práva k autorskému dílu uplatnit, nemusí se tedy nutně jednat o autora samotného,
ale i další oprávněné osoby, např. právní nástupce.56

4.2.10. Práva z jiného průmyslového vlastnictví
Podle § 7 odst. 1 písm. j) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení
nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitek proti zápisu této ochranné
známky podaných vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva
z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena.
V případě, ţe by mohla být uţíváním přihlašovaného označení dotčena starší práva
z jiného průmyslového vlastnictví, můţe vlastník těchto starších práv podat námitky proti
zápisu označení dle tohoto ustanovení. Přicházejí především v úvahu práva k průmyslovým
vzorům dle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, a dále práva k označení
původu a zeměpisných označení dle zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu
a zeměpisných označení.
Namítající je povinen označit předmět jiného průmyslového práva, který by mohl být
uţíváním přihlašovaného označení dotčen (zejména výpisem z příslušného rejstříku), se
starším právem na území České republiky, a dále to, ţe mu toto právo svědčí. 57

4.2.11. Nedostatek dobré víry
Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení
nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitek proti zápisu této ochranné
známky podaných tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou ochranné známky, která
nebyla podána v dobré víře.
Poslední překáţku zápisné způsobilosti dle § 7 zákona o ochranných známkách
představuje nedostatek dobré víry přihlašovatele. Nedostatek dobré víry tvoří i absolutní
překáţku zápisné způsobilosti dle § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách, kde se ovšem
na rozdíl relativní překáţky dle § 7 zákona o ochranných známkách předpokládá zjevnost
toho, ţe přihláška nebyla podána v dobré víře. V případech, kde by nebylo zjevné, ţe
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přihláška byla podána nikoliv v dobré víře (ale například by se to povaţovalo „pouze“ za
pravděpodobné), připadá v úvahu pouze námitka dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných
známkách.
Absence dobré víry je zjevná u přihlašování tzv. spekulativních ochranných známek,
které přihlašovatel nemá v úmyslu uţívat pro své výrobky nebo sluţby v obchodním styku,
ale naopak hodlá přihlašované označení po zápisu jako ochrannou známku převést na třetí
osobu.
Zatímco zavedením principu dobré víry jako absolutního důvodu zápisné
nezpůsobilosti vede k intenzivnějšímu posílení ochrany vlastníků ochranných známek jiţ
zapsaných či přihlášených a posiluje postavení Úřadu průmyslového vlastnictví navenek, 58
princip dobré víry jako relativního důvodu zápisné nezpůsobilosti vede k zesílení průzkumu
před zápisem ochranné známky, kde nemůţe Úřad průmyslového vlastnictví o absenci dobré
víry přihlašovatele vědět.

Závěr
Cílem této práce bylo podat souhrnný přehled překáţek zápisné způsobilosti
ochranných známek v českém právu, a to jak překáţek absolutních, tak i překáţek relativních.
I kdyţ pravidla pro určení zápisné způsobilosti ochranných známek jsou předmětem relativně
podrobné legislativní úpravy s bohatou soudní judikaturou, v praxi není často tato způsobilost
zcela zřejmá. To v důsledku vede k tomu, ţe „prvotní“ posouzení zápisné způsobilosti
zejména z pohledu překáţek relativních spočívá na subjektivním vnímání rešeršního
pracovníka, které ovšem samozřejmě podléhá přezkumu nadřízeného orgánu, potaţmo je
chráněno i soudním přezkumem.
V tomto ohledu je důleţité celkem aktuální usnesení osmého senátu Nejvyššího
správního soudu č.j. 8 As 37/2011 - 154 ze dne 22. dubna 2014, dle kterého je posouzení
zaměnitelnosti ochranné známky věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho
aplikace na zjištěný skutkový stav, přičemţ správní uváţení se zde neuplatní, tedy závěry
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viz Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb, o ochranných známkách.
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správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v ţalobě
v plném rozsahu (na rozdíl od správního uváţení). 59
Vzhledem ke konvergenčním tendencím zejména evropského známkového práva
a díky harmonizaci příslušných předpisů v rámci Evropské unie, i s ohledem na právní úpravu
ochranné známky Společenství, jsou i pro výlučně českou praxi důleţité poznatky z praxe
jiných evropských úřadů, především co se týká praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu,
která je velice podrobně zpracována v metodických pokynech tohoto úřadu.
Osobně však povaţuji tendence k postupnému uvolňování překáţek zápisné
způsobilosti (uplatňované např. Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu u ochranné známky
Společenství) za vývoj nevhodným směrem, kdy se postupně otevírají moţnosti zápisu
ochranných známek dříve dosud nepředstavitelných (čichové, chuťové aj. ochranné známky),
jejichţ uţíváním by dle mého názoru nakonec docházelo k samotnému popření účelu institutu
ochranných známek a právní jistoty nejen vlastníků těchto známek a jejich adresátů
(spotřebitelů), ale i příslušných známkoprávních úřadů a odborných pracovníků (např. při
zveřejňování přihlášek ochranných známek či jejich rešerši). Z těchto důvodů povaţuji za
příhodnější přísnější způsob posuzování zápisné způsobilosti ochranných známek
uplatňovaný Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky.
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K tomu více viz článek Mgr. Jana Pořízka K soudnímu přezkumu posouzení zaměnitelnosti ochranných

známek

dostupný

zde:

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-soudnimu-prezkumu-posouzeni-zamenitelnosti-

ochrannych-znamek-95346.html.

59

Seznam použitých zkratek
ESD

Soudní dvůr Evropské Unie

EU

Evropská Unie

OHIM

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu

Madridská dohoda

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních
nebo obchodních známek z roku 1891

Nařízení

Nařízení Rady Evropských společenství č. 207/2009 o
ochranné známce Společenství

Niceská dohoda

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a
sluţeb pro účely zápisu ochranných známek z roku 1957

NSS

Nejvyšší správní soud

Paříţská úmluva

Paříţská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z
roku 1883

Protokol

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu
ochranných známek z roku 1989

Směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. října
2008, kterou se sbliţují právní předpisy členských států o
ochranných známkách, 2008/95/ES

TRIPS

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu
vlastnictví

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví

WIPO

Světová organizace duševního vlastnictví

WTO

Světová obchodní organizace

Zákon o ochranných známkách

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o
změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
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Abstrakt
Účelem této diplomové práce je poskytnout souhrnný přehled podmínek zápisné
způsobilosti ochranných známek a podrobný rozbor jednotlivých překáţek zápisné
způsobilosti ochranných známek podle českého práva.
Práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol, přičemţ kaţdá kapitola se věnuje různým
aspektům známkové práva ve vztahu k tématu práce. Obsahem první kapitoly je relativně
podrobný rozbor legislativního vývoje překáţek zápisné způsobilosti ochranných známek se
zaměřením na právní úpravu zápisné způsobilosti ochranných známek.
Druhá kapitola vymezuje základní pojmy a kategorie ochranných známek poţívající
ochrany na území České republiky. Kapitola je rozdělena na pět částí, první se zabývá
národními ochrannými známkami, druhá mezinárodními ochrannými známkami, třetí
ochrannou známkou Společenství a čtvrtá všeobecně známými ochrannými známkami.
Poslední část této kapitoly přibliţuje systém niceského třídění zaloţeného Niceskou dohodou.
Tématem třetí kapitoly je důkladný rozbor absolutních překáţek zápisné způsobilosti
ochranných známek v českém právu. Kapitola je rozdělena na deset částí, která se kaţdá
zabývá jednotlivými absolutními překáţkami dle zákona o ochranných známkách, přičemţ
uvedené poznatky vycházejí ze soudní rozhodovací praxe a správních rozhodnutí příslušného
úřadu.
Čtvrtá kapitola se zabývá relativními překáţkami zápisné způsobilosti ochranných
známek v českém právu. Tato kapitola je rozdělena do dvou částí, přičemţ v první je
pojednáno vyloučení zápisu shodných ochranných známek, a druhá část je zaměřena na
důvody námitek třetích osob. Tato kapitola je zejména zaměřena na posuzování
pravděpodobnosti záměny, porovnávání ochranných známek a výrobků a sluţeb podle
příslušné judikatury a správní rozhodovací praxe.
Na závěr je shrnut současný přístup při posuzování překáţek zápisné způsobilosti
Úřadem průmyslového vlastnictví a předpokládané tendence ve vývoji posuzování zápisné
způsobilosti ochranných známek zejména ve vztahu k novým druhům ochranných známek.
Klíčová slova: české právo, duševní vlastnictví, ochranné známky, zápisná způsobilost
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Summary
The purpose of my thesis is to provide general requirements for the registrability of
trademarks and to analyse particular grounds for refusal of registration of trademarks
according to czech law.
The thesis is composed of four main chapters, each of them dealing with different
aspects of czech trademark law. Chapter One outlines brief history of the very first legislation
dealing with trademarks and their registrability until recent days.
Chapter Two is introductory and defines basic terminology used in the thesis and also
presents categories of trademarks. The chapter is subdivided into five parts. Part One deals
wiht national trademarks, part Twofocuses on international trademarks, part Three deals with
well-known trademarks. The last part presents the Nice clasification established by the Nice
Agreement.
Chapter Three provides an outline of all absolute grounds for refusal of registration of
trademarks under the czech law. The chapter concentrates on particular absolute grounds; the
chapter is subdivided into ten parts, each of them dealing with one particular absolute ground.
The chapter also illustrates the approach to decision-making by trial courts and practice
ofcompetent authorities
Chapter Four concentrates on all relative grounds for refusal of registration of
trademarks under czech law. The chapter is subdivided into two parts. First part describes
methods of assessing identical trademarks. Part Two addressess the issue of opposition and
also issue of identity and likelihood of confusion, comparison of goods and services,
comparison of sings, distinctiveness and global assessment according to the approach of
competent authorities and czech courts.
In conlusion I evaluated practice of czech competent authorities in application of
grounds for refusal of trademarks and suggested to not narrow absolute grounds for refusal of
trademarks and to not extend trademark protection on new kinds of trademarks (e.g. smell,
sound, taste marks).
Keywords: Czech law, intellectual property law, trademarks, trademark registrability
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