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ABSTRAKT 

 
Práce představuje teoreticko-empirickou analýzu vzájemně provázaných kulturních prvků, 

kterými jsou ochranné známky a značky chápané jako autonomní kulturní komplex. 

Zkoumané spojení těchto kulturních prvků, které se významným způsobem podílí na 

utváření symbolické komunikační báze současného globalizovaného prostředí, je schopno 

ovlivňovat nejen spotřebitelské chování, ale i obecné hodnotové systémy a kulturní vzorce. 

Tento kulturní komplex čerpá svoji persuasivní kapacitu z kulturního prostředí a v souladu 

s jeho dynamikou se průběžně adaptuje. Současně s těmito procesy tak značky a ochranné 

známky zpětně kulturní prostředí ovlivňují a spoluvytvářejí. Vysoká dynamika a efektivita 

těchto procesů je akcelerována technologickým vývojem komunikačních médií 

podporujících akulturační a globalizační tendence. Ačkoliv se jedná primárně o procesy 

a vztahy vznikající v prostředí spotřebitelského rozhodování, jejich současný vliv tyto 

hranice významně překračuje a stává se relevantním činitelem utváření celkového 

společenského paradigmatu. 

Zvláštní pozornost je v práci věnována úloze socio-kulturních normativů v tomto procesu, 

které poskytují ochranu většinově sdíleným základním hodnotám a  na straně druhé 

ochraňují individuální soukromý zájem spočívající v hodnotě představované významem 

značky, její známostí, důvěryhodností, statutem, odlišitelností a dalšími tržně ocenitelnými 

atributy. Dosažení a udržení těchto kvalit je výsledkem cílené aktivity využívající širokou 

škálu nástrojů marketingové komunikace založených především na iracionální, symbolické 

a afektivní bázi, která je svojí podstatou socio-kulturně podmíněna. Tento probíhající 

intenzivní a řízený přenos hodnot současně generuje i rodící se kritickou společenskou 

reflexi umožněnou moderní komunikační technologií a vytváří podmínky pro 

obousměrnost marketingové komunikace jako zárodku marketingové gramotnosti 

představující protiváhu iracionální hegemonii značkového myšlení. Zkoumané jevy jsou 

v práci demonstrovány na případové studii věnované vlivu značek v prostředí 

olympijského hnutí a zkoumány dotazníkovým výzkumem zaměřeným na percepci značek 

a jejich vlivu na spotřebitelské chování vysokoškolských studentů. 

Klíčová slova: ochranná známka, značka, spotřeba, symbol, intertextualita, akulturace, 

firemní kultura, adaptace, právo, fair trade, společenská odpovědnost 
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ABSTRACT 
 

The subject of this thesis is the empirical-theoretical analysis of socio-cultural impact of 

cultural elements represented by trademarks and brands from the perspective of specific 

cultural complex. Combination of mentioned cultural elements is examined as participating 

in creation of relevant symbolic base for human communication in current globalized 

society having capacity to influence not only consumer decision making process but also 

general values and cultural patterns. Persuasiveness of this cultural complex is based on the 

particular cultural environment adapting permanently to its evolution. Brands and 

trademarks in this form are retrospectively affecting the social environment. High level of 

efficiency and speed of such processes are currently accelerated by technological 

development of communication tools supporting acculturation and globalization aspects. 

Although described processes and relationships are generated primarily in the sphere of 

consumer decision-making, their real impact on the social groups is significant being 

relevant element of shaping general social paradigm. 

Socio-cultural norms are examined as cultural elements playing special role in such 

processes granting protection to major values shared by social groups and protecting the 

individual private interest represented by value of brands consisting of its popularity, trust, 

social status, distinctiveness and other valuable attributes. In order to reach this quality of 

brand global corporations employ wide range of instruments of marketing communication 

based primarily on irrational, symbolic, emotional base, which are by its nature determined 

in socio-cultural sense. Examined current concentrated and sophisticated targeted 

marketing transmission of values is at the same time generating emerging social reaction 

employing new communication technologies and establishing preconditions for two-way 

marketing communication as a ground for marketing literacy, creating feedback and 

counterpart to hegemony of brand thinking represented by marketing communication of 

global corporations. Case study is examining analyzed phenomenon of brand thinking in 

the specific social environment of Olympic movement, empirical part is presenting results 

of research focused on perception of brands and their impact on the consumer behavior of 

university students. 

Key words: trademark, brand, consumer, symbol, intertextuality, acculturation, firm 

culture, adaptation, law, fair trade, corporate social responsibility 
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 Jestliže jsou značky nikoli produktem, ale ideou, postojem, hodnotou a prožitkem, 

proč by nemohly být také kulturou ? 

 

Naomi Kleinová 1 

 

A   Úvod 

 

Téma práce a její hypotézy 

Ochranné známky a obchodní značky představují v prostředí současného globalizovaného 

světa nejen orientační marker, záruku kvality, moderní ikony, odznak společenského 

postavení, předmět aspirací jednotlivců a skupin, ale současně také nástroj akulturace, 

globalizace, kulturní nivelizace, nositele nových narací, tvůrce i bořitele tradic, symbol 

hospodářské, kulturní a politické hegemonie. Z tohoto pohledu představují ochranné 

známky a značky významné kulturní prvky podílející se na výstavbě specifické a složitě 

strukturované symbolické báze odrážející adaptační funkci specifické součásti kultury. 

Výběr tématu byl zásadním způsobem ovlivněn profesním zájmem autora, který je 

advokátem zabývajícím se problematikou duševního vlastnictví. Pedagogická zkušenost 

ovlivnila výběr tématu z hlediska autorova přesvědčení o nedostatečném stupni dosažené 

marketingové gramotnosti a právního vědomí současné české společnosti, jejíž významnou 

součástí je též schopnost analýza a orientace v socio-kulturnímu kontextu zjevném při 

holistickém zkoumání problematiky. Právě absence platformy mezioborového zkoumání 

fenoménu ochranných známek a značek v českém prostředí byla jedním z důvodů vzniku 

práce zkoumající tuto problematiku ve snaze o syntézu přístupů.  Aktuálnost tématiky a její 

význam spočívá přitom v dostatečně známých skutečnostech. Kulturní prostředí 

současného globalizovaného světa je dlouhodobě ovlivňováno vzrůstající dominancí 

tržních vztahů a pronikáním jejich vlivů do všech oblastí života společnosti (i.a. SIMMEL 

1997; VEBLEN 1999). Tento proces se neomezuje na ovlivňování samotného 

spotřebitelského chování, ekonomické soutěže, výrobních postupů či technologického 

vývoje, ale vlivem globálního charakteru těchto procesů dochází k jeho významnému 

a nikdy předtím nevídanému přesahu do oblastí zahrnujících niterné složky existence 

jedinců, subkultur, národů, náboženských, profesních a dalších primárních i sekundárních 
                                                 
1 KLEINOVÁ 2005 
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společenských skupin. Tržní vztahy spočívající ve své podstatě ve výrobě a prodeji 

hmotných a nehmotných statků či poskytování služeb jsou ve své současné podobě 

sofistikovaně modifikovány novými formami tržní komunikace, která ve snaze o co 

nejúčinnější vazbu se spotřebiteli využívá pro tyto účely zcela nové apely a vazby na 

hodnotové systémy, aspirační a emancipační snahy, nové metanarace, paradigmata a další 

nástroje a metody, které umožňují dosáhnout dlouhodobého zisku pomocí maximálního 

využití takto identifikovaného a využitého emočního potenciálu. Znalost kulturního 

prostředí a jeho hodnotových systémů je základní podmínkou úspěšnosti těchto 

komerčních snah a proto v rámci těchto procesů dochází k maximálnímu zapojení všech 

oblastí lidského zkoumání za účelem porozumění všem faktorům, které mohou zvýšit 

komerční úspěšnost produktů a získat tak nezbytnou komparativní výhodu v konkurenčním 

prostředí volné hospodářské soutěže. Významnou roli v tomto procesu hraje v současnosti 

též zcela nový způsob prezentace a postavení globálních korporací, které se z původních 

producentů zboží transformují ve společenském vědomí do propagátorů a ochránců 

společenských hodnot, paternalistických ochranitelů a tvůrců nových metanarací. Jedním 

z tradičních a dominantních nástrojů působení na hodnotový systém ovlivňující 

spotřebitelská rozhodnutí je obchodní značka, která představuje soubor hodnot, který je 

vytvářen, předáván a přijímán ve specifickém procesu tržní komunikace. Úspěšnost 

obchodní značky je přímo závislá na správné analýze socio-kulturních faktorů prostředí. 

Současně se však úspěšná obchodní značka, která z konkrétního socio-kulturního prostředí 

vyrůstá, stává sama jeho významnou součástí schopnou toto prostředí dále ovlivňovat. 

Dualita tohoto vztahu představuje prvek sociální dynamiky a současně též permanentně se 

opakující kumulativní adaptační proces. Touto svojí vlastností se významně podílí na 

tvářnosti současné kultury a procesech jejího dalšího vývoje. Právě adaptační schopnost 

zkoumaného kulturního komplexu a současně jeho úloha aktivního činitele změny zásadně 

utváří jeho charakter autonomního autopoietického systému.  Ochranná známka, značka 

a jim komplementární soubor idejí proto představují vysoce efektivní nástroj akulturace, 

kulturní difůze, současně též kulturní nivelizace a dalších jevů charakteristických pro 

současnou epochu. 

Význam a hodnota obchodní značky jsou důvodem její zvláštní normativní ochrany.  

Jednou ze základních a tradičních forem této regulace je ochranná známka, která 

představuje chráněné označení zboží nebo služeb požívající z tohoto titulu exkluzivity 

užívání tohoto označení ve prospěch svého majitele. Obchodní značka a ochranná známka 
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představují vzájemně úzce spjaté fenomény, které spadají svojí povahou do odlišných 

kategorií kulturních prvků. Zatímco značka (projevující se ve vnějším světě nejčastěji ve 

formě grafických symbolů, slovních označení a trojrozměrných objektů) představuje 

artefakt; ochranná známka (jako zvláštní forma právní ochrany duševního vlastnictví) je 

socio-kulturním regulativem. Specifičnost komplementárního vztahu těchto dvou 

kulturních prvků je dána skutečností, že socio-kulturní regulativ v podobě ochranné 

známky primárně poskytuje společenskou ochranu specifickému typu artefaktu v podobě 

značky. Plní tak svoji regulativní funkci jak ve vztahu k ochraně vlastníka ochranné 

známky v konkurenčním prostředí hospodářské soutěže, tak i ve vztahu k ochraně širších 

společenských zájmů spočívajících zejména v ochraně veřejného pořádku a dobrých 

mravů. Právní úprava a praktická aplikace známkoprávních norem představuje nezbytnou 

regulaci obecné tendence k monopolizaci komerčního využití artefaktů a tím zabezpečuje 

ochranu veřejného prostoru včetně jazyka před jeho nadměrným omezováním formou 

přiznané a státem garantované soukromé exkluzivity.2 Na druhé straně poskytuje ochranu 

vlastníkům označení zboží a služeb před jejich konkurenčním znevažováním či 

neoprávněným přivlastňováním. 

Socio-kulturní regulativ v podobě ochranné známky i artefakt ve formě značky je výrazně 

ukotven v konkrétní kultuře, její symbolické bázi a jazyce. Podléhá proto dynamickým 

změnám souběžně s kulturní změnou prostředí a současně je i aktivním činitelem této 

změny. Ochranná známka a značka tak vytváří  kulturní komplex, skladebný komponent, 

který se podílí na tvorbě a transmisi specifického druhu idejí, vzorců chování a hodnot, 

které jsou primárně charakteristické pro oblast obchodu a služeb, ale svým dosahem 

a významem tento okruh v současném globalizovaném světě výrazně přesahují. Okruh 

těchto kulturních prvků je totiž generován a reprodukován nejen v úzce chápaném kontextu 

spotřebitelského chování a marketingové komunikace, ale dochází k jeho významnému 

působení v procesu geneze či sebeidentifikace celých spotřebitelských subkultur, 

generačních skupin či na jiném základě  konstituovaných dalších sociálních skupin. V 

tomto procesu, ve kterém hraje významnou úlohu postmoderní mediální prostředí 

a zejména role nových komunikačních technologií společnosti sítí, dochází k extenzi 

a transpozici původně marketingových paradigmat do nových oblastí, které jsou nově 

                                                 
2 Současně lze za jeden z významných atributů kultury považovat i parametry právní kultury, pro kterou je šíře 
a efektivita ochrany subjektivních práv jedním ze signifikantních faktorů. Proto lze na ochranu legitimně 
přiznaného práva monopolního komerčního využití artefaktu v podobě ochranné známky pohlížet též jako na 
faktor utvářející charakter dané kultury. 



 12 

nazírány a hodnoceny ve zcela novém kontextu. Tyto mnohovrstevnaté, proměnlivé 

a obtížně uchopitelné procesy mají přesto identifikovatelné jednotící rysy založené na  

analogii s využíváním značek v procesu marketingové komunikace charakterizované jako 

značkové myšlení. Tento konstrukt představuje nástroj, s jehož využitím je možno tyto 

dynamické procesy zpětně racionalizovat, analyzovat a interpretovat. Zkoumání značky 

a ochranné známky v socio-kulturním kontextu tak představuje v prvé řadě analýzu 

vzájemného vztahu obou kulturních prvků, jejich zakotvení v konkrétním kulturním 

a jazykovém prostředí a dále zkoumání jejich zpětného vlivu na utváření tohoto prostředí, 

včetně viditelného přesahu vlivu tohoto kulturního komplexu do oblastí stojících 

v minulosti mimo rámec tržních vztahů a spotřebitelského chování. 

Členění práce a zvolená metoda 

Práce je po formální stránce členěna do samostatných tématických částí  dále členěných na 

oddíly, obsahuje poznámkový aparát a seznam použité literatury. Úvodní části práce 

nejprve pojednávají fenomén ochranné známky, následující části jsou věnovány obchodní 

značce. Závěrečné části práce tvoří případová studie týkající se vzájemného vlivu obou 

zkoumaných kulturních prvků ve specifickém prostředí olympijského sportu a prezentace 

výzkumu zabývajícího se percepcí značky a jejího vlivu na spotřebitelské chování 

vysokoškolských studentů. Fenomén ochranné známky a značky je v práci zkoumán zprvu 

odděleně. Důvodem je skutečnost, že ačkoliv jde o úzce související problematiku, patří 

ochranná známka i značka svojí povahou do odlišné třídy kulturních prvků. Po pojednání 

obou fenoménů v jejich specifičnosti přináší navazující část syntézu umožňující pochopení 

vzájemné provázanosti těchto prvků, jejich synergie a socio-kulturní podmíněnosti. 

- Úvod práce je věnován zasazení tématu do obecného kontextu socio-kulturních 

regulativů se zvláštním důrazem na jejich komplementárnost a to zejména s ohledem na 

používání otevřených právních pojmů a dotváření psaného práva interpretační a aplikační 

praxí. S ohledem na význam aplikační a interpretační praxe ve zkoumaném vztahu je v této 

části práce zvlášť obecně pojednáno o významu laického rozhodovacího prvku jako 

specifického nástroje uplatňování vlivu mimoprávních socio-kulturních regulativů. V této 

obecně koncipované části je pojednáno též o současných tendencích normativní 

harmonizace v kontextu multikulturálního paradigmatu a zkoumány limity tohoto procesu 

včetně nebezpečí kulturní nivelizace. 
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- Část navazující posunuje zkoumanou problematiku od obecného vztahu práva 

a ostatních socio-kulturních regulativů k tématu specifické úlohy práv duševního 

vlastnictví se zvláštním zřetelem k právům na označení. Pozornost je věnována zejména 

zkoumání specifického charakteru různých forem ochrany duševního vlastnictví z pohledu 

legitimity přiznání exkluzivity jejich využívání. Zvláštní pozornost je věnována ochraně 

označení, která není podmíněna formálními procesy registrace a odvozuje svoji legitimitu 

od dobré pověsti, dostatečné známosti, proslulosti a dalších vlastností majících svoji 

povahu ve spotřebitelském vnímání symbolického vztahu mezi označujícím 

a označovaným. S ohledem na vysokou varietu forem chráněných označení je v této části 

práce zkoumána sama funkce ochranné známky a v jejím kontextu vývoj a současné trendy 

chápání pojmu a institutu ochranné známky, které jsou odlišné od tradičního redukovaného 

pojetí v podobě pouhého grafického znaku či slovního výrazu. V kontextu tohoto rozšíření 

rozsahu pojmu je zkoumáno vzrůstající nebezpečí kulturních rizik vznikajících potenciální 

neregulovanou a latentní komerční monopolizací nových druhů označení. 

- Reflexe kulturních paradigmat ve známkoprávní regulaci představuje v další části 

samostatně zkoumané téma, ve kterém se práce zaměřuje na zkoumání vztahů 

společenského a soukromého zájmu v procesu přiznávání exkluzivního využívání označení 

ve formě ochranných známek. Důraz je kladen na zkoumání úlohy veřejných institucí jako 

arbitra elegance a garanta ochrany veřejného prostoru před vulgaritou a dehonestací 

symbolů vysoké kulturní hodnoty, parazitováním na jménech význačných osobností, 

využívání symboliky spjaté s násilnou ideologií, monopolizací obecně užívaných symbolů 

a výrazů a dalšími  jevy ohrožujícími úroveň kulturního prostředí, demokratické základy 

společnosti a současně i práva spotřebitelů. V této části je obsažena aktuální reflexe 

proměny paradigmatu spočívajícího v rekodifikaci soukromého práva, které přiznává 

mimoprávním socio-kulturním regulativům široký význam a to zejména důrazem  na 

aplikační a interpretační svobodu rozhodovacích autorit za současného použití otevřených 

právních pojmů. 

- Samostatná část práce je věnována funkci ochranné známky v ekonomické soutěži 

a to se zřetelem k používanému konceptu průměrného spotřebitele, jehož socio-kulturní 

podmíněnost je zkoumána  jak v ekonomickém, tak i právním pojetí. V této souvislosti se 

práce zabývá souvisejícím kriteriem míry paternality společenských systémů jako jedním 

z východisek stupně a zvolené formy ochrany spotřebitele. V další návaznosti se práce 

zabývá principiální odlišností mimoprávních socio-kulturních regulativů ve formě 
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specificky chápaných dobrých mravů hospodářské soutěže, dokládá jejich dynamiku a  

kulturní podmíněnost a současně odlišnost od většinově přijímaných a široce chápaných 

normativů ve smyslu obecné mravnosti. 

- Obchodní značka je v práci pojednána nejprve samostatnou částí uvozenou 

historickým kontextem se zdůrazněním základních ekonomických a socio-kulturních 

funkcí. Na pozadí historického vývoje je zkoumána proměna charakteru a významu značky 

v souvislosti se změnami forem produkce, distribuce a prodeje. V souvislosti se  

vzrůstajícím významem značky je pojednáno o její hodnotě z hlediska její tržní 

ocenitelnosti. V této části práce je kladen důraz na zkoumání proměny funkce značky 

s nástupem velkovýroby, odosobněné distribuce a vzniku kvalitativně nových vztahů mezi 

výrobci, distributory, prodejci a konečnými spotřebiteli. Značka je zkoumána jako základní 

nástroj moderní marketingové komunikace umožňující oddělení materiální podstaty 

produkce od technik distribuce a prodeje, které historickým vývojem dospěly do podoby 

vysoce autonomní a výrazně symbolizované marketingové činnosti, jejíž samostatná 

existence umožňuje přesah mimo oblasti primárně určené produkci a prodeji komodit 

a služeb. Socio-kulturní podmíněnost symbolické báze značky je proto zkoumána nejen ve 

svém tradičním vztahu k ovlivňování spotřebitelského chování, ale i v oblastech 

ovlivněných výraznými současnými trendy svědčícími o širokém přesahu uplatnění 

značkového myšlení v nových oblastech, jako je  osobní značkování (personal branding), 

politický branding či regionální branding. Popsané procesy jsou zkoumány jako kombinace 

procesů spontánních či sofistikovaně  řízených. 

- Zvláštní část práce je věnována zkoumání socio-kulturní podmíněnosti symbolické 

báze značky z hlediska jejího vztahu ke konkrétní národní kultuře a to zejména z pohledu 

akulturačních procesů. Zkoumána je ambivalentní povaha těchto procesů založená na jedné 

straně na přenosu univerzalisticky pojímaných kulturních vzorců a hodnotových systémů 

globalizovaného tržního prostředí a na straně druhé na strategii adaptace globálních značek 

na místní prostředí, pro kterou je multidisciplinární znalost kontextu lokální kultury 

nezbytným předpokladem. Pozornost je věnována jazykovým aspektům tržní akulturace, 

překážkám v odlišném vnímání konotací a dalšího asociačního potenciálu značky včetně 

základního prvku nadsázky. V této části se práce zabývá též fenoménem firemní kultury 

z hlediska její schopnosti adaptace na lokální kulturu a to jak ve smyslu marketingové 

komunikace značky navenek, tak i vnitřního fungování korporace samotné 

v multikulturálním prostředí. 
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- Navazující část práce je věnována procesu dekontextualizace značky jako 

průvodního jevu globalizace a univerzalistického přístupu k marketingu značky založeného 

na abstrahování od původního kontextu kultury vzniku reprezentované především jazykem, 

mytologií, symbolikou, zvyky či nositeli autority. Dekontextualizace je zkoumána jako 

řízený proces a účinný nástroj globálně úspěšných značek v prostředí svobodného trhu, 

současně však také jako specifická vynucená praktika politicky a ekonomicky 

nesvobodného prostředí zejména z pohledu historického kontextu centrálně řízené 

ekonomiky socialistického státu druhé poloviny minulého století. Na jednotlivých 

případech je ideologicky motivovaná řízená dekontextualizace zkoumána jako součást 

potlačení potenciálních akulturačních procesů vznikajících v důsledku importu zboží 

a služeb z prostředí demokratických zemí volného trhu. Současně je dekontextualizace 

v této části práce zkoumána i ve formě neřízených samovolných procesů, v jejichž 

důsledku se zejména akronymické značky, značky tvořené jmény původních zakladatelů či 

značky tvořené zkratkou běžně stávají čistě abstraktními. 

- Zvláštní část práce je věnována problematice nových forem interkulturálního 

marketingu značky. Předmětem zkoumání je nové pojetí značky založené na konceptu 

abstraktního nositele hodnot, idejí, norem a narací. Tato koncepce je umožněna již 

zkoumaným oddělením značky od konkrétních komodit a jejím autonomním působením na 

spotřebitelská rozhodování pomocí persuasivního potenciálu, který je zásadním způsobem 

obsažen v afektivních složkách značkové komunikace. Tyto iracionální složky jsou svojí 

povahou zásadně socio-kulturně determinovány, čehož je v marketingové praxi významně 

využíváno nejen prostřednictvím aplikace výsledků specializovaných marketingových 

výzkumů, ale též využitím obecných poznatků výzkumu včetně širokého zapojení 

společenských věd pro potřeby zkoumání tržních motivů ovlivňujících spotřebitelská 

rozhodování. V této části práce je věnována pozornost úloze značky v procesu soutěživé 

spotřeby, která je podmíněna existencí pozičního zboží a současně jeho existenci generuje 

v prostředí masové hédonické spotřeby. Spotřebitelská soutěživost se v tomto prostředí 

neomezuje pouze na tradičně izolované sociální vrstvy či skupiny, ale dosažený stupeň 

saturace základních potřeb dovoluje toto soutěživé spotřebitelské chování větší části 

společnosti. Boje o společenskou prestiž se tak odehrávají nejen uvnitř jednotlivých 

sociálních skupin, ale současně dochází k ovlivňování mezi těmito skupinami navzájem. 

Spolu se změnou poměru mezi užitnou a poziční hodnotou zboží tak dochází k výraznému 

nárůstu čistě symbolického významu zboží. Tyto produkty se tak stávají abstraktními 
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artefakty, jejichž symbolickou abstraktní hodnotu často vyjadřuje právě značka. Současná 

multikulturální marketingová strategie značky proto cíleně využívá výsledků výzkumu 

specifických kulturních vzorců založených na skupinově sdílených hodnotách subkultur či 

kontrakultury, pro něž představuje součást jejich symbolické báze v podobě ikonické 

značky umožňující jejich vnější demonstraci odlišnosti, specifické identity či naopak 

kontrakulturní revolty. 

- Závěrečná část zkoumání značky v multikulturálním globalizovaném prostředí je 

zaměřena na nová paradigmata sebepojetí a prezentace korporací a značek. Zkoumán je 

především současný paternalistický koncept korporace a značky jako nositele společenské 

odpovědnosti představované dobrovolným dodržováním vysokých standardů chování. 

Součástí těchto zkoumaných tendencí je hnutí Fair Trade, jehož principy a zásady ovlivňují 

nejen spotřebitelské chování, ale jeho prostřednictvím i chování samotných korporací. V 

práci je téma zkoumáno v kontextu moderních komunikačních technologii společnosti sítí, 

které poskytují korporacemi deklarovaným principům zpětnou vazbu ve formě 

spotřebitelské reflexe schopné ovlivnit nákupní rozhodování. Proto je v této části věnována 

pozornost modernímu fenoménu obousměrné marketingové komunikace včetně culture 

jamming využívající metod a forem marketingových strategií značky při vytváření kritické 

reflexe založené na konfrontaci příslibu dodržování principů a hodnot značkou 

deklarovaných s jejich skutečným uplatněním v každodenní komerční praxi globálních 

korporací. Spotřebitelská kritická reflexe je důležitou součástí marketingové gramotnosti, 

které je věnována následující část práce. Zkoumán je celkový vliv společenského 

povědomí týkajícího se metod a forem používaného manipulativního potenciálu značek 

v konkrétním socio-kulturním prostředí i vztah k obecnějšímu problému finanční 

gramotnosti, který představuje aktuální hrozbu zejména v nestabilním prostředí, které 

prochází dynamickými akulturačními procesy v důsledku sociálně-ekonomické 

transformace. s ohledem na tyto skutečnosti a jejich aktuálnost bylo zvoleno i téma 

výzkumu, jemuž je věnována závěrečná část práce zkoumající percepci značky a jejího 

vlivu na spotřebitelské chování vysokoškolských studentů. 

- Případová studie věnovaná významu ochranné známky a značky v olympijském 

hnutí představuje shrnutí dosavadních v práci prezentovaných hypotéz a poznatků a to 

v názorné a z hlediska zkoumaných jevů mimořádně koncentrované oblasti lidské činnosti, 

která svým významem a dosahem významně přesahuje koncept sportovní události. Jde 

o oblast, která sama produkuje a zároveň využívá pestrou škálu symbolátů; socio-



 17 

kulturních norem ve formě obyčejů, pravidel, zákonů a dále pak osobnostních vzorů, 

kultovních artefaktů a dalších kulturních prvků. Práce zkoumá exponovanou symbolickou 

bázi tohoto prostředí z hlediska využití stereotypů a autostereotypů, vývoje jeho 

symboliky, metanarací a autorit. Olympijská značka je v této části práce pojímána jako 

jedna z komerčního hlediska nejúspěšnějších značek a z tohoto pohledu je též zkoumán její 

původ, zdroje její mimořádné úspěšnosti a metody a formy její ochrany. V této oblasti 

práce reflektuje probíhající změny vztahu společnosti ke komerční kultuře, dokládá 

rozporuplnost vztahu univerzalistické koncepce olympijských hodnot a zabývá se zejména 

konfliktem zájmů značek a globálních korporací v olympijském hnutí nacházejícího svoji 

podobu zejména v omezování osobní svobody organizátorů, sportovců i diváků. 3 Důvody 

výběru zvolené případové studie jsou podrobně vyloženy v úvodu této části práce. 

- Výzkum týkající se percepce značky a jejího vlivu na spotřebitelské chování 

vysokoškolských studentů práci uzavírá. V návaznosti na formulování cílů výzkumu 

a popis použitých metod je v této části provedena analýza a interpretace dat získaných 

formou dotazníkového šetření. Vyhodnocení je strukturováno podle jednotlivých okruhů 

zkoumané problematiky a ilustrováno koláčovými a sloupcovými grafy. Jednotlivé okruhy 

problematiky zkoumají postupně následující faktory: 

• vztah respondentů ke garanční funkci značky 

• vztah respondentů ke statusové a stratifikační funkci značky 

• vnímavost respondentů vůči padělkům značkových výrobků 

• míra tolerance respondentů vůči napodobeninám značkových výrobků 

• názory respondentů na vliv značkových výrobků na kvalitu života 

• schopnost ovlivnění nákupního chování respondentů z hlediska důvěryhodnosti 

zdroje informací 

• vztah respondentů k zásadám Fair Trade a k podpoře domácího trhu 

V závěru je provedeno shrnutí vyhodnocení výzkumu ve vztahu k míře průkaznosti 

v úvodu části uvedených hypotéz. Texty dotazníků tvoří přílohu, která je zařazena na závěr 

části 

                                                 
3  V této části práce navazuje na autorovu předchozí publikační činnost týkající se genderových stránek sportu 
v kontextu Olympijských her  Londýn 2012. (FRISCHMANN 2012) 
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Použité metody 

Pro zkoumání fenoménů ochranné známky a značky představuje sociální a kulturní 

antropologie, etnologie a příbuzné obory multidisciplinární platformu, která umožňuje 

holistický přístup k problematice. Dosavadní zkoumání problematiky bylo vedeno 

v převážné míře z pohledu izolovaných, tradičních a v tuzemských poměrech mnohdy 

nikoliv ideálně spolupracujících oborů, jakými jsou právo, ekonomie či psychologie. 

Jedním z hlavních cílů práce je proto poukázat na význam spojitostí mezi odlišnými, ale 

úzce souvisejícími úhly pohledu a demonstrovat metodologický přínos spočívající 

v synergických efektech metod jednotlivých oborů ke zkoumání dané problematiky 

použitých. 

V oblasti zkoumání normativní roviny problematiky je kombinována zejména sémantická 

analýza s historickou, systematickou a teleologickou analýzou  normativní regulace. Práce 

se celkově zabývá zvolenými tématy v obecné rovině při současném využití empirického 

materiálu a kombinuje induktivní i deduktivní metody s využitím ilustrativních případů 

a dat jak v oblasti teorie a praxe normativní regulace, tak i v rovině marketingové 

komunikace a využívána jsou rovněž citovaná rozhodnutí institucí působících v oblasti 

ochrany duševního vlastnictví. Práce dále využívá srovnávacích metod zejména při 

zkoumání oblasti reklamy a jiných forem marketingové komunikace. Komparativní metoda 

je rovněž využívána při srovnávání tuzemské a zahraniční rozhodovací praxe i pro 

konfrontaci historického kontextu s aktuálním stavem zkoumané problematiky. Jednou ze 

základních metod práce je tak teoreticko-empirická analýza  zkoumající fenomén ochranné 

známky a značky nejprve odděleně, teprve poté syntéza takto získaných oddělených 

pohledů, které dokládají vhodnost holistického přístupu k problematice. Kromě statické 

analýzy je v práci využita i dynamická analýza za použití empirického materiálu včetně 

využití historického kontextu. Dynamická analýza představuje metodu umožňující 

identifikaci trendů a stanovení prognóz budoucího vývoje. V obou těchto případech jde 

o metody charakteristické pro moderní marketingovou strategii jak ve smyslu teoretickém 

tak i praktickém. Zvláštní část práce představuje případová studie, která zkoumá formy 

a míru vlivu globálních korporací, značek a ochranných známek ve specifickém prostředí 

olympijského sportu. Empirická část práce užívá dominantně metody dotazníkového 

šetření zkoumajícího percepci značky a jejího vlivu na spotřebitelské chování 

vysokoškolských studentů. Pro optimální vizuální prezentaci získaných výsledků je 

použito grafické zpracování získaných výsledků za použití metody koláčových grafů.  
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Z hlediska axiologického práce v zásadě zaujímá neutrální přístup ke zkoumaným jevům, 

text práce však přesto obsahuje i příležitostnou polemiku a společenskou reflexi některých 

významných konkrétních případů, která odráží hodnotové soudy zprostředkované zejména 

mediálním prostředím či osobní zkušeností autora. Tento přístup je patrný zejména v části 

práce dotýkající se otázky postavení a vlivu nadnárodních korporací, globálních značek 

a jejich vlivu na současný společenský vývoj. Důvod pro příležitostné vybočení z této 

axiologické neutrality spočívá ve skutečnosti, že jde o otázky bytostně se dotýkající 

základních a aktuálních problémů souvisejících zejména s globálním vlivem korporací 

v současné společnosti, otázkou svobody jednotlivce, otázkou legitimity zásahů do 

soukromé sféry individuálních svobod, přípustnosti věcných cílů normotvorby a dalších 

témat, pro jejichž pojednání se pouhá deskripce a analýza jeví jako nedostatečná. V textu 

práce jsou hodnotící soudy odlišeny a zvolená forma a metoda tak eliminuje nebezpečí 

tendenčního zkreslení celkové teoreticko-empirické analýzy. 
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Terminologická poznámka 

V úvodu úvah o značkách a ochranných známkách je zapotřebí předejít frekventovanému 

terminologickému nedorozumění, které pramení z víceznačnosti používání výrazu značka 

v českém jazykovém prostředí. Jazykový úzus připisuje výrazu značka obvykle dvojí 

význam, a to : 

• význam grafického symbolu užívaného s jistou nepřesností pro význam znak či 

symbol 

• význam širších abstraktnějších konotací pojících se zejména s prvky korporátní 

identity, marketingové komunikace, reklamy, firemní reputace a podobně. Někteří autoři  

(DeCHERNATONY 2009)  tento vztah označují jako komoditu rozšířenou o hodnoty nebo 

hovoří například o souboru lidských vlastností spojených se značkou (AAKER 2003). Tyto 

prvky představují vnímaný soubor hodnot o jejichž jednotlivých složkách bude pojednáno 

dále. 

Pojem ochranná známka na straně druhé je výraz používaný pro právem chráněnou formu 

duševního vlastnictví pojící se s výrobky a službami konkrétního výrobce či poskytovatele. 

Legální definice stanoví obsah pojmu ochranné známky takto:   

" Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv 

označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, 

kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé 

odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. " 4 

Ačkoliv spolu oba fenomény v praxi úzce souvisejí a cílem práce je zkoumání jejich 

vzájemného vztahu a podmíněnosti, je nezbytné je od sebe odlišovat. Pro snazší orientaci 

je možno konstatovat, že značka představuje termín širší, zahrnující v sobě více 

komponent, z nichž ochranná známka může (avšak nemusí) tvořit jednu z nich. Existence 

či neexistence právní ochrany (tedy ochranné známky) nemá apriorně za následek 

nemožnost vzniku a existence značky, byť je její budování a úspěšnost v moderním 

prostředí značně ztížena a vystavena rizikům vyplývajícím z konkurenčního prostředí. 

Z předchozího je naopak zřejmé, že pro vznik ochranné známky je nezbytnou podmínkou 

předchozí existence obchodní značky vyjadřující kvalifikovanou míru odlišnosti od jiných 

                                                 
4  §1 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách 



 21 

značek působících v podobném segmentu výrobků nebo služeb projevující se vůči nim 

rozlišovací způsobilostí. 

Je možno zjednodušeně konstatovat, že každá ochranná známka předpokládá existenci 

značky s kvalifikovaným stupněm schopnosti odlišit jí označené výrobky od výrobků 

ostatních. Zdaleka ne všechny značky jsou však chráněny registrovanou ochrannou 

známkou. 5  V dalším textu budou proto výrazy značka, případně obchodní značka a výraz 

ochranná známka  používány v uvedeném významu. V mezinárodním prostředí je 

používána převážně anglická terminologie, která pro značku používá tradiční výraz Brand, 

případně Business Brand, zatímco ochranná známka je označována výrazem Trademark, 

zkratkou TM, případně výrazy Registered Trademark  nebo Reg.Trad. Současně je možno 

se setkat s označeními la marque déposée, Marke, nebo Warenzeichen, případně tovarnyj 

znak. Grafická podoba ve formě znaku používaná pro všechny výše uvedené formy 

označení ochranné známky používá obecně rozšířený symbol velkého tiskacího písmene 

R v kroužku -   

                                                 
5  Odlišnou otázkou je nutnost existence formálního zápisu ochranné známky jako podmínky právní ochrany 
značky. Tato otázka je pojednaná zvlášť v souvislosti s tzv. Ochrannou známkou s dobrým jménem 
a Všeobecně známou ochrannou známkou, u kterých není právní ochrana nezbytně podmíněna formální 
registrací. 
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Seznam použitých zkratek 

V textu jsou použity následující zkratky v uvedeném významu takto : 

CIC  Corpus Iuris Civilis 

CSR  Corporate Social Responsibility / Společenská odpovědnost firem 

č.sp.  číslo spisu 

č.záp.  číslo zápisu 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

ESD  Evropský soudní dvůr 

EU  Evropská unie 

IFLA  International Federation of Library Associations 

MOV  Mezinárodní olympijský výbor 

NOZ  zákon č. 89/2009 Sb. Občanský zákoník 

NS  Nejvyšší soud ČR 

NSS  Nejvyšší správní soud ČR 

OH  Olympijské hry 

OHIM  Office for Harmonization In The Internal Market 

Rozh.  Rozhodnutí 

RPR  Rada pro reklamu ČR 

Sb.  Sbírka zákonů České republiky 

WIPO  World Intellectual Property Organization 

TM  Trade Mark (Ochranná známka) 

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

ÚPV  Úřad průmyslového vlastnictví ČR 

ÚS  Ústavní soud ČR 

ZOZ  Zákon č. 441/2003 Sb.  o ochranných známkách
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B   Ochranná známka jako kulturní prvek 

 

1. Právo v kontextu socio-kulturních regulativů 

Při zkoumání role a funkce institutu ochranné známky jako specifického právního 

regulativu je zapotřebí zasadit tuto problematiku do kontextu obecnějších úvah týkajících 

se odlišných forem socio-kulturních regulativů, jejich specifických funkcí, vzájemného 

vztahu a podmíněnosti. Zkoumání sociálních funkcí práva v jejich komplexnosti a škále 

jednotlivých přístupů je téma, jehož šíře výrazně přesahuje cíl této práce, proto se 

v následujícím omezím na úvahy mající bezprostřední vztah ke zkoumanému tématu a to 

zejména akcentem na funkci práva jako zprostředkovatele přenosu kulturních vzorců 

v kontextu funkcí ostatních. 

Právo jako jeden z nejvýznamnějších socio-kulturních regulativů představuje účinný 

nástroj společenské kontroly, zachování veřejného pořádku a je zdrojem legitimity 

institucí, které sociální organizaci a kontrolu zajišťují. Těžištěm takové regulace je oblast 

veřejného práva. Na straně druhé představuje právo garanci individuálních lidských práv 

a svobod v podobě práva soukromého, v jehož rámci se odehrává převážná většina sociální 

interakce včetně ekonomického života společnosti. Možnost této společenské interakce je 

zásadně podmíněna existencí sociálních mechanizmů sloužících k prevenci a řešení 

společenských konfliktů, tedy mechanizmů, mezi nimiž je právo dominantním socio-

kulturním regulativem. Někteří autoři (i.a.; PŘIBÁŇ 1996) jako jednu ze základních funkcí 

práva dále uvádějí přenos kulturních vzorců, čímž zdůrazňují skutečnost, že normativita 

socio-kulturních regulativů se neomezuje pouze na jejich primární institucionálně 

sankcionovatelný obsah, ale zároveň je nástrojem širší komunikace hodnotových vzorců. 

Touto svojí funkcí právo vstupuje do obousměrné interakce s ostatními socio-kulturními 

regulativy, když svůj původ a legitimitu od hodnot, mravů, zvyků, obyčejů a dalších 

pravidel odvozuje, ale současně je zpětně svojí existencí a dynamikou ovlivňuje. 

Při zkoumání tohoto vztahu je nutno vzít v úvahu opomíjený fakt, že se přenos kulturních 

vzorců prostřednictvím práva nerealizuje přímo, ale složitě zprostředkovaně 

prostřednictvím právního vědomí. Zpětný vliv práva na ostatní socio-kulturní regulativy 

tak není primárně podmíněn skutečným obsahem právní normativní regulace, ale jeho 
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odrazem v lidské mysli v podobě individuálního nebo skupinového přesvědčení a je přímo 

závislý na individuální či skupinové internalizaci pravidel. Tato reflexe v sobě nezbytně 

zahrnuje potenciální zkreslení, se kterým je nutno v dalších úvahách počítat. Úroveň 

právního vědomí, tedy přesvědčení lidí o právech a povinnostech, je proto téměř vždy 

v konkrétním případě odlišná od skutečného obsahu psané právní regulace. Distinkce mezi 

Law in Books vs. Law in Action  má proto významný vliv i na zkoumání mechanismů 

přenosu kulturních vzorců v oblasti socio-kulturních regulativů. Law in Action (praktické 

fungování práva, jeho efektivita a vynutitelnost) závisí totiž na faktorech jejichž povaha 

spočívá mimo samu psanou právní reglementaci. Jedním z těchto faktorů je interpretace 

a aplikace psaných právních norem rozhodovacími institucemi. Právě u těchto procesů je 

přínosné zkoumat jejich podmíněnost mimoprávními socio-kulturními regulativy, které 

zásadním způsobem ovlivňují hodnotová východiska, ze kterých interpretační a aplikační 

praxe vychází. 

Socio-kulturní podmíněnost otevřených právních pojmů 

Jestliže moderní právo používá jako jeden ze svých nástrojů otevřené právní pojmy, 

neurčité právní pojmy či právní pojmy s otevřenou texturou 6, je vztah k ostatním socio-

kulturním regulativům určující. Skutečný obsah otevřených pojmů a právních termínů je 

totiž vytvářen pod vlivem mimoprávních socio-kulturních regulativů. Otevřené právní 

pojmy, mezi které patří zejména koncept dobrých mravů, veřejného pořádku, dobrých 

sousedských vztahů či poctivého obchodování, představují významnou součást moderního 

právního řádu a současně aktuální trend ve vývoji legislativní techniky. Jedním 

z argumentů pro toto tvrzení je skutečnost, že i zásadní proměna českého soukromého 

práva, ke které dochází v současnosti v souvislosti s jeho rekodifikací, se vyznačuje 

výrazným příklonem k uznání významu mimoprávních socio-kulturních regulativů právě 

metodou použití otevřených právních pojmů a důrazem na jejich obsahové dotváření 

v průběhu aplikační praxe. Tento princip je v novém soukromém právu vyjádřen zásadou, 

která modifikuje a limituje způsob jeho interpretace a aplikace. Jedním z páteřních 

principů Nového občanského zákoníku 7 je  zásada , podle které  "Výklad a použití 

právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo 

bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění." 8 Současně je explicitně stanoveno, že  " 

                                                 
6  Přes jisté významové odlišnosti  těchto termínů v pojetí některých autorů je možno pro účely této práce 
tyto výrazy chápat synonymicky   
7 Zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 
8  §1 odst.3 zák.č.89/2012 Sb. Občanský zákoník 
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Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva " 9. 

Výslovné uznání relevance mimoprávních socio-kulturních regulativů demonstruje jejich 

vzájemnou provázanost a podmíněnost zabezpečující adaptační schopnost systému.  Mezi 

významné otevřené právní pojmy používané v nové úpravě soukromého práva patří takové 

koncepty, kterými jsou například: 

• běžná péče a opatrnost 10 

• vlastní štěstí 11 

• svoboda, čest, důstojnost a soukromí 12 

• rozum průměrného člověka 13 

• zjevná svévole 14 

• zvyklosti soukromého života 15 

• zjevná či hrubá nespravedlivost 16 

• místní zvyklosti 17 

• klid a pořádek18 

• ohledy slušnosti 19 

• spravedlivý důvod 20 

• úcta 21 

• zásady slušnosti a dobrých mravů 22 

• zdravé rodinné prostředí 23 

• zavrženíhodný čin 24 

                                                 
9  Ibid § 3 odst.3 
10 Ibid § 4 odst.1   
11 Ibid  § 3 odst.1 
12 Ibid § 3 odst.2/ a 
13 Ibid §4 odst.1 
14 Ibid § 1551 
15 Ibid  např  §10   
16 Ibid §§ 1162 a 1963 
17 Ibid  např. §§ 114; 1258  
18 Ibid § 136  
19 Ibid § 591  
20 Ibid §§ 220 a 1244 
21 Ibid § 77 
22 Ibid § 691 
23 Ibid § 687 
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• zvrhlá povaha 25 

• nezřízený život 26 

• náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů 27 

Z uvedených příkladů je patrné, že právě použití otevřených právních pojmů umožňuje 

právnímu systému potřebou průběžnou adaptaci a dostatečnou flexibilitu, kterou psaná 

normotvorba postrádá. Ve vzájemném vztahu právních a mimoprávních socio-kulturních 

regulativů nachází tak svůj projev adaptační funkce kultury v nejširším slova smyslu. O 

specifickém vztahu práva o morálky, který je v rámci socio-kulturních regulativů podroben 

nejčastějšímu zkoumání, je dále pojednáno ve zvláštní části věnované ochraně souladu 

zápisu ochranných známek s veřejným pořádkem a obecnou morálkou. 

Normativní aproximace jako specifický proces akulturace 

Zkoumané vztahy přenosu kulturních vzorců v procesu aplikace a interpretace práva je 

nezbytné doplnit o hledisko procesu samotného vzniku právních norem. Správné 

zhodnocení významu mechanismů legislativního procesu, tedy jako procesu politického, 

do kterého se prostřednictvím zákonodárce zprostředkovaně 28 promítají jím preferované 

a hodnoty a kulturní vzorce. Tento princip platí, ať již je tvůrcem pravidel autokratický 

jedinec v podobě náčelníka nebo samovládce, či zda jde o politický souboj představitelů 

odlišných názorových skupin v prostředí parlamentní zastupitelské demokracie. V 

posledním jmenovaném případě je přijaté pravidlo chování ve většině případů výsledkem 

více či méně exponovaného kulturního střetu a to v závislosti na konkrétní kulturní 

diverzitě prostředí, ale též na povaze přijímané normy. 29 

Nejde přitom jen o hodnotovou heterogenitu s níž je nutno počítat v rámci normotvorného 

procesu probíhajícího na regionální či vnitrostátní úrovni 30, ale v současném prostředí je 

                                                                                                                                                    
24 Ibid § 1481 
25 Ibid § 1446/ c    
26 Ibid § 1446/ d   
27 Ibid § 2256   
28     Tato zprostředkovanost obsahuje nejen elektorát, ale též lobbystické skupiny, mediální prostředí a další  
29  Právní normativní regulace zasahující bezprostředně do exponovaných oblastí hodnotových systémů 
individua a skupin je představovaná zejména normami regulujícími rodinné vztahy, sexuální chování,   
náboženský život a podobně a proto s sebou pravidelně přináší širší a intenzivnější celospolečenský i 
legislativní diskurz než právní normy převážně technicko regulační povahy. 
30  Na příkladu právního systému USA je možno dobře demonstrovat vliv socio-kulturní heterogenity 
společnosti na jurisdikci jednotlivých států. Normotvorba jednotlivých států odráží odlišné kulturní vzorce 
různých oblastí v závislosti na jejich odlišné náboženské, politické a národnostní tradici. Toto je možno 
vysledovat na odlišné právní úpravě týkající se například přípustnosti trestu smrti, sňatků homosexuálů, 
pravidel pro rozvod manželství a dalších příkladech.   
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nutno plně zhodnotit tento faktor zejména v kontextu mezinárodním či  komunitárním, kde 

představuje mezinárodní či komunitární právo významný nástroj kulturní difůze. 

Vyhodnocení vlivu akulturačních procesů těchto legislativních aktivit představuje 

důležitou součást legislativních snah a praxe potvrdila, že nedocenění akulturačních vlivů 

může mít negativní vliv na dílčí výsledky i takových sociálních projektů, jakým je 

například politický projekt evropská integrace. 

Harmonizace a jiné formy aproximace právních systémů představují specifické formy 

akulturace, které se v odlišných kulturních prostředích setkávají s odlišnou mírou 

akceptace a intenzitou kulturního střetu. Odlišný stupeň spontaneity či rezistence vůči 

nivelizaci pravidel se tak v jednotlivých kulturních prostředích může výrazně lišit. Tato 

otázka vyvstává do popředí zejména v souvislosti se snahou o stále detailnější regulaci 

společenských vztahů, vedoucí k minuciozní právní reglementaci, která se nutně musí 

dostávat do kulturního konfliktu se socio-kulturním prostředím nejen jednotlivých 

členských států, ale i různých skupin obyvatelstva, kultur a subkultur v jejich rámci. 

Viditelným a dostatečně medializovaným příkladem je snaha o unifikaci právní regulace 

v oblasti potravinářských výrobků a gastronomie, která se dostává ze zřejmých důvodů do 

rozporu s lokálními zvyklostmi a tradicí. Na straně jedné zde stojí legitimní snaha 

o poskytnutí unifikovaných standardů ochrany zdraví evropskému spotřebiteli, na straně 

druhé vystupuje heterogenita kulturní tradice národní či regionální gastronomie, která je 

významnou součástí kulturní identity jednotlivých společenstev a která do značné míry činí 

tuto snahu problematickou. Otázkou tak zůstává stanovení rozumných nezbytných 

standardů ochrany a jejich jasné vymezení vůči harmonizačnímu fundamentalismu, který 

je často veden z ideologických pozic. Jde zejména o případy, kdy se snaha o harmonizaci 

či nivelizaci již bezprostředně netýká samotného základního důvodu ochrany spotřebitele. 

Jedná se o mediálně známé případy týkající se především vzhledu či jiných parametrů 

potravin a jiných výrobků, které s bezpečností a ochranou spotřebitele bezprostředně 

nesouvisejí. Tyto případy nacházejí živou odezvu ve veřejném mínění dotčených kultur 

a subkultur a působí zcela kontraproduktivně. Jde totiž ve většině případů o regulaci 

nevýznamnou, která však vzbuzuje značný ohlas ve veřejném mínění, je snadno 

medializována a velmi často poté používána jako zástupný argument pro odpůrce evropské 

integrace jako takové. Snahy o fundamentální unifikaci 31 se staly předmětem celosvětové 

                                                 
31 Viz např. Nařízení komise (EHS) č. 1677/88 ze dne 15. června 1988 kterým se stanoví normy jakosti pro 
okurky či Nařízení komise (ES) č. 2257/94 ze dne 16.září 1994 kterým se stanoví normy jakosti pro banány. 
Tato nařízení požadující unifikaci povoleného zakřivení okurek a banánů vyvolala ostrou reakci a zavedený 
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kritiky a některé z těchto neúspěšných unifikačních pokusů nerespektujících socio-kulturní 

diverzitu se tak staly symbolem absurdních a neúspěšných unifikačních snah s ikonickým 

dosahem. 

Významným tématem, které bezprostředně souvisí s problematikou normotvorby je otázka  

konceptu kulturního universalismu legitimizující doktrínu přirozeného práva a tím 

i konceptu základních práv a svobod, kdy je nutno konstatovat, že jsou to právě východiska 

kulturního univerzalizmu, která činí relativní stálost a univerzální platnost katalogu 

základních lidských práv možnou a současně tak omezuje sféru většinového principu 

rozhodování zákonodárce. Na druhé straně je zapotřebí posoudit, do jaké míry je 

akceptovatelná doktrína multikulturalismu, která ponechává širší pole kulturním střetům 

i v rámci procesu normotvorby, ale současně tím významně oslabuje integrační funkci 

práva a ve svém důsledku může mít za následek oslabení legitimity a pokles efektivity 

jednotlivých právních norem i celého socio-kulturního regulačního systému. 32 Je zjevné, 

že takový následek současně relativizuje a oslabuje aproximační a harmonizační projekty, 

které se musejí do budoucna s otázkou míry hodnotové neutrality vypořádat. 

Vliv mimoprávních socio-kulturních regulativů na rozhodovací praxi 

Z již uvedených důvodů nelze chápat rozhodovací instituce redukovaně pouze jako 

autority rozhodující spory. Je třeba je současně vnímat jako tvůrce závazných standardů 

a výkladových principů uplatňujících se průběžně i mimo oblast samotného rozhodování.. 

Tyto standardy jsou odvozovány jednak z dosavadní odborné rozhodovací činnosti těchto 

orgánů a současně jsou ve velké míře čerpány z dalších socio-kulturních normativů, 

zejména morálky, právního vědomí a ideje spravedlnosti, při plném vědomí jisté 

neurčitosti pevných hranic těchto systémů (KNAPP 1995).  Z tohoto pohledu je proto 

nutné též posuzovat v práci dále citovaná rozhodnutí Úřadu pro ochranu průmyslového 

vlastnictví, obecných soudů a dalších národních, komunitárních a mezinárodních orgánů. 

V případě jejich citace nejde o pouhou ilustraci či podpůrnou argumentaci v práci 

obsažených tvrzení. s ohledem na skutečnost, že jde vesměs o rozhodnutí veřejná, 

publikovaná a ve většině případů obsažená v plném znění v elektronických veřejných 

                                                                                                                                                    
pojem Eurobanana či Eurocucumber se stal předmětem posměchu. Srovnej napří. Stephen Castle; EU Relents 
And Lets a Banana Be a Banana; (online:  http://www.nytimes.com/).  
32 Uvedený střet  je možno názorně zkoumat na aktuálních otázkách týkajících se pronikání islámského 
práva do evropského prostředí, skrytého i otevřeného působení práva Šarija uvnitř subkultur i požadavků na 
jeho uznání v legislativním procesu a procesu právní aplikace.  
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databázích 33, stávají se tato rozhodnutí de facto zdrojem práva. Ačkoliv se z pohledu 

domácí právní kultury a teorie nejedná o závazné precedenční případy, je možné jejich 

zásadní vliv na další rozhodovací praxi doložit praxí a frekvencí argumentace používající 

přímé odkazy na v minulosti přijatá rozhodnutí obsažená zejména v podrobných 

odůvodněních těchto rozhodnutí. Použití zveřejněných rozhodnutí při aplikační 

a interpretační praxi soudů a jiných rozhodovacích orgánů tak ve většině případů tvoří 

základ argumentačního a interpretačního aparátu. I když vzhledem ke kontinentální tradici 

nelze hovořit o závazném precedenčním právu v pravém smyslu, jde přesto o oblast práva 

soudcovského, ve kterém již dříve rozhodnuté publikované případy nejsou sice v právním 

slova smyslu závazné, ale svojí přirozenou autoritou ovlivňují další soudní a úřední 

rozhodování. Psané právo provádí normativní regulaci v této oblasti pouze rámcově  

v obecné rovině a samo ve zvýšené míře předpokládá, že rozhodovací praxe bude průběžně 

detailně doplňovat a konkretizovat tento základní rámec svými zveřejněnými 

rozhodnutími, která budou zpětně působit na konzistentnost celého systému a tím 

i předvídatelnost budoucích rozhodnutí. Právě konzistentnost a prediktabilita pak tvoří 

důležité parametry stabilního právního prostředí, které je považováno za důležitý parametr 

právní kultury. 

Nové české soukromé právo účinné od 1.1.2014 přináší významnou koncepční změnu,  

která umožňuje soudci aby v případech, které nejsou právem upraveny a nelze je řešit ani 

za použití standardních metod analogie, sám rozhodl. V dikci příslušného zmocnění je 

obsažen explicitní odkaz na významné systémy mimoprávní socio-kulturní regulace, 

včetně zvyklostí :  Není-li takové ustanovení, posoudí se právní případ podle principů 

spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá tento zákon, tak, aby se dospělo se zřetelem 

k zvyklostem soukromého života a s přihlédnutím k stavu právní nauky i ustálené 

rozhodovací praxi k dobrému uspořádání práv a povinností. 34 

Vzhledem ke skutečnosti, že soud je povinen případ rozhodnout i když neexistuje psaná 

právní norma, podle které je možno případ řešit, je tento nový koncept nutno chápat též 

jako povinnost soudů přihlížet při řešení těchto specifických případů k uvedeným socio-

kulturním regulačním systémům a v souladu s nimi rozhodovat. Jedná se o významné 

posílení autonomie soudního rozhodování, které tak částečně přebírá dosavadní úlohu 

zákonodárce. Uvedené principy spravedlnosti a zejména zvyklosti soukromého života jsou 

                                                 
33 Například online databáze  www.ÚPV.cz ,www.nsoud.cz/Judikaturans_new , www.wipo.int, 
oami.europa.eu a další  
34  §10 odst. 2 NOZ  
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bezesporu předmětem interpretace soudce opírajícího při této činnosti se o vlastní 

zkušenost vyvěrající z jeho vlastního socio-kulturního prostředí, hodnotového systému 

a vzorců chování, které si osvojil v primárních a sekundárních skupinách. Tato 

podmíněnost je vědomá i nevědomá.  Nejedná se přitom pouze o rozhodovaní soudní, ale 

též úřední, a to zejména v případě rozhodování Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), 

který v této oblasti hraje zásadní úlohu v procesu přiznávání právní ochrany formou 

registrace jednotlivých ochranných známek. 

Charakteristickým rysem procesního aspektu zkoumané problematiky je vysoký podíl 

zastoupení monokratického rozhodování. Rozhodovací činnost v oblasti registrace 

ochranných známek a v oblasti souvisejících sporných řízení se koná často bez účasti 

širších poradních sborů či senátů a je tak vykonávána prostřednictvím rozhodování 

jednotlivce. Jedná se zejména o řízení Úřadu průmyslového vlastnictví, ale i některá 

rozhodování soudní. V těchto případech  nejde o rozhodování poradních sborů, jak je tomu 

běžné při senátních soudních poradách či u obdobných kolegiátních orgánů, kdy je 

rozhodnutí výsledkem hlasování vydaného na základě porady, výměny názorů, 

konfrontace stanovisek a vzájemného ovlivňování se členy senátu. I když jde o úředníky 

a soudce odborně vzdělané a obeznámené s rozhodovací a interpretační praxí, je v těchto 

případech nutno počítat se skutečností, že je pravděpodobnost subjektivistického posouzení  

vyšší, než je tomu v případech rozhodnutí kolegiátních. Obecně platí předpoklad, že míra 

společenské kontroly a tím i možnost eliminace subjektivismu se zvyšuje se vzrůstajícím 

počtem členů kolegiátního orgánu. K tomu je možno přidat důležité hledisko, kterým je 

socio-kulturní heterogenita členů tohoto orgánu. Význam tohoto aspektu je možno dobře 

demonstrovat na příkladu problematického složení porotních soudů v některých 

konkrétních případech v USA. Ve v mnoha známých případech bylo kritizováno složení 

poroty, jejíž rozhodnutí bylo veřejností velmi negativně reflektováno s poukazem na 

nereprezentativnost jejího složení zejména s ohledem na rasovou, náboženskou, politickou 

příslušnost či sexuální orientaci. Takto přijatá rozhodnutí se setkala často s odporem 

veřejnosti a v krajních případech vedla dokonce k výbuchům protestního násilí. 35 Tato 

kritika ve většině případů opomíjí skutečnost, že výběr poroty je prováděn nahodilými 

                                                 
35 Patrně nejznámější případem byly tzv. Rodney King Riots v roce 1992 v Los Angeles, při kterých bylo 
zabito 53 lidí. Rasové nepokoje byly vyvolány osvobozením bílých policistů obviněných z násilí vůči 
afroameričanovi. Verdikt byl vynesen porotou složenou z 9 porotců bílé pleti, jednoho afroameričana, 
jednoho asiata a jednoho porotce jihoamerického původu. (WOOD, Daniel. LA´s Darkest Days ; 2002 ; 
ONLINE ;  www.csmonitor.com) 
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mechanismy36, nikoliv na základě reprezentativního vzorku populace. Tímto 

demokratickým mechanismem však není možné zamezit případům, kdy například do 

poroty rozhodující o vraždě afroameričana zasednou výhradně porotci bílé barvy pleti 37 

Vzájemné názorové ovlivňování v kolegiátních rozhodovacích orgánech je procesem, který 

je nejen předpokládán, ale tvoří jeden z důvodů existence tohoto modelu. Obecně lze 

konstatovat, že interakce mezi jejich jednotlivými členy se odehrává buď ve stadiu porad,  

nebo ve stadiu samotného hlasování. Každá z těchto etap má proto svá specifika a odlišná 

pravidla. V obou případech dochází k vzájemnému ovlivnění konečného výsledku 

přijatého rozhodnutí v rovině vědomé i nevědomé. V případě heterogenity složení těchto 

orgánů z hlediska věkového a profesního je specifickým způsobem právem regulována 

možnost ovlivňování v procesu hlasování senátů. Tato otázka je  aktuální zejména 

v případech zastoupení laického prvku v rozhodování. 

Laický prvek v rozhodování jako parametr právní kultury 

Právní kultura představuje subsystém, do kterého se zprostředkovaně promítají kulturní 

vzorce a paradigmata systému, jehož je součástí a který sám aktivně následně ovlivňuje. 

Významnou součástí tohoto subsystému jsou jeho instituce, způsob jejich ustavení 

a zejména pravidla jejich fungování.  Jednou z principiálních otázek výstavby a fungování 

rozhodovacích institucí je jejich složení z hlediska zastoupení neprofesionálního prvku. 

Tento prvek plní v zásadě dvě základní funkce, z nichž nejčastěji je zmiňována  funkce 

vnitřní veřejné kontroly. Z pohledu zkoumané problematiky je velmi významná funkce 

druhá, kterou představuje zapojení neprofesionálů do rozhodovací činnosti s ohledem na 

možnost využití jejich osobních zkušeností a hodnotových soudů odrážejících kulturní 

vzorce chování. Tento koncept je založen na předpokladu různorodosti takto nabyté 

zkušenosti v závislosti na věku, pohlaví, profesní příslušnosti, rodinných poměrech, 

sociálním statutu a mnoha dalších faktorech, díky kterým vykazuje tato skupina daleko 

větší míru heterogenity, než je tomu ve skupině  profesionálních soudců (i.a. LAJSEK in 

KYSELA 2012). Důležitým argumentem pro zastoupení laického prvku je i skutečnost, že, 

že jak v systémech porotních, tak i v případě přísedících je tato činnost vykonávána 

příležitostně a je zde tedy vysoká pravděpodobnost, že bude ke každému případu 

přistupováno s vysokou mírou individuální pozornosti a citlivosti. Odpadá zde riziko 

                                                 
36 Ve státech západního pobřeží USA je tímto mechanismem náhodný počítačový výběr (Random Search)  
z databází řidičských oprávnění nebo volebních seznamů.  
37  State of Florida vs. Zimmerman , 2013 (ONLINE ; http://www.flcourts18.org )  
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syndromu vyhoření či známky rutinního posuzování, které je u profesionálních soudců 

potenciálně přítomné. Svoji funkci plní laické rozhodování velmi dobře zejména 

v oblastech, ke se vysoká míra osobní zkušenosti předpokládá. Mezi tyto oblasti se 

tradičně řadí například rodinné právo, pracovní právo, sousedské spory a podobně. 

Členové porot, přísedící, soudci z lidu a další občané, kteří reprezentují laický prvek 

v rozhodování nejsou profesionálními znalci práva. Tato znalost se u nich neočekává a je 

zde tedy přirozené, že se při svém rozhodování řídí mimoprávními regulativy. Jejich 

rozhodování se opírá primárně o morální zásady, zvyky a obyčeje a přitom odráží 

hodnotová stanoviska sociálních skupin, ze kterých tyto osoby pocházejí či ke kterým se 

aspiračně hlásí. Vzhledem k tomu působí často toto tzv. rozhodování srdcem jako 

moderační faktor chápaný jako mechanismus zamezující přílišné tvrdosti a mechanické 

aplikaci norem bez citlivého individuálního posuzování důsledků rozhodnutí na každý 

jednotlivý případ. Na druhé straně je nutno registrovat možnou zneužitelnost tohoto 

afektivního potenciálu a vlivu iracionálních faktorů na rozhodování, snadnější indoktrinaci 

ve formě vlivů propagandistické manipulace a další negativní projevy, které je možno 

doložit hojnými historickými příklady. 

V případech senátního rozhodování s laickým prvkem je podporováno vzájemné názorové 

ovlivňování v průběhu samotného řízení včetně porad, avšak v případě závěrečných 

hlasování jsou stanovena pravidla, která mají zamezit riziku nepřiměřeného ovlivnění 

mladších soudců staršími a laiků profesionály. Dle této tradice vtělené do psané právní 

normy přísedící hlasují před soudci, přísedící a soudci mladší hlasují před staršími 

a předseda senátu hlasuje naposledy.38 

Význam elementu laického rozhodování pro charakter právní kultury odráží skutečnost, že 

jeho tradice a formy jsou považovány za významné základní kriterium rozlišení 

kontinentální a angloamerické právní kultury.  V prostředí vlivu angloamerické právní 

kultury je tradice trial with jury, jako tradiční forma účasti laiků na rozhodování 

považována za jeden z fundamentálních pilířů demokratického uspořádání společnosti. 

Kontinentální právní tradice a zejména historická právní kultura práva rakouského, které 

tvoří základní historické kořeny českého práva, je postavena převážně na principu 

profesionálního kariérního soudce či úředníka a obdobnou porotní tradici postrádá. 

Z hlediska odlišnosti právní kultury angloamerické a kontinentální je zapotřebí vzít do 

úvahy rovněž zcela odlišný princip, na němž je participace laiků založena. V případě 

                                                 
38  §37/2 zák. č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád  a  § 127/4 Zák. č. 141/1961 Sb. Trestní řád   
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americké právní kultury je totiž účast v porotním rozhodování ústavní povinností každého 

občana a nejedná se v žádném případě o dobrovolnou činnost vykonávanou malou 

skupinkou povětšině filantropicky založených osobností. Dalším významným faktorem je 

skutečnost, že výběr poroty je uskutečňován ve většině případů formou náhodného výběru 

bez omezujících vstupních kritérií. Tím je také dán zcela odlišný stupeň heterogenity této 

skupiny laiků a to z hlediska všech myslitelných kritérií. 

Při zkoumání vývoje zastoupení laického prvku v rozhodování v české společnosti po roce 

1989, můžeme konstatovat masivní odklon od principu participace laiků. Tento trend dále 

pokračuje ačkoliv se tento trend může jevit jako paradoxní v kontextu jinak probíhající 

demokratizace občanské společnosti a jejího politického systému. Tato zjevná tendence je 

s největší pravděpodobností způsobena historicky negativní zkušenost s účastí tzv. soudců 

z lidu a jejich politickou zneužitelností 39 v epoše socialistického práva. V současné době 

v české společnosti ani neexistuje poptávka po rozšíření participativní formy vnitřní 

veřejné kontroly širším zapojením laiků do rozhodování. 40 V současnosti se účast 

přísedících a tím i laický prvek v rozhodování v českém právu omezuje pouze na případy 

pracovněprávních sporů rozhodovaných v prvním stupni 41 a v trestním řízení pak při 

řízení v prvním stupni pokud se a rozhoduje o trestném činu, na který zákon stanoví trest 

odnětí svobody s horní hranicí minimálně pět let.42 Zejména v oblasti civilní jde tedy 

o bagatelní část celkové soudní agendy. 

 

 

 

 

 

                                                 
39  Viz například zcela specifický institut tzv. dělnického prokurátora, který se dostal do obecného povědomí 
vlivem politických procesů 50. let. Případ dělnické prokurátorky Ludmily Brožové Polednové angažované 
v procesu s Miladou Horákovou stále ovlivňuje veřejné mínění v souvislosti se snahami o její trestní stíhání  
a potrestání. ( i.a..NAVARA, Luděk. Policie jde po prokurátorce Polednové kvůli uvěznění mladého teologa. 
2012; ONLINE ; www. idnes.cz)     
40  Proces samotné tvorby právních předpisů je oproti tomu založen na účasti laického prvku vzhledem ke 
skutečnosti, že zákonodárci jsou vybíráni na základě obecného volebního práva bez jakýchkoliv kvalifikačních 
předpokladů. V praxi se sice předpokládá významný vliv profesionálních poradních sborů parlamentu, ale 
nelze vyloučit ani případy, kdy rozhodnutí zákonodárců doporučení těchto odborných sborů nerespektují. 
Podoba legislativního procesu a míra zapojení a respektu k odborným poradním orgánům se tak zásadním 
způsobem promítá do kvality přijímaných norem. 
41 § 35 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích  
42 § 31 odst. 2 písm. a)  zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 
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2. Právo na ochranu výsledků duševní činnosti 

 

Tvůrčí a obchodní právo duševního vlastnictví 

Ochranné známky, kterým se tato práce věnuje především, jsou součástí tzv. průmyslových 

práv. Průmyslová práva tvoří součást práva duševního vlastnictví, označovaného 

mezinárodně přijímaným termínem Intellectual Property nebo vžitou zkratkou IP. Sám 

pojem duševní vlastnictví není českým právem přesně definován, jeho obsah však nečiní 

v praxi velkých problémů a je vnímán jako oblast práva, kterou se řídí vztahy 

k nehmotným statkům vzniklým činností člověka. Do oblasti práva duševního vlastnictví je 

řazena zejména ochrana autorských práv, práv k uměleckým výkonům, ochrana vynálezů 

a patentů, užitných a průmyslových vzorů a obdobná práva. Pro uvedené příklady je 

společným charakteristickým rysem to, že vznikající jako výsledek tvůrčí duševní činnosti 

člověka.  Systém práva duševního vlastnictví však zahrnuje i druhou skupinu, u které 

zmíněný definiční znak, tedy tvůrčí činnost, chybí. Do této skupiny se řadí právě ochranné 

známky a označení původu výrobků spolu s některými dalšími zástupci. Při tomto 

rozlišování je zapotřebí vzít do úvahy i hledisko, zda nehmotné statky vznikají jako 

produkt činnosti záměrné či mimoděčné, například jako vedlejší produkt činností jiných. 

s ohledem na toto dělení rozlišuje soudní praxe duševní činnost tvůrčí a duševní činnost 

rutinní 43 z tohoto prohledu se oblast práv duševního vlastnictví vnitřně dělí na : 

• Tvůrčí právo duševního vlastnictví 

• Obchodní (netvůrčí) právo duševního vlastnictví 44 

Sám výraz tvůrčí činnost je přitom nutno chápat diferencovaně v širokém významovém 

rozpětí od nejprimitivnějších projevů lidské kreativity uplatňované v každodenním životě 

všemi příslušníky lidského rodu až po exkluzivní vlastnost odlišující úzkou skupinu 

nejvyspělejších tvůrců vyznačujících se neobvyklou mírou invence, kreativity a dalších 

duševních schopností produkujících jedinečné výsledky své činnosti v podobě, originálních 

a tedy vysoce kreativních artefaktů a jiných výsledků duševní činnosti. V prvém případě se 

jedná o kreativitu všudypřítomnou a nezbytnou k zajištění reprodukce kultury v širokém 

slova smyslu  a zejména k efektivnímu fungování adaptační funkce kultury, jakou jsou 

nadány (v různé míře, ale přesto) všechny lidské bytosti. V případě druhém je možno 

                                                 
43  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 4924/2007 
44  Blíže i.a. (Knapp 1993; TELEC 1994) 
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hovořit o jedincích výjimečných, kteří kvalitou a originalitou své kreativity vysoce 

převyšují společenský průměr.  Takto chápaná kreativita je přitom považována za zvláštní 

osobní vlastnost, která je neoddělitelná od osoby tvůrce. Právo duševního vlastnictví proto 

přiznává tvůrcům (případně jejich dědicům) právo na odměnu za mimořádný kreativní 

počin. Bez jedinečných vlastností tvůrce, by nedošlo k vytvoření originálního artefaktu, 

vynálezu, uměleckého interpretačního výkonu a proto je tento typ kreativity považován za 

neoddělitelný tvůrčí projev individualizovaného lidského ducha formujícího samu lidskou 

osobnost.45  Nejedná se přitom pouze o díla vznikající v oblasti umělecké a literární tvorby, 

ale jde i o vynálezy, zlepšovací návrhy a jiné objevitelské počiny vznikající v oblasti vědy, 

techniky a dalších odvětvích kreativní lidské činnosti. 

Je třeba zdůraznit, že předmětem zvláštní společenské normativní ochrany (a tím i práva na 

přiznanou odměnu) nejsou samotné ideje stojící u zrodu těchto kreativních počinů, ale až 

jejich objektivizace v materializované podobě. Důsledkem této skutečnosti je i to, že 

některé typy vyspělé kreativity, představované výsledky vědecké činnosti například ve 

formě hypotéz, abstraktních matematických vzorců či postulovaných přírodních zákonů 

takové právní ochrany nepožívají, ačkoliv se jejich tvůrci často řadí právě těmito 

invenčními počiny mezi respektovanou intelektuální elitu společnosti. Absence právní 

ochrany v tomto případě nepramení z nedostatku společenského uznání, ale z relativní či 

absolutní nemožnosti technické proveditelnosti takové ochrany. 

Ačkoliv je vedení exaktní hranice mezi oběma popsanými typy kreativity nesnadné, 

v praxi je nutno  (třebas i do jisté míry umělou ) hranici stanovit a to mimo jiné i za účelem 

legitimizace diferencované míry ochrany těmto výsledkům lidské duševní činnosti 

přiznávaným. V úvahách týkajících se stanovení hranice mezi oběma typy pojetí kreativity 

a přípustnosti zvýšené společenské ochrany pro některou z těchto oblastí je nutno brát 

v úvahu více hledisek. Na straně jedné stojí legitimní snaha tvůrců o maximalizaci 

soukromého užitku plynoucího z práva výlučného využití vytvořeného díla či vynálezu 46 

a to v co nejširším možném rozsahu a po co nejdelší dobu. Pojem užitku je přitom třeba 

chápat v širším slova smyslu a zahrnout do něj kromě složek materiálních též společenské 

uznání, profesionální pověst, budování tradice a další významné nemateriální složky (které 

však mohou být v konkrétním prostředí úspěšně komodifikovány). Součástí přirozené 

strategie maximalizující soukromý užitek je proto snaha tvůrců o získání monopolu užívání 

                                                 
45 Viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 30 Cdo 4924/2007, ze dne 10.11.2009 
46 Výraz Dílo či vynález je zde použit jako zkratka pro jinak obsáhlejší skupinu, jejíž taxativní definice jde 
nad rámec této práce. 
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s co nejširším rozsahem i délkou trvání. Zdůvodnění přiznaných výhod v těchto případech 

nabývá různých podob od odměny za vynaložené úsilí, náhradu vynaložených nákladů, 

návratnost rizikové investice až po bonus za výjimečnost, výhru zdůvodněnou 

iracionálními faktory či společenské vyznamenání. 

Na straně druhé existuje společenský zájem na co možná nejrychlejším a nejširším využití 

některých produktů tvůrčí duševní činnosti ve prospěch celé společnosti. Ke konfliktu 

obou principů dochází permanentně a v některých případech se tento konflikt stává svojí 

intenzitou součástí širšího kulturního a politického diskurzu. To je možné demonstrovat na 

případu častého střetu vznikajícího v případě vynálezů a objevů, které jsou svým 

významem schopny napomoci k řešení vážných společenských problémů často globálního 

významu.47 V těchto případech je pravidelnou součástí těchto debat konfrontace obou 

uvedených hledisek a polemika týkající se přiměřenosti rozsahu soukromého monopolu 

užívání. Jak už bylo zmíněno, je tento rozsah tvořen dvěma parametry a to délkou 

soukromého monopolu užití a jeho obsahem. Vytváření systémové rovnováhy mezi 

skupinovým a individuálním zájmem představuje jednu ze základních funkcí socio-

kulturních regulativů. Právo má v tomto procesu specifickou úlohu, která se výrazně 

projevuje i v oblasti práv duševního vlastnictví a nachází svůj projev v procesu 

normotvorby i následné aplikace práva. 

I přes uvedený konflikt mezi soukromým a veřejným zájmem v případě využití tvůrčí 

duševní činností je míra akceptace soukromého zájmu tvůrce pramenícího z exkluzivity 

jeho využití ve společnosti vyšší právě díky legitimizaci těchto výhod jedinečností tvůrce 

danou jeho schopnostmi a nadáním. Toto vnímání je však nutně diferenciováno v závislosti 

na typu konkrétní společenské a organizační kultury, ve které k těmto legitimizačním 

procesům dochází. V daném případě se v zásadě jedná o společenské vnímání 

zaslouženosti či nezaslouženosti prospěchu z tvůrčí duševní činnosti vzniklého.  Rozdílný 

přístup se projeví nejzřetelněji při srovnávání společností s převládajícím důrazem na 

individualistický přístup, osobní zodpovědnost a společností ve kterých je akcentován 

kolektivistický charakter, vyhýbání se nejistotě a sdílená zodpovědnost a paternalismus. 

(HOFSTEDE 2007). Individualismus a kolektivismus jako jedno z vůdčích kriterií 

                                                 
47 K eticky, ekonomicky i právně nejexponovanějším patří případy objevů, které mohou svým rozšířením 
zabránit například zdravotním katastrofám ve formě epidemií nakažlivých chorob či humanitárních katastrof. 
Monopol farmaceutických firem je obvykle zdůvodněn oprávněností tvůrce požadovat náhradu nákladů 
vložených do výzkumu a vývoje objevu, což brání po určitou dobu jeho použití vzhledem k jeho vysoké ceně 
a neumožňuje jiným soukromým výrobcům ani vládám operativní použití objevu.  
 



 37 

typologie sociálních skupin se tak vztahuje nejen k otázkám týkajícím se ochrany 

soukromého vlastnictví v tradičním slova smyslu, ale též v oblasti respektování a ochrany 

práv duševního vlastnictví. V současné společnosti je tento indikátor považován za zvlášť 

relevantní zejména s ohledem na nová ohrožení práv duševního vlastnictví související 

s technologickým vývojem společnosti sítí. 

V této souvislosti je možno konstatovat, že jakkoli se přístup k otázce přípustnosti 

exkluzivity užívání artefaktů v různých společenstvích a kulturách výrazně liší, u artefaktů 

vzniklých tvůrčí duševní činností je pravidelně prvek kreativity, originality, ale 

i samotného úsilí, investovaného času či nákladů do tvůrčího procesu vložených, chápán 

jako argument odůvodňující exkluzivitu jeho využívání akceptován v míře širší, než je 

tomu v oblasti netvůrčí. V tomto smyslu je  společenská akceptace přiznaných výhod vyšší 

než je tomu u produktů duševní činnosti, u kterých výrazný tvůrčí element chybí a které 

přesto představují významný chráněný objekt, jehož výlučné využívání přináší jeho 

oprávněným držitelům prospěch, aniž by je bylo možno považovat například za tvůrce díla 

či vynálezce v užším slova smyslu. Do takové skupiny se řadí právě i práva na označení, 

která svůj nárok na ochranu odvozují z odlišných zdrojů, než je prvek kreativity 

a jedinečnosti stojící nezbytně u vzniku ochrany tvůrčích práv. 

Práva na označení jako součást obchodních práv 

Ochranné známky a další práva na označení patři z uvedených důvodů mezi obchodní 

(netvůrčí) práva duševního vlastnictví. Kromě ochranné známky se mezi práva na označení 

řadí dále například označení původu výrobků, právo chránící název a dobré jméno firmy 

a další. 48  Ochranné známky a ostatní práva na označení chrání především obchodní 

značky, názvy výrobků, služeb, firem nebo podniků. Sám vznik ochranných známek stejně 

                                                 
48  Právní ochrana označení původu výrobku je v souladu s charakterem problematiky upravena 
mezinárodními mutilaterálními smlouvami, zejména Lisabonskou dohodou o ochraně označení původu 
a jejich mezinárodním zápisu uzavřenoudne 31.10.1958 a v evropském prostředí rovněž harmonizujícím 
komunitárním právem. Zeměpisná označení a označení původu zemědělských produktů a potravin upravuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012; zeměpisná označení a označení původu pro vína 
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007; zápis zeměpisných označení pro lihoviny upravuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 a další. Tato mezinárodní i komunitární úprava je promítnuta i do 
vnitrostátního práva v podobě  zákona  č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení 
a o změně zákona o ochraně spotřebitele. Podrobný výčet související právní úpravy je uveden v seznamu 
použité liuteratury uvedené v závěru práce. 
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jako obchodních značek není proto nezbytně podmíněn výjimečnou invencí, kreativitou či 

inspirací svých tvůrců. Ochranné známky samy o sobě představují pouhý název, jméno, 

zkratku, kombinaci slov a symbolů, jednoduchý grafický symbol, kombinaci barev či 

například tvar předmětu. Žádný z těchto prvků  sám o sobě nemůže být považován za 

výraz výjimečné kreativity, tak jak je tento koncept chápán například v právu autorském 

nebo vynálezeckém. Teprve spojením těchto prvků s konkrétním výrobkem či službou, 

vznikem asociace v představě spotřebitelské veřejnosti a schopností ovlivnit budoucí 

nákupní chování vzniká originalita, příznačnost, nezaměnitelnost a tím i ekonomická 

úspěšnost a hodnota. Součástí tohoto procesu je spontánní či řízený přenos informací, 

hodnot a vzorců chování s maximálním důrazem na emotivní složky lidského vnímání. 

Značka se stává známou a tím i funkční, když je ukotvena v konkrétním socio-kulturním 

prostředí, kterým  je akceptována její symbolická asociační vazba, tedy spojení znaku 

s konkrétním druhem výrobků nebo služeb, kdy je ochranná známka a značka 

identifikována s určitým jedinečným způsobem marketingové komunikace a kdy řízeně 

ovlivňuje spotřebitelské rozhodování prostřednictvím přenosu specifického souboru 

hodnot. 

Funkcí ochranné známky a značky je zajistit konkrétnímu výrobku výhodu 

v konkurenčním prostředí a zajistit její komerční úspěšnost na úkor ostatních značek. 

Formy a metody získání této kompetence jsou v konkrétních případech odlišné, lze však 

obecně konstatovat, že hlavním faktorem, který se ve většině případů na úspěchu značky 

podílí není činnost, která by se dala zařadit do zmiňované skupiny tvůrčí duševní činnosti 

v užším slova smyslu. Ačkoliv jde o činnost vyznačující se výraznou snahou o originalitu 

a kreativitu ve smyslu odlučitelnosti od jiných existujících značek a ovlivňování 

spotřebitelského rozhodování využitím asociačního potenciálu, jednotlivé komponenty 

ochranné známky a značky nevykazují nezbytně znaky originální invence a jde ve většině 

případů o prvky odvozené z již známých kulturních prvků přejímaných z konkrétního 

socio-kulturního prostředí při použití takových postupů, jako je variace, brikoláž, 

parafráze, stylizace a další postupy. Přesto tuto skutečnost požívá značka významné 

společenské ochrany zejména ve formě ochranné známky, ochrany firmy, ochrany jména 

a ochrany označení místa původu. Tato ochrana je legitimní vzhledem ke skutečnosti, že 

vybudování značky a její udržování a posilování její pověsti je činností, která představuje 

nákladnou investici a současně významné ekonomické riziko. Z netvůrčí povahy 

uvedených druhů označení vyplývá totiž jejich relativně snadná zneužitelnost 
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neoprávněnými subjekty například ve formě nezákonného napodobování, parazitování na 

pověsti či obdobnými způsoby. Tímto způsobem je možno obstarat si v ekonomickém 

prostředí snadnou a neoprávněnou výhodu spočívající v používání značky, bez nutnosti 

vynaložit nezbytnou energii a kapitál, kterou do vybudování značky investoval jiný 

subjekt. Je zřejmé, že taková praktika je v rozporu s elementárními principy spravedlnosti 

a proto je určitá regulace a restrikce namístě.  Míra a formy této regulace jsou předmětem 

polemik, do kterých vstupuje právě i zkoumaný argument absence výrazné tvůrčí duševní 

činnosti. 

Význam hodnoty značek v obchodním světě vytváří potřebu jejich ochrany jako důležité 

součásti obchodního majetku firem. V prvé řadě jde o ochranu soukromého zájmu 

vlastníků těchto značek před nekalými praktikami, kterými se konkurenti snaží parazitovat 

na dosaženém tržním a marketingovém úspěchu jiných subjektů. Podstatou směny 

a obchodu je volný trh, svobodná ekonomická soutěž probíhající v odpovídajícím 

politickém a právním prostředí. Toto jinak svobodné prostředí nemůže být zcela prosto 

státní regulace zajišťující právě ochranu proti omezování této svobody samotné a rovněž 

proti nekalým praktikám, kterými se jednotliví soutěžitelé snaží o získání nezasloužené 

a neodůvodněné tržní výhody.  Rozmanitost škodlivých praktik je mimořádná a jejich 

dynamika těžko postižitelná pouhou psanou právní regulací. Perverzní kreativita škůdců je 

tak jedním z hlavních důvodů, proč je podmínkou účinnosti právní ochrany synergické 

působení práva a ostatních socio-kulturních regulativů zabezpečující vzájemnou synergii 

sociálních systémů prevence a represe. (HAJN 2000) 

Nezbytnost právní ochrany podnikatele není jediným důvodem, proč problematiku podřídit 

přiměřenému druhu státní regulace a ochrany. Právní regulace v této oblasti se uplatňuje 

též ve veřejnoprávním významu, kdy reprezentuje ochranu celospolečenského zájmu před 

různými formami zneužívání soukromých práv. Z tohoto pohledu je možno tuto regulaci 

chápat nejen jako ochranu před klamáním veřejnosti či porušováním majetkových práv, ale 

také proti omezování svobodného přístupu ke kulturním statkům a výsledkům tvůrčí 

duševní činností pokusy o jejich monopolizaci, či ochranu proti její dehonestaci a jiným 

útokům na uznávané a sdílené hodnoty jako je veřejný pořádek, dobré mravy či 

demokratické principy. Současně je  zapotřebí vzít do úvahy i skutečnost, že společností 

poskytovaná ochrana soukromé investice je ve svém výsledku rovněž reprezentací 

a demonstrací veřejného statku představovaného ochranou vlastnictví a podnikání jakožto 

ekonomického projevu lidské svobody, tedy součástí garance důležité skupiny základních 
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lidských práv.49 Stabilní podnikatelské prostředí, které tak napomáhá vytvářet, je jednou ze 

základních podmínek fungování svobodné tržní ekonomiky a parametr vynutitelnosti práva 

je pro stabilitu tohoto prostředí jedním z klíčových. 

Právní regulace ochranných známek je kombinací psaného práva s výraznými prvky práva 

soudcovského, respektive práva dotvářeného autoritativní interpretací orgánů toto právo 

aplikujících. Jsou jimi nejen soudy, ale též státní orgány pověřené působností v oblasti 

práv duševního vlastnictví. Ve své podstatě je proto možno chápat popsanou 

soukromoprávní ochranu šířeji a to zejména díky povaze právní regulace ponechávající 

významnou výkladovou pravomoc v rukou autorit rozhodujících konkrétní soukromé 

spory. I když vzhledem ke kontinentální tradici nelze hovořit o závazném precedenčním 

právu v pravém smyslu, jde přesto o oblast s dominantními prvky práva soudcovského. 

Psané právo provádí normativní regulaci v této oblasti pouze rámcově a v obecné rovině 

a samo ve zvýšené míře předpokládá, že rozhodovací praxe bude průběžně detailně 

doplňovat a konkretizovat tento základní rámec svými zveřejněnými rozhodnutími, která 

budou zpětně působit na konzistentnost celého systému a tím i předvídatelnost budoucích 

rozhodnutí. Právě konzistentnost a prediktabilita tvoří další důležité parametry stabilního 

právního prostředí a tím i podnikatelsky příznivého klimatu. Nejedná se přitom pouze 

o rozhodovaní soudní ale též správní a to zejména v případě rozhodování Úřadu 

průmyslového vlastnictví (ÚPV), který v této oblasti hraje zásadní úlohu už v procesu 

samotné registrace ochranných známek. Podstatou základní činnosti ÚPV v této oblasti je 

rozhodování o žádostech o poskytnutí právní ochrany konkrétní značce se všemi 

soukromoprávními i veřejnoprávními důsledky z toho vyplývajícími. Na toto správní řízení 

mnohdy navazuje řízení soudní a to zejména ve formě správního soudnictví. Je zapotřebí 

mít na zřeteli výrazně mezinárodní povahu právní ochrany veškerých práv duševního 

vlastnictví a proto je nutno přihlédnout ve zvýšené míře též k rozhodovací a sjednocující 

činnosti mezinárodních a komunitárních institucí. 50 Právní prostředí je mezinárodně 

harmonizováno či unifikováno a to pod záštitou vrcholných mezinárodních organizací jako 

jsou WIPO , OHIM, UNESCO a dalších.  

Psaná známkoprávní regulace má na našem území tradici sahající do poloviny 19. století.     

První právní úpravou ochranných známek na našem území byl zákon na ochranu 

                                                 
49 Ústavní zákon č.2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod,  Hlava čtvrtá: Hospodářská, sociální 
a kulturní práva, článek 26 
50  Například WIPO, OHIM a další. 
52  Mezi nejvýznamně jší mezinárodní úmluvy patří zejména Úmluva o zřízení Světové organizace duševního 
vlastnictví podepsaná  Stockholmu dne 14.7.1967, změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 69/1975 Sb. ve znění 
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průmyslových známek a jiných označení vydaný císařským patentem č.230 ze dne 

7. prosince 1858. Původně rakouská právní úprava byla přijata i po vzniku samostatné 

Československé republiky v roce 1918. Dalším významným předpisem, který poznamenal 

tuto oblast byl dobou svého vzniku výrazně ideologicky deformovaný zákon č. 8 z roku 

1952 o ochranných známkách a chráněných vzorech, který s drobnými úpravami platil až 

do roku 1988, kdy byl přijat zákon č.174/1988 Sb. o ochranných známkách. Po následné 

změně společensko-politických poměrů byl v roce 1995 přijat zákon č.137/1995 Sb. o 

ochranných známkách, který byl posléze nahrazen předpisem, který oblast známkového 

práva plně harmonizoval s  právem evropským v souvislosti se vstupem České republiky 

do Evropské unie. Tímto doposud platným předpisem je zákon č. 441/2003 Sb. o 

ochranných známkách. Současně je známkoprávní oblast vzhledem k mezinárodní povaze 

problematiky upravena tradičně mezinárodními úmluvami 52 a komunitárním právem 

(HORÁČEK 2004; HAJN 2011).  

Důležitou charakteristikou práv na označení je skutečnost, že jejich právní ochrana vzniká 

zpravidla až formální registrací, ve které je označení akceptováno a zapsáno do některého 

z veřejných seznamů. Tím je rejstřík ochranných známek, rejstřík označení původu 

a zeměpisných označení, v případě ochrany označení firmy obchodní rejstřík či 

živnostenský rejstřík. V tomto ohledu se tak koncept ochrany zásadně odlišuje například 

od konceptu ochrany autorského práva, které v současném pojetí žádnou formální 

registraci nevyžaduje a tato právní ochrana vzniká automaticky okamžikem vytvoření 

autorského díla. V případě ochranných známek vzniká právní ochrana značky individuálně 

na základě přihlášky, kterou podává uživatel přihlašovaného označení 53, o kterém je 

vedeno řízení před příslušným státním orgánem a v kladném případě je až zápisem známky 

do rejstříku právní ochrana poskytnuta. 

                                                                                                                                                    
vyhl č. 80/1985 Sb.); Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 
20.3.1883, revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, ve Haagu dne 6.11.1925, 
v Londýně dne 2.6.1934, v Lisabonu dne 31.10.1958 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 a změněná dne 
2.10.1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.); Madridská dohoda o mezinárodním zápisu 
továrních nebo obchodních známek ze dne 14.4.1891, revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu 
dne 2.6.1911, v Haagu dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Nice dne 15.6.1957 a ve Stockholmu dne 
14.7.1967 a změněná v roce 1979 (vyhl. č. 65/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 78/1985 Sb.);  Protokol k 
Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek ; sjednaný v Madridu dne 27.6.1989 (sděl. č. 
248/1996 Sb.);  Smlouva o známkovém právu (TLT) sjednaná v Ženevě dne 27.10.1994 (sděl. č. 199/1996 
Sb.); Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek přijatá ve 
Vídni dne 12.6.1973 a doplněná dne 1.10.1985  
 
53  Tento princip je částečně prolomen existencí všeobecně známé ochranné známky a ochranné známky 
s dobrou pověstí, o kterých bude pojednáno zvlášť. 
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Funkce ochranné známky a její druhy 

I když se v praxi a částečně i v literatuře pojmy značky a ochranné známky zaměňují, 

s odkazem na již provedené rozdělení je možno funkci ochranné známky pojednat 

samostatně.  I když některé z těchto funkcí budou obdobné s funkcí značky je třeba mít na 

zřeteli, že existence ochranné známky je z větší části vybudována na registračním principu 

založeném na zásadě priority. V řadě případů tak značka a ochranná známka plní funkci 

analogickou a vzájemně se v tomto procesu posilují. Výjimku tvoří takzvaná všeobecně 

známá ochranná známka, o které bude pojednáno zvlášť. 

- Základní funkcí ochranné známky je její funkce rozlišovací či identifikační, která je 

současně definičním znakem i formální podmínkou zápisné způsobilosti každé ochranné 

známky. Tuto skutečnost potvrdil svým často citovaným rozhodnutím i Nejvyšší správní 

soud ČR, když judikoval: Základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli 

a koncovému uživateli totožnost původu označeného výrobku tím, že je mu umožněno bez 

jakékoliv možnosti záměny odlišit výrobek nebo službu od výrobků či služeb jiného původu 
54.  Tuto vlastnost zkoumá registrátor 55 z úřední povinnosti a dojde-li k závěru, že tato 

podmínka splněna není, registraci je povinen odmítnout. Ochranná známka se vždy váže ke 

konkrétnímu okruhu produktů nebo služeb a plní tak funkci asociace produktu 

s konkrétním výrobcem či poskytovatelem a současně odlišuje od podobných produktů 

jiného původu. 

-  Funkce garanční či ochranná představuje specifickou právní ochranu před 

neoprávněným užíváním ochranné známky zejména napodobováním a jinými formami 

neoprávněných zásahů. Tato funkce současně představuje záruku spotřebitelům zajišťující 

identitu výrobku, pro který je konkrétní ochranná známka zapsána, chránící před klamáním 

spotřebitelů o původu a vlastnostech výrobků či služeb. 

-   Zápovědní funkce je nejčastěji zmiňována v souvislosti s pojetím ochranné známky 

jako restriktivního regulativu. Takto chápaná ochranná známka představuje zákaz užívání 

identické nebo podobné ochranné známky pro stejný okruh výrobků nebo služeb všem 

kromě právoplatného majitele ochranné známky, kterému tak právo přiznává monopolní 

využití ochranné známky ve spojení s konkrétními výrobky či službami včetně výsadního 

práva umožňujícího její využívání na smluvním základě dalším osobám například ve formě 

licence. 

                                                 
54 Rozhodnutí NSS 4 As 1/2008 ze dne 30.3.2009  
55  Např. Úřad průmyslového vlastnictví, WIPO, OHIM a další orgány 
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- Funkce soutěžní odráží fungování ochranné známky jako nástroje získání a udržení 

pozice v prostředí volného trhu a svobodné konkurence, které by nebyly realizovatelné bez 

dostatečně distinktivní identifikace výrobce s výrobkem umožňující spotřebitelům 

snadnější orientaci v konkurenčním prostředí. Ochranná známka je ve spojení se značkou 

hlavním nástrojem konkurenčního boje o dominantní vliv na spotřebitelské rozhodování. 

-  Funkce reklamní či propagační zabezpečuje možnost efektivní marketingové 

komunikace značky, která by nebyla možná zejména bez spolehlivé identifikace 

konkrétního zboží a ochrany jeho pověsti. Ochranná značka se spolu se značkou stává 

součástí reklamní prezentace nejen ve své grafické, slovní či kombinované podobě, ale je 

nositelem afektivního hodnotového potenciálu, který je v marketingové komunikaci 

značky široce využíván. 

V běžném jazykovém používání a zejména ve své mediální reflexi bývá termín ochranná 

známka často nesprávně ztotožňován s grafickými symboly. Je to dáno jednak skutečností, 

že grafické označení je z hlediska historického tradiční a rovněž skutečností, že podstatná 

část ochranných známek skutečně tuto podobu má. Pro správné pochopení šíře 

problematiky je však zapotřebí vzít do úvahy, že zejména v posledních desetiletích vývoj 

forem a druhů ochranných známek nabývá vysoké dynamiky, která s sebou přináší nové 

a netradiční formy. Do jisté míry se tak stává zavádějícím nesprávně chápaný požadavek 

schopnosti grafického vyjádření obsažený v legální definici ochranné známky:  

 Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv 

označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, 

kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé 

odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. 56 

Nejedná se totiž o požadavek na výtvarné ztvárnění označení, ale pouze na možnost 

praktické vizualizace jeho technické dokumentace jako nezbytného předpokladu registrace. 

Takový požadavek tedy například zcela splňuje notový zápis, uvedení vzorku odstínu 

barvy, náčrtek trojrozměrného předmětu  nebo jiné formy grafického vyjádření v širším 

slova smyslu. 

 

 

                                                 
56  §1 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách 



 44 

I když jsou z hlediska četnosti ve většině případů stále ochranné známky tvořeny slovy, 

grafickými symboly nebo kombinací obojího (ochranné známky slovní, obrazové 

a kombinované), objevují se stále častěji též ochranné známky prostorové (trojrozměrné) 

a takzvané netradiční ochranné známky. Prostorové ochranné známky jsou nejčastěji 

představovány tvarem výrobku nebo tvarem obalu výrobku, jako například ikonická 

prostorová ochranná známka tvořená tvarem skleněné lahve Coca Cola 57, tabulka 

čokolády značky Milka, láhev francouzského vína značky J.P.Chenet, obal parfému 

značky DIOR 58 tvar modré tablety VIAGRA či  trojrozměrné nakousnuté jablko tvořícího 

ochrannou známku společnosti Apple Inc.59. Kromě potravinářského průmyslu jsou 

prostorové ochranné známky tvořené obalem výrobku také frekventovaně využívány 

v oblasti kosmetických výrobků nebo čistících přípravků. 

 

     60          61, 

 

 62 

 
                                                 
57 OHIM č.sp. 11604964; Online: www.upv.cz 
58 OHIM č.sp. 6689351 ; Ibid. 
59 OHIM č.sp. 2584951; Ibid.   
60 OHIM č.sp. 1909472 ; Ibid. 
61 OHIM č.sp. 882787 ; Ibid. 
62 OHIM č.sp. 362749 ;  Ibid. 
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Je nutno zdůraznit, že v případě prostorových ochranných známek se jedná o formu právní 

ochrany označení výrobku jehož konkrétní podoba však představuje trojrozměrný hmotný 

objekt. Na rozdíl od ochranných známek slovních, obrazových či kombinovaných, 

u kterých se v mnoha případech objevuje vysoká míra abstrakce, mají prostorové ochranné 

známky svůj konkrétní hmotný substrát. Bude-li v následujícím textu pojednáváno o riziku 

neúměrné monopolizace a komercionalizace, je zapotřebí v těchto úvahách do sféry 

ochranných známek zahrnout tedy nejen slovní výrazy a grafické symboly ale v plném 

rozsahu i třídu trojrozměrných artefaktů, sluchových a čichových vjemů a s ohledem na 

vysokou dynamiku této oblasti též potenciálně vjemy čichové, pohybové projevy a další 

možné budoucí formy ochranných známek. Při takto široce pojaté definici ochranné 

známky se pak míra zmiňovaných rizik jeví zřejmější. 

Slovní, obrazové a kombinované ochranné známky lze považovat za tradiční a obvyklé. V 

současné době je však patrný globální trend k jejich rozšiřování o zcela nové formy. Jde 

zejména o ochranné známky čichové, hmatové, zvukové, pohybové, či ochranné známky 

tvořené samotným barevným odstínem či kombinací barev. Zatímco ochranné známky 

hmatové či pohybové představují stále předmět sporů právní teorie, registračních autorit 

a navrhovatelů, první čichové 63 a zvukové ochranné známky jsou již registrovány stejně 

jako známky založené na barevných odstínech a kombinacích barev. Ačkoliv jde 

z celkového hlediska o nevelký počet ochranných známek, jsou tyto případy četně citovány 

odbornou literaturou i medializovány. 

Otázka registrace barevných odstínů nebo kombinací barev jako ochranné známky naráží 

v praxi nejčastěji na překážku nedostatku tzv. rozlišovací schopnosti, o které bude 

pojednáno zvlášť. Jedná se o doložení pevné asociační vazby mezi označením (v tomto 

případě například barevným odstínem), produktem, jenž označuje, a současně  konkrétním 

výrobcem. Otázka grafického zachycení zde není natolik obtížná jako v případech dalších 

netradičních známek, protože je možné použít odkazy na existující obecně uznávané 

vzorníky barev. Přesto je velké množství žádostí o registraci neúspěšných právě s ohledem 

na nedostatečnost distinktivnosti označení pouhým barevným odstínem. Tato rozlišovací 

schopnost není dle ustáleného výkladu apriorní, ale lze ji vytvořit a doložit pouze jejím 

používáním v reklamě a další marketingové komunikaci produktu. Velmi často je však 

konstatováno, že určitá barva je ve vztahu ke konkrétnímu typu výrobků běžně používanou 

                                                 
63 V případě čichových označení došlo již k rozšíření koncepce požadavku grafické znázornitelnosti na 
vyjádření chemického vzorce, který je podstatou přihlašované vůně.   
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a nemůže být tudíž používána jako označení zboží. Přes relativní nesnadnost prokázání této 

kvality, byly již zaregistrovány ochranné známky v podobě barevných odstínů například 

pro potravinářské výrobky. Příkladem může být ochranná známka firmy Kraft Foods 

Schweiz Holding GmbH registrovaná pro čokoládu, čokoládové výrobky a pralinky, 

tvořená barevným odstínem, který je v reprodukci přiložen s doprovodným popisem. 

64 

Známý barevný odstín, který získává rozlišovací schopnost svým použitím ve vztahu ke 

konkrétním výrobkům a službám, byl exkluzivně přiznán registrací barevné ochranné 

známky firmě BP p.l.c. pro benzín, olej, ropné produkty a maziva. V tomto případě byl 

odstín a jeho použití doloženy níže uvedeným grafickým vyobrazením a dále odkazem na 

odstíny standardizované barevné škály Pantone. 

 

   65 

Jednou z nemnoha dosud registrovaných ochranných známek je i barevná kombinace 

příznačná pro fotbalový klub FC Barcelona, který získal ochranu pro charakteristickou 

dvoubarevnou kombinaci tvořenou barvami modrá a šarlatová. V tomto případě je otázka 

dokazování rozlišovací schopnosti méně komplikovaná vzhledem ke skutečnosti, že se tato 

                                                 
64  OHIM č.p. 31336; online : www.ÚPV.cz 
65  OHIM č.p. 13367 ; Ibid. 
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barevná kombinace stala dostatečně známou specifickému okruhu spotřebitelů po delší 

dobu. Vnímání této barevné kombinace specifickou subkulturou v daném kontextu jí činí 

znakem vysoké symbolické hodnoty srovnatelným s významem státních symbolů pro 

většinovou společnost. 

66 

 

Registrace kombinace barev červená, bílá, tmavě modrá, světle modrá a žlutá ve formě 

ochranné známky společnosti Colgate-Palmolive Company pro zubní pasty je příkladem, 

který ilustrativně dokazuje vysokou účinnost a šíři monopolizace barevného označení na 

základě účinné marketingové komunikace.Uvedená kombinace barev je napříště pro 

použití na zubních pastách ostatních výrobců nepřípustná a jakékoliv porušení tohoto 

zákazu je právně vynutitelné a to globálně. 

 67
 

Stejně je tomu v případě kombinace měděné a černé barvy pro použití k označování 

baterií. Na překážku volnému užívání kombinace těchto barev je registrovaná ochranná 

známka společnosti Duracell Batteries BVBA. V případě telekomunikačních služeb je 

vyloučeno užití škály odstínů modři, kterému brání ochranná známka společnosti O2 

Holdings Limited, doprovázející barevný vzorek též slovním popisem s odkazy na 

                                                 
66  OHIM č.p.1526441; online - www.ÚPV.cz 
67  OHIM č.p.6166722 ; Ibid 
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standardizované barevné škály: 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). 

 

 68
 

69 

Zvukové ochranné známky splňují požadavek grafické znázornitelnosti v širším slova 

smyslu nejčastěji formou notového zápisu, tabulatury a v případě zvuků, které nelze 

postihnout běžnou notací či obdobnými konvenčními formami, za pomoci technologie 

záznamu zvuku a následné vizualizace těchto nahrávek například formou grafických 

spektrogramů a podobně. Průkopníky se v této souvislosti staly zvukové ochranné známky 

těžící z proslulosti literárního díla spisovatele E.D.Burroughs a zejména pozdějších 

zvukových filmových adaptací jeho děl. Ochranné známky Řev Tarzana a  Řev lva 

registrované společností Edgar Rice Burroughs, Inc. požadavek grafické znázornitelnosti 

splnily za použití zvukového spektrogramu a jeho slovního popisu. 

 

                                                 
68 OHIM č.p. 8148934; online www.ÚPV.cz 
69 OHIM č.p. 472128 ; Ibid  
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Ochranná známka spočívá v řevu fiktivní postavy TARZAN, přičemž řev se skládá z pěti 

odlišných fázích, jmenovitě z držení tónu, které je následováno vytím, poté následuje opět 

držení tónu, avšak na vyšší hladině, poté je opět vytí, následované držením tónu na 

původní, počáteční frekvenci, a je spodobněna níže uvedeným znázorněním, přičemž vrchní 

znázornění představuje osnovu průběhu řevu, standardizovanou obalovou křivku (zvukové 

vlny) časového průběhu signálu, a spodní znázornění je standardizovaný spektrogram 

řevu, spočívající v trojrozměrném vyjádření obsahu frekvencí (viz uvedené barevné 

rozlišení) versus frekvencí (svislá osa) po dobu řevu (horizontální osa), přičemž známka je 

rovněž elektronicky přiložena  70 

 

Zvukovou ochrannou známku tvoří řev lva, který trvá přibližně 2,5 sekundy. Skládá se ze 

dvou po sobě jdoucích zařvání (0 až přibližně 1,4 s a 1,4 až 2,6), přičemž druhé zařvání má 

mírně nižší amplitudu. Zvuk je neharmonický, má rychlou (> 15 Hz) neperiodickou 

amplitudovou modulaci (vnímání ostrosti zvuku) a má dominantní frekvenční obsah 

v nízkém a nízkém středním pásmu (přibližně -6 db: 40 až 400 Hz pro obě zařvání, 

s vrcholem při 170 Hz pro první a s vrcholem při 130 Hz pro druhé zařvání). Vnímané 

dominantní frekvenční pásmo (vztažené ke spektrálnímu těžišti) prvního zařvání stoupá do 

přibližně 0,35 s a pak klesá. Ve druhém zařvání stoupá do přibližně 1,7 s, klesá do 

přibližně 2,2 s, znovu stoupá do přibližně 2,3 s a pak klesá.
71

 

Nejde přitom o jedinou zvukovou ochrannou známku využívající lví řev, obdobný zvukový 

motiv využívá firma Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation proslulá svojí filmovou 

znělkou řvoucího lva, jejíž registrace je doložena v registru OHIM i nahrávkou ve formátu 

mp3, kterou je možno interaktivně online přehrát. 72 

                                                 
70  OHIM č.sp. 005090055 ; online : www.ÚPV.cz 
71  OHIM č.sp. 005170113 ; Ibid 
72  OHIM č.sp. 5170113; Ibid 
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Některé zvukové ochranné známky dosáhly značné proslulosti a staly se ikonickými, což 

lze konstatovat například u všudypřítomných krátkých vyzváněcích melodií používaných 

jednotlivými výrobci mobilních telefonů. Tyto krátké, melodické a snadno 

zapamatovatelné úryvky dnes představují globální symboly své epochy, navozují pocity 

nostalgie a sentimentu a stávají se často nástrojem retromarketingu.73 Jedním 

z nejznámějších příkladů je tzv. Nokia Tune  - zvuková ochranná známka společností 

Nokia Corporation, využívající úvodní čtyři takty skladby Gran Vals španělského autora 

Francisco Tárregy. 

 74 

Zvukovou ochrannou známkou je chráněn například melodický motiv znělky konkurenční 

firmy Sony Mobile Communications AB. ve znění : 

75 

Doposud jedinou úspěšně zaregistrovanou čichovou ochrannou známkou je v Evropě 

případ tenisových míčů s vůní čerstvě posekané trávy. Podmínka grafické vyjádřitelnosti je 

naplněna reprodukcí anglického nápisu, spolu s dovětkem, že tato vůně je užívána pro 

tenisové míče. 

  76 

                                                 
73 Trend nových druhů vyzváněcích melodií je výrazně doplňován  trendem návratů k melodiím a zvukům 
"starých dobrých časů ", o čemž svědčí například současná vlna popularity vyzváněcích melodií imitujících 
zvuk zvonku klasických telefonů 
74 OHIM č. sp. 1040955, online : www.ÚPV.cz    
75 OHIM č.p.6305858; online : www.ÚPV.cz 
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Příkladem jednoho z mnoha neúspěšných pokusů o registraci čichové ochranné známky je 

naopak známý případ Balzámová ovocná vůně s jemným nádechem skořice, která se stala 

předmětem sporu řešeného Evropským soudním dvorem a která naplnila požadavek 

grafické znázornitelnosti poukazem na chemický vzorec a slovním popisem. V přihlášce 

bylo uvedeno, že žádá a registraci čichové ochranné známky pro chemickou látku methyl 

cinamátu (methylester kyseliny skořicové), byl připojil její chemický vzorec C6H5-CH = 

CHCOOCH3 a slovní popis ochranné známky 77. Drtivá většina návrhů na zápis ochranných 

známek čichových a chuťových je v současné době ukončena zamítavým stanoviskem 

rozhodovacích orgánů. Tato rozhodnutí jsou však podepřena argumentací založenou právě 

na uvedené nemožnosti grafického zachycení takových označení a jde tedy o argumentaci 

povětšině technickou. Axiologická stanoviska v těchto diskuzích buď přímo absentují, 

nebo tvoří nevýznamnou část argumentačního aparátu. s ohledem na technologický rozvoj 

lze důvodně očekávat, že schopnost grafické znázornitelnosti smyslových vjemů se bude 

v budoucnu rozvíjet a spolu s tímto procesem se bude analogicky rozšiřovat definiční 

rozsah pojmu ochranné známky. Tento trend je v souladu u současným marketingovým 

směrům značkové zaměřeným na maximalizaci všech smyslových vjemů. V důsledku 

rozšiřování pojmu ochranné známky a nových trendů v přiznávání exkluzivních práva 

k jejich využívání představuje monopolizace a komercionalizace kulturní rizika, kterým je 

zapotřebí čelit analýzou tohoto procesu, jeho zhodnocením a přenesením technicistního 

diskurzu do širšího axiologického kontextu. 

Vznik právní ochrany označení 

Ve většině případů dochází ke vzniku právní ochrany označení až jeho zápisem do 

veřejného rejstříku na základě provedeného řízení s jasně stanovenými pravidly. Zápis 

ochranných známek je procesem, který je postaven na dvou odlišných principech. Prvním 

z nich je tzv. absolutní zápisná nezpůsobilost,78 která představuje úřední zkoumání 

podmínek povolení zápisu, z nichž některé z nich jsou formulovány jako nezbytný 

předpoklad (například rozlišovací způsobilost či schopnost grafického znázornění), jiné 

jsou naopak formulovány jako zkoumání neexistence právem stanovených překážek zápisu 

(například. rozpor s veřejným pořádkem či dobrými mravy, použití znaků vysoké 

symbolické hodnoty, klamání veřejnosti, etc.).  

                                                                                                                                                    
76 OHIM č.sp. 428870; online : www.ÚPV.cz 
77 Rozhodnutí ESD č. C-273/00 ze dne 12. 12. 2002, online  http://curia.europa.eu/jurisp (tzv. případ 
Sieckmann) 
78 § 4 Zák. č. 441/2003 Sb. O ochranných známkách 
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V těchto případech posuzuje každou jednotlivou přihlášku úřad, který je musí tyto 

okolnosti prověřit u každé přihlášky z úřední povinnosti. Do procesu rozhodování o zápisu 

ochranné známky je dále promítnut i princip tzv. relativní zápisné nezpůsobilosti 79, která 

vyjadřuje ochranu zásady priority. Jedná se o pravidlo, podle kterého dříve zapsané 

označení brání zápisu shodného či podobného označení pozdějšího. Tento rozpor úřad 

nezkoumá povinně u každé přihlášky individuálně, ale důraz je zde kladen na aktivitu 

samotných majitelů dříve zapsaných označení, kteří musejí svá práva aktivně bránit a to 

tím, že podávají proti takovému zápisu námitky. 

V průběhu řízení o přihlášce ochranné známky dochází k zájmovým a hodnotovým 

střetům, při kterých se do konfliktu dostává na straně jedné soukromý zájem přihlašovatele 

se zájmem veřejným,  představovaným zákonnými podmínkami a na druhé straně 

soukromý zájem přihlašovatele se soukromým zájmem vlastníků dříve registrovaných 

označení. Zatímco první uvedený střet je střetem s většinově uznávanými hodnotami 

a principy, kterým zákonodárce poskytuje ochranu, druhý z uvedených je soukromým 

konkurenčním střetem a probíhá v prostředí hospodářské soutěže. 

Zvláštní pozornost zasluhují případy, představující výjimku z pravidla poskytujícího právní 

ochranu pouze úředně registrovaným označením. Protože se v dalším textu budu zabývat 

otázkou nebezpečí komerční monopolizace artefaktů ve prospěch soukromých uživatelů 

a tím i zužování možnosti jejich veřejného užívání, je třeba hned v úvodu zdůraznit, že 

dále uvedené dva druhy ochranných známek představují zvláštní skupinu a to právě 

z důvodu absence formální registrační procedury jako nezbytné podmínky vzniku ochrany 

a tím i zmíněného komerčního monopolu. Těmito případy jsou takzvané všeobecně známé 

ochranné známky a ochranné známky s dobrým jménem. V obou případech jde o označení, 

která mají silnější a širší právní ochranu než ostatní ochranné známky. V případě 

všeobecně známé ochranné známky (resp. označení) se jedná o ochranu vzniklou na 

základě získání všeobecné známosti označení konkrétních výrobků či služeb mezi 

spotřebiteli, aniž bylo k tomu nutno označení formálně registrovat.80 Specifické je, že 

v tomto případě se jedná o ochranu vztahující se pouze na konkrétní výrobky či služby, pro 

které toto označení svoji faktickou známost mezi spotřebiteli získalo. Známost značky 

v určitém okruhu spotřebitelů musí účastník sám aktivně dokázat v průběhu řízení před 
                                                 
79  § 7 Zák. č. 441/2003 Sb. O ochranných známkách 
80 Za všeobecně známou ochrannou známku se dle či. 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového 
vlastnictví a či. 16 odst. 2 a 3 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví TRIPS) se považuje 
taková, kterou většina spotřebitelské veřejnosti na daném území spojuje s určitým výrobcem, který ji 
užívá pro své výrobky nebo služby 
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úřadem, pokud se chce úspěšně domoci právní ochrany. Současně platí, že tato vlastnost 

není přiznávána posléze automaticky, ale v případě jakýchkoliv dalších podobných řízení 

je opět nutno ji znovu prokazovat.  Známým příkladem sporu o takto chráněné označení se 

stal případ přihlášky slovní ochranné známky VINCENTKA, jehož registrace byla 

požadována pro široký okruh zboží a služeb včetně služeb cestovní kanceláře, taxislužby, 

směnárenství, pronájmu nemovitostí, hostinské činnosti a mnoha dalších. Ve svém 

zamítavém rozsudku Nejvyšší správní soud svoji argumentaci opřel právě o nebezpečí 

rozmělnění významu této ochranné známky, když uvedl:...Vzhledem k tomu, že označení 

VINCENTKA je dlouhodobě spjato s léčivou minerální vodou a že není pochyb o tom, že 

je se jedná o všeobecně známou ochrannou známku, má soud za to, že použití tohoto 

označení pro výrobky a služby jiných tříd (např. jako je taxislužba, směnárenská 

činnost, ale i ostatní) by mohlo velmi pravděpodobně vést k rozmělnění této ochranné 

známky a vzhledem k tomu, že jak pramen této vody, tak í služby žalobce se nachází, resp. 

jsou poskytovány, ve stejném místě, by u spotřebitelů mohlo vzbuzovat dojem vztahu 

mezi tímto zbožím nebo službami a majitelem zapsané ochranné známky. 81 

V případě ochranné známky s dobrým jménem se jedná o označení sice ve většině případů 

již registrované pro konkrétní výrobky a služby, ale natolik silné a významné, že 

spolehlivě odkazuje na svého majitele i mimo takto vymezený rámec výrobků nebo služeb. 

Pravidelně se jedná o označení s vysokou mírou distinktivnosti a atraktivity. V souvislosti 

s touto vlastností tak dochází k přenosu důvěry a spotřebitelského očekávání dobrých 

vlastností výrobků či služeb i na další oblasti mimo dosavadní registrovaný rozsah. 

Dochází k efektu extenze, přenosu reputace i do oblastí, v nichž známka doposud nepožívá 

ochrany z titulu své registrace.  Dobrá pověst ochranné známky je zranitelná a je nutná její 

ochrana proti různým formám negativních zásahů. Mechanizmy těchto negativních zásahů 

spočívají buď ve způsobení újmy rozlišovací způsobilosti ochranné známky, újmu 

způsobenou dobrému jménu této ochranné známky, nebo v neoprávněném těžení 

z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky 82. 

 

                                                 
81  Rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 a 128/2001-157  
82  Rozsudek ESD ze dne 18. 6. 2009, L Oréal SA a další  
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C   Reflexe kulturních paradigmat známkoprávní regulace 

 

1. Dobré mravy a veřejný pořádek 

 

Limity právního vynucování morálky 

Jedním ze základních problémů sociální regulace je otázka oprávněnosti, možnosti 

a vhodnosti vynucování morálních pravidel právem. Tento problém představuje jedno 

z ústředních témat morální a právní filosofie, sociologie a souvisejících společenských věd 

a jeho obsáhlost značně přesahuje zaměření této práce. Přesto je vhodné ve zkoumaném 

kontextu připomenout, že široké názorové spektrum diskurzu sahá tradičně od stanovisek 

liberálních (i.a. MILL 2008) přes stanoviska konzervativní (i.a. DEVLIN 1965) až po 

stanoviska otevřeně morálně nihilistická. Extrémním nihilistickým názorem je například 

stanovisko vyjádřené O.W.Holmesem, dle kterého právo nesouvisí nijak s morálním 

rozlišením dobra a zla a je utvářeno primárně samotnými svobodnými rozhodnutími soudů 

(HOLMES 2009). Holmesův morální nihilismus otevřeně deklaruje nemožnost 

a nepřípustnost morálních soudů v procesu tvorby a aplikace práva. Zásadní význam pro 

tuto debatu představuje dílo Hartovo 83, které se kriticky vymezuje k oběma uvedeným 

protipólům a zejména ve své polemice s lordem Devlinem hledá možnost řešení doposud 

panujícího rozporu mezi přirozenoprávním a pozitivistickým přístupem (HART 2004). 

V podřízení obsahu práva morálnímu kriticismu nachází Hart jeden ze základních principů 

vzájemného vztahu normativních systémů, avšak současně omezuje rozsah morálního 

korektivu na případy zjevného poškozování ostatních, v závažných případech i samotného 

individuálního subjektu. V tomto směru překonává Hart tradiční stanovisko vyjádřené 

Millem omezující morální korektiv výlučně na případy ochrany ostatních.84 Vliv Hartova  

                                                 
83 Myšlenkový význam H.L.A.Harta se projevil i v zahájení široké polemiky, do které se zapojili 
nejvýznamnější představitelé právní a morální filosofie své doby. Do této debaty významně přispěl 
R.Dworkin, který přisuzuje významu morálních pravidel při tvorbě a aplikaci práva naprosto zásadní význam 
a to zejména v souvislosti s interpretací obecných právních pojmů., V akademické polemice s Hartem vzniká 
i významný myšlenkový koncept L. Fullera, který se ve svém díle Morálka práva zabývá otázkou možnosti 
morálního korektivu ve vztahu k pravidlům samotného legislativního procesu  (FULLER 1998). 
84   Jediným účelem, pro který se moc může spravedlivě použít proti jakémukoliv členu civilizované 
společnosti i proti jeho vlastní vůli, je zabránit tomu, aby se ubližovalo jiným. Nikoho nelze plným právem 
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díla významným způsobem zasáhl do společenského diskurzu týkajícího se zejména otázek 

kriminalizace homosexuality, mimomanželských pohlavních styků, prostituce nebo 

stanovení kriterií obscénnosti v měnícím se kulturním prostředí angloamerické společnosti 

druhé poloviny dvacátého století. I v důsledku těchto proměn se nejen přípustnost, ale 

i nezbytnost používání morálního korektivu v procesu přijímání a aplikace práva stala 

v současné době základem většinově přijímaného konceptu.  

Ačkoliv je oblast průmyslových práv zdánlivě nepříliš morálně exponována například ve 

srovnání s oblastmi práva trestního, rodinného či občanského, které se svojí povahou 

bezprostředně dotýkají základních hodnotových systémů a kulturních vzorců jednotlivců 

i sociálních skupin, oblast regulace práv na označení v sobě zahrnuje mnohé problémy 

související s morálními soudy týkajícími se zejména otázek dobrých mravů a veřejného 

pořádku. Při jejich řešení je nezbytné analogické použití mimoprávních socio-kulturních 

normativů. Psaná normativní právní regulace ochranných známek se výslovně na tyto 

mimoprávní socio-kulturní normativy odvolává  a současně implicitně předpokládá, že 

tento vliv bude uskutečňován prostřednictvím aplikačních procesů vzhledem 

k soudcovského charakteru této oblasti práva a nezbytnosti interpretace obecně 

formulovaných právních norem. 

Koncept dobrých mravů a veřejného pořádku v kontextu nového soukromého práva 

Zatímco koncept dobrých mravů je v českém právním řádu trvale obsažen, byť s historicky 

a kulturně odlišným obsahem a interpretací (i.a. SALAČ 2004), právní pojem veřejného 

pořádku zavádí do moderního soukromého práva až teprve nový občanský zákoník 

s účinností k 1.1.2014. Oba koncepty mají svoji oporu v mimoprávních socio-kulturních 

regulativech a v obou případech se jedná o otevřené a relativně neurčité právní pojmy, 

jejichž obsah je určován aplikační praxí. Při neexistenci exaktní definice obou termínů 

nelze mezi nimi vést ani zcela jasnou odlišující hranici, přesto je nutné si uvědomit jejich 

principiální vzájemnou odlišnost. Dobré mravy jsou chápány jako socio-kulturní regulativ, 

který je generován v prostředí společenské interakce, zatímco veřejný pořádek je 

požadavek směřující k udržení koheze, integrity a funkčnosti celku. 

Zásadní používanou interpretaci poskytl Ústavní soud ČR ve své interpretaci tohoto pojmu, 

když stanovil, že:...dobré mravy jsou souhrnem etických, obecně zachovávaných 

                                                                                                                                                    
nutit, aby něco konal nebo trpěl proto, že to tak bude pro něho lepší, protože ho to učiní štastnějším, 
a protože je to - podle mínění jiných - moudré nebo dokonce správné   (MILL  2008) 
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a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, 

aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické 

společnosti. Tento obecný horizont, který vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální obsah 

v prostoru a času, musí být posuzován z hlediska konkrétního případu také právě v daném 

čase, na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu.  85 

Interpretace dobrých mravů jedním z tvůrců nové koncepce občanského práva je souhrnně 

vyjádřena jako zvyklosti slušných lidí  (ELIÁŠ 2013). Adjektivum slušný se v textu zákona 

objevuje pravidelně v souvislosti s přímou vazbou na mimoprávní regulativy často 

explicitně uvedené, případně se zákon odvolává na zásady slušnosti, které však rovněž 

ponechává v rovině otevřeného právního pojmu. Jako konkrétní příklady může posloužit 

dikce následujících ustanovení : 

•  Pokud pozůstalost nestačí ke krytí nákladů toho způsobu pohřbu, jaký si zesnulý 

přál, musí být pohřben alespoň slušným způsobem podle místních zvyklostí.86 

•  Důvod opuštění rodinné domácnosti, popřípadě důvod odmítání návratu, posoudí 

soud podle zásad slušnosti a dobrých mravů. 87 

•  Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní 

útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující 

plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad 

slušnosti .88 

•  Z důvodu slušnosti lze přiznat příspěvek na výživné i jiné osobě, pokud jí usmrcený 

poskytoval takové plnění, ač k tomu nebyl podle zákona povinen  89 

Uvedené příklady textu nového občanského zákoníku současně ilustrují současně jiný 

významný socio-kulturní aspekt legislativní praxe, kterým je způsob užití jazyka v psané 

normativní regulaci. Autorům nového občanského zákoníku je vytýkána jazyková 

archaičnost, která potenciálně vede ke klamnému závěru při interpretaci některých pojmů 

a těžké přístupnosti textu laické i odborné veřejnosti. Na druhé straně je možné si 

povšimnout reflexe proměny společenského paradigmatu prostřednictvím jazyka. Snaha 

o restituci a rehabilitaci některých principů naráží na odlišné chápání, které doznalo 

                                                 
85  Usnesení   II. ÚS 249/97 
86  § 114 odst.2 NOZ 
87  § 691 odst.2 in fine NOZ 
88  § 2959 NOZ 
89  § 2966 odst.2 NOZ  
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významového posunu a v jehož důsledku se například uvedené znovuobnovené používání 

korektivu slušnosti či místních zvyklostí jeví obecné i odborné veřejnosti mnohdy jako 

archaické. Stejný příklad je možno uvést u používání adjektiva spravedlivý zejména ve 

spojeních jako je spravedlivý obchod a podobně, kdy je takové spojení často klamně 

považováno za neobratný překlad fair business nebo o archaismus. Výhrady vznášené 

proto zdánlivě pouze proti zvoleným jazykovým prostředkům mají  v mnoha případech 

hlubší kořeny, které svědčí o doposud přetrvávajících následcích právního a morálního 

nihilismu, kterým česká společnost prošla v průběhu druhé poloviny 20. století. Z téhož 

důvodu není doposud v české společnosti koncept dobrých mravů a veřejného pořádku 

dostatečně internalizovaným normativním subsystémem. 

V úvahách o vzájemném vztahu různých druhů regulativů je nutno rozlišovat míru jejich 

vzájemného působení v závislosti na konkrétní oblasti regulace. Na rozdíl od citovaných 

oblastí práva rodinného či trestního, u kterých je typická například výrazná míra vlivu 

morálních a náboženských pravidel,v jiných oblastech se vliv ostatních regulativů 

výrazněji neuplatňuje. Je to dáno zejména technicko regulační povahou určitých oblastí 

právní regulace, ve které převažuje zájem na unifikaci pravidel nad jejich individuální 

variabilitou a adaptabilitou umožněnou jejich interakcí s ostatními druhy norem. 

U některých druhů právních norem je tak možno konstatovat vysoký stupeň morální 

indiferentnosti způsobených právě touto jejich povahou. Je možno příkladmo uvést 

technické normy, bezpečnostní standardy, pravidla silničního provozu a mnoho dalších 

příkladů dokládajících prioritní potřebu unifikace vnitrostátní, komunitární či mezinárodní. 

V těchto oblastech je legislativa nucena ve velké míře abstrahovat od socio-kulturních 

specifik ve prospěch unifikace a tím i posílení možností kooperativního jednání.  

Na druhé straně je významné zabývat se otázkou procesu vzniku těchto technických 

standardů, jejichž kulturní podmíněnost je ve většině případů zřejmá a odvoditelná od 

konkrétní historicko kulturní tradice. Právě v zdánlivě technicistních oblastech je proto 

možné vystopovat výrazné akulturační prvky způsobené procesem dobrovolné či násilné 

akulturace. Příkladem tohoto fenoménu může být regulace silničního provozu přikazující 

jízdu vpravo či vlevo v různých oblastech světa, odlišný tvar zásuvek elektrického proudu, 

rozchod kolejnic tramvají či železnice nebo síla elektrického napětí 110/220 Voltů. Tyto 

známé příklady nejsou považovány za výraz hodnotové diference odlišných komunit, ale 

jsou právě historicky projevem dosažené priority v procesu technologického soutěže 

a následně důkazem hospodářského a politického vlivu v různých oblastech světa, ve 
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kterých byly tyto standardy přirozeně či násilně zaváděny. Uvedené příklady jsou tak 

i argumentem dokládajícím hospodářský, politický a kulturní vliv například v bývalých 

koloniích, na dobytých územích či v úzce hospodářsky kooperujících oblastech. 90 

Oblast práv duševního vlastnictví, do které práva na označení a ochranné známky náleží, je 

z tohoto pohledu diferencována. Je patrné, že zejména oblasti patentového práva, práva 

k průmyslovým vzorům či polovodičovým prvkům spadají do skupiny s výrazným 

akcentem technicko-regulační funkce, ve které se význam mimoprávních normativních 

regulativů uplatňuje v omezené míře. Na straně druhé však zejména právo autorské či 

zkoumaná oblast ochranných známek představuje skupinu v tomto ohledu odlišnou. Socio-

kulturně podmíněné mimoprávní regulativy zde mají zejména prostřednictvím aplikační 

a interpretační praxe široké pole uplatnění a jejich vliv na tuto oblast regulace je 

významný. 

Ochranné známky, veřejný pořádek a dobré mravy 

Požadavek souladu zapisovaného označení s veřejným pořádkem a nebo dobrými mravy je 

explicitně obsažen v zákoně o ochranných známkách a to bez další podrobnější 

interpretace obou těchto pojmů.91 Obsah těchto otevřených pojmů je vytvářen průběžnou 

rozhodovací praxí, která se ustálila na stanovisku, dle kterého: za označení, která odporují 

veřejnému pořádku, jsou ve známkoprávní praxi pokládána taková označení, která jsou 

v rozporu s ústavními zásadami, na nichž je Česká republika konstituována, jakož i jména 

státních činitelů a dalších osob, které se zasloužili o stát, označení či názvy státních 

orgánů, politických stran, veřejnoprávních institucí apod.92 Toto stanovisko bývá 

judikaturou často citováno a tvoří východisko další podrobnější interpretace. Otázka 

dobrých mravů je zde chápána úzce a to ve vztahu k charakteru právní ochrany ochranných 

známek. Ve výkladové praxi se proto používá především argumentů opírajících se 

o kriterium veřejného pohoršení, čímž je koncept dobrých mravů vztažen k principu 

většinově sdílených kulturních vzorců. Za označení, která se dobrým mravům příčí jsou 

tradičně považována označení hanlivá, neslušná, nemorální a pornografická.93 Například 

metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví konkretizují tuto problematiku  

                                                 
90  Známý je příklad změny pravidel silničního provozu měnící dosavadní jízdu vlevo na jízdu vpravo  po 
německé okupaci Československé republiky v r. 1939. Jednalo se o jedno z prvních opatření nacistické 
okupační správy na území protektorátu Čechy a Morava. 
91 § 4 /f zák č.441/2003 Sb. O ochranných známkách 
92 Rozhodnutí ÚPV ;  O - 198168 ; online www.ÚPV.cz 
93 Ibid. 
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příkladmým výčtem dle kterého se jedná o ...označení odporující dobrým mravům 

a veřejnému pořádku jsou považovány například nemravné obrázky, pohoršlivá 

a nemravná označení, symboly propagující nebo evokující násilí, rasismus, zločinné 

ideologie (vyobrazení hákového kříže, Ku-Klux-Klan apod.), drogy či označení 

pornografického charakteru.   94 

Aplikační a výkladová praxe reflektuje skutečnost, že jednotlivé normativní systémy 

nepředstavují striktně ohraničený a taxativně definovatelný katalog pravidel a zachází 

s těmito koncepty jako s pojmy otevřenými a částečně významově se překrývajícími. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se obsah těchto pojmů tříbí a artikuluje na konkrétních 

případech, tedy na konkrétních označeních a kontextu jejich použití, nepředstavuje tato 

skutečnost takovou obtíž, jakou by jinak činilo abstraktní vzájemné vymezení. Současně 

byla vícekrát v rozhodovací praxi konstatována relativní otevřenost tohoto pojmu a zásadní 

korelace jeho obsahu s dynamikou mimoprávních socio-kulturních regulativů. Toto 

stanovisko bylo vyjádřeno v koncentrované podobě například názorem, dle kterého: 

Veřejný pořádek není kategorií absolutní, ale veličinou proměnlivou, jehož obsah se řídí 

sociálními, etickými, politickými a hospodářskými poměry a názory.  95 

Požadavek souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem je jedním z tzv. absolutních 

důvodů zápisné nezpůsobilosti 96 K případnému rozporu s veřejným pořádkem či dobrými 

mravy se přihlíží z úřední povinnosti, tedy bez nutnosti vznesení námitek některou ze 

stran. Touto procedurální zásadou je zaručeno, že státní orgán zkoumá každou 

z předložených přihlášek též z hlediska jejich souladu s uvedenými kriterii. Efektivita 

normativního systému je i v tomto případě závislá významně na jeho vnitřní 

konzistentnosti a předvídatelnosti rozhodování. Z tohoto důvodu je v zájmu rozhodovací 

praxe výklad neurčitých právních pojmů sjednocovat. Děje se tak především cestou 

zveřejňování jednotlivých rozhodnutí včetně argumentačního aparátu obsaženého v jejich 

odůvodněních a současně vydáváním metodických materiálů státních orgánů, zejména 

ÚPV. Tyto procesy probíhají i na unijní a mezinárodní úrovni a slouží nejen k sjednocení 

rozhodovací praxe, ale též k harmonizaci legislativní činnosti. K efektivitě těchto procesů 

významně přispívá i dostupnost jednotlivých národních i mezinárodních elektronických 

                                                 
94 Ustanovení čl.3.1.4 , Metodické pokyny ÚPV, Ochranné známky; Online ; www.ÚPV.cz 
95 Rozhodnutí ÚPV O - 149315 
96 Ustanovení § 4/ f. zák č. 441/2003 Sb. O ochranných známkách.  
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databází 97 a možnost elektronického vedení jednotlivých řízení týkajících se registrace 

ochranných známek. 

Ochrana jmen význačných osob a institucí 

Právem poskytovaná ochrana jmen je provedena několika formami založenými na 

vzájemně odlišném principu a hodnotovém východisku. Proto je třeba při jejím zkoumání 

rozlišovat   

• ochranu samotné symbolické hodnoty označení 

• ochranu před klamáním veřejnosti neoprávněným používáním těchto označení  

• ochranou před zásahem do soukromých práv na ochranu osobnosti.  

Současně je ale nutné vzít v úvahu skutečnost, že umožněním zápisu nevhodného označení 

je možno dosáhnout ohrožení několika těchto chráněných zájmů najednou a proto se často 

v řešení konkrétních případů jednotlivé roviny vzájemně prostupují a doplňují. 

Ochrana jmen význačných osob a institucí ochrany je jednou z tradičních forem restrikce, 

kterou je chráněna jejich symbolická hodnota těchto jmen před rozmělněním či 

dehonestací vyvolanou zejména agresivní komerční praxí. Míra symbolické hodnoty a tím 

i veřejný zájem na její ochraně je odrazem konkrétního socio-kulturního prostředí a jeho 

změn. Legislativní, interpretační i aplikační praxe musí proto na takové změny pružně 

reagovat.  Specifickým znakem současné českého společnosti je její výrazné ovlivnění 

vysokou frekvencí a intenzitou socio-kulturních změn v průběhu minulého století. Tyto 

změny endogenního i exogenního charakteru vedly kromě jiného též k častým proměnám 

používané symboliky, přejmenovávání veřejného prostoru, k fyzické likvidaci symbolů 

předchozích epoch a často překotné instalaci symbolů nových. Častá ideologická 

reinterpretace vlastních dějin a další průvodní jevy tak vedly k oslabení  skupinové identity 

a koheze a tím i k relativizaci autorit, dehonestaci či přímo kriminalizaci exponentů epoch 

předcházejících 98, radikálním změnám hodnotových měřítek i komplexních kulturních 

vzorců.  Významným nástrojem všech těchto změn byla vždy i právní regulace, která nově 

přijímaná či oktrojovaná hodnotová stanoviska petrifikovala. Jedním z prvních příkladů je 

                                                 
97  Seznam zahraničních databází online : http://ÚPV.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-
ochrannych-znamek/zahranicni-databaze.html 
98 V českém veřejném diskurzu není akcentována skutečnost, že problematika vztahu nové společnosti k 
exponentům předchozích epoch je historicky tradiční a přes nepopiratelná regionální specifika vykazuje též 
řadu shodných a univerzálních rysů. Tyto koncepty byly rozpracovány a na jejich vzájemné rozpory 
v novodobé morální a právní filosofii poukázala řada autorů (i.a. FULLER 1998).  
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již právní úprava z roku 1920 99, která zakazovala v nově vytvořené Československé 

republice používání všech názvů, které upomínaly na státoprávní poměry před 28. říjnem 

1918 včetně jakýchkoliv připomínek osob, které projevily nepřátelské smýšlení k myšlence 

čechoslovakismu. Na druhé straně je významné, že stejná norma bránila zneužívání 

označení československý a jmen osob, které se o vznik nového státu zasloužily. Tentýž 

předpis obsahoval rovněž na svoji dobu velmi osvícený zákaz rušení historických názvů 

(PATERA 1934). 

Ochrana jmen a názvů institucí z důvodu jejich symbolického významu je v současné době 

považována za součást ochrany dobrých mravů a veřejného pořádku a tím i důvodem 

odmítnutí registrace ochranné známky, jejíž znění by uznávané a sdílené hodnoty 

ohrožovalo. V prostředí sbližování právních řádů na komunitární i internacionální úrovni 

a celkového procesu globalizace podpořeného novými komunikačními technologiemi 

navíc dochází k rozšiřování sféry sdílených hodnot a symbolů a tím i nezbytnosti jejich 

ochrany v mezinárodním měřítku a multikulturním prostředí. Proto se rozhodovací 

a interpretační praxe rozšířila a do rozsahu chráněných jmen byla zahrnuta označení 

osobností, které se pozitivním způsobem zasloužily o dění ve světě. Významným 

publikovaným případem opírajícím se o tento princip bylo odmítnutí registrace označení 

LADY DIANA, kdy český Úřad průmyslového vlastnictví ve svém rozhodnutí na podporu 

svého negativního stanoviska zhodnotil význam osoby, které přisoudil uvedený status 

takto: ...slovní spojení ”LADY DIANA” je shodné s obecným oslovením princezny Diany 

z Walesu, která byla bezpochyby jednou z nejznámějších žen veřejného života naší 

současnosti. K její popularitě přispěla nejenom příslušnost ke královské rodině ve Velké 

Británii, ale zejména její rozsáhlá charitativní činnost po celém světě... byla populárnější 

než princ Charles.....,byla nejfotografovanější ženou na světě,.....byla nejlepší 

velvyslankyní Británie... 100 

Zvláštní problematiku vzájemného střetu principů ochrany vlastního jména  představují 

případy, kdy jméno osoby, které má samo o sobě v daném socio-kulturním prostředí 

symbolickou hodnotu, koliduje se shodným skutečným jménem jmenovce, který je 

přihlašovatelem ochranné známky. Tyto případy nejsou výjimkou, neboť lze důvodně 

předpokládat, že jsou jmenovci známých osob aktivně vyhledávány za účelem legitimizace 

                                                 
99    Zák. č. 267/ 1920 Sb. z.a.n. 
100  Rozhodnutí ÚPV O-131254-98 
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spekulativních registrací označení nesoucích jména známých osob. Významným je případ 

navrhovatele Alojze Masaryka, který doložil svůj příbuzenský vztah k prvnímu 

československému prezidentovi a požadoval zápis slovní ochranné známky a kombinované 

ochranné známky pro alkoholické nápoje ve znění 

 

 

 

Při posuzování přihlášky bylo Úřadem konstatováno, že: V obchodním styku je… pro 

nákup takto označeného zboží rozhodný slovní prvek, přičemž jeho význam může 

u veřejnosti vyvolat asociaci s příjmením prvního československého prezidenta Tomáše 

Garrigue Masaryka. Úloha TGM při vzniku Československé republiky je natolik 

nepřehlédnutelná, že má charakter historického symbolu spojeného s českou státností. 

Z těchto důvodů je přihlašované označení vyloučeno...ze zápisu do rejstříku. 101 Totéž 

rozhodnutí výslovně uvádí, že je nutno odmítnout vždy též zápis ... symbolů, jejichž zápis 

by se jevil jako kontroverzní či nedostatečně uctivý ke kulturní historii, národnímu cítění  

apod.  ., neboť znak vysoké symbolické hodnoty může představovat ...jména významných 

osobností české historie či nadací, kulturních nebo vzdělávacích spolků či symboly 

významné z hlediska bezpečnosti.  102 

Veřejnému pořádku dle ustálené judikatury odporují též označení, která obsahují jména 

význačných institucí. Mezi nejčastěji citované názvy institucí spadající pod tuto formu 

ochrany patří tradičně názvy nejvyšších státních orgánů, politických stran nebo organizací 

– parlament, soud, senát, národní banka, poslanec, ODS a podobně. Této ochrany ale 

požívají i názvy dalších význačných institucí jako například Národní galerie, Česká 

filharmonie a podobně. V případech ochrany jmen význačných institucí se rovněž ve 

většině případů jedná o souběh ochrany symbolické hodnoty těchto označení a snahy 

zabránit vyvolávání klamného dojmu, že výrobky či služby takto označované jsou 

poskytovány či garantovány těmito institucemi požívajícími obecné vážnosti a důvěry. 

                                                 
101  Rozhodnutí  ÚPV O-430800 
102 Ibid 
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Tuto problematiku je v ČR možno dobře ilustrovat na aktuální tendenci rozvoje 

mimosoudního řešení sporů formou rozhodčího řízení, které s sebou přináší vznik nových 

soukromých rozhodčích organizací. Ve své marketingové komunikaci 103 tyto společnosti 

nezřídka využívají vžité a respektované symboliky státní justice. V řadě případů se tyto 

společnosti pokoušely získat pro tato svá označení ochranu ve formě ochranné známky. 

Jednalo se například o kombinovaná označení ve znění : 

   104  105 

V případě uvedených označení bylo konstatováno že vyobrazení navozují dojem 

oficiálního znaku či loga státní instituce, která se zabývá rozhodčí činností a tím je jejich 

klamavost ve vztahu k průměrnému spotřebiteli na překážku registraci takových označení. 

O individuálním posuzování každého případu a autonomním postavení rozhodovacích 

autorit svědčí skutečnost, že obdobné označení bylo zaregistrováno ve prospěch 

podobného soukromého subjektu OHIM v roce 2011, tentokrát však již bez grafických 

prvků navozujících asociace se soudními orgány. 106 O individuálním posuzování 

a autonomním rozhodování jednotlivých autorit svědčí i případ týkající se typického  

zástupce skupiny chráněných názvů institucí, jímž  je značení Parlament. které bylo jako 

kombinovaná ochranná známka registrováno pro alkoholické nápoje, restaurace 

a propagační činnost ruským přihlašovatelem prostřednictvím WIPO 107 v roce 2000. 

V této souvislosti je možno poukázat na skutečnost, že v ruské tradici není výraz 

Parlament pro nejvyšší zastupitelský orgán státu obvyklý, neboť odpovídající orgán Ruské 

federace nese označení Státní duma. V této souvislosti je možno doložit, že žádná 

z ochranných  známek ve znění DUMA, které jsou registrovány v databázích ÚPV, OHIM 

a WIPO nebyla registrována navrhovatelem z Ruské federace či zemí bývalého SSSR. 

                                                 
103 O marketingové komunikaci lze hovořit s ohledem na skutečnost, že tyto rozhodčí orgány fungují na 
komerční bázi a kromě klasické inzerce využívají i další moderní marketingové metody.   
104  ÚPV č.sp. 432363  
105  ÚPV č.sp. 427007 
106 OHIM č.sp. 9440454 
107 WIPO č.z . 732717 
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Jako překvapivé je možno hodnotit rozhodnutí ÚPV, které povolilo registraci označení 

PARLAMENT ve prospěch přihlašovatele Pivovary Staropramen s.r.o. pro široký rozsah 

výrobků: kelímky, pasparty, plakáty, plakáty velké plošné, rozetky, účtenky, papírové 

tabule, papírové láhve, papírové visačky, novoroční přání, tužky, letáky, jídelní lístky, 

papírové ubrousky;  tácky papírové, pohárky skleněné, sklenice, poháry keramické, holby 

keramické, stojany na jídelní lístky, keramické porcelánové tácky, porcelánové džbány;  

pivo, lehká piva a ležáky, vody minerální a šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy 

a jiné přípravky k přípravě nápojů;skleněné popelníky, porcelánové popelníky, keramické 

popelníky; služby v oblasti zábavy, sportovní a kulturní aktivity; služby spojené 

s provozováním pohostinství, restaurace, dočasné ubytování. 108  Rozhodnutí o přiznání 

exkluzivity se jeví vzhledem rozsahu výrobků jako významné a ovlivní s vysokou 

pravděpodobností budoucí výkladovou a aplikační praxi. Je tomu tak i s ohledem na 

skutečnost, že označení PARLAMENT  bylo v minulosti řazeno teorií mezi učebnicové 

příklady označení významné státní instituce s nárokem na zvláštní právní ochranu. 

V současné době je možno dále zaznamenat snahy o komercionalizaci a neoprávněné 

využívání obecné známosti symbolů evropské integrace. o se týká nejen žádostí 

o registraci grafických symbolů, ale i slovních označení. Příkladem takového neúspěšného 

pokusu je například snaha soukromé obchodní společnosti o registraci a tím i výlučné 

právo na používání označení  Czech Republic- a European Union Member 109.  I když více 

než 150 registrovaných ochranných známek obsahuje odkaz na symboliku EU, je nutné 

v každém jednotlivém případě znovu zkoumat, zda se v daném případě nejedná o možnost 

jejího zneužití zejména k vyvolání klamného dojmu, že jde o službu či produkt, jehož 

kvality jsou garantovány evropskými institucemi, případně o klamavý dojem, že jde 

o službu poskytovanou přímo orgánem evropské unie. Proto existují značky využívající 

této symboliky, u kterých nebyla shledána intenzita tohoto nebezpečí vůči průměrnému 

spotřebiteli relevantní. Je tomu tak například u kombinované ochranné známky firmy 

British American Tobacco Italia S.P.A 110 . Zamítnuta byla na druhé straně přihláška 

kombinované ochranné známky ve znění : 

 

                                                 
108  ÚPV č.sp. 498104 
109  ÚPV č.sp. 471551 
110  OHIM  č.sp. 3176716 ;   
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111 

V tomto případě je patrné, že přiznání exkluzivního práva na používání užité symboliky 

pro bankovní služby by vytvářelo nepřijatelný monopol a nezaslouženou výhodu pro 

navrhovatele ABN Amro Holding. Podobným neúspěšným pokusem o získání 

exkluzivního přístupu k využití obecně respektovaných názvů a symbolik je případ 

kombinované ochranné známky ve znění Euro Clinic Prague nebo obrazová ochranná 

známka společnosti Euro Trucks & Parts Limited. 

112               113 

 

Na uvedeném příkladu ochrany symboliky evropské unie je možno demonstrovat již dříve 

konstatovanou skutečnost, že různé důvody ochrany jmen osob a institucí je v mnoha 

případech možno kombinovat, protože hrozí nebezpečí poškození několika zájmů 

souběžně. Z uvedených příkladů vyplývá, že důvody ochrany spočívající v riziku narušení 

vysoké symbolické hodnoty významných jmen osob jsou současně často doplněny důvody 

nebezpečí zneužívání označení ke klamání spotřebitele a znemožnění vytvoření falešné 

asociační vazby mezi takovým označením a výrobkem, který by v takovém případě 

nespravedlivě a klamavě těžil z autority a důvěryhodnosti známého jména osoby či 

instituce. Argumentace autoritou 114 je osvědčeným prostředkem marketingové 

                                                 
111 OHIM č.sp.602623817 
112 ÚPV č.sp.109 
113 OHIM č.sp. 11030475  
114  Tento mechanizmus popsal již obšírně V.Pareto, který jej vysvětluje jako odvolávání se na autoritu bez 
bližšího zkoumání její kompetence v dané oblasti. Poznatek, označovaný jako derivace afirmace případně 
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komunikace, avšak právě proto jsou je nutno zabránit nebezpečí klamání spotřebitele 

a nečestného jednání ze strany soutěžitelů. Vzhledem k agresivitě marketingových praktik 

se v této oblasti nelze spoléhat na mimoprávní regulaci a autoregulaci a známkoprávní 

regulace tuto skutečnost reflektuje. Dokládá to i publikovaná argumentace v případě 

negativního rozhodnutí ve věci neúspěšné registrace kombinovaného označení přihlášky 

kombinované ochranné známky společností EURA holding a.s. zabývající se exekucemi, 

oddlužením a obchodu s realitami ve znění : 

115 

V zamítavém rozhodnutí bylo v tomto případě konstatováno, že důvodem je skutečnost, že 

by takové označení:... mohlo klamat veřejnost co do povahy a původu nárokovaných služeb 

přihlašovaného seznamu. Konkrétně, s ohledem na kombinaci modro-žlutého provedení 

hvězd naznačujících kruh a množného slova „EURA“ označujícího oficiální platidlo více 

jak poloviny států EU by označení vzbuzovalo ve veřejnosti asociaci garantování služeb 

evropskou výkonnou mocí či souvislost mezi nimi a činností Rady Evropy,  případně ES. 

Na tomto negativním stanovisku nezměnil nic ani poukaz na skutečnost, že z hlediska 

grafické podobnosti nejde o věrnou imitaci evropské vlajky a tedy nehrozí nebezpečí 

záměny či asociace. V tomto bodě bylo shledáno, že Ačkoliv je tedy celkový vjem 

přihlašovaného označení jiný, než aby v něm jeho obrazový prvek bylo možno považovat za 

část evropské vlajky, odvolací orgán shledal, že stále obsahuje prvky, které asociují 

evropský kontext. Jedná se totiž o to, že celkový styl přihlašovaného označení se shoduje se 

stylem, jenž je ve většině používán evropskými agenturami a dalšími decentralizovanými 

orgány. Jejich společným jmenovatelem je název či akronym názvu instituce v kombinaci 

s obrazovým prvkem odkazujícím na Evropskou unii (žluto modrá barva, přítomnost 

hvězdiček, jež ani nemusejí být v počtu 12 či v úplném kruhu).116 

Nebezpečí klamání spotřebitele zdánlivou souvislostí s orgány či organizacemi Evropské 

unie bylo zesíleno i srovnáním navrhovaného označení obsahujícího pět žlutých hvězdic 

                                                                                                                                                    
derivace autoritou, považuje za jeden z hlavních mechanismů, kterými je ve společnosti zakrývána (vědomě 
či nevědomě) skutečná podstata lidského jednání (MUCHA  2011). 
115  ÚPV č.sp. 485676  
116 ÚPV  č.sp. O-485676 ; online : www.upv.cz  
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s obdobnými logy organizací Evropské unie, které reminiscenci na grafický prvek žlutých 

hvězd rovněž obsahují, jako například : 

        117 

Z podobných srovnání je patrné, že i když v daném případě návrh na registraci ochranné 

známky neobsahuje symbol v jeho úplnosti, i jeho částečné použití může v průměrném 

spotřebiteli v daném socio-kulturním prostředí vzbudit klamavý dojem o vztahu označení 

výrobků či služeb a významné mezinárodní organizace. V daném případě nebyl shledáno 

ani jako dostatečný fakt, že bylo toto označení tvořeno částí názvu firmy přihlašovatele – 

EURA holding a.s.,zabývající se poskytováním finančních služeb a využívající i přes 

neúspěch se svojí snahou o registraci ochranné známky nadále ve své grafické prezentaci 

náznakově symboliku EU. 118 

Ochrana je poskytována i osobám, jejichž právo na jméno a ochranu projevů osobní 

povahy by mohlo být dotčeno registrací identické nebo zaměnitelné ochranné známky 

jiným subjektem. Tyto osoby se mohou domáhat svého práva na ochranu osobnosti formou 

námitek a požadovat odmítnutí registrace takového označení. 119 Za projevy osobní povahy 

je běžně pokládáno jméno, příjmení, vyobrazení či pseudonym. Vzrůstající nebezpečí 

parazitování na těchto hodnotách však vede v současnosti celou řadu známých osobností 

k dříve neobvyklé praxi, kdy samy tyto osoby, nebo jejich dědicové registrují jména či 

charakteristické projevy osobní povahy těchto osobností ve formě ochranné známky. 

Příkladem takových zesílených snah o ochranu osobnostních práv jejich registrací ve 

formě ochranné známky je například zápis kombinované ochranné známky Nadací Dagmar 

a Václava Havlových Vize 97 chránící příznačné spojení autogramu bývalého prezidenta 

se symbolem srdce nebo ochranné známky zapsané proslulým hokejovým brankářem 

Dominikem Haškem, která chrání současně s jménem, grafickou podobou autogramu též 

přezdívku i charakteristické spojení s číslem dresu 39 v provedení: 

                                                 
117 WIPO  6 ter Nr. QO144; online:  www.wipo.cz 
118 http://www.eura-holding.eu/ 
119 § 7 písm. h) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách 
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 120     121 

Pro ochranu svého jména ve formě ochranné známky se rozhodly například známé 

osobnosti veřejného života. jako Jiřina Bohdalová 122, Helena Vondráčková 123, Karel 

Plíhal 124 a další. Z rozhodnutí pozůstalých se této ochrany dostalo například jménu 

a příjmení Karel Kryl 125. Tuto dříve neobvyklou praxi registrace vlastních jmen formou 

ochranné známky ovlivnily množící se případy snah nejen o zneužívání těchto jmen, ale 

i přímé pokusy o jejich registraci soukromými subjekty. Mediální pozornosti se dostalo 

sporu zpěváka Karla Gotta, který musel čelit pokusu zápis ochranné známky označení 

Karel Gott  podané jeho bývalým obchodním společníkem.126   

Trend posilování ochrany osobnostních práv formou registrace projevů osobní povahy jako 

ochranných známek je trendem poslední doby i v mezinárodním měřítku, o čemž svědčí 

i skutečnost, že ochranná známka Elvis Presley představující autograf zpěváka, který 

zemřel již v roce 1977, byla registrována v až roce 2000 a první z řady ochranných známek 

tvořených jménem a příjmením americké herečky Marilyn Monroe byly registrovány až 

v druhé polovině devadesátých let minulého století navzdory skutečnosti, že tato herečka 

zemřela již v roce 1962. Tento trend je možno spatřovat i v ochraně názvů smyšlených 

bytostí , kdy dochází teprve v nedávné době k zesilování dosavadní ochrany vyplývající 

zejména z autorských práv formou registrace ochranných známek analogicky k tendencím 

v ochraně jmen osobností existujících. 127 Kombinovaná ochranná známka ve znění 

Mickey Mouse byla společností The Walt Disney Company registrována až v roce 1990, 

tedy více než půl století poté co se populární postavička animovaného filmu zrodila 

a slovní podoba této ochranné známky byla pak ve formě několika slovních ochranných 

                                                 
120 ÚPV č.sp.10605426  
121 ÚPV č.sp.130520   
122 ÚPV č.sp.503805 
123 ÚPV č.sp.435564 
124 ÚPV č.sp.432636  
125 ÚPV č.sp.451126 
126  ÚPV č.sp. 438055 
127 V českém prostředí je například přihlášena existující ochranná známka těžící z proslulosti fiktivního 
největšího žijícího čecha a to ve znění Pravý český jogurt Járy Cimrmana. (ÚPV č.sp. 121698 ) 
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známek ve všech případech registrována až po roce 2000. Není přitom pochyb že uvedená 

korporace je vlastníkem velikého množství autorských práv a jiných nástrojů k ochraně 

svého cenného duševního vlastnictví. Jak patrno nutnost jejich posílení o ochranné známky 

se vyskytla teprve v době nedávné. 

 128         129 

 

Lze konstatovat, že ochranná známka se stává stále více paralelní formou ochrany 

duševního vlastnictví v souběhu s jinými formami, jaké představuje zejména právo 

autorské, patentové, právo na ochranu osobnosti a další. Je to následkem zvyšující se 

četnosti, intenzity a sofistikovanosti útoků na chráněné duševní vlastnictví. 

K objektům ochrany osobnostních práv patří podle ustáleného výkladu rovněž Přezdívka. 

V každém konkrétním případě je však nutno prokazovat, že jde o natolik příznačné 

označení, že jeho neoprávněné použití vede k zásahu do osobních práv kvalifikované 

intenzity. Z tohoto hlediska je pozoruhodná probíhající registrace ochranné známky ve 

znění DŽAMBULKA130, která je v prostředí bulvárních medií spjata s přezdívkou zpěvačky 

Ivety Bartošové, jejíž osudy tato media se značnou pozorností průběžně sledují. Návrh na 

zápis tohoto označení byl podán bez vědomí zpěvačky a je tedy na jejím uvážení, zda se 

rozhodne této registraci aktivně zabránit. Tento příklad je vhodný pro demonstraci rozdílu 

mezi jednotlivými skupinami důvodů právní ochrany jména. Jméno či přezdívka zpěvačky 

v daném i jakémkoliv analogickém případě netvoří beze vší pochyby označení hodné 

ochrany na základě skutečnosti, že se jedná o významnou celospolečenskou hodnotu, na 

jejíž ochraně je legitimní a intenzivní veřejný zájem. Může se však přesto jednat o zásah do 

soukromých osobnostních práv konkrétní osoby. Z tohoto důvodu nebude shoda ochranné 

známky či její zaměnitelnost posuzována z úřední povinnosti, ale pouze tehdy, pokud se 

dotčená osoba sama aktivně těchto svých práv dovolá.   

                                                 
128  ÚPV-OHIM č.sp.58952 
129  OHIM č.sp.1900026 
130  ÚPV č.sp. 506654 



 70 

Ochrana projevů osobní povahy je právem chápána šířeji a jsou do ní zahrnovány i jiné 

složky, než tradičně uváděné jméno, příjmení, vyobrazení či přezdívka. Příkladem je 

chráněné označení SLUNCE V DUŠI. Ochranná známka tohoto znění byla registrovaná 

v roce 1999 RNDr. Janem Zákopčaníkem, populárním televizním moderátorem předpovědi 

počasí, který toto úsloví učinil populárním právě v souvislosti s jeho používáním v České 

televizi. 131  Poté, co bylo toto označení formou licence poskytnuto k využití označení 

bylinných nápojů, bylo následně vedením České televize zakázáno jeho používání ve 

vysílání s ohledem na zákaz skryté reklamy. Celá kauza byla široce medializována 132 

a svědčí o komplikované vzájemné provázanosti práv na ochranu osobnosti a širokého 

potenciálu jejich komerčního využívání. 

Vulgarita a ochrana veřejného prostoru 

Otázka vulgarity a veřejného pohoršení z ní plynoucí je nepochybně jednou 

z nejvýznamněji socio-kulturně podmíněných. Obtížnost stanovování společenských 

standardů je nepochybná a narůstá. Známým příkladem rozhodnutí, ve kterém byl 

odmítnut zápis označení pro rozpor s dobrými mravy a veřejným pořádkem z důvodu 

vulgarity, je rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22.6.2011, kterým byla 

zamítnuta přihláška ochranné známky POSRANEJ ŽIVOT. Základem zamítavého 

stanoviska Úřadu byl argument označující slovní prvek "posranej" za všeobecně vnímaný 

jako vulgární a pohoršlivý výraz. Navrhovatel podal proti tomuto negativnímu rozhodnutí 

odvolání, ve kterém dokládal, že navrhovaná ochranná známka je součástí širšího 

mediálního projektu podporovaného mimo jiné i radiem BONTON a má za cíl 

vyprovokovat nespokojené posluchače z řad mladší generace k autentické kritické 

výpovědi. Na označení neshledával nic pohoršlivého, neboť se dle jeho soudu jedná 

o běžný hovorový obrat, který nespadá do kategorie nemravných označení, mezi které řadí 

označení propagující násilí, zločineckou ideologii, pornografii či propagaci drog. V 

odvolacím řízení Úřad potvrdil zamítavé stanovisko a podrobně  vysvětlil důvody, pro 

které shledal tento návrh jako dobrým mravům odporující, když uvedl:  Výraz „posranej“ 

... je velmi obhroublým až vulgárním termínem, který je na veřejnosti používán pouze 

úzkou skupinou spotřebitelů s volnějším (resp. absentujícím) chápáním evropských 

společenských konvencí, kteří tímto výrazem obvykle označují v přeneseném slova smyslu 

                                                 
131  ÚPV č.sp. 148803  
132  Viz např.   Boj o "Slunce v duši" Hejduk, M.,2007  ; online : http://strategie.e15.cz/zurnal/boj-o-slunce-v-
dusi 
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jakoukoliv nepříjemnou situaci či událost. Např. osoby podnapilé či společensky 

dlouhodobě nepřizpůsobivé toto slovo s velkým entuziasmem mnohdy opakují/užívají ve 

spojení s jinými slovy dlouhé hodiny, přičemž není neobvyklé, když zaujímá dosti 

neočekávaný percentuální podíl z celkového počtu jimi vyslovených slov. V nepřeneseném 

významu vyjadřuje termín „posranej“ velmi syrově a bezprostředně potřísnění čehokoliv 

exkrementy, ovšem lze se domnívat, že častěji bývá užíván právě prvně jmenovaným 

způsobem, tedy přeneseně.  Nelze samozřejmě popřít, že slovo „posranej“ vypustí čas od 

času z úst většina spotřebitelské veřejnosti, zvláště ta spadající do nižších věkových 

kategorií, nicméně v souladu s dobrými mravy a výše zmíněnými konvencemi chování, 

dodržovanými většinou obyvatel České republiky, se tak obvykle děje pouze v soukromí, 

v rámci uzavřeného společenství osob, které se navzájem velmi dobře znají, a nebudou 

tento výraz apriorně považovat při vzájemné verbální komunikaci za urážlivý či hanlivý, 

resp. za útok na společenské morální hodnoty, které jsou naší kultuře vlastní." 

V další části citovaného rozhodnutí se Úřad argumentačně vypořádal s otázkou vztahu 

exkluzivní ochrany přihlášených vulgárních výrazů v kontextu liberalizovaného 

mediálního prostředí, když uvedl: Ačkoliv je dnešní vnímání značně liberální, a ve 

sdělovacích prostředcích či na internetu se mohou objevovat termíny, jejichž užití na 

veřejnosti je z hlediska slušnosti, veřejného pořádku a dobrých mravů krajně nevhodné 

a nedistingované... je nutno daný stav chápat jako jakousi daň za demokratické prostředí, 

v němž žijeme. Na druhou stranu je odvolací orgán toho názoru, že toto liberální pojetí 

volnosti a svobodomyslnosti nelze chápat tak extenzivně, aby nevhodné vulgární či hanlivé 

výrazy (ač jsou určitými skupinami spotřebitelů běžně užívány) mohly získat veřejnoprávní 

ochranu formou zápisu v rejstříku ochranných známek, když se zcela očividně mohou 

dotknout morálních hodnot, zásad či smýšlení poměrně širokého okruhu spotřebitelské 

veřejnosti.133  

Uvedená obsáhlá citace zdůvodnění uvedeného rozhodnutí slouží k demonstraci 

skutečnosti, že moderní stát ve své normotvorné činnosti nerezignoval zcela na roli arbitra 

elegance ve věcech vkusu a s ním úzce souvisejících otázek veřejného pořádku a dobrých 

mravů, navzdory skutečnosti, že je tato role významně oslabena liberalizací prostředí, jeho 

sekularizací, vzrůstajícím vlivem subkultur, snižujícím se věkovým průměrem cílových 

skupin na které se zaměřují media, slábnoucí homogenitou prostředí a dalšími jevy, které 

                                                 
133  Rozhodnutí O-475372/D36021/2011/ÚPV   
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činí  funkci socio-kulturních regulativů stále méně efektivní. (ADORNO 2009 ; HEBDIGE 

2012). Uvedené zdůvodnění rozhodnutí činí výrazný rozdíl mezi komunikací v soukromém 

a veřejném prostoru, odkazuje na mravy a konvence většinové společnosti při její 

komunikaci ve veřejném prostoru a v kontextu domácí kultury a její tradice.  

V případě citovaného rozhodnutí je namístě položit si otázku týkající se původu 

a charakteru v plném znění rozhodnutí používaného termínu nepřekročitelných pravidel 

slušného chování. Z historického pohledu lze totiž bezpečně dovodit historickou a kulturní 

podmíněnost tohoto konceptu. Nejde přitom jen o vývoj tolerance k určitým jazykovým 

projevům, překódování jazykových a dalších symbolů a tím i změnu významu některých 

původně negativně chápaných označení, ale zejména o detabuizaci společenského diskurzu 

a celkovou liberalizace veřejného prostoru včetně reklamy a dalších forem marketingové 

komunikace. Významným elementem těchto trendů je i politický, kulturní a marketingový 

potenciál kontrakultury, subkultur a jiných skupin, které se často vymezují právě na 

základě překračování těchto tzv. nepřekročitelných zásad. Jestliže byl například v soudním 

rozhodnutí z roku 1934 rozpor s dobrými mravy konstatován v případě přidávání 

žertovných obrázků k balíčkům kondomů a to s odůvodněním, že “podobně nekalé 

a nemravné reklamě jest nutno v zájmu veřejných mravů i obchodní slušnosti učinit přítrž, 

neboť pohlavní akt a všechno co s ním souvisí, vzrůst populace, brannost národa, jeho 

morální i fyzická síla, jsou věci příliš vážné, než aby si obchodník a továrník mohl tropit 

z nich žert a využíval nejnižších pudů k tomu, aby získal zájem pro své výrobky na úkor 

konkurence“ 134, je zcela zřejmé, že tato argumentace bude v současné době považována 

přinejmenším za historicky překonanou. 

Obdobná otázka byla řešena rozhodovací praxí v případě přihlášeného označení  ve znění 

POST COITUM , kdy Úřad v odvolacím rozhodnutí vyslovil závěr, ve kterém uvedl, že:  

Pohled na to, která označení jsou v rozporu s dobrými mravy, se nepochybně v závislosti 

na čase mění, takže i označení dříve považované za nemorální může být časem vnímáno 

jako označení neutrální. Např. veřejné užití dnes již zcela běžných slov „erotika“ či „sex“ 

bylo v minulých stoletích neslučitelné s tehdejší morálkou. V současné době jsou uvedená 

slova nejen denně užívána v běžné mluvě i ve sdělovacích prostředcích, ale také tvoří 

ochranné známky nebo jejich součásti, z čehož je zřejmé, že Úřad se odklání od názoru, že 

označení obsahující termíny související se sexualitou jsou vyloučena ze zápisu do rejstříku 

                                                 
134 Rozhodutí krajského soudu civilního v Praze ze dne 22. 11. 1934, č.j. CkX481/31-78  
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ochranných známek z důvodu rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy.135  

Současně je však v témže rozhodnutí konstatováno, že kromě posouzení výrazu 

samotného, je důležitý i jeho bezprostřední kontext. Toto označení by tedy bylo nutno 

považovat za lascivní v případě jeho nevhodného použití, například pro výrobky určené 

dětem. 

Z doby nedávné je možno uvést případ neúspěšného pokusu společnosti CET 21 s.r.o. 

o registraci  ochranné známky ve znění FRNDA 136. Tato přihláška vyvolala polemiku ještě 

před zahájením samotného řízení a to právě v souvislosti s vulgaritou přihlašovaného 

označení a nejasností ohledně zamýšleného použití této značky ze strany společnosti CET 

21. V těchto úvahách a názorech se nejčastěji objevuje argumentace, která označení 

považovala za humorný protějšek televizního kanálu FANDA a spekulace o budoucím 

erotickém televizním vysílání provozovaném stejnou společností 137. Přihlášky ochranných 

známek ve znění FANDA 138 byly podány stejným navrhovatelem. 

V mezinárodního hlediska je v souvislosti s námitkou vulgarity jako důvodu odmítnutí 

registrace ochranné známky možno uvést aktuální očekávané rozhodnutí OHIM ve věci  

přihlašovaného označení  PUSSY RIOT 139.  Z historie tohoto případu je jasný nejen 

odlišný kulturní kontext ale především politický kontext, který vede  k odlišnosti přístupu a 

k přijetí odlišných standardů v řízeních o registraci v různém socio-kulturním kontextu. 

Člence ruské punkové skupiny Pussy Riots byla odmítnuta přihláška ochranné 

stejnojmenné známky ruským úřadem ROSPATENT s poukazem na rozpor s dobrými 

mravy, když bylo shledáno, že výraz Pussy i ruský ekvivalent Kiska  ve svém vulgárním 

významu představují v obou jazycích výraz pro ženský pohlavní orgán.140 Při svém 

posuzování ROSPATENT neuznal argumentaci navrhovatelky založenou na tvrzení, že 

primárně je významem tohoto anglického spojení význam Vzpoura koťat. Po tomto 

neúspěchu Moskevská společnost OOO KINOKOMPANIA WEB-BIO podala přihlášku 

identického označení prostřednictvím londýnského právního zástupce u OHIM. Přihláška 

je zveřejněna v databázi OHIM a doposud o ní nebylo rozhodnuto141. S ohledem na 

                                                 
135 www.ÚPV.cz ; č.sp. 19868 
136  www.ÚPV.cz,  498057 
137  Např. KURFIŘTOVÁ, Tereza.. Frnda na Nově. Televize si zaregistrovala ochrannou známku na toto 
vulgární slovo; 2012 .ONLINE  www.kultura.eurozpravy.cz 
138  www.ÚPV.cz. č. 487273,487274 , 495204   
139  OHIM č.sp. 11478625 
140  Viz např. ČTK online   http://www.denik.cz/ze_sveta/urady-v-rusku-odmitaji-zaregistrovat-ochrannou-
znamku-pussy-riot-20121112.html 
141   OHIM č.sp. 11182367 ; ONLINE www.ÚPV.cz     
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skutečnost, že v současné době je v mezinárodní databázi OHIM a WIPO vedeno větší 

množství ochranných známek obsahujících výraz Pussy, je možné důvodně očekávat, že 

OHIM nebude sdílet argumentaci, kterou ve svém rozhodovaní použil ruský Rospatent. Při 

posuzování tohoto případu je totiž nutno vzít do úvahy širší společenský kontext. Proti 

členkám skupiny PUSSY RIOT bylo v Rusku vedeno trestní řízení pro výtržnictví a urážku 

víry a dvě z nich byly odsouzeny k dvouletému trestu odnětí svobody. Stalo se tak na 

základě jejich protestního vystoupení proti politice prezidenta Putina v pravoslavném 

chrámu Krista Spasitele v Moskvě v roce 2012. Případ byl široce globálně medializován 

a zatímco v zahraničí vyvolal masovou podporu stíhaným, ruskou společnost rozdělil na 

obhájce vládnoucích politických sil vystupujících v roli ochránců konzervativních 

tradičních hodnot a na politické odpůrce současného prezidenta. Lze pouze spekulovat 

o míře vlivu této skutečnosti na zamítavé stanovisko ve věci původní přihlášky ochranné 

známky PUSSY RIOT, ale sama existence takového vlivu se jeví jako pravděpodobná. 

Doposud uvedené případy představovaly vulgární slovní označení. Ochrana veřejného 

prostoru před vulgaritou a nemravností je ze zřejmých důvodů posuzována stejně 

i u označení grafických. Příkladem je případ přihlášky ochranné známky tvořené 

grafickým  označením, které :  .. sestává z kosočtverce postaveného na vrchol s ostrým 

úhlem. Uvnitř kosočtverce je ve směru vertikální úhlopříčky umístěna svislá přímka, kratší 

než délka strany kosočtverce, jejíž koncové body se nacházejí ve stejných vzdálenostech od 

obou vrcholů s ostrými úhly. Paprskovitě vně kosočtverce, u každého vrcholu ve směru 

prodloužení příslušné úhlopříčky a uprostřed každé strany, ve směru v podstatě kolmém na 

přilehlou stranu, je ve stejném odstupu od kosočtverce uspořádáno osm krátkých přímek. 
142. V tomto i analogických případech bylo ze strany přihlašovatelů argumentováno 

obvyklou dekontextualizací, tedy za pomoci tvrzené neexistence symbolického významu 

grafického označení a pokusu o jeho redukci na konglomerát abstraktních grafických 

prvků univerzálního abstraktního významu. Symboličnost a tím i hanlivost či nemravnost 

byla naopak dokládána s poukazem na všeobecně známou vulgární asociaci. Explicitně tak 

byla potvrzena zásada, dle které je označení posuzováno podle toho, jak je symbol na 

základě zkušeností a stávajícího morálního vědomí chápán veřejností. V daném případě 

bylo konstatováno, že: ......geometrický obrazec vyvolává konkrétní asociaci 

všeobecně známou populaci jako hanlivé označení .... jde o označení které  je všeobecně 

známé jako označení pohoršlivé a obscénní, jinak řečeno oplzlé, nemravné a nestydaté,  

                                                 
142  Rozhodnutí ÚPV O 156913 
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přičemž se ve své podstatě jedná o motiv pornografického charakteru a označení jako 

takové podléhá absolutní výluce ze zápisu do rejstříku ochranných známek."  143 

Označení spojené s násilnou ideologií 

Případem rozporu s dobrými mravy je dle ustálené judikatury rovněž označení, které 

vyvolává asociace s násilnou ideologií. V praxi jde zejména o nacistickou a komunistickou 

symboliku, ale lze se setkat s případy, které jdou nad rámec tohoto nejčastějšího okruhu 

případů. Známým a často citovaným rozhodnutím se ve věcech dobrých mravů stalo 

rozhodnutí Úřadu v případě návrhu na registraci kombinované ochranné známky  

zamýšlené primárně k označení zvukových zesilovačů ve znění : 

  
144 

V odůvodňující argumentaci negativního rozhodnutí o této přihlášce bylo konstatováno, že 

poskytnutí veřejné ochrany označení, které je přímo spojeno s násilnou ideologií je 

v přímém rozporu s funkcí a posláním ochranné značky. Své původní zamítavé rozhodnutí 

úřad odůvodnil skutečností, že návrh kombinované ochranné známky obsahuje symboly 

a zkratky podporující komunistickou ideologii, jejichž propagace se příčí dobrým mravům. 

V tomto případě neuspěla ani argumentace přihlašovatele, který uváděl, že srp v daném 

kontextu představuje synonymum pro ostrý zvuk a kladivo znak kvalitních úderných basů. 

Jelikož byl vyobrazený návrh přihlašován pro zesilovače a další výrobky podobného 

druhu, tvrdil odvolatel, že se v žádném případě nejedná a komunistickou propagandu, ale 

o neškodnou nadsázku. Úřad však ve své konečné argumentaci odůvodnění uvedl, že 

z hlediska průměrného spotřebitele je zkratka KGB ve spojení obou předmětů, tedy srpu 

a kladiva, nepochybným symbolem komunistické ideologie a jeho represivního orgánu 

vykonávajícího fyzické i psychické násilí na občanech. S ohledem na tyto závažné 

skutečnosti považoval Úřad použití symbolů a písmen evokujících instituty neslučující se 

s principy právního státu za rozpor s uvedenými principy. Tato skutečnost byla dále 

umocněna faktem, že jde o výrobky usnadňující veřejnou komunikaci. Z tohoto důvodu 

                                                 
143 Ibid 
144 ÚPV č.sp. 195936 
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byla výhrada veřejného pořádku použita zcela po právu a navrhovanému označení nebyla 

poskytnuta veřejnoprávní ochrana formou zápisu ochranné známky. 145   

Výhrada veřejného pořádku byla úspěšně použita i v mezinárodním měřítku a to například 

ve sporu Couture Tech Ltd  v. OHIM. V tomto svém rozhodnutí nejprve OHIM a posléze 

v odvolacím řízení i Evropský Soud zamítl návrh na registraci komunitární ochranné 

známky obsahující symboly srpu, kladiva a pěticípé hvězdy v grafickém provedení: 

 

 146 

 

Návrh na registraci podala společnost Couture Tech ltd. se sídlem na Britských 

panenských ostrovech. Mezinárodní orgány citovaly legislativu Maďarska, Litvy a České 

republiky, poukazovaly na rozpor s dobrými mravy a na skutečnost, že relevantní část 

obyvatelstva Evropských států, které trpěly pod nadvládou sovětského režimu, oprávněně 

považuje tato vyobrazení za symboly amorálního, despotického a opresivního režimu. Ve 

svém rozsudku pak odvolací soud vyslovil názor, dle kterého je postačující, aby rozpor 

s dobrými mravy byl dostatečně prokázán pouze v některém z členských států Evropské 

unie a toto samo již představuje dostatečný důvod který brání poskytnutí ochrany tohoto 

označení v rámci Evropské Unie. Výslovně se tak přiklonil k pojetí kulturně a historicky 

podmíněné konstrukce konceptu dobrých mravů, který je nutno vždy posuzovat vzhledem 

k relevantní části obyvatelstva jednotlivých členských států 147  Ve svém rozhodnutí se obě 

instituce opíraly o výhradu veřejného pořádku, která je v některých nových členských 

zemích EU dále posílena a rozpor s morálními zásadami je uplatněn daleko šířeji formou 

přímé kriminalizace. Maďarský trestní zákon například v té době plošně zakazoval 

jakékoliv používání nacistických a komunistických symbolů, mezi které taxativně řadí též 

                                                 
145  Rozhodnutí č O -195936; online : www.upv.cz  
146  OHIM  č. sp. 5585898 
147  Rozhodnutí Couture Tech Ltd v. OHIM (Case T-232/10 )  online: www.curia.europa.eu 
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vyobrazení srpu, kladiva a rudé hvězdy. Problematičnost této kriminalizace se však plně 

projevila v některých rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva, který tuto úpravu 

kritizoval a v několika případech rozhodl ve prospěch postižených stěžovatelů proti 

Maďarskému státu. Své rozhodnutí mimo jiné opíral o skutečnost, že rudá hvězda nemůže 

být zcela ztotožňována se sovětským terorem, neboť představuje širší symbol 

mezinárodního dělnického hnutí. Celkově pak konstatoval rozpor aplikace této právní 

úpravy s ústavním právem na svobodu vyjadřování a svobodu politického přesvědčení. 148  

V Polsku ústavní soud rozhodl o neústavnosti zákazu komunistických symbolů a v České 

republice byl návrh zákona zakazující používání komunistické symboliky neúspěšně 

předložen parlamentu v roce 2007. Současně nebyl Evropskou komisí přijat návrh České 

republiky a dalších pěti členských států k přijetí celoevropské normy zakazující popírání 

zločinů komunismu předložený v roce 2010. Pod vlivem rozhodovací praxe Evropského 

soudu pro lidská práva došlo proto i v Maďarsku v roce 2013 ke zrušení zákazu používání 

komunistické symboliky na základě rozhodnutí Ústavního. S ohledem na uvedené 

skutečnosti je možnost uplatnění výhrady veřejného pořádku ve vztahu k násilné ideologii 

vůči komunistické symbolice problematické. Komunistická strana Čech a Moravy je 

v současnosti vlastníkem několika ochranných známek využívajících tradiční symboliku 

samostatně nebo v kombinaci s nově přijatými symboly. Příkladem těchto registrovaných 

označení  jsou kombinované ochranné známky v provedení : 

 

      149     150 

 

 

 

                                                 
148 Rozhodnutí  VAJNAI  v. HUNGARY  (Application no. 33629/06);  online: http://hudoc.echr.coe.int  
149 č.sp. 460803; online : www.upv.cz 
150 č.sp. 301866; online : www.upv.cz 
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Výhrada dobrých mravů tak mohla být použita smyslu zcela opačném a to na ochranu 

symbolů asociovaných s komunistickým režimem. V konkrétním případě se jednalo 

například o přihlášku kombinovaného označení přihlašovaného pro široký okruh výrobků 

a služeb ve znění, které využilo prvků ironické nápodoby známého označení 

komunistického deníku Rudé právo ve znění : 

151 

Kritika symbolu komunistické minulosti využívala nejen fonetické podobnosti, ale 

i použití grafické nápodoby původního typu písma. Přihláška tohoto označení byla 

zamítnuta Úřadem z důvodu rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, kdy bylo 

předsedou Úřadu vyjádřeno přesvědčení, že zde rozpor s dobrými mravy dán je, neboť toto 

označení: ... jednoznačně vyvolává asociaci pohoršlivého označení určité politicky 

orientované skupiny lidí 152. Na příkladu tohoto rozhodnutí je možno demonstrovat 

paradox uplatnění této koncepce v kontextu vztahu společnosti ke komunistické minulosti. 

 

Komercionalizace válečnického ethosu 

Kriteria veřejného pořádku ve vztahu k válečnickému ethosu se uplatňují mezinárodně, 

nezbytně však v takových případech často kolidují s patriotistickými, náboženskými, 

nacionalistickými a obdobnými skupinově sdílenými hodnotami. Dosavadní praxe 

a judikatura například odmítá přiznání ochrany jakémukoliv označení připomínajícímu 

jméno BIN LADIN, ačkoliv pokusů o jeho komerční využití v podobě návrhu zápisu 

ochranné známky byla mezinárodně zaznamenána celá řada. Pozoruhodná je i skutečnost, 

že společnost Disney Enterprises stáhla přihlášky podané v květnu 2011 a upustila tak od 

svého původního záměru o registraci ochranných známek s označením SEAL TEAM SIX 

označujících bojový útvar americké armády, který se na likvidaci tohoto hledaného 

                                                 
151 Č.sp.63509 ; ibid 
152  Rozhodnutí předsedy ÚPV č O-63509- 91 ze dne 1.6. 1999  
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teroristy podílel. Ačkoliv níže uvedená vyobrazení dokládají, že tato symbolika byla 

společností přesto komerčně využita, od svého záměru registrovat toto označení v podobě 

ochranné známky byla společnost Disney Enterprises nucena ustoupit. Současně však 

tímto důvodem byl i protest ze strany ozbrojených sil USA k možné monopolizaci názvu 

označení bojové jednotky ve prospěch soukromého subjektu153 Marketingově využitý 

ethos válečného hrdinství byl v tomto případě úspěšně využit při propagaci hraček 

určených nejen nejmenším dětem obecně, ale zejména dívčí části cílené spotřebitelské 

skupiny. Zásadní odlišnost domácího a zahraničního vnímání vztahu k  americkému 

patriotismu a k úloze USA v současných globálních střetech je obecně známá, proto je 

pravděpodobné, že uvedené výrobky byly pravděpodobně určeny převážně pro domácí trh. 

V opačném případě nelze vyloučit snahu o cílenou skrytou indoktrinaci využívající vysoký 

afektivní persuasivní potenciál značky Disney v tomto spotřebitelském segmentu.  

 

 

 

zdroj : www.vanityfair.com 

                                                 
 153 Luli Weiner v měsíčníku Vanity Fair v článku : Finding nemo and Bin Laden- Disney files to trademark 
navy seals team six logo  (online : www.vanityfair.com ); http://www.vanityfair.com/online/daily/2011/05/seal-
team-setbacks-disney-withdraws-trademark-application  
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304066504576345752703592770 
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Kulturní a jazykový kontext kriteria ohrožení dobrý ch mravů 

U doposud uvedených příkladů označení byl jejich rozpor s dobrými mravy či veřejným 

pořádkem z hlediska většinově sdílených kulturně společenských hodnot víceméně zjevný, 

aniž bylo nutno jej dovozovat ze souvislostí s konkrétními službami či výrobky, jak je 

tomu v případech jiných. Označení, která jsou tvořena běžnými výrazy, jmény či symboly 

však  mohou ve specifické kontextu evokovat význam, který je buď matoucí a nebo právě 

kontroverzní ze zkoumaného hlediska souladu s požadavkem dobrých mravů či veřejného 

pořádku. Takové označení potom nemusí představovat ohrožení dobrých mravů či 

veřejného pořádku samo o sobě, ale dosahuje určitého stupně závažnosti teprve ve 

specifickém kontextu, v tomto případě ve spojení s konkrétními výrobky či službami. 

Příkladem mohou být negativně skončená řízení Úřadu ve věci přihlášek kombinovaných 

označení, jejichž níže reprodukované návrhy byly přihlášeny k registraci pro tabák 

a tabákové výrobky, či tabákové výrobky s příměsí travního semene ve znění: 

       154   155 

V řízení přihlašovatel uvedl, že se zvolené označení opírá o reálnou skutečnost, že 

tabákový výrobek obsahuje příměs travního semene. Sám sice v řízení uznal sekundární 

význam výrazu tráva, avšak opíral se ve svém stanovisku o význam primární právě 

s odkazem na skutečné složení výrobku. Argumentoval přitom skutečností, že se v případě 

slova tráva skutečně nejedná o označení vulgární ani jinak nepřípustné z hlediska svého 

obecného významu. V řízení bylo Úřadem bylo konstatováno, že daném případě jde 

o v českém jazyce jasnou jazykovou asociaci se slangovým výrazem pro marihuanu a bylo 

proto úřadem zaujato zamítavé stanovisko právě s ohledem na sekundární význam 

označení v daném kontextu. S ohledem na jazykový a kulturní kontext bylo toto označení 

tedy shledáno v rozporu s dobrými mravy, ačkoliv samo o sobě nepředstavuje výraz 

vulgární či jinak pohoršlivý.  

                                                 
154 ÚPV č.sp. 432049 ;  Online  www.upv.cz 
155 ÚPV č.sp. 432050 ;  Online  www.upv.cz 
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Dominantní význam kontextu při posuzování možného rozporu s dobrými mravy lze 

podobně doložit též registrovanou kombinovanou ochrannou známkou ve znění:  

 

 156 

 

Ačkoliv v tomto případě připadá v úvahu analogický okruh možných výhrad, byla 

registrace této ochranné známky provedena. V zdůvodnění k pozdějším námitkách 

poukazujícím na rozpor v posuzování jednotlivých případů bylo uvedeno, že v tomto  

případě :... je sice v textu uvedeno „s příchutí konopí“, avšak nelze učinit spolehlivě závěr, 

zda je zboží skutečně připravováno i z marihuany, nebo zda se nejedná pouze o umělou 

přísadu."  V daném případě, podobně jako v případě slovní ochranné známky KOKS157  

bylo označení přihlášeno pro okruh výrobků a služeb, které vylučují přímý kontext 

s tabákovými výrobky, což byl jeden z hlavních důvodů odlišnosti posuzování těchto 

případů. Podobně byl posuzován i případ slovní ochranné známky CANNABIS, jejíž zápis 

byl povolen pro klíčenky, sklenice, džbánky, porcelán, figurky skleněné, porcelánové, 

terakotové, otvíráky na lahve, podnosy, tácy, pohárky z papíru nebo umělých hmot; 

odznaky, placky, ozdobné knoflíky a tisk na textil - tedy pro výrobky, které svojí povahou 

nesouvisejí s výrobky tabákovými. 158 

                                                 
156  ÚPV č.sp. 187171 
157  ÚPV č.sp. 198828 
158  ÚPV č.sp. 431733 
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2. Známkoprávní ochrana označení vysoké kulturní hodnoty  

 

Mezinárodní ochrana znaků, emblémů, erbů a puncovních označení 

Označení vysoké kulturní hodnoty jsou tradičně chráněna nejen vnitrostátním právem, ale 

též mezinárodně. Jedna z prvních multilaterálních dohod v oblasti průmyslových práv, 

kterou byla Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883, položila 

základ této ochrany, která dodnes tvoří součást vnitrostátního práva. Na základě této 

úmluvy jsou ze zápisu ochranných známek zcela vyloučena vyobrazení erbů, vlajek 

a jiných znaků státní svrchovanosti unijních zemí, úředních zkušebních, puncovních 

a záručních značek u nich zavedených, jakož i každých napodobení z heraldického 

hlediska.159 Na základě této Úmluvy byl rovněž zřízen registr těchto označení, který 

zajišťuje nezbytnou informovanost veřejnosti. 160 V tomto registru se nacházejí kromě 

tradiční symboliky jednotlivých státních celků nebo jejich součástí zároveň i symboly 

požívající své novodobé autority z mezinárodního hlediska. Dále uvedené příklady 

z databáze WIPO představují v prvém případě symbol významu regionálního, kterými jsou  

registrované znaky jednotlivých státu USA nebo jeden ze tradičních znaků státu Izrael. Do 

této skupině jsou zařazeny i vlajky a heraldické státní nebo regionální symboly. 

 

161                      162 

 

 

                                                 
159  Článek 6 ter vyhl.č.90/1962 Sb., kterou se vyhlašuje Pařížská úmluva na ochranu průmyslového 
vlastnictví  
160 http://www.wipo.int 
161 6 ter nr. US72 ;  Florida State Seal ; Ibid   
162 6 ter Nrr. IL13; State Emblem ; Ibid  



 83 

Současně je možno v seznamu těchto vysoce ceněných a chráněných symbolů nalézt 

novodobou symboliku vytvářenou například v souvislosti se soudobými trendy tzv. local 

branding, symbolů vytvářejících nové asociační vazby mezi grafickými symboly a  zemí, 

místem, městem či pamětihodností. Takovým případem označení registrovaného 

v databázi WIPO dle uvedených pravidel ochrany označení vysoké kulturní hodnoty je 

níže reprodukované brazilské označení sloužící k propagaci cestovního ruchu. Databáze 

rovněž obsahuje velké množství symboliky vztahující se k mezinárodním organizacím, 

například dále uvedená vlajka Mezinárodní organizace práce a podobně. Do této kategorie 

spadá i chráněná symbolika Evropské unie a jejích orgánů, o které bylo již výše pojednáno. 

 

             163           164 

 

 

 

Označení uvedená v rejstříku WIPO jako označení vysoké kulturní hodnoty požívají 

ochrany automaticky. Je tedy povinností každého členského státu zabránit registraci 

jakýchkoliv označení, která by kolidovala se symbolikou uvedenou ve zmíněném  registru. 
165  Přesto se ochrana označení vysoké kulturní hodnoty neomezuje pouze na položky 

obsažené v tomto seznamu. Platné právo rozšiřuje tuto ochranu i na jiné znaky, emblémy 

a erby, jestliže je jejich užití předmětem veřejného zájmu. 166.  Přes existenci této ochrany 

však dochází zejména v poslední době k jejímu duplicitnímu zesílení registrací takových 

symbolů a označení ze strany oprávněných držitelů a historických vlastníků.  

                                                 
163 6 ter Nr. BR9 ; Ibid – Official sign , Hallmark (tourism), publ. Date 31.3.2010 
164  6 ter Nr.QO1073; NTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (English) ORGANISATION 
INTERNATIONALE DU TRAVAIL (French); Ibid   
165 § 4 písm. i)  ZOZ 
166 § 4 písm. j) Ibid. 
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Příkladem může posloužit řada symbolů a označení registrovaných ve formě ochranných 

známek registrovaných Univerzitou Karlovou po roce 2000, jako například označení 

SIGILLIUM UNIVERSITATIS SCOLARIUM STUDII PRAGENSIS ve formě kombinované 

ochranné známky  ve znění : 

 167 

Využití univerzitní symboliky komerční praxí však nelze ani takto zcela zabránit, a to ani 

v případě jejího použití v označeních registrovaných ve formě ochranných známek. 

Dokladem této praxe jsou ochranné známky registrované v roce 1994 a 2002 soukromými 

společnostmi, využívané pro mimo jiné pro organizování kongresů, konferencí a seminářů, 

kongresovou turistiku a výstavní činnost, ale i pro počítače a počítačový software. 

v černobílém a barevném provedení s jasným využitím této symboliky: 

 

168 

Potenciální klamavost tohoto označení spočívající v jeho schopnosti vyvolat dojem 

souvislosti s Univerzitou Karlovou, přítomný neoprávněný pocit důvěryhodnosti či 

neoprávněná asociace týkající se garance kvality z toho plynoucí nebyly v daném případě 

shledány natolik závažnými, aby to zabránilo registraci uvedených označení do rejstříku 

ochranných známek. 

                                                 
167  ÚPV č.sp. 179735 
168  ÚPV č.sp. 66204 a č.sp. 175397 
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Ochrana náboženských symbolů a jiných znaků vysoké symbolické hodnoty 

Náboženské symboly jsou výslovně považovány za znaky vysoké symbolické hodnoty 

a proto je legitimní zvýšený společenský zájem na jejich ochraně před rozmělněním 

a snížením vážnosti 169. Tato ochrana výrazem veřejného zájmu, proto je zkoumání 

dodržování tohoto požadavku povinnou součástí registračního řízení, aniž by bylo 

nezbytné, aby se příslušná dotčená náboženská obec, církev, hodnostář či jednotlivec 

aktivně musel takové ochrany domáhat. Tato skutečnost nevylučuje souběh obou principů, 

kdy po zveřejnění přihlášky ochranné známky může kterýkoliv z dotčených subjektů 

upozornit registrátora na vzniklé ohrožení. I přes absenci takového upozornění je však 

povinností Úřadu zkoumat, zda v daném případě nedochází k narušení ochrany 

náboženských symbolů nebo jiných znaků vysoké symbolické hodnosti.  

Pro aplikační praxi byly významné některé případy těchto praktik, zejména neúspěšný 

pokus o registraci označení PRAŽSKÉ SLUNCE těžící z proslulosti známé pražské 

monstrance 170  a celkem pět neúspěšných přihlášek označení PRAŽSKÉ JEZULÁTKO či 

MILOSTNÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO 171. Úspěšné nebyly ani pokusy o cizojazyčnou 

variantu registrace ve znění BAMBINO DI PRAGA, GESU BAMBINO DI PRAGA podané 

soukromou osobou již v roce 1993. 172  Na straně druhé nebyl shledán rozpor či možné 

znevážení symbolické hodnoty latinského názvu Pražského Jezulátka, který dlouhodobě 

využíval proslulý pražský dětský sbor Bambini Di Praga, jehož vedoucí Blanka Kulínská 

dosáhla registrace ochranné známky s tímto označením kombinovaným se svým 

monogramem ve znění: 

173 

 

                                                 
169 § 4 písm.k) ZOZ 
170  ÚPV č.sp.104143 
171  ÚPV č.sp. 82963, 82964, 97437, 97443, 98450 
172  ÚPV č.sp. 80166 a 82965 
173 ÚPV č.sp.86377 
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V řadě případů z praxe je ochrana náboženské symboliky zabezpečena několika právními 

důvody odmítnutí zápisu ochranné známky současně, jako tomu bylo například v případě 

negativního rozhodnutí týkajícího se označení vysokého náboženského symbolického 

významu, jakým je označení KOSHER. Monopolizace tohoto označení pro potraviny 

a potravinářské výrobky v rukou soukromého subjektu byla shledána nepřípustnou. 174 

Ani v případě ochrany náboženských symbolů není ve veřejném zájmu absolutizace této 

restrikce. Řada symbolů původně úzce asociovaných s náboženstvím, církevní praxí 

a církevní hierarchií v průběhu doby ztratila v obecném povědomí svůj výlučný 

symbolický význam a jejich vnímání mimo užší okruh duchovního společenství je 

ovlivněno  procesem zdruhovění.175  Stejný vliv je patrný i v oblasti světské heraldiky 

a dalších tradičních oblastí symboliky. V známkoprávních řízeních se proto setkáme 

s případy, kdy nebyly námitky vznášené z pozic ochrany náboženské symboliky uznány za 

natolik relevantní, aby bylo označení prohlášeno za nezpůsobilé registrace. Za příklad 

aplikace této zásady je možné uvést spor o obrazovou ochrannou známku v podobě: 

 

176 

 

Výmaz této registrované ochranné známky byl požadován s poukazem na skutečnost, že 

její obrazový prvek je zaměnitelný, protože jeho součástí je erb olomouckého biskupa 

z přelomu 16. a 17. století. Toto stanovisko bylo podepřeno znaleckým vyjádřením 

heraldiků.  

 

                                                 
174 ÚPV č.sp.100997 
175  O jevu zdruhovění je pojednáno zvlášť v souvislosti s monopolizační funkcí ochranné známky 
176  ÚPV č.sp. 264258 
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V následném posouzení byla formulována důležitá zásada konstatující, že:.. symbol lze 

charakterizovat jako vyobrazení, v němž určitá skupina lidí může nalézt skrytý smysl. Je to 

poznávací znamení, které je jednoduché svou formou, avšak bohaté a hluboké svým 

významem. Za symbol je tak možné považovat např. korunu, která zejména v evropské 

kultuře představuje symbol vysoké státní moci, či berlu, která může být v rámci křesťanství 

považována za symbol duchovní moci. Nelze nicméně na základě výše uvedeného 

ustanovení bránit zápisu do rejstříku ochranných známek každému označení obsahujícímu 

určitý symbol, ale pouze označením, která obsahují znak vysoké symbolické hodnoty. 

Rovněž nelze toto ustanovení vykládat v tom smyslu, že by bylo vyloučeno každé užití 

symbolů (v tom případě by bylo nutno vyloučit ze zápisu všechna označení obsahující např. 

kříž, stylizovanou korunku, různé druhy hvězd apod.), ale zejména užití symbolů způsobem 

kontroverzním, neuctivým, urážlivým apod...177  Jak možno doložit uvedenými případy, 

aplikace restrikce použití náboženských symbolů je zvažována vždy individuálně 

v každém případě a s přihlédnutím ke konkrétnímu socio-kulturnímu kontextu. Hlavní 

důraz je kladen na respekt k náboženskému cítění příslušné skupiny obyvatel a její mínění. 

Nepostačuje tedy samotný důvod neoprávněnosti použití těchto symbolů. Výraz 

neoprávněnost je v  tomto kontextu použit v širokém významu zahrnujícím škálu socio-

kulturních regulativů na jejichž základě lze dovozovat dojem nezaslouženého těžení 

z proslulosti a vážnosti těchto symbolů.  Stejný princip je uplatněn i při zvažování míry 

přípustné ochrany symbolů historických či národních.  

Ochrana světské symboliky vysokého významu je v rozhodovací praxi postavena na roveň 

významu ochrany symbolů náboženských 178. I v těchto případech je posuzování míry 

relevance této ochrany prováděno individuálně. Princip úřední povinnosti je i zde 

kombinován s možností aktivního vstupu poškozených osob do řízení. Tyto osoby mohou 

nejen bránit registraci navržených označení, ale také se mohou domáhat výmazu již 

registrovaných ochranných známek.  

Tak tomu bylo i v případě registrované kombinované ochranné známky ve znění: 

                                                 
177  ÚPV č.sp. 264258 
178  Například v citovaném případu O - 430800 ochranné známky  MASARYK bylo konstatováno, že: ... znak 
vysoké symbolické hodnoty může představovat rovněž označení i jiných významných osobností české historie 
či nadací, kulturních nebo vzdělávacích spolků či symboly významné z hlediska bezpečnosti....  
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179 

 

Ochranná známka TOLAR byla zaregistrována pro trvanlivé cukrářské a pekařské výrobky, 

lihoviny a likéry a pro restaurační a ubytovací služby. Dotčená osoba se úspěšně 

dožadovala výmazu této ochranné známky s poukazem na skutečnost, že je příslušníkem 

významného šlechtického rodu, který na základě schválení Ludvíka Jagellonského razil 

vlastní mince – schlikovské tolary s vyobrazením svého erbu užívaného již od druhé 

poloviny 14. století, a rodového jména S. v latině. Erb, který je vyobrazen na zámku 

v Jičíněvsi a také v četných publikacích a je všeobecně znám jako jeho rodový erb, užívá 

na veškeré své korespondenci, vizitkách apod. a to právě s odůvodněním, že toto obsahuje 

znak vysoké symbolické hodnoty, tj. rodový erb, a jehož zneužívání je v rozporu 

s veřejným zájmem, poškozuje národní dědictví České republiky, zájmy české společnosti 

a dobrou pověst erbu i rodu.  Na základě těchto skutečností došlo k výmazu této ochranné 

známky. 

Kromě případů vysoké symbolické hodnoty chápané ve smyslu tradic, možnosti urážky 

náboženského, národnostního či kulturního skupinového cítění založeného na sdílených 

hodnotách a kulturních vzorcích, je možno odlišit svojí povahou zcela odlišnou skupinu 

případů, kterou představuje ohrožení znaků vysoké symbolické hodnoty z hlediska jejich 

bezpečnostní povahy. Tyto znaky představují samostatnou skupinu socio-kulturních 

regulativů a zejména ve své grafické podobě hrají stále významnější úlohu v globalizované 

společnosti, ve které relativně jednoznačné a transparentní grafické symboly stále častěji 

nahrazují ostatní formy regulace.  

Z tohoto důvodu není možné připustit monopolizaci používání těchto označení 

soukromými subjekty pro komerční praxi, případně jejich významové rozmělnění či 

dehonestaci.  

                                                 
179  ÚPV č.sp. 149315 
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Z uvedených důvodů se například varování před škodlivými účinky kouření, které je 

zákonem vyžadovanou součástí všech obalů cigaretových výrobků, nemůže stát 

registrovanou ochrannou značkou ve výlučném vlastnictví soukromého subjektu. 

Registrace byla odepřena i označení, které jako dominantní grafický symbol používá 

dopravní značku.  

 

180 181 

 

Přesný výčet ani veřejný registr těchto označení není veden, proto je každé individuální 

rozhodnutí založeno na posouzení relevance symbolického významu označení vzhledem 

ke zmíněnému kritériu bezpečnosti a míře hrozících následků v případě narušení. Tento 

koncept umožňuje reagovat na společenský vývoj a zejména na měnící se standardy míry 

ochrany spotřebitele a to jak vnitrostátně, tak i na úrovni komunitární či mezinárodní. 

                                                 
180 ÚPV č.sp.356831 
181 ÚPV č.sp. 180952 
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3. Ochrana před monopolizací artefaktů  

 

Kulturní rizika spojená s monopolizační funkcí ochranné známky 

V zájmu požadavku přiměřeného omezení monopolizační funkce ochranné známky 

v konkrétním kulturním prostředí je právem stanoven zákaz registrace běžných označení, 

druhových výrazů a obvyklých slov v daném jazyce, která nemají rozlišovací schopnost 

a jejichž registrace by vedla k nepřípustnému omezení sféry veřejného nekomerčního 

i komerčního užívání.  Mezi takto chráněná označení se řadí především : 

• Označení a údaj, který slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, 

účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby 

nebo k označení jiných vlastností  182 

• Označení nebo údaj, který se stal obvyklým v běžném jazyce nebo v poctivých 

obchodních zvyklostech 183 

• Označení, které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného 

výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává 

výrobku podstatnou užitnou hodnotu 184 

Pokud by došlo k monopolizaci některého z uvedených označení ve prospěch některého ze 

subjektů hospodářské soutěže, došlo by nejen k získání neodůvodnitelné obchodní výhody, 

ale z hlediska kulturních aspektů takové restrikce i k těžko napravitelným společenským 

následkům. Je totiž nepochybné, že je to právě obliba a frekvence slov a symbolů 

v konkrétním prostředí, která  činí tato označení atraktivními pro oblast obchodu a zvyšují 

tak snahu soutěžitelů o ovládnutí jejich využívání. Toto přirozené avšak společensky 

nežádoucí počínání je proto zapotřebí regulovat zesílenou právní ochranou, která je 

postavena na důsledném odůvodnění přiznávané exkluzivity důkazem rozlišovací 

způsobilosti ve vztahu k určitému konkrétnímu okruhu výrobků a služeb a to v každém 

konkrétním případě zvlášť. Jde ve své podstatě o způsobilost označení odlišit původ 

výrobku od výrobků jiných. 

                                                 
182  § 4 písm.c)  zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách 
183  § 4 písm.d)  zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách 
184  § 4 písm.e)  zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách 
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Rozlišovací schopnost označení 

Důležitým prvkem zabraňujícím monopolizaci artefaktů a omezování jejich veřejného 

využívání je obecný požadavek  rozlišovací schopnosti zapisovaného označení.185  Mezi 

popisná označení, která obecně rozlišovací schopnost postrádají se řadí slovní označení 

jako například: OBCHOD, BANKA, CESTOVNÍ KANCELÁŘ, SLEVA, PRODEJ, 

VÝPRODEJ, LAST MINUTE, ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA, AKCE, LIKVIDACE,  

RESTAURACE, BAR, SAUNA, PLÁŽ, OBČERSTVENÍ, KREJČOVSTVÍ, ŘEZNICTVÍ, 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, OFFICE, ZUBNÍ ORDINACE, KADEŘNICTVÍ a podobně, 

pokud by jimi byly označovány významově korespondující produkty či služby. Jestliže 

však jde o spojení neobvyklé,vzniká možnost nového významu a tím i vzniku distiktivnosti 

takového označení v novém kontextu. Příkladem takového označení může být registrovaná 

kombinovaná ochranná známka ve znění : 

      186 

Toto označení, které je obecně popisným například ve vztahu k technologii přípravy 

parních lokomotiv k jejich uvedení do provozu a k specializovaným prostorám k tomu 

určeným,  získalo známost pro jako pražský restaurant vybavený speciálním zařízením pro 

podávání nápojů na stoly prostřednictvím modelové železnice. V tomto vztahu má totiž 

slovní prvek ochranné známky schopnost odlišit tuto svébytnou restaurační provozovnu od 

jiných, což je vlastnost, která by jinak mezi jednotlivými výtopnami umístěnými 

v nádražních prostorách navzájem nepochybně chyběla. Podobným příkladem je 

registrovaná slovní ochranná známka a zároveň obecně vžité označení známého pražského 

paláce, restaurace a tanečního sálu LUCERNA. Toto označení nemá požadovanou 

distinktivitu pro označování takových výrobků, jako jsou například lustry, svítidla či jiné 

druhy osvětlení, ale pro konkrétní daný okruh výrazně odlišného sortimentu zboží a služeb 

                                                 
185   § 4 písm.b)  zák. č. 441/2003 Sb.o ochranných známkách 
186  OHIM č.sp. 9981812;  registrováno pro : hry, hračky, modelářské stavebnice, modelová železnice 
s příslušenstvím, funkční modely železnice, hračky - mechanické, elektrické a elektronické ovládání 
modelové železnice;  nealkoholické nápoje, pivo; alkoholické nápoje;  hostinská činnost, hotelové služby, 
penzióny, restaurace, bary, kavárny, vinárny, provoz cukráren, bufety, jídelny, samoobslužné restaurace, 
hromadné stravování, rychlé občerstvení, kiosky, poskytování občerstvení, ubytování a stravování, 
cateringové služby - zajišťování občerstvení na společenských akcích, obsluha hostů v restauracích a na 
společenských akcích, restaurační zařízení - restaurace vybavená speciální výpočetní technikou pro 
komunikaci mezi obsluhou a hosty, restaurační zařízení - restaurace vybavená speciálním zařízením pro 
podávání nápojů na stoly hostů prostřednictvím modelové železnice 
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je její rozlišovací způsobilost zachována.187 Tak je tomu například i v případě slovní 

ochranné známky SOUDCE 188, registrované pro periodický a neperiodický tisk, 

vydavatelskou a nakladatelskou činnost,  nebo označení LAST MINUTE 189  registrovaného 

pro internetové aukce a telekomunikační služby. 

Velmi úspěšným marketingovým nástrojem je používání populárních sloganů a běžných 

rčení. Snaha o jejich registraci ve formě ochranných známek a následné monopolní 

využívání je však omezeno analogicky s  uvedenými pravidly. Rozhodovací praxe se řídí 

stanoviskem, dle kterého je k takovému zápisu způsobilé pouze označení, které vedle 

běžně užívaných slov obsahuje také prvky, které umožňují identifikovat jeho 

prostřednictvím konkrétního výrobce a tím toto jinak obecné rčení individualizovat pro 

určité výrobky či služby. To se týká rovněž reklamních sloganů, které se postupně 

přenášejí do obecného jazyka a stávají se běžným rčením. Takový výraz či rčení nemůže 

být odebrán z běžného jazykového seznamu a výlučně přikázán některému konkrétnímu 

uživateli. Známým případem, na kterém se tyto zásady postulovaly bylo rozhodnutí ÚPV 

ČR, kterým došlo k zamítnutí přiznání ochrany označení S NÁMI JE TO HRAČKA. Ve 

svém negativním rozhodnutí z roku 2002 Úřad uvedl, že: ...označení ve znění “S námi je to 

hračka!”, je reklamním sloganem, který se v obecném jazykovém výrazivu ujal jako 

naprosto běžné rčení, které vyvolává dojem snadnosti a jednoduchosti jakéhokoli počínání. 

Takovýto slogan, postrádající další rozlišovací prvek, tedy nebude nikdy vnímán 

průměrným spotřebitelem jako ochranná známka schopná rozlišit výrobky nebo služby, ale 

pouze jako reklamní heslo, resp. jako běžně se nabízející výrok hodnotící, který nemůže být 

odebrán z běžného jazykového úsu....Připustit výlučnou ochranu tohoto jazykového 

                                                 
187 ÚPV č.sp. 81732; registrováno pro : kosmetika; svíčky pro domácnost; zdravotní kosmetika; fotografické 
aparáty, kinematografické a optické přístroje a jejich součásti, stroje pro záznam, přenos a reprodukci zvuku 
a obrazu, hrací automaty; předměty z drahých kovů a jejich slitin, šperky, drahokamy, polodrahokamy 
a drahé kameny, hodinářské výrobky, bižuterie;  hudební nástroje;  kancelářské potřeby (psací potřeby, stolní 
soupravy, kalendáře.), tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, fotografie, hrací karty, potřeby pro umělce, 
hudební literatura, noty, obaly; kožené zboží, obuv, kabelky, aktovky, kufry, batohy, deštníky, slunečníky, 
hole;  bytové doplňky ze dřeva, z rákosu, z bambusu, z kovu - rámy, zrcadla, poličky, podnosy, věšáky, 
skříňky, stolky;  drobnůstky z jiných než drahých a plátovaných kovů, jídelní a nápojové soupravy a jejich 
jednotlivé části, vázy, mísy a misky ze skla, porcelánu, keramiky, dřeva i obecných kovů;  textilní zboží pro 
hostinské účely, zejména tkaniny stolní, ložní, ručníky, ubrousky, bytové doplňky z textilu, dečky;  
drobnůstky, krajky, výšivky;  koberce, rohože, rohožky;  hry, hračky, hlavolamy, fyzikální hračky, 
příležitostné ozdoby zejména vánoční a velikonoční;  káva, kakao, čaj, cukr, koláče, jemné pečivo, 
cukrovinky, koření, chuťové omáčky;  zemědělské výrobky zejména čerstvé ovoce, zelenina, živé rostliny 
a přírodní květiny, semena květin, živá zvířata;  porady organizační v oblasti rozvoje a správy nemovitostí;  
správa nemovitostí;  hostinské služby všeho druhu, porady technické v oblasti rozvoje a správy nemovitostí, 
služby architektů - zařizování a návrhy na dotváření interiérů. 
188 ÚPV č.sp. 437338 
189 OHIM  č. sp. 106419105 
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vyjádření toliko pro jediného přihlašovatele by nepochybně zabraňovalo jeho užívání 

ostatními subjekty, ač je to i pro ně nejpřirozenějším popisem činnosti. 190 

S obdobnou argumentací je možné se také setkat v případě zamítnutí přihlášky slovní 

ochranné známky ve znění POJIŠŤOVNA PŘIPRAVENA NA NEOČEKÁVANÉ sestávající 

pouze z obecných, běžně používaných slov, kdy bylo konstatováno že: ...spojením 

obecného, pro finanční oblast popisného, termínu "pojišťovna", a výrazu "připravena na 

neočekávané", používaného ve významu "přesně podle individuálních dispozic, potřeb 

a přání zákazníka", vzniká reklamní slogan, který popisuje povahu přihlášených služeb. Je 

zřejmé, že spojení slov "Pojišťovna připravena na neočekávané" vzhledem ke službám 

z oblasti pojišťovnictví a službám souvisejícím představuje pouhé jazykové vyjádření 

skutečností běžných a příznačných právě pro jakékoliv služby vztahující se k pojišťovnictví, 

a to obecně. Jde o nejpřirozenější popis uvedených služeb, tedy o zřetelnou deskripci, která 

může být a také je volně používaná všemi na trhu pojišťovacích služeb. Připustit výlučnou 

ochranu tohoto jazykového vyjádření pouze pro jediného přihlašovatele, by nepochybně 

zabraňovalo jeho užívání ostatními, ač je to i pro ně nejpřirozenějším popisem jejich 

činnosti. 191 Současně je však možno ze shodné oblasti bankovních služeb poukázat na 

případy úspěšně registrovaných známek například ve znění VÁNOČNÍ LIST 192 či  BANKA 

PRO ŽIVOT 193, u kterých však bylo jejich navrhovateli doloženo získání rozlišovací 

způsobilosti předchozím užíváním a došlo tedy k registraci označení jinak tvořených 

rovněž běžnými výrazy. 

Významný je případ sporu vedeného o registraci označení DRŽTE SE ZNAČKY.  V tomto 

případě Úřad konstatoval, že jde o označení skládající se výlučně z běžných slov a odmítl 

ochrannou známku zaregistrovat. Teprve v odvolacím řízení došlo k přehodnocení 

argumentů a uznání důkazu o získání rozlišovací schopnosti tohoto jinak obecného 

označení pro konkrétní výrobky či služby, v tomto případě pro automobily, náhradní díly 

k automobilům, servisní stanice pro vozidla, diagnostiku, autoelektrikářské práce, emisní 

kontroly, montáž autodoplňků a příslušenství, mytí vozidel a pro pronájem automobilů. 

Prokazování rozlišovací způsobilosti bylo v tomto případě komplikované, ale v závěru 

řízení Úřad konstatoval, že: … označení, které samo o sobě příliš distinktivní není, může ve 

vztahu k určitým výrobkům či službám, v důsledku masivního nebo dlouhodobého užívání 

                                                 
190  Rozhodnutí ÚPV O154966  ze dne 31.5.2002 
191  ÚPV zn. sp. O 153511  
192  ÚPV čís.spisu 130223 
193  ÚPV čís.spisu 1127130 
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a propagace, získat takový stupeň rozlišovací způsobilosti, který umožňuje průměrnému 

spotřebiteli jednoznačně odlišit výrobky nebo služby poskytované pod takovým označením 

určitým podnikatelem od výrobků či služeb poskytovaných jinými podnikateli. 194 

Zdruhovění označení 

Kulturní prostředí je schopno absorbovat ochrannou známku a značku do té míry, že se 

stane obecně používaným označením pro určitý druh produktu nebo lidské činnosti, aniž 

by odlišoval konkrétního výrobce či poskytovatele. V souvislosti s tímto procesem dochází 

k používání označení nejen spotřebitelskou veřejností, ale též k jeho přejímání ostatními 

soutěžiteli, tedy komerčními subjekty. Paradoxem tohoto mechanismu zůstává, že úspěch 

vlastní značky podnikatele tak může de facto vést ke ztrátě jeho oprávnění na její právní 

ochranu. Tento proces je označován marketingovou terminologií jako rozmělňování značky 

(KOTLER 2013). Popsaný mechanismus je možno dobře ilustrovat například na vžitých 

výrazech XEROXOVAT nebo LUXOVAT. V dnešním významu obou sloves není obsažena 

obsluha přístroje firmy XEROX ani výrobku firmy ELECTROLUX, ale kopírování 

dokumentu respektive čištění podlahové krytiny za pomoci jakéhokoliv k tomu 

způsobilého zařízení a to bez ohledu na jeho původního výrobce, který v současnosti není 

dokonce ani určité skupině spotřebitelů znám. V obou případech se jedná o typický případ 

zdruhovění značky. Podobně stojí konkrétní ochranné známky nebo obchodní značky 

u zrodu například dnes již druhově vžitých označení, jako CELOFÁN, ASPIRIN, BENZIN 

nebo NYLON.  

Jedním z mechanismů, který brání totální a nekontrolované monopolizaci artefaktů ve 

prospěch komerčních subjektů je proto možnost zrušení právní ochrany z důvodu vejití 

ochranné známky či značky v obecnou povědomost za současné ztráty své rozlišovací 

schopnosti. Tato možnost je v současné době obecně připouštěna. V českém právu je 

provedena jako jedna ze zákonem stanovených možností zrušení zapsané ochranné známky 

v případě, kdy se ochranná známka...stala pro výrobky a služby, pro které je zapsána, 

v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodním styku 

obvyklé 195.  Příkladem aplikace tohoto pravidla je případ částečného výmazu kombinované 

ochranné známky NANUK.   

 

                                                 
194  ÚPV čís.spisu 155197 
195 Ustanovení § 31/1 b) Zákona č. 441/2003 Sb. O ochranných známkách 
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Toto označení se pro mražené smetanové krémy, zmrzlinové dorty a zmrzliny vžilo 

natolik, že je v současnosti používáno ve spotřebitelském slovníku zcela genericky bez 

konkrétního vztahu k původní zmrzlině s čokoládovou polevou uvedenou na trh 

konkrétním výrobcem právě pod značkou NANUK.  

 

  196 197 

Současně bylo však namítáno, že se užívání označení NANUK dostalo do rozporu se 

zažitými spotřebitelským očekáváním zejména v případě jeho používání pro mražené 

ovocné výrobky potenciálně tak vedlo ke klamání spotřebitele, který očekával tradičně 

výrobek smetanový. Právě toto očekávání spotřebitele vyplývající z tradice a zvyklostí 

bylo předmětem zkoumání v řízení o výmaz již registrované ochranné známky.Poškozená 

strana se domáhala celkového výmazu s odůvodněním, že tato tradice nepřip ouští 

registraci tohoto označení i pro jakékoliv zmražené dorty a jiné produkty, které nenaplňují 

spotřebitelská očekávání zmrzliny na špejli a domáhala se úplného výmazu této ochranné 

známky. Argumentace byla vedena i za pomoci sémantického výkladu  s odkazy na výskyt 

tohoto označení v jazykových a výkladových slovnících 198. Z těchto zjištění vycházel 

i Úřad, když ve svém rozhodnutí o částečném výmazu této značky uvedl, že: ... výraz 

NANUK… představuje označení druhu výrobku, které bylo...běžně používáno širokou 

veřejností, a které určuje pouze druh výrobků a ve vztahu k mraženým ovocným zmrzlinám 

a mraženým dortům, … je označením druhovým a jeho používání proto nemůže být vázáno 

na žádného konkrétního výrobce. 

                                                 
196 Foto autor;  2013 
197  O-73602, www.ÚPV.cz 
198 Slovník spisovného jazyka českého, Academia 1989, str. 229 uvádí , že "nanuk" je mražený smetanový 
krém s tuhou čokoládovou polevou. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (ACADEMIA 1994) již 
slovní označení „nanuk“ neobsahuje.  
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Efekt zdruhovění se netýká pouze oblasti ochranných známek, ale i jiných forem práv 

k označením. Zejména v oblasti označení původu a zeměpisných označení zboží tvořící 

samostatný právní nástroj ochrany práv na označení199 lze doložit velké množství 

významných sporů vedených o přípustnost monopolizace těchto označení vzhledem 

k frekventovanému vysokému stupni zdomácnění a generalizace těchto původně úzce 

chápaných označení. Ačkoliv jsou si principiálně oba druhy označení blízké, odlišnost 

nalezneme v intenzitě a míře exkluzivity vztahu s původním prostředím. 

• Označením původu (PDI, Protected Designation of Origin)  se rozumí název 

oblasti, určitého místa nebo země, používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto 

území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány 

zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory 

a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za 

označení původu  pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční 

zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území 200 

• Zeměpisným označením (PGI, Protected Geographical Indication) se rozumí název 

oblasti, určitého místa nebo země, používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto 

území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst 

tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového 

zboží probíhá ve vymezeném území 201 

Problematika práv na označení je významně a zásadně spjata s národní či regionální 

kulturní tradicí a proto snaha o její exploataci mimo tuto sféru dává vzniknout vleklým 

a komplikovaným sporům vzhledem k přítomnosti nejen komerčních soukromých zájmů, 

ale též veřejného skupinového zájmu hájícího národní či skupinovou identitu 

manifestovanou svými projevy v podobě artefaktů a idejí. Socio-kulturní aspekt těchto 

sporů včetně roviny historické, politické, národnostní 202 či náboženské je v těchto 

kontroverzích často zvlášť exponován. 203  Na druhé straně je zapotřebí zhodnotit intenzitu 

akulturačních procesů a kulturní difůze v globalizované ekonomice a posoudit, zda v jejich 

                                                 
199 Zák.č. 452/2001 Sb. O ochraně označení původu a zeměpisných označení 
200 Zák.č. 452/2001 Sb. O ochraně označení původu a zeměpisných označení  § 2 písm. a 
201 Ibid § 2 písm. b 
202 Například poválečný odsun sudetských němců představoval významnou překážku snahy České republiky 
o registrace označení Karlovarských oplatek, Karlovarských trojhránků či Olomouckých tvarůžků, které byly 
německou stranou nárokovány. Zmíněné spory byly vyřešeny ve prospěch české strany až po několikaletých 
řízeních.  
203  Viz např.  Francouzům vadí český Ementál na pultech jejich obchodů, ČTK, 2010, online 
www.novinky.cz 
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důsledku nedochází k zásadnímu rozmělnění původní asociace označení původu v pouhý 

obecný název zboží. Za takový název zboží je považováno označení, které se stalo pro 

konkrétní zboží běžným názvem, přestože se vztahuje k území, kde bylo toto zboží původně 

vyrobeno nebo uvedeno na trh. 204 Při nerespektování tohoto posunu ve spotřebitelském 

vnímání dochází k neoprávněné výhodě původní skupiny producentů, která v kontextu 

současné produkce není již relevantní. Z výše uvedených důvodů je proto příznačné, že 

spory o označení původu jsou komplikované a jejich řešení je často zdlouhavé. Z povahy 

věci je také zřejmé, že tyto spory mají povětšině mezinárodní charakter a proto je zde 

významná komunitární a mezinárodní právní úprava této problematiky 205, jejíž detailnější 

rozbor jde však již nad rámec této práce (blíže viz např. TICHÝ 2011). 

Uvedená definice obecného názvu zboží je beze zbytku aplikovatelná pro stanovení 

zkoumaných kriterií zdruhovění. Na několika nejznámějších případech je možno doložit 

konfrontaci národní či lokální tradice právě s principem zdruhovění a výsledné 

autoritativní stanovisko rozhodovacího orgánu, k jehož dosažení je užito spravedlivého 

vážení obou výše zmíněných principů. Zdruhovění bylo konstatováno a tím i rozhodnutí  

nepříznivé vůči původním producentům bylo vydáno například ve sporu o označení sýrů 

GOUDA, EIDAM nebo ČEDAR.206 Na druhé straně existují rozhodnutí, která neshledala 

míru zdruhovění natolik intenzivní, aby považovala za legitimní odejmout právní ochranu 

původním producentům. Známý je případ sporného označení sýru FETA, ve kterém 

o zrušení exkluzivity používání ve prospěch Řecka usilovalo Německo a Dánsko. 

Zdruhovění názvu FETA bylo v řízení namítáno a podrobně zkoumáno. Evropský soudní 

dvůr dal za pravdu původním výrobcům a ponechal tak právo na toto označení i nadále 

výlučně Řecku. Tento sýr vyráběný ze směsi ovčího a kozího mléka má zde tisíciletou 

tradici. Rozsudek však nesmí být chápán primárně jen jako bezpodmínečná ochrana této 

tradice, ale jako výsledek neprokázání dostatečného zdruhovění použitého označení. 

V opačném případě by totiž samotný poukaz na sílu a dlouhodobost tradice nebyl 

dostačující, jak z výše uvedeného vyplývá. Podobně jako v tomto případě bylo ve prospěch 

původních producentů rozhodnuto například ve sporech o označení  PARMSKÁ ŠUNKA, 

CHAMPAGNE , TOKAJ nebo CHIANTI.207 

                                                 
204  Zák.č. 452/2001 Sb. O ochraně označení původu a zeměpisných označení  § 2 písm. d 
205 Základ této úpravy tvoří Nařízení Rady (ES) 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení 
původu zemědělských produktů a potravin 
206 http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ 
207 http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ 
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Zdruhovění je současně na překážku zápisu rovněž třetího druhu práva na označení 

používaného v rámci EU a představujícího významný nástroj podpory a ochrany 

kulinářských tradic. Touto formou ochrany uplatňující se v oblasti národní gastronomie je 

Zaručená tradiční specialita (TSG, Traditional Speciality Guaranteed). Toto označení 

poskytuje právní ochranu 208 zejména tradičním recepturám a zachování jejich autenticity. I 

v tomto případě zaručených tradičních specialit však platí shodný princip, dle kterého je 

vejití zeměpisného označení nebo označení původu v obecnou známost na překážku 

poskytnutí takové ochrany. Takto poskytnutá právní ochrana tradičním recepturám plní 

současně funkci propagace regionu, podpory cestovního ruchu a zejména gastronomické 

turistiky. V současné době jsou společně ve prospěch České a Slovenské republiky 

zapsány SPIŠSKÉ PÁRKY, LOVECKÝ SALÁM, ŠPEKÁČKY a LIPTOVSKÝ SALÁM.209 

Neúspěšnou  naopak byla snaha ČR o poskytnutí této ochrany POMAZÁNKOVÉMU 

MÁSLU nebo označení MARMELÁDA pro výrobky, které nejsou vyrobeny z citrusových 

plodů. Oba pro ČR neúspěšné případy byly široce medializovány a vyvolaly další vlnu 

celospolečenské debaty týkající se vhodnosti tohoto druhu komunitární právní regulace 

a míry zdruhovění ve vztahu k lokální gastronomické tradici. Významnou složkou tohoto 

diskurzu byla též sémantická stránka problematiky spočívající v nutnosti opuštění 

tradičních výrazů a zavádění mnohdy násilných novotvarů. 210 

Příslušná legislativa EU byla vytvořená za účelem podpory a ochrany kulturních tradic 

a zejména za účelem podpory specifických socio-kulturních celků, jakými jsou 

mikroregiony, které respektují kriteria specifické kulturní homogenity a záměrně přitom 

abstrahují od administrativně správního členění států a podporující tak přeshraniční 

spolupráci. Zaručená tradiční specialita je součástí tohoto komplexu právních 

a mimoprávních nástrojů, které mají nejen normativní, ale i stimulační a propagační cíl.  

Reakcí na takto přiznané druhy ochrany výrobků je však na druhé straně zintenzivňující se 

konkurenční prostředí vyvolané právě monopolním postavením některých podnikatelů na 

tomto základě získaném. Dochází tak k působení nechtěného, byť známého a  

předvídatelného sociálního jevu, který je vyvolán snahou o monopolizaci některých 

receptur či označení a je jen dalším případem, kdy poskytnutí zvláštní ochrany některým 

jedincům či skupinám v rámci sociálního systému vyvolává potřebu  této ochrany i u  

                                                 
208 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1151/2012 
209 http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ 
210  Např.  Bude nás EU učit česky (formou zákazů) ?Nekrolog za marmelády ; Streit D. 2012 ; Online:  
http://streit.blog.idnes.cz;  Konec marmelády v česku, odteď budeme jíst rosol ! ;  ČTK; Online  
www.blesk,cz 
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skupin a jedinců dalších (i.a. HAYEK 1989; KINSELLA 2011). V případě registrace 

zaručené tradiční speciality, pak nezbývá výrobcům z ostatních zemí, či odlišného území 

než zvolit některou z následujících možností reakce : 

• Dosavadní výrobek prodávat a distribuovat pod novým označením 

• Začít vyrábět produkt podle registrované receptury 

• Ukončit produkci výrobku 

Spory vznikající mezi jednotlivými národními státy a regiony o  "vlastnictví tradic",  jsou 

logickým důsledkem významné komerční využitelnosti získaných exkluzivních výhod, ale 

současně mají také v mnoha případech manifestační podobu a produkují širokou škálu 

skupinově sdílených emocí satisfakční, skupinově identifikační či aspirační povahy. 

V souladu s výše uvedeným je proto možno doložit, že tyto spory většinou reálně vznikají 

až teprve požadavkem formálního potvrzení nároku některou ze stran, ačkoliv ve většině 

případů neformální používání těchto označení nebývá v zásadě problematické. Aktuálním 

příkladem takového problému je například probíhající spor mezi Slovinskem a Rakouskem 

o právo k označení vepřového výrobku KRANJSKA KLOBASA resp. KRAINERWURST, 

nebo doposud neúspěšné snahy ČR o registraci označení PRAŽSKÁ ŠUNKA, kterému se 

snaží zabránit Německo, Rakousko, Italie a Slovensko. Původní žádost registraci označení  

ŠUNKOVÝ SALÁM ve prospěch Slovenské republiky byla po dohodě s ČR stažena 211  

Pravidlem by proto mělo být citlivé individuální posuzování jednotlivých případů ze strany 

rozhodovacích autorit i jednotlivých národních států a zejména by měla být v úvahu brána 

v široké míře hlediska mimoprávní, zejména etnografická a historická.  

Požadavek dobré víry jako ochrana před monopolizací 

Požadavek dobré víry jako podmínky registrace ochranné známky byl do našeho právního 

řádu nově zakomponován až v současné době platným Zákonem o ochranných známkách 

v roce 2003, který stanoví , že : Do rejstříku se nezapíše označení, jestliže je zjevné, že 

přihláška ochranné známky ..... nebyla podána v dobré víře.“212  a dále že: Přihlašované 

označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do 

rejstříku podaných u Úřadu tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla 

podána v dobré víře.“213  Zatímco první citované ustanovení chrání proti zneužití blokační 

                                                 
211  MZ ČR; online  http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/zarucene-tradicni-speciality/ 
212 § 4  m) Zákona o ochranných známkách 
213 § 7 odst. 1, Zákona o ochranných známkách 
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a monopolizační funkce preventivně, ustanovení druhé tuto funkci umožňuje následně. 

Teoreticky je neurčitý právní pojem dobré víry předmětem zkoumání a polemik, v praxi je 

však celkem jednoznačně přijímáno jeho pojetí jako stav, kdy přihlašovatel určitého 

označení nevěděl o existenci dříve zapsaného označení, se kterým je přihlašované 

v konfliktu. Tento požadavek má dvojí význam. Jednak stanovuje povinnost státu 

odmítnout veřejnoprávní ochranu označení, které je přihlašováno bez přítomnosti dobré 

víry a na straně druhé umožňuje poškozeným subjektům vznášet námitky a domáhat se 

nezapsání nebo dokonce výmazu ochranné známky, která byla prokazatelně takto zapsána. 

Toto právo přiznává dokonce i dědicům a jiným právním nástupcům původních subjektů.  

Dosavadní úprava tuto podmínku neznala a praxe tak čelila celé řadě spekulativních 

a těžko řešitelných situací souvisejících s blokační, monopolizační funkcí známky. Od 

konce devadesátých let minulého století docházelo k nárůstu přihlašovaných označení, 

jejichž cílem nebylo  primárně označení zboží a služeb, ale velmi častá tzv. známková 

transakce, kdy docházelo obratem k nabídce odkupu získané výhody jiným zájemcům 

a nebo k znemožnění získání této výhody ostatním soutěžitelům cestou zcela formální 

blokace, aniž by kdy k praktickému využití přihlášených označení došlo. Tyto spekulativní 

registrace byly často zneužívány zejména v případech, kdy se v zahraničí proslulá značka 

rozhodovala o vstupu na nové trhy, na nichž však doposud neměla své duševní vlastnictví 

chráněno ochranou známkou, doménovým jménem a jinými právními nástroji. Za této 

situace docházelo k spekulativní registraci odlišným subjektem, který pak v rozporu 

s účelem ochranné známky nabídl její odkoupení společnosti, která její proslulost 

v zahraničí často nákladně vybudovala. Příkladem takových pokusů může být například 

organizovaná snaha okruhu podnikatelů o spekulativní registraci jmen katolických svatých 

či odprodej dlouhodobě blokované domény předního světového výrobce lyží.  Příkladem 

takového konkrétního jednání může být známy případ podnikatele, který se na počátku 

devadesátých let pokoušel svým jménem zaregistrovat mimo jiné i ochranné známky ve 

znění: AUDI, TOYOTA, GRUNDIG , JAGUAR,  BUICK, CITROEN, CHEVROLET, 

PONTIAC, KAWASAKI, CHRYSLER a další a to pro výrobky a služby, které nebyly pro 

tyto značky charakteristické,  jako například šicí stroje, svatební šaty, výrobu zvukových 

nosičů, vysavače prachu, nože a další. 214  Žádná z těchto registrací však nebyla platně 

dokončena. Snahy o zneužití však u stejného subjektu pokračovaly jinými formami - 

například přihláškami ochranných známek ve znění např. TOYOTA-SEWING 
                                                                                                                                                    
 
214 ÚPV  č spis. 70158, 70852, 70923, 71989, 72095, 72214 , 72215 , 72220, 72217 , 72218, 72219 , 72213 
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MACHINES, TOYOTA-NAHMASCHINEN a dalšími kombinacemi proslulých 

chráněných názvů s označením výrobků či služeb pro tyto známky nikoliv 

charakteristických.215 Tyto pokusy o zneužití ochranné známky ke zřejmě spekulativním 

účelům nebyly úspěšné. Navrhovatel však za platnosti dřívějšího zákona dosáhl částečného 

úspěchu se svým návrhem, kterým se domáhal registrace kombinovaných označení 

obsahujících vyobrazení a název katolických svatých. V rozmezí krátké doby roku dosáhl 

registrace kombinovaných ochranných známek v provedení : 

 

zdroj : www.upv.cz 

a analogických  vyobrazení se jmény svatých - Prokopa, Vavřince, Dominika, Benedikta, 

Lukáše, Petra, Václava, Vojtěcha, Tomáše a Lucie 216  Registrace těchto označení byla 

úspěšně provedena pro různé druhy služeb, včetně služeb hotelových a restauračních 

zařízení, patentových rešeršních kanceláří, ale současně také pro široký sortiment produktů 

včetně potravin, elektroniky či alkoholických nápojů. Navrhovatel se tím stal vlastníkem 

chráněných označení od jejich registrace v roce 1994 až do jejich zániku v roce 2002. 

Během této poměrně dlouhé doby tak mohl účinně bránit jiným subjektům v používání 

shodných či zaměnitelných označení pro dané třídy výrobků a služeb. Tato spekulativní 

činnost byla umožněna nedostatečnou právní úpravou, která nepřihlížela dostatečně 

k faktickému vztahu přihlašovaného označení a k absenci reálně vykonávané činnosti 

přihlašovatele. V daném případě neumožňovala ani zohlednění předchozí spekulativní 

registrační aktivity konkrétního přihlašovatele při posuzování jeho skutečných úmyslů. 

Nabytím účinnosti v současnosti platného Zákona o ochranných známkách (zák. č. 441/ 

2003 Sb.) došlo k zásadní změně v posuzování těchto situací a k zpřísnění pravidel pro 

poskytování veřejnoprávní ochrany. Průlomovým se stalo zavedení povinného zkoumání 

                                                 
215 ÚPV. číslo spisu 74086 a 74089 
216  www.upv.cz -  č.sp. 66622 U SV. PROKOPA;  č.sp.  66623  U SV. VAVRINCE;  č.sp. 66624  U SV. 
DOMINIKA , č.sp. 67034  U SV. BENEDIKTA ; č.sp. 67037  U SV. LUKASE ; č.sp. 67038  U SV. 
PETRA;  č.sp.  67039   U SV. VACLAVA ; č.sp. 67040  U SV. VOJTECHA ; č.sp.  67136   U SV.LUCIE ; 
č.sp.  67135  U SV.TOMASE   
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kriteria dobré víry, kdy se za nedostatek této dobré víry a tedy nepřípustnost registrace 

považuje situace, kdy přihlašovatel věděl (nebo v některých situacích vzhledem 

k okolnostem vědět měl a mohl), že existuje dříve zapsané označení, nebo že dochází 

k jinému konfliktu s jinými právy duševního vlastnictví. Ačkoliv právní definice dobré 

víry v platném právu obsažena není, obecně je však přijímána její tzv. psychologická 

koncepce spočívající na vnitřním duševním stavu navrhovatele.217  Obdobná situace 

a analogická forma právní úpravy byla zvolena též v případě registrace doménových jmen. 

Praktika tzv. Cybersquatting, tedy spekulativní registrace doménových jmen a jejich 

nabízení k odkupu vlastníky ochranných známek či jiných značek, se v současné době stala 

masovým problémem. 218 I v tomto případě se zásada registrace v dobré víře stala hlavním 

nástrojem rozhodování těchto sporů buď jednotlivými registrátory nebo soudy jednotlivých 

zemí. 219  Přijatá pravidla umožňují nejen ochranu soukromých podnikatelských subjektů 

v prostředí hospodářské soutěže, ale současně brání i neomezenému zneužívání proslulých 

artefaktů, značek a dalších atributů jednotlivých kultur proti jejich snadné monopolizaci za 

účelem ekonomického vydírání či jiných druhů zneužití. 

Pro úplnost je třeba uvést ještě jeden důležitý etický rozměr konceptu dobrých mravů ve 

vztahu k procesu registrace ochranných známek. Je jím problematika tzv. nevěrného 

zástupce. Jedná se o příklad obchodní nepoctivosti, kdy zástupce podnikatele (velmi často 

mezinárodně uznávaného vlastníka v cizině registrovaných ochranných známek), který na 

území ČR vykonává obchodní činnost v jeho prospěch, bez jeho vědomí zastupovaného 

registruje ochrannou známku či doménové jméno v ČR vlastním jménem. Tyto případy 

jsou dle platného práva rovněž považovány za přihlášku podanou v rozporu s dobrými 

mravy se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími. Před účinností v současné době 

platného zákona však byly tyto případy těžko řešitelné. Kulturní a ekonomický přerod 

společnosti v devadesátých letech minulého století byl doprovázen vysokým stupněm 

pragmatismu a právního relativismu. V jeho důsledku pak byly podobné formy 

nepoctivostí interpretovány jako obchodní vychytralost, jako přípustný Dolus Bonus 

a tento stav bylo proto nutno řešit až legislativní změnou, která podobné praktiky jasně 

vyloučila pro jejich rozpor s dobrými mravy a poctivým obchodováním.  

 

                                                 
217 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu  1 As 3/2008 - 195  
218 V ČR například firma TESCO neuspěla v boji o internetové stránky  tesco.cz. Z důvodu, že si doménu 
zabraly jiné firmy, musel britský vlastník pro tuzemskou prezentaci zvolit doménu www.itesco.cz. 
219 Viz např. rozhodnutí národního registrátora cz.nic ve věci domény www.rossignol.cz (online; cznic.cz) 
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4. Ochranná známka a značka v ekonomické soutěži 

 

Hledisko dobrých mravů hospodářské soutěže 

S významným normativem dobrých mravů hospodářské soutěže se setkáváme v generální 

klauzuli obchodního zákoníku definující obecné podmínky, za kterých je některá z forem 

jednání v konkurenčním prostředí považována za nepřípustnou a z právního hlediska za 

neplatnou. Tato klauzule je významná proto, že i když zákon postihuje některá nejtypičtější 

jednání specificky, není možno v úplnosti rozsah těchto jednání zcela postihnout. Proto je 

existence generální klauzule zárukou, že i jednání, která nejsou specificky a individuálně 

zakázána zákonem, budou postižitelná, pokud se dostanou do rozporu s obecnými principy 

obsaženými v generální klauzuli. 220  Zatímco výhrada veřejného pořádku je uplatňována 

ve veřejnoprávní úpravě ve prospěch ochrany většinově sdílených společenských hodnot, 

v oblasti soukromoprávní ochrany existuje korektiv v podobě pravidel chování 

v konkurenčním boji, tedy ve vztazích mezi konkurenty v procesu ekonomické soutěže. 

Jak vyplývá z povahy ochranných známek a jak bylo současně i opakovaně judikováno, 

ochranné známky a značky ovlivňují významně oblast hospodářské soutěže 

a konkurenčního boje zejména mezi vlastníky již zapsaných ochranných známek, jejich 

přihlašovateli a ostatními soutěžiteli. Tento aspekt je reflektován Zákonem o ochranných 

známkách 221, avšak v ještě širší míře je zastoupen v soukromoprávní ochraně provedené  

Občanským zákoníkem 222. Je důležité chápat oba typy regulace jako vzájemně 

komplementární a to zejména z hlediska požadavku právní jistoty a předvídatelnosti 

rozhodování.  Oba typy úpravy by měly být harmonizovány a uplatňovány podle shodných 

či analogických interpretačních principů, což se však ne vždy v praxi beze zbytku daří. 

Soukromoprávní ochrana je založena na požadavku dodržování dobrých mravů 

hospodářské soutěže vyjádřených generální klauzulí Občanského zákoníku 223. Jak už bylo 

dříve uvedeno, jedná se o otevřený právní pojem, jehož obsah je vytvářen pomocí 

soudcovského práva formou aplikace a interpretace v konkrétních případech. Je třeba 

                                                 
220  § 44 odst. 1 Obchodního zákoníku vymezuje pojmové znaky nekalé soutěže jako jednání v hospodářské 
soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, 
spotřebitelům nebo dalším zákazníkům.  
221  Napří. § 4 písm. g)  ; § 31 odst. 2; Zákona o Ochraných známkách 
222  Zák č. 89/2012 Občanský zákoník 
223   Ustanovení § 2976 zák.č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, Nekalá soutěž  - Základní ustanovení  (1) Kdo 
se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu 
jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje. 
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zdůraznit, že v tomto případě nejde o požadavek konformity s obecně pojímanými dobrými 

mravy či mravopočestností (jak je tomu například ve výše pojednané výhradě veřejného 

pořádku a dobrých mravů dle Zákona o ochranných známkách), ale jde o specifickou užší 

oblast pravidel regulujících speciální problematiku ekonomické sféry a hospodářské 

soutěže. Důležitost tohoto rozlišení v konkrétních případech tkví ve skutečnosti, že řada 

jednání, která z hlediska většinově sdílených morálních pravidel nejsou akceptovatelná, 

nemusí nutně představovat porušení tohoto specifického okruhu norem samotné 

ekonomické soutěže v užším slova smyslu. Generální klauzule se tak omezuje na 

zajišťování férovosti, chápané jako čistota a slušnost soutěžních principů, ale současně 

neomezuje podnikatele v jejich soutěžní agresivitě, která patří k definičním znakům 

soutěže  (HAJN 1995).  Na druhé straně nelze tyto dvě skupiny definovat samostatně  224.   

Volná ekonomická soutěž je oblastí, ve které není možno chránit jednotlivé soutěžící 

subjekty před důsledky neúspěchu, který je způsoben úspěchem jiných. Podstatou soutěže 

je konkurenční prostředí, tedy i nevyhnutelný neúspěch některých účastníků. Úspěch 

některých podnikatelů má  za následek neúspěch jiných a tato hra s nulovým součtem je 

dokonce právem vyžadována (MAŇAS 2003). Pro správné pochopení kulturních vzorců 

chování je nutno vzít v úvahu že v demokratické společnosti volného trhu je soutěžní 

chování pro každý podnikající subjekt povinné. Tato právem vyžadovaná kompetitivnost 

nachází svoji formu v zákazu jednání a dohod, které ekonomickou soutěž omezují, nebo 

dokonce zcela eliminují. Dohoda, o změně pravidel, která mění situaci na hru s nenulovým 

součtem, je tedy sankcionována. Důvodem je fakt, že takové dohody sice zajišťují 

prospěch všem, nebo alespoň několika dominantním soutěžitelům, jsou však pravidelně ke 

škodě spotřebitelů. Nejčastějšími takovými případy jsou například zakázané dohody 

o stanovení cen, které zajišťují několika účastníkům stálý ekonomický prospěch, ale na 

straně druhé vedou například k trvale vysokým cenám těchto komodit či služeb (např. 

pohonných hmot či cen mobilních operátorů). Dohody, které by vedly k odstranění rizik 

spojených s neúspěchem, jsou proto výslovně postaveny mimo zákon. Z výše uvedeného 

lze tedy dovodit, že nelze vznést námitku proti faktu, že jeden podnikatel druhému 

ekonomicky škodí a to svým úspěchem, kterým ho připravuje o úspěch vlastní. Poškozený 

pak nedosahuje zisku, kterého by za jiných okolností dosáhl. Důvody poškození 

                                                 
224 Srov. Vážný č. 12.336: „Jednání a zvyklosti nesmí odporovat požadavkům občanské morálky, poněvadž pak 
by nemohlo být řeči o dobrých mravech obchodu nebo soutěže, nýbrž o nemravu obchodním nebo soutěžním, 
který se zakořenil a který nemá místa ve spořádaném právním řádu. Nelze tedy říci, že zásady a požadavky 
obecné morálky a dobrých mravů jsou bezvýznamné pro obor práva soutěžitelského.“ 
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konkurence však mohou spočívat v aktivitách, které jsou svým obsahem i formou 

v kontextu daného kulturního prostředí vnímány jako nečestné, zákeřné či podlé, ačkoliv 

nepatří z hlediska právního k zakázaným, tedy o typické případy jednání dle zásady Non 

omne quod licet honestum est.  225 

Z pohledu sociální antropologie je možné spatřovat jistou analogii dobrých mravů soutěže  

s pravidly jiných soutěží těžících archetypálně a  atavisticky z pravidel boje či sportu. Tyto 

historicky se vyvíjející sociální aktivity mají rovněž svoji nezbytnou normativní regulaci, 

která legitimizuje nadřazenost použití moci a síly ovšem za současného předpokladu 

regulace forem a konkrétních způsobů jejího použití a tedy způsobu vedení boje 226. 

V nejdokonalejší podobě jsou tyto principy obsaženy v pravidlech novodobého sportu. Jde 

o pravidla soutěže v obecném smyslu zahrnující mj. princip FAIR PLAY. Jejich základem 

je restrikce, zákaz určitých forem boje, ve sportovní terminologii označovaných jako 

FAUL.  Probíhá-li boj či sportovní klání za přísného vyloučení těchto faulů, je porážka či 

jiný neúspěch některého soutěžitele nutným důsledkem platnosti pravidel. Uznání porážky 

a respektování vítěze je kulturně považováno za jeden ze základních principů FAIR PLAY 

a nesportovní chování poraženého bývá přijímáno s opovržením. Výhody nad soupeřem je 

často dosahováno prostřednictvím chytrých triků , jejichž odlišení od špinavých triků je 

často otázkou posouzení neutrální třetí strany nadané rozhodovací autoritou. Rozdíl mezi 

oběma skupinami triků je sice otázkou rozhodovací autority a výkladu normy, ale do 

značné míry se opírá o veřejné mínění zpětně tuto normu legitimizující. Dynamika 

a kreativita v oblasti těchto triků posunuje kupředu nejen samu hru, ale současně vytváří 

tlak na průběžnou adaptaci jejích pravidel. 

Odstranění prvku soutěže (například dohodou účastníků o remíze) je považováno ve 

většině sportů za nepřípustné zasahování do pravidel takové soutěže.227 Respekt 

k soutěžním pravidlům a zvláštní společenská citlivost k jejich porušení je zřejmě dána 

hlubokými atavistickými kořeny pravidel soutěžení. Korupční aféry fotbalových klubů, 

                                                 
225   Ne vše co je dovolené, je čestné ;  Corpus Iuris Civilis ; CIC 
226  Jednou z nejpřísněji regulovaných oblastí tohoto druhu představují například soubojová pravidla Evropy 
18. století, která kladou vysoké nároky nejen na regulérnost průběhu zápolení, ale i na rituální stránku procesu 
a tvoří tak významnou součást společenské konvence a kultury své doby.   
227  Příklady některých sportů, ve kterých lze nerozhodný výsledek mezi soupeři dohodnout, zde není brán v  
potaz v potaz, neboť se převážně jedná o klání, které nemá povahu fyzického střetu protivníků, jako například 
šachy. Zvláštním fenoménem je rovněž tzv. wrestling, který je případem vyloučení jakékoliv skutečné  
zápasnické soutěživosti, eliminací veškerých pravidel a podřízení veškerého průběhu diváckému zájmu formou 
provokace agresivity auditoria. Nepřekvapí proto, že vztah různých kultur k tomuto typu převážně televizní 
zábavy je velmi diferencovaný mimo jiné v závislosti právě na vztahu k respektování tradičního principu 
soutěživosti a pravidel fair play v daném společenství. 
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národních olympijských výborů a dalších organizací, které mají v některých případech 

právě podobu ovlivňování výsledků dohodami soutěžitelů, jsou velmi negativně vnímány 

veřejným míněním a míra společenského odsudku a medializace těchto kauz je v těchto 

případech sportu často vyšší než je obvyklé v jiných oblastech společenského života. 

Podobně je možno provést analogické srovnání soutěže hospodářské¨a politické. 

Demokratická společnost je založená na volné soutěži politických stran a jakékoliv 

narušení, či přímo vyloučení této soutěže představuje z tohoto pohledu demokratický 

deficit. Příkladem poslouží nejen případ nedemokratických systémů budujících svoji 

legitimitu na monokratickém principu, principu jedné strany či jiném mocenském 

monopolu, ale za významné omezení politické soutěže je možno považovat například 

i dohodu mezi nejsilnějšími stranami například v podobě takzvané opoziční smlouvy známé 

v českém politickém prostředí nedávné historie (i.a. BĚLOHRADSKÝ 2009). 

Z uvedeného  vyplývá, že ačkoliv je konkurenční prostředí ve většině kultur akceptováno 

a síla je předmětem obdivu a úcty, zejména je-li využívána ku prospěchu celého 

společenství, je její užití vázáno na výslovně stanovená či tradovaná pravidla. Tento 

poznatek je možné beze zbytku aplikovat i na oblast hospodářské soutěže. Dosažení zisku, 

který je konečným cílem ekonomické aktivity jednotlivých účastníků soutěže, je ve 

společnosti chápáno jako výsledek specifické aktivity ve formě výrobního, obchodního či  

marketingového úsilí a rizika. Dosažení zisku je chápáno v souvislosti s tímto rizikem a 

úsilím. Deficit tohoto vztahu se projevuje ve formě vnímání existence neoprávněného 

zisku. Z uvedeného vyplývá, že i kulturní vzorce a hodnotová paradigmata ekonomického 

života společnosti akceptují existenci chytrých triků, ale současně též reflektují existenci 

špinavých triků, které podrobují odsudku a sankci (HAJN  2000).  Mimo rámec této práce 

zůstávají obecné otázky vztahu společnosti k samotným principům ekonomické nerovnosti, 

přerozdělování, míře osobní svobody a odpovědnosti. Ačkoliv se jedná o relevantní 

a signifikantní parametry kultur a organizací (i.a. HOFSTEDE 2007), následující úvahy 

vycházejí výlučně z východisek prostředí demokratických společností založených na 

volném trhu a svobodné směně. 

Vztah obecné morálky a dobrých mravů ekonomické soutěže 

Mezi obecnou morálkou a dobrými mravy soutěže vzniká specifický vztah, který lze 

chápat jako průnik dvou normativních subsystémů vytvářející ve svém důsledku tři  

segmenty: 
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A.   Obecná morálka a mravnost je ve většině případů charakterizována skutečností, že 

za prohřešek proti jejím požadavkům je považováno jednání, které vykazuje známky 

osobní viny. Zaviněním se v tomto smyslu rozumí, analogicky s pojetím právním, jednání 

činěné úmyslně, nebo jednání nedbalostní. Dobré mravy ekonomické soutěže však 

v mnoha svých aspektech vycházejí pouze z objektivně vzniklého nežádoucího stavu, aniž 

by otázka osobního zavinění byla považována za nutnou podmínku. Příkladem takové 

situace je kolize v případě podobnosti či shody obchodních jmen podnikatelů tvořených 

jejich skutečným křestním jménem nebo příjmením a značkou proslulých firem. Takovými 

příklady byly v minulosti například spory vzniklé mezi firmou BAŤA a stejnojmenným 

ševcem, či spor vzniklý totožností příjmení tvořícího známou značku plnicích per PARKER 

a stejnojmenného majitele papírenství. V daném případě lze konstatovat, že se jedná 

o skupinu případů, ve kterých dochází k porušování dobrých mravů soutěže, aniž by bylo 

jednoznačně možno doložit rozpor s obecnou morálkou a koncepcí mravnosti. 228 

B.   Druhou skupinu tvoří případy, u kterých lze zpochybnit konformitu daného jednání 

s obecnou morálkou či principem mravnosti a nezávisle na této skutečnosti konstatovat 

existenci či neexistenci porušení dobrých mravů hospodářské soutěže. Takovým případem 

může být například nekalosoutěžní jednání v kulturách, v kterých došlo k některým 

formám legalizaci prostituce. Legalizace prostituce v těchto kulturách neznamená nutně 

její identifikaci s většinově sdílenými hodnotami konkrétní společnosti, ale lze mnohdy 

konstatovat jistý druh pasivní tolerance založené na liberálních hodnotách a tím i 

k principiálnímu odporu k nadměrnému společenskému omezení svobody individua, aniž 

by toto chování bylo většinovou společností nutně schvalováno či dokonce považováno za 

mravně nezávadné. Tento jev je ostatně možno vysledovat i ve vztahu k jiným rozšířeným 

problematickým společenských jevům, jako je například alkoholismus, gamblerství, 

sexuální promiskuita a podobně.  

Je tedy představitelné, že například klamavá reklama, nebo parazitování na pověsti mezi 

konkurenty v oblasti legálního nabízení sexuálních služeb nebo sázení by bylo postižitelné 

z pohledu práva na ochranu hospodářské soutěže a to i přes skutečnost, že předmět tohoto 

podnikání, jakkoliv z hlediska obecné panující morálky daného společenství 

problematický, je legální a z právního pohledu nepostižitelný.   

                                                 
228  V některých případech dochází i ke zneužívání zdánlivě náhodné podobnosti jmen, kdy jsou 
konkurenčními firmami  takoví jmenovci cíleně vyhledáváni,  uměle angažování a používání v reklamě a jiné 
marketingové komunikaci parazitující tak na dobrém jméně jméně zavedené firmy. 
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Do této skupiny je možno zařadit například následující případy: 

• majitelka cukrárny obsluhující osobu stiženou závažným stupněm cukrovky  

• provozovatel kasina umožňující riskantní hru bezdomovcům  

• provozovatel nočního podniku umožňující jeho návštěvu duchovním 

• provozovatel hotelu umožňující mimomanželské sexuální vztahy  

• prodej pohonných hmot účastníkům nelegálních silničních závodů 

• prodej občerstvení účastníkům extremistického shromáždění 

• pronájem kamerové techniky pro potřeby natáčení pornografického filmu 

• získávání informací o populárních osobnostech od jejich sousedů  229 

Všechny uvedené případy, které mohou být v konkrétním kulturním prostředí považovány 

za příklady jednání nacházející se mimo hranice obvyklé většinově přijímaných morálních 

pravidel sdílených většinovou společností. Přesto však žádný z uvedených příkladů nelze 

zařadit do zúženého pojetí dobrých mravů hospodářské soutěže. Je třeba si naopak 

uvědomit, že vztažení přísných pravidel většinové morálky na většinu z uvedených druhů 

podnikání by znamenalo jejich významné existenční omezení či dokonce likvidaci. 

Současné trendy ve vývoji právní ochrany však představují významný posun v rozšiřování 

odpovědnosti podnikatelů a zejména provozovatelů služeb za jejich širší společenský 

dopad (i.a.PAUKNEROVÁ 2009) Zejména v evropském kontextu má tento paternalistický 

přístup svoji tradici a projevuje se zejména posilováním ochrany spotřebitele na straně 

jedné a zpřísňováním odpovědnosti podnikatelů za důsledky jejich jednání, které jsou často 

nepřímé a v minulosti byly ponechány zcela mimo rámec normativní regulace v duchu 

liberální tradice odpovědnosti jednotlivce za své chování a jeho důsledky (HAYEK 1989). 

Z tohoto pohledu je možno konstatovat, že některé z uvedených příkladů jsou pod vlivem 

měnícího se společenského paradigmatu předmětem návrhů nových regulací posilujících 

roli a odpovědnost státu za výsledky jednání, které byly ještě donedávna ponechány na 

                                                 
229 Tento případ je nutno rozlišit od získávání informací od zdravotnického personálu, státních orgánů a dalších 
subjektů, které mají v tomto ohledu zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti.  
231 Podstatou samoregulace reklamy je, že stát či státní orgány reklamu neregulují. Reklama je tak 
regulována pravidly, která přijme sám reklamní průmysl. Takto přijatá pravidla jsou vyjádřena v Kodexu 
reklamy. Kodex reklamy se stát od státu liší podle historických, společenských a legislativních podmínek. 
Samoregulace nenahrazuje  právní regulaci - legislativu. Tuto legislativu doplňuje o ta etická pravidla, na 
něž se legislativa nevztahuje. Samoregulace je velmi flexibilní, rychle se adaptující nástroj, který pružně 
reaguje na všechny změny reklamního a mediálního trhu. Jednou z výhod samoregulace reklamy je právě 
flexibilní přizpůsobení etických pravidel reklamy vývoji trhu;  Online: http://www.rpr.cz 
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svobodném rozhodnutí a tím i zodpovědnosti každého dospělého a dostatečně rozumově 

vyspělého jednotlivce. 

C.  Do třetí skupiny budou patřit druhy jednání, které vykazují konformitu s oběma 

normativními subsystémy a jsou tedy přijatelné jak z hlediska obecné mravnosti, tak 

i dobrých mravů hospodářské soutěže. Nelze pominout skutečnost, že tento soulad je 

v praxi zabezpečován nejen samoregulací, ale i dalšími mimoprávními prostředky, kterými 

jsou například etické panely, rady, komise, sdružení a jiné občanské iniciativy. I když tyto 

instituce nemají obvykle rozhodovací pravomoc, jejich vliv je významný zejména 

s ohledem na ovlivnění veřejného mínění prostřednictvím medializace jednotlivých 

případů. Z tohoto hlediska je možno i určitou část samoregulace podnikajících subjektů 

chápat jako vynucenou a to s ohledem na fakticky precedenční povahu rozhodnutí těchto 

orgánů. Oblastí, ve které se tento fenomén projevuje výrazně, je reklama. Prezentace 

značek formou reklamy je podřízena několika formám právní i mimoprávní regulace. Na 

rozdíl od institucí typu Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, které představují nástroje 

prosazování právní regulace v oblasti reklamy dále působí například Rada pro reklamu, 

která uplatňuje právě mimoprávní, tedy převážně etická hlediska regulace. Jak vyplývá 

z jejího statutu, je jejím posláním prosazovat čestnou, legální, pravdivou a decentní 

reklamu. 231 

Kriterium paternality 

Významným parametrem při zkoumání a komparaci odlišných kultur a institucí je 

kriterium paternality (i.a. HOFSTEDE 2007). Pro oblast normativní regulace je pak tento 

ukazatel zcela zásadní a jeho prostřednictvím lze zkoumat nejen existující odlišnosti 

jednotlivých kulturních prostředí, ale do jisté míry též identifikovat trendy jejich 

budoucího vývoje přinejmenším v kratším časovém horizontu. V současném evropském 

prostředí je posilování paternalistických prvků normativní regulace zcela zjevné a současně 

s dynamickým akulturačním procesem vyvolaným normativní aproximací zásadně určující. 

Tyto paternalistické prvky hrají v procesu sbližování právních řádů odlišných kulturních 

oblastí evropského prostoru specifickou modernizační roli. Je však otázkou, do jaké míry 

mohou v  diverzifikovaném kulturním prostředí nahradit například dosud nikoliv plně 
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vyvinutou strukturu občanské společnosti, její autoregulační mechanizmy, internalizované 

principy osobní zodpovědnosti za důsledky svých rozhodnutí a  celý ethos demokratické 

zodpovědnosti. Je třeba vzít v úvahu, že zejména transformující se postkomunistické 

společnosti s tradicí kultury paternalismu komunistického typu historicky nezískaly 

zkušenosti s liberální a individualistickou západní tradicí a rizika spojená s neorganickou 

akulturační normativní harmonizací jsou pro tato společenství nezanedbatelná. 233 Jako 

příklad může posloužit aktuální sociální problém neúměrně vzrůstající zadluženosti 

jednotlivců a domácností, který je sice částečně způsoben ekonomickým vývojem, ale 

současně je ve značné míře zapříčiněn osobním selháním jednotlivců způsobeným nízkým 

stupněm jejich osobní zodpovědnosti a finanční gramotnosti vyplývající právě z donedávna 

panujícího paternalistického ethosu společnosti. Ve většině postkomunistických zemí je 

například struktura soukromých úvěrů výrazně odlišná od tradičních oblastí západní 

demokratické kultury. Úvěry poskytované na spotřební předměty, luxusní zboží včetně 

automobilů a elektroniky, zahraniční dovolenou jsou zde daleko častější a jedná se tak v 

některých případech o úvěrování spotřeby v některých případech až okázalé. Tento sociální 

jev mající svůj původ nejen v příčinách ekonomických, ale současně též sociálních, 

spojených s nově se rodícími stratifikačními procesy, je vysvětlitelný a dlouhodobě známý 

(VEBLEN 1999), čímž se však jeho společenská nebezpečnost nijak nezmenšuje. Při 

zkoumání tohoto společenského jevu je vhodné použití i dalšího parametru, jímž je důraz 

na dlouhodobé či krátkodobé cíle daného společenství (HOFSTEDE 2007), kterým je 

odlišná kulturní typologie takového prostředí dále zdůrazněna. Při porovnání uvedených 

příkladů s úvěry poskytnutými na bydlení, vzdělání, zdravotní péči a jiné typicky 

dlouhodobé cíle, které výrazně dominují v zemích západní Evropy a USA,  je pak popsaná 

historicky podmíněná odlišnost kulturních prostředí  ještě zjevnější.  Tohoto rozdílu 

využívá zejména marketingová komunikace společností poskytujících spotřebitelské úvěry 

a půjčky. V rejstříku ÚPV je obsaženo více než 50 platných ochranných známek 

obsahujících výraz PŮJČKA.  

Některé tyto ochranné známky posilují paternalistické prvky působení a oslabují tak 

racionalitu spotřebitelského chování zejména navozováním pocitu pomoci , podpory 

mocného spojence, přátelství, společného zájmu a solidarity.  

                                                 
233  I při důsledné snaze o dodržení axiologicky neutrálního východiska není možné pominout, že výsledná 
podoba právní normativní regulace je vždy nezbytně výsledkem politického procesu, ve kterém dochází ke 
vzájemnému střetu koncepcí a zájmů založených v mnoha směrech na odlišném hodnotovém základě, jejichž 
výsledek není dán výběrem alternativy všeobecně nejprospěšnější a vybrané na základě obecně sdílené 
filantropie a altruismu. 
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Příkladem takových ochranných známek jsou marketingové nástroje úvěrové společnosti 

HOME CREDIT vlastnící ochranné známky HOME CREDIT S  NÁMI NA TO MÁTE,  

HOME CREDIT VÁNOCE ZA 500 234, HOME CREDIT SPONZOR VÁNOC 235,  HOME 

CREDIT COKOLI NA SPLÁTKY 236 

      237 

V grafické složce těchto kombinovaných ochranných známek je paternalistický rys zřejmý 

zejména personifikací v osobnost moudrého a laskavého muže, jehož konzervativní 

zevnějšek navozuje dojem odbornosti, zodpovědnosti a důvěryhodnosti. Tato kombinovaná 

ochranná známka je po stránce grafické neobvyklá a lze konstatovat, že paternalistického 

vlivu je zde dosaženo i záměrným použitím archaizujícího výtvarného projevu, který může 

v některých adresátech navozovat asociace výtvarného ideálu budovatelských plakátů 

socialistického realismu. Grafické a kombinované ochranné známky používají pro 

efektivní marketingovou komunikaci zejména důraz na snadnost,  rychlost, operativnost 

a procedurální nenáročnost, která tak vyvolává dojem nezávažnosti,  samozřejmosti a tím 

i jisté nedůležitosti takového spotřebitelského rozhodnutí.  

  238 

 

                                                 
234 ÚPV č.sp  180248  
235 ÚPV č.sp  180249  
236 ÚPV č.sp  180255  
237 ÚPV č.sp. 422852 
238 ÚPV č.sp. 435145 
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Tento dojem usnadňuje a urychluje spotřebitelské rozhodování a zbavuje jej důrazu na 

osobní zodpovědnost za následky učiněných rozhodnutí. Důraz na pocitové složky 

spotřebitelského rozhodování usnadňuje marketingově důležité rozhodování v co možná 

nejkratším čase  (GLADWELL 2007; LEHRER 2010) a to i přes skutečnost, že se své 

podstatě je půjčka  vysoce racionalizovanou, nevratnou a přesně kalkulovanou transakcí se 

závažnými dlouhodobými důsledky nejen pro samotného dlužníka, ale i pro členy jeho 

rodiny. Popsané mechanizmy je možno demonstrovat na dalších případech ochranných 

známek navozujících bezstarostný a lehkovážný vztah vybízející k snadnému a rychlému 

rozhodování .  

        239   240 

 

Nebezpečí nárůstu zadlužení domácností a jednotlivců vedlo v EU ke snahám o regulaci 

oblasti poskytování peněžních služeb a redukci rizik z ní vyplývajících. Soudobá evropská 

normativní regulace se z uvedených důvodů snaží přenést rizika spojená s neuváženými 

a chybnými investičními spotřebitelskými rozhodnutími na jejich poskytovatele 

a zabezpečit tak nový druh centrální paternalistické ochrany spotřebitelů. Evropská 

legislativa 241 však na jedné straně zakazuje některé praktiky, u kterých lze předpokládat, 

že budou obecně chápány jako nečestné (například neposkytnutí dostatečných informací, 

poskytování klamavých informací, absence písemné formy smluv, uvádění důležitých 

informací drobným nečitelným písmem a další), na druhé straně však požaduje od 

poskytovatelů finančních služeb zjištění bonity klienta a jeho schopnosti splatit úvěr.242  

Jde o přesunutí odpovědnosti a  důkazního břemene pro případ sporu ze spotřebitele na 

poskytovatele finančních služeb.  

                                                 
239   ÚPV č.sp. 424137 
240   ÚPV č.sp. 499543 
241   Směrnice Evropského parlamentu 2008/48/ES o smlouvách a spotřebitelském úvěru 
242   Tato povinnost byla do českého právního řádu zavedena zák. č. 145/2010 Sb O spotřebitelském úvěru 
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Zjišťování bonity a schopnosti splatit úvěr dosud pravidelně prováděného dobrovolně a 

v zájmu samotného věřitele se tak stalo právem nařízenou povinností konstruovanou 

jednoznačně ve prospěch dlužníka a tím též paternalisticky vychylující tradiční 

charakteristickou rovnost stran soukromoprávních vztahů.   

Paternalistický model tohoto směřování je patrný i v dalších diskutovaných legislativních 

záměrech týkajících se některých z výše uvedených příkladů, jako je další rozšíření 

odpovědnosti poskytovatele internetových služeb za obsah stránek, odpovědnost za 

škodlivé následky vysokého kalorického obsahu prodávaných potravin a podobné návrhy. 

Z tohoto pohledu je možno též provést srovnání a stanovit trendy budoucího vývoje 

například ve srovnání evropské a americké normativní kultury, která se odlišuje svými 

tradičními historicky danými kořeny a rovněž významně odlišným pojetím odpovědnosti 

jednotlivce a z toho vyplývající mírou paternalismu obsaženou ve svém zákonodárství při 

plném vědomí významných proměn americké společnosti ve vztahu k osobním svobodám 

a odpovědnosti státu na přelomu tisíciletí. 243 (PIPES 2008). 

Hledisko průměrného spotřebitele 

Právní úprava duševního vlastnictví a ochranných známek pracuje se základním 

konceptem hlediska průměrného spotřebitele. Ve veřejném právu představuje tento 

abstraktní koncept jedno z rozhodujících kriterií pro posouzení přípustnosti zápisu 

ochranné známky. Uplatňuje se rovněž v oblasti práva ochrany spotřebitele, kdy 

představuje měřítko, dle kterého jsou posuzovány zejména zvláštní případy zesílené 

ochrany ohrožených skupin spotřebitelů, jako například seniorů či dětí. 244 

Soukromoprávně je hledisko průměrného spotřebitele významným parametrem pro 

posuzování nekalosoutěžních jednání, jako například klamavá reklama, parazitování na 

pověsti nebo vyvolání nebezpečí záměny. V této souvislosti je zapotřebí pojetí průměrného 

spotřebitele odlišit od významu, ve kterém je obvykle používáno v oblasti 

makroekonomické a marketingové.  

                                                 
243  V USA k této proměně dochází v důsledku vnitřních i vnějších faktorů, které jsou symbolizovány 
nejviditelnějšími z nich, tedy teroristickými útoky na WTO 9/11 a pádem hypotečních bank, což v obou 
případech vyvolalo společenskou poptávku po zvýšení bezpečnostních, ekonomických a sociálních standardů 
garantovaných státem. Viditelnou a medializovanou součástí této společenské debaty mezi liberalismem 
a paternalismem je i probíhající střet mezi zastánci a odpůrci práva volného držení zbraní, která probíhá v USA 
po každém z široce medializovaných tragických případů hromadné střelby zejména ve školách.  
244 viz např. ustanovení § 4 odst. 2 OchSpotř: „Je-li obchodní praktika zaměřena na spotřebitele, kteří jsou z 
důvodu duševní nebo fyzické slabosti nebo věku zvlášť zranitelní, hodnotí se její nekalost z hlediska 
průměrného člena této skupiny 
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Průměrný spotřebitel  představuje v ekonomii vyjádření statistické charakteristiky, která je 

kvantifikovatelná zejména pomocí takových nástrojů, jako jsou indexy spotřebního 

chování, nákupní plány, trendy a tendence v oblasti spoření a spotřeby, které jsou dále 

doplněny o demografické údaje a další ekonomické parametry, jako například míra inflace, 

růst mezd, míra nezaměstnanosti a podobně.  

Zkoumání struktury spotřeby představuje jeden ze základních nástrojů 

makroekonomických zkoumání. Analýza struktury výdajů je využívána k mezinárodnímu 

srovnání a lze z ní čerpat relevantní informace nejen pro oblast ekonomie, ale i sociální 

politiky. Jednotlivé analyzované skupiny výdajů vypovídají o jejich významu v rámci 

celkové finanční situace jednotlivců a domácností v různých příjmových skupinách. Tyto 

údaje lze využít pro získání celkového obrazu o životní úrovni a to na základě podílu 

jednotlivých výdajových položek na celkovém rozpočtu domácností a jednotlivců. 

Komparace prováděná na základě zkoumání statistického zpracování agregovaných dat 

týkajících se struktury spotřebitelských výdajů mají současně vysokou relevanci pro 

interkulturální výzkumy na úrovni subkultur, kultur, národností či větších sociálních 

skupin. V aplikovaném marketingovém výzkumu představuje charakteristika trhu za 

pomoci výdajové struktury jeden ze základních nástrojů komparačního marketingu. 245 

Prostřednictvím definice průměrného spotřebitele jsou definovány makroekonomické 

procesy a tento konstrukt tak představuje viditelnou formu projevů spotřebního chování 

konkrétních osob. Současně obsahuje i rovinu aspirační a to ve formě konformních či 

vědomě odlišných druhů chování, pro které je pojem průměrný spotřebitel významným 

východiskem pro stanovení normy spotřebního chování (BÁRTA, BÁRTOVÁ 2012). Tato 

norma reflektuje existující ekonomickou situaci společnosti je formována veřejným 

míněním spoluutvářeným mediálním obrazem, politickým klimatem a dalšími faktory. 

V oblasti právní regulace je koncept průměrného spotřebitele konstruován odlišně. 

Definice pojmu spotřebitel je obsažena v  občanském zákoníku 246, dle kterého je 

spotřebitelem: .... každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo 

rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním 

jinak jedná. Z této charakteristiky je zřejmé, že se tento koncept neužívá mimo oblast 

                                                 
245 Významným předmětem zkoumání komparačního marketingu je i analýza kulturního prostředí 
společnosti  včetně jeho regulačních mechanizmů, institucionální výstavby, tradic, rituálů a dalších 
kulturních faktorů. s jejich pomocí dochází k vytváření marketingových strategií pro vstup na nové trhy, při 
kterém je tato znalost využita pro minimalizování rizik spojených s akulturačními procesy vzniklými 
v důsledku penetrace trhu.  
246  § 419 zák.č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník  
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podnikání a obchodu. Neuplatňuje se tudíž v rámci rodiny, školy, pracoviště a jiných 

primárních i sekundárních skupin, v rámci kterých se neuskutečňuje obchodní či jiná 

komerční aktivita mezi fyzickou osobou a profesionálním podnikatelem. 247 

Na druhé straně je třeba vyhnout se zjednodušující představě spotřebitele spjaté 

s komoditním trhem a představou konzumních aspektů společnosti. Z hlediska uvedené 

definice je spotřebitelem osoba vstupujících do jakýchkoliv smluvních vztahů 

s podnikatelem. V takovém případě je zapotřebí za podnikatele považovat nepochybně též 

například kulturní instituce, zdravotnická a sociální zařízení, vydavatelství a nakladatelství, 

vzdělávací instituce včetně vysokých škol a další subjekty, které svojí povahou stojí mimo 

obvyklý rámec představ o konzumním komoditním trhu či úvahám o zbožním fetišismu 

(STURKEN, CARTWRIGHT 2009). 

Jedním z důvodů, proč je zapotřebí věnovat tomuto konceptu pozornost, spočívá zejména 

v odlišení výše popsaných vztahů od vztahů mezi podnikateli navzájem. V těchto 

takzvaných B2B / BUSINESS TO BUSINESS vztazích je totiž z ohledem na povahu 

a tradici těchto vztahů očekávána a zároveň vyžadována oboustranně vyšší míra odborné 

zkušenosti, pozornosti a ostražitosti. Není proto namístě poskytovat kterékoliv ze 

zúčastněných stran zvláštní typ společenské ochrany, což by v konečném důsledku vedlo 

k popření základních principů soukromého práva, zejména principu rovnosti. Svoje 

konkrétní vyjádření má tato zásada například ve zvláštní úpravě náhrady škody, kdy 

v těchto vztazích neexistuje povinná zákonná záruka, tak jak je obvyklé při prodeji 

v obchodě, rovněž se nelze v těchto vztazích odvolat na skutečnost, že byla smlouva 

podepsána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Podobných významných rozdílů 

je více, ale není účelem této práce je podrobně rozebírat. Je však zapotřebí v tomto 

kontextu chápat zvláštní ochranu poskytovanou právem spotřebiteli, tedy té straně 

smlouvy, u které se nepředpokládá její profesionalita, odborná erudice či ostřílenost nad 

míru obvyklou. a tato míra stojí v základu zmíněného právního konstruktu průměrného 

spotřebitele.  Socio-kulturní podmíněnost uvedených hledisek při aplikaci tohoto kriteria 

vyplývá ze samotné povahy institutu, což bylo vícekrát konstatováno doktrinálně 

i judikaturou a to i v mezinárodním kontextu. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 

2005/29/EU se na uplatňování těchto kritérií přímo odvolává, když stanoví, že:  

                                                 
247 Podnikatelem může být opět fyzická osoba, ale i právnická osoba, jako například soukromý obchodník 
nebo obchodní společnost, soukromý zemědělec nebo zemědělské družstvo, krejčí nebo nadnárodní řetězec 
značkového textilního zboží. 
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Tato směrnice... vychází z pojmu průměrného spotřebitele, který má dostatek informací a je 

v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory, jak 

je vykládán Soudním dvorem. 248 

Sám pojem průměrný spotřebitel není právem definován a je tedy ponecháno na 

rozhodovací činnosti soudů a jiných státních orgánů, aby pomocí národně i mezinárodně 

konsistentní a postupně se vyvíjející judikatury jeho obsah a rozsah konkretizovaly. To 

ostatně reflektuje již citovaná směrnice svým vyjádřením, dle kterého pojem průměrného 

spotřebitele není statistickým pojmem. Pro stanovení typické reakce průměrného 

spotřebitele v daném případě budou muset vnitrostátní soudy a orgány vycházet z vlastního 

úsudku, s přihlédnutím k judikatuře Soudního dvora. 249  Je patrné, že toto pojetí je 

založeno současně na objektivních i subjektivních kriteriích. Požadovaná dostupnost 

a kvalita informací patří mezi okolnosti objektivní, ty jsou však doplněny o nutnost 

subjektivního vkladu jednotlivce, který představuje požadavek na jeho pozornosti 

a opatrnosti.250 Tato kriteria jsou dále definicí zasazena do konkrétních sociálních, 

kulturních a jazykových rámců. Odlišnost pojetí průměrného spotřebitele je markantnější 

nejen při mezikulturálním srovnání, ale často i v rámci téže kultury a to zejména ve smyslu 

generačním či profesním. Nelze přehlížet ani gendrová specifika tohoto rozdílu 

(BAČUVČÍK 2010). V každém případě je zapotřebí individuálně stanovit hledisko 

průměrného spotřebitele pro každou oblast ekonomického života společnosti a tím 

i hospodářské soutěže samostatně. V tomto individuálním přístupu je pak zřejmé, že na 

spotřebitele budou kladeny odlišné specifické nároky a rovněž sám spotřebitel bude 

profilován z odlišného kulturního, genderového, profesního a jinak specifického prostředí. 

Uplatnění hlediska průměrného spotřebitele je výrazně zpřísněno v případě výrobků 

a služeb určených zejména seniorům a dětem. Tuto zásadu obecně postuluje současná 

právní úprava pravidlem, dle kterého v případě, že je konkrétní obchodní praktika 

zaměřena na spotřebitele, kteří jsou z důvodu duševní nebo fyzické slabosti nebo věku 

zvlášť zranitelní, hodnotí se její nekalost z hlediska průměrného člena této skupiny. 251  

                                                 
248  Úvodní články - č.18, Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/29/EU 
249  Úvodní články - č.18, Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/29/EU  
250 Požadavek spotřebitelovi náležité opatrnosti a pozornosti reflektuje například soudní výklad, dle kterého 
kriteria průměrného spotřebitele alkoholických nápojů nesplňuje  opilec se sníženou rozumovou schopností, 
který nedokáže od sebe patřičně rozlišit značky produktu Vodka Gratschow a Vodka Gorbatschov. 
Rozhodnutí NSS 5 As 69/2006; Online : www.upv.cz  
251  § 4 odst.2 zák. č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele 
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Toto pravidlo zavádějící standard zvýšené ochrany zranitelných spotřebitelů bylo přijato na 

úrovni evropské legislativy a následně implementováno jednotlivými členskými státy 

EU. 252  

Kromě dětí a seniorů patří do této skupiny obecně veškeré osoby, které jsou s ohledem na 

věk, duševní či fyzickou slabost či důvěřivost snadněji ovlivnitelné obchodními 

praktikami, které právě takových vlastností využívají. 253 I tyto zvláštní ohledy však 

neeliminují zcela obvyklé typy reklamního přehánění. Proto je nutné každý jednotlivý 

případ posuzovat individuálně se zvláštní citlivostí ke specifikům uvedených zranitelných 

skupin spotřebitelů.  

Gendrová hlediska jsou v k konceptu hlediska průměrného spotřebitele zvažována v obou 

myslitelných významech - restriktivním i extenzivním, chápáno z pohledu nároků na 

průměrného spotřebitele kladených. V prvém případě se jedná o argument pro přísnější 

nahlížení průměrného spotřebitele jako informovanějšího a zkušenějšího, vzhledem k užší 

skupině cílových zákazníků. Tato argumentace bývá například pravidelná ve sporech 

týkajících se kosmetického zboží, módy a jiných výrobků určených primárně ženám. 

V mnoha takových případech však restriktivní argumentace tohoto druhu není 

akceptována, což lze doložit například publikovaným rozhodnutím ve věci přihlášky 

kombinované ochranné známky ALTERMED INTIMA CREAMSOUP 254, ve kterém bylo 

konstatováno, že i když se v daném případě jedná o výrobek intimní hygieny určený 

ženám, nelze při stanovování kriteria průměrného spotřebitele postupovat zjednodušujícím 

způsobem, který vylučuje míru informovanosti a zkušenosti mužského spotřebitele. Při 

posuzování vnímání průměrného spotřebitele je sice brán v potaz primárně pravděpodobný 

spotřebitelský segment, kdy je zřejmé, že výrobek je určen ženám jako konečným 

spotřebitelkám. To však neznamená, že nemusí být do zkoumané referenční skupiny 

spotřebitelů zařazena mužská část spotřebitelské veřejnosti. Toto pojetí totiž již neobstojí, 

pokud bude tento vzorek zahrnovat nikoliv pouze konečné uživatelky, ale bude současně 

zohledňovat i osobu samotného kupujícího, který se s konečným spotřebitelem nemusí 

ztotožňovat, jak je tomu typicky u velkoobchodníka, distributora či osoby nakupující 

například dárek či obstarávající nákup.   

                                                 
252  Směrnice č. 2005/29/ ES 
253 Výslovně bylo například stanoveno, že pokud jsou skupinou spotřebitelů děti žadonící po rodičích či 
jiných dospělých koupit hračku, požadavky vznášené na ně z hlediska průměrného spotřebitele  jsou mnohem 
mírnější. (např. Usnesení NS ČR  23 Cdo 2500/210 ). 
254 ÚPV č.sp. O-160825  
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Citované rozhodnutí odmítá plošné použití genderového hlediska v restriktivním smyslu 

s odůvodněním, dle kterého: Výrobky kosmetické, farmaceutické apod. jsou užívány jak 

ženami, tak muži, a to všech věkových kategorií, a proto v tomto konkrétním případě bude 

průměrným spotřebitelem takřka každý a nelze tedy vyvozovat zvláštní vlastnosti 

průměrného spotřebitele, jak je tomu v případech, kdy je průměrným spotřebitelem pouze 

určitá část veřejnosti.255 

Na druhé straně pak v případě použití extenzivního pojetí výkladu pojmu průměrného 

spotřebitele bývá genderový aspekt při stanovení hlediska průměrného spotřebitele 

používán jako moderační faktor. S poukazem na tuto argumentaci je odůvodněno použití 

nižších požadavků na zkušenost a odbornost a tím i na schopnost fundovaného 

a zodpovědného spotřebitelského chování při výběru specifického okruhu výrobků či 

služeb. 

                                                 
255 ÚPV č.sp. O-160825  
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D    Proměny percepce obchodní značky  
 

1. Ambivalentní povaha obchodní značky 

 

Zatímco pojem ochranné známky, jeho rozsah a vymezení nepředstavuje v praxi závažnější 

problém, v případě obchodní značky jde o fenomén, jenž v sobě zahrnuje několik rovin 

vnímání. S jistým zjednodušením lze totiž konstatovat, že ke značce lze přistupovat ze 

zcela odlišných hledisek, při jejichž uplatnění lze značku chápat jako 

 

� výrobek 

� organizaci 

� osobu 

� symbol 

 

Uvedené základní  roviny přístupu ke zkoumání značky (i.a. AAKER 2003) i příbuzná 

dělení obsažená v  marketingové literatuře odrážejí mnohovrstevnatost chápání fenoménu 

značky a zejména skutečnost, že se do tohoto chápání výrazně promítají prvky výrazně 

socio-kulturně podmíněné. Jde o kombinaci kognitivních a afektivních prvků, přičemž 

zejména v současném marketingu je značky kladen vysoký důraz právě na iracionální, 

emoční stránku vnímání. Součástí těchto přístupů je vysoká míra symbolizace, přenos 

hodnot a kulturních vzorců a tím i vysoce sofistikované ovlivňování spotřebitelského 

chování založené na znalosti cílových spotřebitelských skupin získané průzkumem trhu 

s využitím znalostí a metod intenzivního multidisciplinárního výzkumu podpořeného 

vysokou mírou finančních prostředků do tohoto výzkumu investovaného. 256 

 

                                                 
256  V oblasti marketingového průmyslu hrají významnou roli též profesní nevládní organizace, které si kladou 
za cíl transparentnost a udržování kvalitativních standardů samotných marketingových průzkumů. K 
nejvýznamějším se řadí Celosvětová výzkumná asociace (ESOMAR), Světová asociace pro výzkum veřejného 
mínění (WAPOR), Americká asociace pro výzkum veřejného mínění (AAPOR),  Evropská asociace národních 
výzkumných sdružení (EFAMRO) a v tuzemsku České sdružení výzkumných agentur (SIMAR) a  Středisko 
empirických výzkumů (STEM). 
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Z důvodu zřejmé obtížnosti jednotné a dostatečně obecné definice značky je namístě 

věnovat pozornost jejím jednotlivým skladebným elementům, tak jak jsou postiženy 

hlavním proudem marketingové literatury. 257 

 Porovnáme-li některá z těchto pojetí, tak jak se vyskytují u jednotlivých autorů, je možno 

uvést jako ilustraci šíře těchto pojetí následující příklady :  

• Identifikace a odlišení zboží a služeb  (KOTTLER 2007) 

• Odlišnost a vizualizace, Příslib hodnot   (KAPUTA 2011) 

• Komodita rozšířená o hodnoty   (DeCHERNATONY 2009) 

• Pojítko firmy se zálibami, tužbami a potřebami zákazníků  

 (ZYMAN, BROT 2009) 

• Metafora působící jako nepsaná smlouva mezi kupujícím a prodávajícím 

(HEALEY 2008) 

• Příslib uspokojení  (HEALEY 2008) 

• Soubor lidských vlastností spojených se  značkou  (AAKER 2003) 

• Vějíř funkčních a emocionálních přínosů, vlastností, praktických zkušeností, ikon 

a symbolů  (ZYMAN,  BROT  2009) 

Někteří z uvedených autorů se zaměřují na postižení ekonomické podstaty značky, jiní na 

druhé straně zdůrazňují ambivalenci zjevných a latentních složek a  poukazují na faktory, 

prostřednictvím kterých značka uplatňuje svoji funkci s využitím racionálních 

a iracionálních složek svého působení. Někteří autoři (AAKER 2003) toto základní 

rozdělení doplňují o zvláštní skupinu prvků představujících požitek sebevyjádření. 

Reflektují tak skutečnost, že symbolická báze marketingové komunikace značky vytváří 

možnost osobního sebevyjádření a je tak instrumentem vyjádření představ o sobě samém, 

která nabývá svojí povahou charakteru demonstrace autostereotypu. 258 

                                                 
257  Obtížnost přístupu ke zkoumání fenomenu značky prohlubuje i nejednotnost používané terminologie, která 
je dána odlišnou metodou a formamii zkoumání jednotlivých věd. Současně je u některých oborů (typicky u 
marketingu) terminologie neustále obohacována a lze tak poukázat na skutečnost, že průběžně inovovaná 
terminologie tohoto oboru přestavuje sama o sobě do jisté míry odraz módního trendu. Množství marketingové 
literatury a vysoká konkurence na tomto trhu má totiž za následek nezbytnost specifického marketingu 
marketingové literatury . 
258 Takovou demonstrací je příkladmo spotřebitelský autostereotyp chápavý rodič, rebel, ochránce planety, 
metrosexuál, spolupracující pacient a další  
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Přes uvedenou nejednotnost a rozdílné specifické přístupy k jejímu zkoumání lze v povaze 

obchodní značky identifikovat její základní funkce. Je patrné, že tyto funkce nelze chápat 

izolovaně, protože jde o úzce provázané a vzájemně se determinující aspekty. Tradiční 

funkci značky lze spatřovat primárně v jejím působení v ekonomickém systému vytváření 

a uspokojování poptávky spotřebitelů v konkurenčním prostředí. Za základní je možno 

považovat diferenciační funkci, která zajišťuje odlišitelnost konkrétních výrobků 

a vytvoření asociace výrobku s konkrétním výrobcem či distributorem. Tato funkce je 

základní podmínkou pro ovlivnění opakovaného nákupního rozhodování a vytváření 

vztahu loajality. S touto vlastností úzce souvisí funkce orientačního markeru, která 

následně využívá vzniklou asociační vazbu mezi výrobkem a jeho původem k vytvoření 

osobní zkušenosti spotřebitele s dostatečně individualizovaným výrobkem a tím i možnosti 

porovnávání kvality a jiných významných vlastností výrobku s výrobky konkurenčními.  

Sdílená zkušenost vytváří image, pověst a popularitu výrobku a umožňuje jednak vznik 

trvalého svazku vyznačujícího se opakovaným chováním spočívajícím ve spotřebitelském 

rozhodování a současně též přenos image, reputace či popularity i na výrobky jiné, které 

jsou s původními asociovány právě za pomoci značky. Současně s rostoucí reputací 

a image značky dochází k posílení funkce značky jako výrazu přidané hodnoty. Výsledkem 

této vlastnosti značky je skutečnost, že spotřebitelé jsou ochotni zaplatit za značkový 

výrobek vyšší cenu, než za obdobné výrobky jiných značek či výrobky neznačkové. To 

poskytuje majitelům značek a ochranných známek významnou výhodu v konkurenčním 

prostředí volného trhu. 259 Další funkci značky lze proto spatřovat ve zhodnocení majetku 

firmy, v rámci kterého je značka považována za nehmotné aktivum firmy a je rovněž 

v komerčním smyslu ocenitelná. 260 

 

 

                                                 
259  Tato výhoda spočívá zejména v snižování objemu nákladů nutných na propagaci výrobku v důsledku 
všeobecné známosti a oblíbenosti značky. Stejnou výhodu zavedená značka poskytuje při zavádění nových 
výrobků na trh, kdy není nutné vynaložit takové úsilí a náklady na jeho úspěšnost v porovnání s konkurencí.   
260  O této skutečnosti svědčí i fakt, že výhody plynoucí z používání značky jsou předmětem komerčních 
transakcí, kdy dochází k používání značky osobou odlišnou od jejího majitele a to za podmínek stanovených 
licenční smlouvou a za úplatu.  
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Historický kontext 

Ochranná známka je historicky starým fenoménem, který sahá do samotných počátků 

historie řemeslné výroby a zemědělství. Nejstarší dochované zprávy o existenci 

označování se datují přibližně do období 5.000 let před.n.l., odkud pocházejí skalní 

vyobrazení zvířat s viditelnými označeními na svém boku. Z těchto nálezů je dovozováno, 

že se jedná o prvopočátky symbolů vlastnictví a že takto označené kusy dobytka byly 

rozpoznatelné od ostatních a že jejich vlastnictví bylo transparentní. Současně se objevují 

též označení na keramických nálezech. Již v této době je zřejmé, že se nejedná pouze 

o identifikaci vlastníka z důvodů ochrany jeho práv, ale současně jde o záruku původu 

zboží, které představuje pro potencionálního kupce záruku kvality a současně dobré 

pověsti obchodníka či výrobce. Za jednu z nejstarších dochovaných značek bývají 

považována čínská označení, mezi kterými se jako nejvýznamnější objevuje znak 

bílý králík, který používali na označení svých jehel jejich výrobci.261 Tyto nálezy se datují 

do přelomu prvního tisíciletí našeho letopočtu do období dynastie Song (ČERNÝ  2007). 

V době antické je možno se setkat s různými typy označení na uměleckých předmětech 

i objektech každodenní potřeby, z nichž některá plní již tradiční funkci odlišení, 

identifikace a ochrany, současně z této doby pocházejí i označení, která nejsou označeními 

vlastnictví. Jedná se zejména o první označování jehož funkce spočívá v identifikaci 

obsahu. To lze dokumentovat na nálezech vyobrazení vinných hroznů na keramických 

nádobách. Ačkoliv se ještě nejedná o balené výrobky v moderním slova smyslu, jde svojí 

podstatou o princip, na základě kterého dnes většinu rychloobrátkového zboží identifikují 

právě symboly a informace obsažené na jeho obalu. Některá označení nacházející se na 

produktech té doby měla však i  funkci kvalitativního či kvantitativního ukazatele. Tuto 

funkci představovaly zejména znaky puncovní či vodoznaky používané při výrobě papíru. 

Šlo o označení jejichž původcem byl buď sám výrobce, nebo o specifický druh státem 

garantované certifikace, kteroužto funkci zejména puncovnictví plní dodnes (MOOR 

2007). V této souvislosti je možno konstatovat, že se jedná o archaický předobraz státními 

orgány dnes hojně používaných kolků určených ke kontrole původu a kvality určitých 

výrobků (v současnosti zejména alkoholu či cigaret), které kromě primární funkce státní 

                                                 
261 Tradiční symbol bílého králíka je v současnosti využíván úspěšnou čínskou obchodní značkou pro oblíbené 
cukrovinky. I v tomto případě lze s jistou dávkou nadsázky považovat tuto strategii za retromarketing. 
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kontroly nelegálních dovozů a daňových úniků působí též jako zvláštní druh garance 

původu a kvality tohoto zboží vůči spotřebitelům. 

Se značkami plnícími funkci označení výrobce a zároveň funkci rituální se setkáváme 

poměrně hojně v keltské kultuře, a to v celé oblasti Kelty osídlené včetně prostoru 

dnešních Čech. Keltové označovali své hrnčířské výtvory, oděvy a nástroje značkami 

různého druhu, povahy a funkce. O významech těchto značek panují namnoze pouze 

dohady a spekulace, u  některých z nich je však patrné, že jde skutečně o označení výrobků 

splňující z dnešního pohledu definiční znaky ochranné známky a značkového výrobku. 

Častým symbolem užívaným Kelty bylo vyobrazení dvou koleček vzájemně propojených 

přímkami, které se vyskytovalo i na rituálních přívěšcích a oděvních doplňcích 

(ČIŽMÁROVÁ 2004). Nejznámější a nejvýznamnější dochovaná značka pocházející 

z tohoto období je však tzv. Keltská kuří noha. Tuto značku používali Keltové k označení 

jimi vyráběné keramiky, která kromě užitkových funkcí plnila i úlohu rituální a sakrální. 

Vyobrazení samo je však starší a jednotlivé nálezy jej historicky řadí až do mladší doby 

bronzové. Nálezy keramiky se symbolem kuřecí nohy se datující do 2. a 1. století př.n.l. 

a vyskytly se i na našem území a to zejména v keltských oppidech v jižních Čechách, kde 

se tato značka vyskytuje hlavně na grafitové keramice charakteristické výrazným kovovým 

vzhledem způsobeným příměsí grafitu ve  směsi ještě před vypálením. Značka  kuřecí nohy 

se však nevyskytuje pouze v této oblasti, ale byla používána na území celého tehdejšího 

keltského osídlení Evropy (WALDHAUSER  2007). 

S rozvojem středověkých řemeslnických a kupeckých cechů se stávají rozšířenými 

cechovní značky, které se namnoze inspirují šlechtickou heraldikou. Tato označení jsou 

používána cechy i jejich jednotlivými příslušníky. Jako jedni z  prvních využívali označení 

tohoto druhu výrobci zvonů,  posléze se používání označení rozšířilo i na další řemeslnické 

cechy. Podoby značení měly již značnou rozmanitost včetně vodoznaků používaných v té 

době výrobci papíru. Nová organizace práce a formy vlastnictví daly vzniknout již zárodku 

budoucích obchodních korporací a cechovní označení se tak povahou stávají komerčně 

využitelnou hodnotou. I nadále se v tomto období rozvíjí praxe označování keramiky 

a dalších druhových výrobků. V době středověku mají některá z těchto označení též 

puncovní charakter, osvědčující deklarovanou kvalitu či kvantitu produktu. s rozvíjejícím 

se obchodem nabývá na významu též údaj o geografickém původu zboží. Do tohoto období 

spadají též první legislativní úpravy. V roce 1266 byl jako první svého druhu přijat 

v Anglii zákon Bakers Marking Law, který nařizoval a standardizoval označování chleba, 
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podobně bylo nařízeno anglickým kovotepcům v roce 1363 povinné označování stříbrných 

výrobků. Příkladu tradičního označování porcelánu známého z Číny následovali angličtí 

výrobci lahví, skla a porcelánu, kteří rovněž označování začali v této době používat pro 

odlišení svých výrobků od výrobků konkurence. V roce 1751 bylo nařízeno, aby výrobci 

nábytku v Paříži označovali své výrobky označením původu.   Současně s rozvojem právní 

úpravy dochází k rozšiřování soudní ochrany označení. První dokumentovaný soudní spor 

týkající se neoprávněného užití označení se datuje do roku 1618, kdy anglický výrobce 

oděvů podal žalobu na svého konkurenta používajícího zaměnitelné označení pro svoje 

výrobky nižší kvality a případ se stal známým pod označením Sothem vs. How, 1618 

(FELLENSTEIN, VASSALLO, RALSTON 2004). První právní úpravou tohoto druhu na 

našem území byl zákon na ochranu průmyslových známek a jiných označení vydaný 

císařským patentem č. 230 dne 7. prosince 1858. 

K novověkému rozvoji významu značky významně přispěl ekonomický rozmach USA. Na 

počátku devatenáctého století se zde již plně rozvinula zejména praxe označování dobytka 

označeními vypalovanými do kůže. Z tohoto prostředí pochází i dodnes užívaný anglický 

výraz brand užívaný dodnes pro obchodní značku, který je přímo spjat s původní tradicí 

vypalování značek skotu. Někteří autoři (i.a. KELLER 2007) sice uvádějí, že jazykově je 

tento výraz odvozen od staronorského výrazu brandr, avšak i v tomto případě se jedná 

o shodný význam slovesa vypálit.  Zvláštní význam a nezbytnost označování dobytka byla 

vyvolána jednak běžnou organizační potřebou velkochovů, kdy při velkých a početných 

stádech a významné podobnosti jednotlivých kusů dobytka nebylo dost dobře možné 

odlišit vlastní kusy skotu od cizích, jak tomu bylo v dobách dřívějších, kdy jednotliví 

vlastnící několik kusů dobytka byli schopni jednotlivé kusy (často individuálně 

pojmenované) bezpečně rozlišit. 262 Spolu s nástupem masové produkce se i v živočišné 

zemědělské výrobě tento vztah proměnil a vznikla potřeba označování uniformního 

zaměnitelného zboží, jímž se jednotlivé kusy skotu staly. Značky vypalované do kůže 

zvířat byly původně označením chovatele a jeho vlastnického práva. Skot nebyl ve větší 

míře předmětem spekulativního obchodu s větším počtem mezičlánků. Prodej hovězího 

dobytka probíhal převážně přímo mezi chovateli a zpracovateli masa, kterými byli řezníci, 

                                                 
262 Praxe označování vlastnických práv ke stádům skotu nebo koní úzce souvisela také s tehdy četnými útoky 
na toto vlastnictví. Krádeže skotu a koní byly na americkém středozápadě frekventovaným jevem, proto bylo 
nutno přijmout velmi tvrdá právní opatření, kdy jednotlivé státy přijaly přísný postih, který v mnoha případech 
za tyto majetkové trestné činy stanovil trest smrti. Mimo zákonnou regulaci fungovaloefektivní zvykové právo, 
které existenční důležitost ochrany vlastnictví koní a dobytka reflektovalo přípustností praxe,která podobné 
případy trestala živelným lynčováním. Důkazní řízení se při pravidelném nedostatku důkazních prostředků 
často omezovalo právě na označení vlastnického práva formou značkování dobytka či koní.  
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jatka či později masokombináty. Z tohoto důvodu bylo většinou možno identifikovat 

vlastníka dobytka označeného vypáleným cejchem, značkou s chovatelem, obecněji řečeno 

výrobcem.263 Značky v podobě cejchů vypálených na kůži skotu začaly postupně měnit 

svůj význam a to tak, že z původních označení vlastnictví sloužícího majitelům 

k organizaci velkochovu se postupně stalo označení původu zboží, které sloužilo jako 

kvalitativní ukazatel pro odběratele. Pomocí značek bylo tedy možno rozlišovat nejen 

vlastnické vztahy ale s postupující tradicí a praxí též odlišit méně kvalitní chov od 

kvalitnějšího. S touto praxí pak došlo i k rychlejšímu šíření informací o kvalitě 

jednotlivých kusů mezi veřejností 

Zásadní změnu funkce značky, masovost jejího používání a rozmanitost způsobů jejího 

využívání s sebou přinesl rozvoj průmyslové výroby a obchodu v období přelomu 19. 

a 20. století. Nové formy masové výroby výrazně ovlivnily formy prodeje a spotřebního 

chování. To se projevilo zejména ve změně způsobu prodeje toho druhu zboží, které 

nebylo dříve zapotřebí individualizovat či identifikovat jeho původ a to právě z důvodu 

relativně malé různorodosti nabídky jako například potravin a běžného hokynářského 

zboží, které bylo dopravováno a skladováno v zaměnitelných, generických a všedních 

obalech či bednách, na kterých původně nebyly jakékoliv stopy značek, označení původu, 

obchodních známek či dokonce reklamy (OLINS 2003). Funkce obalu zboží byla v dřívější 

době zcela technická a sloužila výhradně k bezpečnému transportu a skladování zboží. 

Typické prodejny té doby obsahovaly vysoké regály zaplněné nebarevnými dřevěnými, 

papírovými, plátěnými a podobnými obaly, v jejichž obsahu se bezpečně orientoval pouze 

sám obchodník, který byl v té době často i majitelem i nákupčím. Jeho vztahy se zákazníky 

byly založeny z větší části na osobní důvěře relativně úzké sociální a kulturní skupiny 

a jejich trvání bylo posilováno mezigeneračně tradicí a to nejen na straně zákazníků, ale též 

obvyklým děděním zavedených obchodů v rámci rodiny. Vztahy s výrobci či distributory 

zboží byly naopak monopolizovány v rukou prodejců a proto se režim obchodů vyznačoval 

rysy označovanými v soudobém marketingu jako Business To Business Relationships 

                                                 
263 Na tradici vypalování značek, cejchů běžně v angličtině označované jako branding navazuje v současné 
době vědomě kultura tetování, jejíž součástí je tzv. body branding, technika založená na vypalování kůže. 
I když jde o značně posunutý význam původního označení, lze paralely nalézt zejména v souvislosti se 
symboly sounáležitosti a loajality k určité skupině, subkultuře a jejím hodnotám. Důležitou vlastností takového 
symbolického označení je jeho trvanlivost představovaná doživotním tělesným poznamenáním, které je těmito 
skupinami vnímáno jako výraz trvalosti závazku loajality. Bolestivost této praktiky z ní navíc činí tradičně 
symbolický rituál  v některých případech přisuzují tomuto aktu iniciační podstatu.  
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/ B2B 264. V důsledku této povahy vztahů byl tak vztah nakupujícího maloobchodníka 

k nabízenému zboží profesionálně pragmatický, preferující užitnou hodnotu zboží 

a nepodléhal z větší části dnes běžným pravidlům reklamy a marketingu. To bylo 

způsobeno rovněž faktem, že konečný spotřebitel se nedostal díky této praxi do 

jakéhokoliv kontaktu s výrobcem či distributorem. Zboží bylo proto přepravováno 

a uchováváno ve vysoce funkčních avšak nevýrazných obalech či balení bez nutnosti či 

smysluplnosti značek, reklamních sdělení či designových nápaditostí obalů 

individualizujících výrobek. U některých druhů zvláště potravinářského zboží k tomu 

přispíval i způsob prodeje, kdy se některé druhy zboží, jako například mouka, cukrovinky 

či káva prodávaly na váhu, bez obalů produkovaných výrobcem. Jejich následné balení či 

jiný druh zabezpečení potom nesly už výhradně pečeť prodávajícího. Tato praxe doznala 

převratné změny spolu s proměnou forem distribuce a prodeje, zejména se vznikem 

obchodních domů a samoobslužného prodeje doprovázeného nárůstem rozmanitosti 

nabídky, která s sebou přinesla potřebu výrazného odlišení jednotlivých výrobků a výrobců 

navzájem a potřebu lepší orientace spotřebitele v pestré nabídce konkurenčního zboží. 

V této době již značky vznikají a modifikují se v důsledku řízených procesů, které se 

v dalším vývoji marketingu opírají o poznatky získané výzkumy trhu a dokáží se  pružně 

adaptovat na proměnlivost prostředí a trendy jeho vývoje. V novodobé historii vznikají 

i nové typy a kombinace řízených strategií marketingu značky. Kromě individualizované 

jednotné značky užívající odlišné označení pro každý výrobek téhož původu je používána 

strategie rodinné značky, kdy se pod shodnou značkou nabízejí různé příbuzné či odlišné 

výrobky 265. Zvláštním případem rodinné značky jsou takzvané konglomerátní značky, kdy 

se pod jednou značkou nabízejí vzájemně zcela odlišné druhy výrobků. 266 Strategie 

konglomerátních značek se úspěšně uplatňuje u luxusního zboží, kdy vznikají často jako 

reakce na konkurenční tlaky trhu (KOTLER 2003). Rodinná individuální značka pak 

                                                 
264 Vztahy při prodeji zboží vznikající mezi obchodníky vzájemně jsou svojí povahou velmi odlišné od vzahů 
s konečnými spotřebiteli a tomu jsou podřízeny i specifické formy marketingové komunikace. V těchto 
vztazích je výrazně redukován afektivní prvek ve prospěch racionálních elementů komunikace. Odlišnost 
vztahů B2B je možno dobře ilustrovat současnou marketingovou praxí farmaceutického průmyslu.Výrazné 
označení, jasné transparentní barvy a grafické symboly evokující zdravý živostní styl, okamžitou úlevu, 
bezstarostnost a pocit bezpečí jsou charakteristickým znakem marketingových a obalových zvyklostí volně 
prodejných léků a zdravotnických doplňků. Oblast léků na předpis však vykazuje znaky marketingu B2B, 
tj.barevně nevýrazná balení postrádající výše zmíněné grafické symboly a  absence symboliky evokující 
účinky těchto přípravků jsou nahrazeny podrobnou technickou informací.  
265 Jednotnou strategii používá například firma Procter & Gamble, která má pro každý svůj produkt 
odlišitelné označení, naopak firma Nivea volí tradičně strategii rodinné značky se shodným označením pro 
své  produkty. 
266 Japonská značka Yamaha je spojena například se saxofonem, sportovním motocyklem, zahradní sekačkou 
a lodním motorem. Online:  www.yamaha.com. Podobným příkladem je koncern LVHM, do kterého patří 
značky Louis Vitton, Christian Dior, Givenchy a další. 
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představuje kombinaci zmíněných přístupů, kdy ke generickému firemnímu jménu je 

přidán specifický název konkrétního výrobku. Tuto strategii v praxi využívají velmi často 

například výrobci aut, kteří označují jednotlivé modely v závislosti na jejich konkrétním 

určení a přitom ponechávají součástí názvu i označení výrobce. 267 

Charakteristickými rysy současné epochy multikulturálního marketingu značky jsou na 

jedné straně globalizační tendence s výrazně nivelizujícími prvky, na straně druhé 

maximální využívání socio-kulturních specifik v procesu přizpůsobování značek lokálním 

trhům. V těchto procesech se výrazně projevuje adaptační funkce značky, která reaguje na 

měnící se realitu postmoderní společnosti fascinované informační technologií, konzumními 

možnostmi, lákavou simulací reality, společnosti odvrhující tradici a propagující 

diferenciaci jako protiklad k tradičním integračním snahám (MUCHA 2011). Tyto procesy 

probíhají za současné maximalizace iracionálního přesvědčovacího potenciálu značky, 

který není založen na působení reklamy v klasickém smyslu, ale využívá škály 

sofistikovaných řízených forem přenosů hodnot a kulturních vzorců. Nosným nástrojem 

všech těchto procesů se stává značka, která se odhmotňuje a oprošťuje od samotného 

produktu a nabývá zcela autonomní povahy. Proces znovurozpoznávání značky tak 

v mnoha případech supluje vlastní spotřebitelské rozhodování (ADORNO 2009). Značka 

se stává vysoce exponovaným symbolickým prvkem ikonických vlastností, které mnohdy 

zastírají základní ekonomickou podstatu vztahu mezi výrobcem a spotřebitelem a umožňují 

nové sebepojetí a prezentaci globálních korporací. Nové paradigma staví korporace do 

pozice společensky odpovědných firem, antropologizuje jejich pojetí a činí z nich bytosti 

nadané altruistickými lidskými vlastnostmi, soucitem, odpovědností, filantropickými 

sklony a vytváří tak podmínky pro nastolení kvalitativně zcela nového vztahu se 

spotřebitelem založeného na principu sdílených hodnotových vzorců, loajality 

a odpovědnosti. Význam značky se odráží v exponenciálním nárůstu její ocenitelné 

hodnoty a současně s tím vzrůstá potřeba její ochrany v přiostřujícím se konkurenčním 

boji. Tyto fenomény a trendy vytvářejí synergické efekty a pod vlivem nových 

technologických možností společnosti sítí vytvářejí nové socio-kulturní paradigma. 

                                                 
267 Příkladem je například zvolená značková strategie firmy Škoda Auto, která uvádí na trh automobily 
například  pod označením Škoda Fabia, Škoda Octavia, Škoda Superb a podobně. Stejnou strategii 
nalezneme u celého koncernu Volkswagen, ale i u značek Ford, Citroen, Honda a mnoha dalších.  
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Hodnota značky 

Význam obchodní značky v současném marketingu odráží její finančně ocenitelná 

hodnota. Hodnotu obchodní značky je možno chápat jak ve smyslu funkčním a kulturním, 

tak jako kategorii čistě ekonomickou nalézající své vyjádření ve finanční hodnotě 

transakcí, jichž je značka předmětem a v přidané hodnotě majetku korporací.  Finanční 

oceňování značky přestavuje složitou a ne zcela jednotnou metodu, která se liší dle 

odlišných účetních standardů a jejich podrobnější rozbor přesahuje rámec této práce. Přesto 

je možno shrnout společná východiska těchto metod. S jistým zjednodušením je možno 

konstatovat, že hodnota značky je finančně vyjádřena cenovým rozdílem oproti jinému 

generickému druhu zboží či služeb, kterou je spotřebitel ochoten zaplatit. Takto přidaná 

hodnota odráží spotřebitelovu zkušenost, naděje, aspirace, hodnoty a další spotřebitelská 

očekávání.   

V dobách archaického komoditního trhu se hodnota produkce přímo odvíjela od hodnoty 

nabízeného zboží závislé na ceně surovin, nákladech na vývoj a výzkum, technologické 

náročnosti, nákladech na dopravu, tedy se samotnou výrobou a distribucí. Se vznikem 

značky nastává přelom způsobený již zmíněným odhmotněním produkce, představované 

nyní právě dominující složkou image firmy reprezentované značkou. Firmy tak v pravém 

slova smyslu nenabízejí spotřebitelům pouze své výrobky, ale zejména svoji značku. 

Reálně lze tento jev doložit faktem, že mnozí výrobci značkového zboží sami ve 

skutečnosti žádné zboží nevyrábějí. Nakupují totiž výrobky od svých subdodavatelů, 

opatřují je svými značkami, provádějí tedy pouze tzv. branding, a takto zhodnocené zboží 

uvádějí na trh s cenou nepoměrně vyšší, než by tyto výrobky měly za předpokladu jejich 

nabízení skutečnými výrobci. K hotovému finálnímu materiálnímu produktu tedy přidávají 

nemateriální hodnotu spočívající v dobré pověsti, záruce kvality a dalších pravidelných 

složkách image své značky. Proto je možno chápat tuto část ceny za skutečnou přidanou 

hodnotu ve smyslu výše uvedeném. Vzniklý cenový rozdíl je významný vzhledem k faktu, 

že reálná produkce zboží je soustředěna převážně do zemí Asie, které umožňují svojí 

levnou pracovní silou a celkově menšími náklady produkci relativně kvalitního zboží za 

nízké ceny. Po uvedení tohoto zboží na trh ekonomicky vyspělých států se tak hodnota 

zboží za pomoci brandingu výrazně zvyšuje. 268 Z tohoto důvodu je možno hovořit 

o prodeji image ve zcela reálném smyslu tohoto výrazu. Tento jev poslední doby má však 

                                                 
268 V některých případech dochází dokonce k situaci, že se cena výrobku po provedení brandingu 
signifikantně zvedne i v původní zemi produkce a to i v případech, že o původu zboží není pochybnosti. 
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za následek prohlubování socio-kulturních rozdílů mezi zemí původu a zemí spotřeby, kdy 

tatáž značka pro jednu stranu tohoto nerovného vztahu znamená zapojení do odosobněného 

výrobního procesu, který většinou neposkytuje sociální jistoty, bezpečné pracovní 

prostředí, ochranu dětí, ochranu před nemocemi z povolání a další formou ochrany 

pracovníků běžnou ve vyspělých ekonomikách. Na druhé straně je za těchto podmínek 

vzniklý výrobek v odlišném kulturním kontextu zbaven jistého stigmatu svým 

odhmotněným zařazením do vybraného exkluzivního klubu značek představujících sociální 

a kulturní status svých budoucích držitelů či aspirantů. Výhodným prodejem těchto 

produktů globální firmy dosahují nadstandardních zisků, který se však nepromítá do 

sociálního a kulturního rozvoje zemí původní produkce. 

Obchodní značka představuje z ekonomického hlediska majetkovou hodnotu, je 

významnou součástí obchodního jmění a její hodnota je zahrnuta v účetnictví firmy. 

Hodnota značky je v mnoha případech nejvýznamnější hodnotou firmy a mnohdy 

přesahuje svým oceněním ostatní aktiva firmy (HAIGH 2002). Majetková hodnota 

obchodní značky je vyčíslitelná a její oceňování je předmětem kvalifikovaného znaleckého 

ohodnocení. Toto oceňování je prováděno nejen z důvodů marketingových, ale zejména 

z důvodů účetních a daňových. V existujících účetních systémech tvoří značka součást 

obchodního jmění jakožto součást nehmotného majetku firmy a stává se předmětem 

daňových odpisů či předmětem obchodních transakcí zejména prostřednictvím licenčních 

poplatků a dalších nástrojů. Ohodnocení obchodní značky je prováděno za použití několika 

metodik. Nejčastěji používaná metodou je metoda ekonomického užitku pracující se 

srovnávacím přístupem k budoucím ziskům produktu značkového a neznačkového. Kromě 

této metody se v praxi také používá oceňování značky založené na přímých a nepřímých 

nákladech vynaložených na její vybudování a udržování. Další metodou je tržní srovnávání 

porovnatelných obchodních značek, které je však často nespolehlivé vzhledem k zásadní 

závislosti této metody na problematické dostupnosti relevantních dat. Pro stanovení 

hodnoty značky se též používá metoda licenční analogie. Tato metoda ve zjednodušené 

podobě představuje vyčíslení nákladů, které by podnikatel musel vynaložit, pokud by si 

obdobné duševní vlastnictví byl nucen opatřit metodou licencí od jiných vlastníků 

podnikajících v analogickém odvětví. Tato metoda se využívá v případech soudních sporů 

a jiných procesů souvisejících s vymáháním práv duševního vlastnictví.269 

                                                 
269 Možnost využití této metody byla umožněna zákonem č. 221/2006 Sb. O vymáhání práv z průmyslového 
vlastnictví. 
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Z hlediska analýzy působení a efektivity obchodní značky je vhodné zmínit základní 

kriteria, která jsou východiskem pro desetibodový systém oceňování obchodní značky 

používaný jako jedna z nejčastějších metod (MALÝ 2001). Tato metoda je založena na 

samostatném hodnocení těchto kriterií, z nichž některá mají objektivní povahu 

kvantifikovatelného údaje, jako například procento exportu z celkové výroby, jiná z těchto 

kriterií míří k údajům a parametrům zjišťovaným spotřebitelskými průzkumy či s odkazem 

na obchodní zvyklosti, jako například lehká zapamatovatelnost a originalita. Mezi 

hodnocené parametry patří : 

• Fantazijnost, originalita 

• Lehká zapamatovatelnost, stručnost, lehká vyslovitelnost 

• Estetický vzhled 

• Délka ochrany 

• Kvalita výrobku 

• Teritoriální rozsah ochrany 

• Rozsah ochrany dle počtu výrobků a služeb 

• Procento exportu z celkové výroby 

• Míra používání ochranné známky v jednotlivých státech 

• Ochranná známka, která tvoří firmu či označení původu výrobku 

Hodnota značky se rovněž projevuje v licenční politice firem, v rámci které je právo 

k používání značky buď výlučně nebo nevýlučně dočasně poskytnuto jednomu či více 

subjektům. Výše licenčních poplatků je v takovém případě významným kriteriem pro 

stanovení hodnoty značky. Licenční politika firem je individuální a sahá od naprosté 

exkluzivity majitele značky, který ji využívá výhradně pro svoji vlastní komerční aktivitu 

až po existenci globální celosvětové sítě licenčních uživatelů značky. Druhý případ je 

typicky například ve strategiích řetězců rychlého občerstvení, které nejsou provozovány 

přímo majiteli značky, ale formou franšízy (franchize) poskytovány v globálním měřítku 

jiným komerčním subjektům.  

V mezinárodní praxi se používá nejčastěji metodiky srovnávání používané společnostmi 

INTERBRAND, BRANDZ a časopisu FORBES. Ze srovnání zpracovávaném každoročně 
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mezinárodní institutem Interbrand ve spolupráci s časopisem BUSINESSWEEK vyplývá, že 

mezi vlastníky 100 obchodních značek s největší hodnotou patří : 

• 18 Firem podnikajících v oblasti výpočetní techniky a elektroniky 

• 14  firem působících v oblasti finančnictví 

• 11 Výrobců rychloobrátkového spotřebního zboží 

• 10 výrobců automobilů 

• 6 výrobců alkoholických nápojů 

• 4 výrobci nealkoholických nápojů 

• 4 provozovatelé řetězců občerstvení 

• 2 výrobci sportovního oblečení 

Signifikantní je údaj svědčící o skutečnosti, že prvních devět nejcennějších obchodních 

značek je vlastněno firmami se sídlem v USA. Dominance severoamerických značek je 

dlouholetá, teprve v roce 2013 se do desítky nejcennějších značek dostala mezi zcela 

dominující značky původem z  USA jihokorejská značka SAMSUNG a japonská TOYOTA.  

Nejcennější světovou značkou byla již od roku 2000, kdy uvedený průzkum začal být 

průběžně zveřejňován, až do roku 2012 značka Coca Cola. Hodnota této značky sice 

meziročně nadále stoupá, ale v roce 2013 byla v absolutním srovnání předstižena dvěma 

značkami z oblasti výpočetní techniky a elektroniky. Na první místo se dostala značka 

APPLE následovaná značkou GOOGLE. Do první pětice se nadále řadí ještě další dvě 

značky z oblasti elektrotechniky a to IBM a MICROSOFT.  Pozoruhodné je srovnání dvou 

konkurenčních značek z oblasti elektroniky - nejcennější současné globální značky APPLE 

s někdejší kultovní finskou značkou NOKIA, jejíž hodnota klesla jen za rok 2012 o 65 % 

a v současnosti figuruje v druhé polovině žebříčku TOP 100. Střet těchto význačných 

symbolů není podmíněn pouze vítězstvím vyspělejších technologií, ale významně též 

výjimečně úspěšnou obchodní strategií značky APPLE, které se sofistikovanou 

marketingovou komunikací podařilo vytvořit výraznou spotřebitelskou subkulturu, jejíž 

loajalita značce a ochota zaplatit nepoměrně vyšší cenu za značkový výrobek ojedinělá. 

V celkovém seznamu TOP 100 nejhodnotnějších obchodních značek světa celkově 

dominují s téměř polovičním zastoupením značky ze Spojených států. V tomto srovnání je 

38 evropských značek z Německa, Francie, Švýcarska, Itálie, Británie, Švédska, 
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Nizozemska, Finska a Španělska. Ostatní značky jsou z Japonska, Koreje, Kanady, Mexika 

a Tchaj-wanu. 270
 

 

Pořadí deseti nejcennějších světových značek v roce 2013 

pořadí značka 
Hodnota 

(v mld. dolarů) 
meziroční změna 
hodnoty  (v %) 

země původu 

1. Apple 98,32 28 USA 

2. Google 93,29 34 USA 

3. Coca-Cola 79,21 2 USA 

4. IBM 78,81 4 USA 

5. Microsoft 59,55 3 USA 

6. GE 46,95 7 USA 

7. McDonald’s 41,99 5 USA 

8. Samsung 39,61 20 Korea 

9. Intel 37,26 -5 USA 

10. Toyota 35,35 17 Japonsko 

Zdroj: www.interbrand.com 

 

Z historického hlediska je signifikantní, že evropské subjekty vlastní téměř dvojnásobek 

obchodních značek a registrovaných ochranných známek oproti USA, avšak hodnota 

těchto známek je oproti USA poloviční. Ze srovnání vyplývá, že je Evropa daleko více 

orientována na spotřební zboží oproti USA, kde je mnohem silnější sektor informačních 

technologií a Asií, která svoji sílu přestavuje zejména značkami firem z oblasti finančních 

služeb. Za zkoumané období v Evropě stoupla výrazně hodnota značek průmyslu 

luxusního zboží, současně vzrostla hodnota značek finančních služeb a spotřebního zboží. 

                                                 
270  Zdroj : http://www.interbrand.com  
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Jako nejvýznamnější evropské značka jsou oceňovány MERCEDES-BENZ, BMW, luxusní 

francouzská značka LVMH , LOUIS VUITTON a VODAFONE 271. 

Divide Et Impera 

Následkem synergického působení jednotlivých funkcí značky a nárůstem komplexity 

jejího působení  již značky v současném stadiu vývoje tržní společnosti nelze identifikovat 

s pouhou reklamní komunikací. Značka v současné epoše marketingu představuje 

konglomerát zjevných a latentních složek, které ve svém totálním synergickém efektu 

působí sofistikovanými formami na své okolí s jediným, často však dovedně maskovaným 

konečným cílem. Tímto cílem vždy byl a zůstává ekonomický prospěch, tedy zisk. Tento 

axiomatický fakt nebyl nijak oslaben skutečností, že cesty k jeho dosažení se v současné 

době zásadním způsobem modifikovaly a učinily tento konečný cíl pro spotřebitele méně 

zřejmým a viditelným. Jedná se o kvalitativně nový, sofistikovaně strukturovaný a složitě 

zprostředkovaný vztah mezi výrobci či poskytovateli služeb na straně jedné a spotřebiteli 

na straně druhé. Významnou součástí tohoto globalizovaného procesu je zmíněné zastření 

ekonomického základu povahy tohoto vztahu a nastolení nových forem komunikace mezi 

výrobcem a spotřebitelem, v jehož základu stojí vytvoření nové identity komunikujícího 

subjektu, kterým se namísto ekonomické výrobní jednotky reprezentované výrobcem stává 

značka. Ta na sebe bere podobu nositele hodnot, příslibu naplnění aspirací, garanta kvality 

a znaku příslušnosti k socio-kulturnímu prostředí, jeho hodnotám a normám. Méně 

viditelnými se tak stávají samotné korporace, které jsou vlastníky značek a jimž plyne 

značkou generovaný zisk. Se stále vzrůstající dynamikou moderního světa a  jeho 

vlastnických vztahů dochází k rychlým přesunům finančního kapitálu prostřednictvím 

kapitálového trhu, dochází k transkontinentálním transakcím v neměřitelných časových 

intervalech umožňujícím změny vlastnických struktur, procesy fůzí a akvizic. V tomto 

dynamickém prostředí  je existence značky nezbytným nástrojem pro zachování trvalého 

obrazu, stabilních zákaznických vztahů a konzistentní marketingové strategie 

a komunikace navzdory všem těmto  probíhajícím změnám na úrovni samotných korporací 

zejména v rovině jejich proměnlivých vlastnických struktur. 

Uvedené mechanismy činí změny buď latentními, nebo umožňují společenskou akceptaci 

probíhajících vlastnických změn bez ztráty vybudované image a síly značky. Příklady 

takových změn lze nalézt například u značek tradičních francouzských kosmetických 

                                                 
271  Zdroj online: www.interbrand.com 
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výrobků v současnosti vlastněných americkými či asijskými korporacemi, příkladem těchto 

procesů může být i indické vlastnictví dříve luxusní anglické automobilové značky 

JAGUAR, anglické vlastnictví PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE či ruské vlastnictví proslulé 

fotbalové značky CHELSEA.272  V řadě případů  popsané mechanismy navíc umožňují, aby 

i samotná produkce byla přesunuta do nových teritorií při zachování dosavadní proslulosti 

a image značky. Právě současný koncept odhmotnění značky a jeho postulování na základě 

afektivních iracionálních složek takové změny činí možnými bez trvalejších následků pro 

reputaci značky a samotných výrobků. Diskutovanou aktuální otázkou je v tomto ohledu 

míra klamavosti vůči spotřebitelům například při využívání tradičních v českém prostředí 

uznávaných značek pro potravinářské výrobky, které časem změnily původního výrobce 

a přesto využívají nadále pověsti tradičního českého výrobku. Mezi takové potraviny se 

řadí například TRADIČNÍ KÁVA JIHLAVANKA, BOHEMIA TYČINKY, BOHEMIA 

ARAŠÍDY, SUNAR, ZMRZLINA MÍŠA, čokolády využívající na svých obalech kresby 

tradičních českých postaviček kocoura Mikeše a Krtka, žvýkačka PEDRO a další. Tato 

klamavost se stala předmětem širší kritické diskuse nejen v prostředí tradičních medií, ale 

též internetových medií a blogosféry. 273  Oddělení image produktu od jeho skutečné 

fyzické podstaty, užitné hodnoty, původu či výrobního procesu umožňuje diverzifikaci 

značkového portfolia v rámci korporace a samostatné řízení každé jednotlivé značky 

a zároveň vytváření vzájemných synergických efektů mezi těmito značkami navzájem. 

Řízením značky představuje procesy individualizované marketingové strategie 

a komunikace v souvislosti s uvedením výrobku na trh a dalším posilování jeho pozice na 

trhu v rámci konkurenčního prostředí. Snahou výrobců je postihnout co nejširší zákaznické 

spektrum. Díky diverzifikovaným metodám řízení značky je tak možno z jediného centra 

globálně ovládat celou šíři jinak složitě diferenciovaného trhu. 

Moderní ikonoklasmus značky 

Rysy ikonoklasmu je možno v heterogenním a vysoce symbolizovaném prostředí značek 

spatřovat v tendencích upozadění konkrétního výrobce a konkrétního produktu a všech 

formách marketingové komunikace a to ve prospěch posílení přenosu kulturních vzorců 

obsahujících konglomeráty hodnot, aspirací, emocí a jiných dematerializovaných složek 

                                                 
272 V roce 2008 získala automobilku Jaguar společně s  automobilkou  Land Rover indická společnost Tata 
Motors. V roce 1999 získal kontrolu nad  a  s. Plzeňský Prazdroj koncern SABMiller. V červnu 2003 získal 
většinový podíl v klubu FC Chelsea ruský miliardář Roman Abramovič. Tyto příklady patří k nejznámějším, 
mediálně nejreflektovanějším a také nejilustrativnější z hlediska změn vlatnických struktur ve vztahu k 
potenciálním  změnám image a celkového vnímání afektivního potenciálu značky. 
273  online:  http://www.stream.cz/peklonataliri/838729-peklo-na-taliri-tradicni-ceske-potraviny 
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značky. Uvedená neviditelnost vlastnických struktur je úzce svázána s prezentací značek 

bez jejich viditelného napojení na konkrétní výrobce, subdodavatele a jiné hmotné 

viditelné subjekty a procesy vzniku konečného produktu. Toto odhmotnění produkce je 

významnou podmínkou pro maximalizaci iracionálních složek působení značky a nastolení 

kvalitativně nového způsobu marketingové komunikace založené téměř výhradně na image 

výrobku.274 Zneviditelnění hmotných procesů tak postupně relativizuje i samotný hmotný 

substrát produktu a možnosti kognitivního racionálního vnímání. Historická ekonomická 

kategorie užitné hodnoty je nahrazována cenou obliby závisející ve stále větší míře na 

faktorech emocionálních, výrazně socio-kulturně determinovaných.  Průkopníky tohoto 

konceptu se do jisté míry paradoxně staly značky zboží, jehož reklama a propagace 

podléhala právní restrikci. Typické příklady lze nalézt v oblasti reklamy tabákových 

výrobků. Z důvodů zákazu zobrazování samotných cigaretových výrobků v reklamách se 

marketingová komunikace tabákových firem soustředila na využití afektivních 

a iracionálních prvků, které využívají obecnější symboliku, odkaz na tradici, zvyky 

a obyčeje a vědomě posilují mýty, legendy a stereotypy, které využívají v marketingu 

a reklamě svých výrobků. V těchto rysech je možno spatřovat analogii skutečných projevů 

ikonoklasmu, kdy odhmotnění působení od zobrazení (BESANÇON 2013) představuje 

v současné marketingové teorii i praxi žádoucí cíl a nejvyšší stadium efektivity.  

Mezi nejznámější případy takového postupu se řadí reklamní strategie tabákového 

koncernu MARLBORO, který do kulturního povědomí vnesl symbolickou podobu hrdiny 

MARLBORO MAN se všemi tradičními atributy tohoto hojně využívaného kulturního 

stereotypu (CAMPBELL 1972). Tento symbol divokého a nespoutaného života honáků 

dobytka spojený s vjemem příznačného barevného odstínu scenerií divokého západu 

nahradil postupně v reklamách samotný produkt společnosti. Úspěch značky Marlboro je 

založen právě na využití tradice a všech asociací, konotací a stereotypů, které prostředí 

divokého západu evokuje. MARLBORO MAN je jedním z nejúspěšnějších příkladů značky, 

která využívá iracionálních složek působení narativní formou. Tato příkladná storytelling 

brand je představována příběhem personalizovaným postavou hrdiny a legendou prostředí, 

ve kterém se odehrává.  Efektivita přenosu je v tomto případě podmíněna skutečností, že 

                                                 
274 Původ skutečných výroben a podmínky procesu výroby značkového zboží jsou v současnosti jedním z 
pilířů hnutí za spravedlivý obchod Fair Trade upozorňující na zneužívání nízkých zdravotních a sociálních 
standardů a zneužívání dětské práce v zemích třetího světa využívaných jako pouhé montovny. Původní 
oddělení čisté image značky od těchto faktorů již není na počátku nového tisíciletí proto možné díky těmto 
aktivistickým skupinám. Globální značky byly proto nuceny na tento vývoj reagovat příklonem ke strategii 
Social Corporate Responsibility a Fair Trade  větší mírou otevřenosti v těchto záležitostech (viz dále). 



 136 

cílová skupina spotřebitelů byla dostatečně indoktrinována specifickým hodnotovým 

systémem a estetickým paradigmatem kulturního komplexu vytvářejícího stereotyp Wild 

West 275. Do tohoto systému patří specifický hudební žánr, styl oblékání, vztah k religiozitě 

včetně modelu vztahu k odlišným kulturám a náboženstvím, genderové pojetí a další 

komplementární složky. Cílová skupina byla indoktrinována epickými příběhy, jejichž 

schematičnost a častá sporná umělecká hodnota zesilují jejich účinek ve smyslu asociace 

stereotypu. V tomto smyslu je postava MARLBORO MAN skutečným nositelem příběhu, 

respektive esencí příběhů vyznačujících se uvedenými atributy, které se v ní personifikují.  

Postupné oddělení postavy kuřáka MARLBORO MAN od přímého zobrazení cigaret 

v daném případě nebylo dobrovolné, ale bylo následkem restrikce tabákové reklamy, která 

zobrazování kouřících osob výslovně v reklamě odmítla. Výsledkem tohoto nuceného 

zásahu byla důmyslnější propracovaná symbolika a zvýšená intenzita zdůrazňování 

asociačních elementů prezentace postavy kuřáka a dnes je možno považovat zvolenou 

značkovou strategii jako výrazným úspěch, kterého v tomto nuceném obrazoborectví firma 

dosáhla. 276  Proces odhmotnění značky umožňuje flexibilitu v řízení značky, důslednější 

kontrolu nad přenosem hodnot a kulturních vzorců, intenzivnější vnímání symbolické báze 

a ve svém důsledku tak v daném případě posiluje ikonické postavení značky.  

Při zkoumání socio-kulturních podmínek vzniku tohoto jevu a při zkoumání jednotlivých 

jeho forem je nutno vzít do úvahy, že tyto procesy se odehrávají v prostředí volné 

hospodářské soutěže a tedy v prostředí svobodného trhu a ekonomické konkurence, čímž  

je zásadním způsobem determinován jejich charakter, Tyto procesy jsou tak složitou 

vícesměrnou interakcí mezi jednotlivými výrobci navzájem na straně jedné a současně 

vztahy mezi výrobci a potenciálními či aktuálními spotřebiteli na straně druhé. Při 
                                                 
275 Kulturního fenoménu prostředí Wild West využívají v budování povědomí o silných a úspěšných 
lifestylových značkách zejména výrobci terénních automobilů a oděvů. V případě automobilových značek se 
jedná především o domácí firmy Jeep a Ford, ale i ze zcela odlišného kulturního prostředí původně pocházející 
Toyota či Subaru. I v této oblasti výrobků je v kontextu kulturních tradic divokého západu zdůrazňována 
především idea svobody a volnosti. Dobrým příkladem poslouží budování image značky prostřednictvím názvů 
jednotlivých modelů , u kterých je patrná vysoká frekvence názvů obsahujících výrazy přímo evokují svobodu, 
volnost, nespoutanost (FREELANDER, FREELANCER), dobrodružství a objevování (EXPLORER, 
SPACERUNNER) nebo navozující asociace jednotlivé kulturní atributy tradičního vnímání fenomenu divokého 
západu (RANGER, MUSTANG, MAVERICK, RAM, WRANGLER, CHEROKEE, COMANCHE, FRONTERA), 
nebo využívající konkretního místopisného odkazu čerpajícího z tohoto prostředí (COLORADO, DAKOTA).  
 
276  Přes firemní snahy o unifikaci s důrazem na tradici je možné si povšimnout v historii vývoje využívání 
symbolu významné proměny. Původní Marlboro Man byl svými tvůrci koncipován jako symbol 
individualismu a cílevědomosti, která konvenovala s veřejným míněním doby vzniku. Na počátku osmdesátých 
let minulého století však reklamní strategie firmy přehodnotila tento přístup a pod vlivem proměny 
společenského a kulturního klimatu americké společnosti začala akcentovat v postavě Marlboro Man elementy 
citlivosti jako protiváhou síly a moci a dodala tak postavě image svobody a síly kombinované s vnímavostí 
a společenskou odpovědností.   
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dostatečném zhodnocení vlivu konkurenčních vztahů (zejména vztahů mezi globálními 

korporacemi navzájem) je možno vyvarovat se zjednodušujícího pohledu omezeného 

pouze na vztah výrobců na straně jedné a spotřebitelů na straně druhé. 277 Takovým 

přístupem je možno se vyhnout simplifikaci, která jinak vede k závěrům obsahujícím 

prvky teorií organizované globální nadvlády či korporativní konspirace a v některých 

případech k radikálnímu politickému aktivismu 278 či ke konstatování fatální a chiliastické 

bezvýchodnosti situace a sociálním konstrukcím dystopického charakteru (i.a. HEATH, 

POTTER 2012 ; ADORNO 2009 ; BAUMANN  2002). 

I když nová paradigmata marketingové komunikace při důkladnější analýze neobstojí ve 

své snaze o zastření primárně ekonomické povahy vztahu mezi výrobcem a spotřebitelem, 

jejich komerční úspěšnost je dostatečným důvodem ke zkoumání mechanizmů jejich 

fungování. Tato úspěšnost se díky změně charakteru vztahu mezi výrobcem 

a spotřebitelem a  změnám spotřebitelského chování ve společnostech dosahujících 

uspokojivého stupně saturování základních lidských potřeb 279  stává stále více závislou na 

schopnosti komunikace značky v daném kulturním prostředí s maximálním využitím 

symbolizace, apelů na sdílené hodnoty kultur a subkultur a rovněž důrazem na svoji 

aspirační a sociálně stratifikační funkci. Jedná se o metody komunikace, které opouštějí 

důraz na klasický model racionální spotřeby dané užitnou hodnotou výrobku 

a kognitivních složek komunikace ve prospěch složek emocionálních. Tento mechanismus 

není sám o sobě novým (i.a. VEBLEN 1999), ale jeho masové rozšíření a úspěšnost se 

stává charakteristickým rysem současné globální marketingové komunikace.V důsledku  

těchto trendů a jejich razantní dynamiky se tak do popředí dostává zásadní socio-kulturní 

podmíněnost této sofistikované a vysoce symbolizované formy společenské interakce, 

kterou značka představuje. Je tomu tak o to více, že tyto formy komunikace ovládly i sféry 

stojící zcela mimo oblast spotřebního rozhodování a trhu. 

 

 

                                                 
277 Takto zjednodušený redukcionistický model nutně implikuje fatální jednosměrný vztah mezi 
manipulátory a manipulovanými, aniž by bral do úvahy vzájemný boj probíhající permanentně mezi 
manipulátory navzájem.   
278  Příkladem takového přístupu je již citovaná úspěšná kniha Naomi Klein  Bez Loga, která se v době svého 
vzniku stala politickým manifestem antiglobalistických hnutí a výrazně ovlivnila společenský diskurz. 
(KLEIN 2005)     
279  Dokládají to mimo jiné  i tzv. Engelovy křivky, zabývající se vztahem mezi strukturou poptávky a výší 
příjmu. Dle těchto se podíl výdajů určených na potraviny se zvyšujícími se příjmy obyvatelstva snižuje 
(HOLMAN 2007). 
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2. Značkové myšlení 

 

Pojem značkového myšlení je užíván v  literatuře a zejména v marketingové praxi jako 

výraz diskontinuity dvou historicky navazujících koncepcí marketingu. Marketingová 

teorie tento proces charakterizuje jako přechod od takzvaného produktového myšlení 

k značkovému myšlení Tento jev odráží rysy a tendence současného marketingu 

komunikace hodnot formou odhmotnění produkce a důrazem na afektivní stránku působení 

na spotřebitele a tím i orientaci na jejich socio-kulturně podmíněné subjektivní tržní 

motivy, které ovlivňují spotřebitelské rozhodování. Potřeby spotřebitelů řízená globální 

značka nejen uspokojuje, ale sama se zásadním způsobem podílí na jejich vytváření 

a formování. Koncept značkového myšlení se opírá o význam emocionálních složek 

produktu, které působí na konečného spotřebitele a na vícevrstevnatost jeho vnímání.  

Racionalita vnímání je v tomto modelu vyhrazena pouze nižším úrovním vnímání 

produktu, ve kterých je základním kriteriem hodnocení a výběru předpokládaná užitečnost 

a následná praktická použitelnost. V následujících  úrovních je však racionalita vnímání 

produktu upozaděna. Je tomu tak zejména v rovině označované jako očekávaný produkt, 

představující soubor idealizovaných představ a očekávání, do kterých se výrazně promítají 

emoční aspekty. Tyto aspekty jsou pak dále ještě zesíleny v následujících dvou úrovních 

vnímání produktu, ve kterých dochází k takzvanému rozšíření produktu o aspekty 

přesahující běžné očekávání zákazníka a zejména v rovině produktu potenciálního, která 

vědomě pracuje s očekáváními spotřebitelů do budoucna reprezentovanými sliby, závazky 

a inovacemi. Jednotlivým vrstvám vnímání odpovídají odlišné způsoby marketingové 

komunikace, kdy pro vyšší vrstvy prezentující zejména budoucí vize, kontinuitu 

a přetrvávající hodnoty je možno vést tuto komunikaci výhradně prostřednictvím značky 

(PŘÍBOVÁ 2000).  

Pojem značkového myšlení není používán jednotně a nelze jej považovat za jasně 

definovaný. V některých koncepcích představuje i metaforickou či eufemistickou zkratku. 

Ve všech svých podobách jde však o termín odrážející charakteristický fenomén ducha 

doby. Značkové myšlení v sobě zahrnuje charakteristický rys, dle kterého se princip 

značky v současnosti neomezuje na tradiční okruh výrobků a služeb, ale značkou se stává 

cokoliv, co je předmětem prezentace, potvrzení identity v širším slova smyslu. Značkou se 

proto stávají i kulturní statky, města a místa, národy a státy, umělci a politici, vysoké školy, 

politické strany či jednotlivci. Tato tendence k vnější reprezentaci identity a jejímu odlišení 
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od okolí prostřednictvím postupů a nástrojů používaných dříve výhradně k uvádění 

produktů na trh a jejich vzájemnému konkurenčnímu soupeření odráží celkové zvěcnění 

vztahů a novou etapu v dlouhodobém pronikání komerčních hodnot do ostatních sfér. V 

tomto procesu probíhajícím v prostředí konkurence a omezených zdrojů také vzniká tlak 

vyvolávaný značkami na doposud neoznačkované a tím hůře odlišitelné a potenciálně 

méně úspěšné soutěžitele, který lavinovým efektem šíří potřebu značkování do stále širšího 

okruhu společenských vztahů. Nejde přitom pouze o vnějškové značení, ale spolu s ním i 

o přijetí celkové koncepce marketingového řízení značky a její aplikace do oblastí, ve 

kterých tradičně doposud tyto strategie uplatňovány nebyly. Z mnoha oblastí, pro které je 

tato metoda aktuální, zmiňme proces osobního značkování, marketingu politických stran a 

praxi tzv. regionálního brandingu, ve kterých je probíhající simplifikace, symbolizace a 

přejímání praktik marketingu zvláště patrná. 

Personal Branding - osobní značka v kultuře informačních sítí 

Podstata personal branding neboli osobního značkování spočívá v sebepojetí vlastní 

identity a její vnější prezentace v tržních pojmech, ve vyhledávání vhodné stylizace 

osobnosti analogicky simplifikované podobě značky, schopnosti odlišit se od ostatních 

generických jedinců, ve vizualizaci, aktivním přístupu k osobní propagaci odmítající 

spoléhání na defenzivní reflexi společenského mínění sebe sama a na maximálním využití 

synergických efektů při vytváření příslibu hodnot prezentovaných vlastní osobností. 

Současně tento koncept vybízí k maximální sebereflexi ve smyslu zkoumání účinnosti 

zvolených prostředků vzhledem k vynaloženým investicím shodně s marketingovou praxí 

označovaném jako osobní audit. Strategie budování osobnosti jako značky je významně 

založena na symbolické bázi a využívá síly a moci symbolů včetně loga, vizitek, graficky 

kvalitně zpracovaných forem elektronické i klasické korespondence a jiných druhů 

komunikace za hojného využití například akademických titulů jako nástrojů certifikace, 

používání exoticky znějících jmen, častých osobních referencí a dalších nástrojů vlastních 

marketingovému pojetí prezentace. Emotivní prvek je zdůrazňován rovněž v používaných 

odkazech na historii a tradici například formou profesní anamnézy nebo koncipování 

strukturovaných profesních a osobních životopisů, ve kterých jsou akcenty kladeny právě 

na asociačně přínosné iracionální prvky. Součástí osobního značkování je současně 

i cenová politika. Důležité je stanovení ceny, za kterou se jednotlivec prodává na trhu 

práce s vědomím, že se značkové zboží odlišuje od generického přidanou hodnotou 

vyjádřenou svojí cenou. Současně je vyšší cena, jedním z atributů značkového zboží, které 



 140 

se již ze své podstaty nesmí podbízet spotřebitelům svým podhodnocením. Strategie jasně 

uznává a využívá hodnotu obalu výrobku a analogicky ji promítá do vztahu k oblečení, 

automobilům, módním doplňkům, elektronice, kosmetice, způsobu vystupování, verbální 

a neverbální komunikaci a dalším složkám. Z tohoto rámce čerpá svoji sílu i terapeutický 

ethos ve vztahu k vlastnímu tělu a jeho vnější prezentaci, který do značné míry doplnil či 

tradičně nahradil tradiční ethos hédonistický (BAUMAN 2002) a umožnil tak vznik 

významných a úspěšných odvětví, která se zabývají péčí o tělesné a duševní zdraví, 

příjemný zevnějšek a uchování svěžesti a výkonnosti do vysokého věku. Součástí tohoto 

průmyslu je i rozmach plastické chirurgie, dentální hygieny a mnoha dalších souvisejících 

oborů. Součástí prezentace osobnosti jako značky je i snaha zaujmout příběhem, tedy 

přímá analogie s narativními značkami, která se do cíleného budování všech uvedených 

prvků promítá. Snaha zaujmout je v této koncepci zcela povýšena nad jiné cíle, především 

nad obsahovou správnost projevu. Proto jsou součástí osobního značkování zejména 

techniky, které využívají prvky zábavnosti či infotainmentu, včetně frekventovaného 

výskytu používání nových módních výrazů, novotvarů, zmiňovaného důrazu na narativitu 

sdělení, pečlivě volené mimoverbální komunikace včetně gestikulace a  profesionálně 

zvládnuté prezentace verbální. Tento koncept lze s jistou mírou nadsázky ilustrovat 

tzv. Hollywoodským vzorcem,  který je postaven jednoduchém schématu: Talent + Balení 

+ PR = Hvězda (KAPUTA  2011). Zjevné provokativní zjednodušení této nadsázky 

nesnižuje její obecný vliv a důvěru v něj vkládanou značnou částí populace, kterou lze ve 

světle výše uvedeného označit jako soutěžitele v rámci konkurenčního boje značek. 

Naopak lze konstatovat, že se jedná o schéma rezonující s duchem doby ve smyslu 

většinově sdílených hodnot konkrétní široké sociální skupiny.  

V souvislosti s nárůstem významu informačních sítí se stává značkové myšlení a zejména 

koncepce osobního značkování běžným nástrojem reprezentace subjektu ve virtuální, 

avšak významné rovině existence a reprezentace individua. Účast v sociální sítí 

předpokládá vytváření a prezentaci identity individua prostřednictvím vědomě či 

nevědomě stylizovaných osobnostních profilů umožňujících široké zapojení latentně či 

záměrně klamavých identit. Kromě nejrozšířenějších forem neformální společenské 

interakce nástrojů online komunikace jakými je Facebook, Twitter, Skype, ICQ,  MSM 

a mnohé další se otázka stylizované či nepravé identity a anonymity plně projevuje 

v populárních internetových diskuzích. Tohoto rysu je však cíleně zneužíváno ze strany 

korporací, politických stran a jednotlivců. Manipulace veřejným míněním prostřednictvím 
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monitoringu a aktivním zapojováním do zdánlivě soukromých výměn informací mezi 

účastníky je formou marketingu dnes již obvyklou nejen v tradiční oblasti například 

farmaceutického průmyslu, spotřební elektroniky, ale i v oblasti politického 

marketingu 280.  Všechny tyto jevy včetně uvedených příkladů mají společnou podstatu 

spočívající ve skutečnosti, že se objekt diskuze stává jejím utajeným subjektem, což vede 

k cílené deformaci diskurzu a jeho závěrům. Lze konstatovat, že v českém prostředí ještě 

intenzita a dosah těchto názorových výměn nedosahuje frekvence a intenzity obvyklé 

v západoevropském a zejména americkém veřejném prostoru.281 

I v případě, že abstrahujeme od možnosti úmyslných manipulativních praktik, zůstává 

nepochybným faktem, že i v procesu soukromé virtuální komunikace vzniká potřeba 

zástupné identity subjektu. Virtuální reprezentace identity se stává nezbytně procesem 

autostylizačním, symbolizujícím a simplifikovaným. Každý, kdo vstupuje do prostředí  

internetových sítí je postaven do situace analogické se strategií uvedení výrobku na trh. V 

první řadě jde o vytvoření přezdívky, nicku, labelu, tedy specifického druhu značky. Zde 

přichází v úvahu stejně jako u výrobků možnost použití prvků fantazijních, 

akronymických, symbolických či naopak zcela reálných. Volba je prováděna 

s přihlédnutím ke konkrétnímu socio-kulturnímu prostředí, zejména subkultuře v jejímž 

rámci dochází k předpokládané interpretaci zvolených symbolů. Další součástí vytvářené 

identity a image je profil, který nabízí zvolenému okruhu recipientů či obecné veřejnosti 

údaje, které o sobě osoba dobrovolně sděluje. Rozsah, míra podrobnosti a zejména 

pravdivost těchto údajů jsou parametry, které si adept vstupující do virtuálního světa volí 

dobrovolně a svobodně. Další významná složka virtuální osobnosti je závislá na zvolené 

míře transparentnosti ve vztahu k  jejím virtuálním aktivitám chápaným zde jako 

dohledatelné stopy působení subjektu v prostředí společenských sítí a internetové 

komunikace. Historie příspěvků tvořených zveřejněnými komunikacemi, názory či 

audiovizuální dokumentací dotváří skutečný či domnělý obraz individua. Tato míra 

                                                 
280  V roce 2011 zveřejnila ve svých mediálních prohlášeních bývalá vedoucí public relations politické strany 
Věci veřejné, že tato strana platí skupinu označovanou jako Gerila, jejímž úkolem je vstupovat do 
internetových diskuzí zpravodajských portálů a ovlivňovat anonymně jejich čtenáře. Zdroj online: 
http://www.lidovky.cz/vv-si-najimaji-diskutery-na-ocernovani-souperu   
281  Na vysoký stupeň anonymity internetových diskuzí v domácím prostředí poukazuje například Jiří Pehe ve 
svém článku O ubohosti českých internetových diskuzí 281. V této souvislosti upozorňuje zejména na zásadní 
proměnu vztahu společnosti k samotnému faktu anonymity. Uvádí, že zatímco anonymní dopis byl 
považován tradičně za projev zbabělosti a pokleslých mravů a jako takový nebyl předmětem zájmu medií 
v dobách dřívějších, v současné době je i přes naprostou anonymitu velké části příspěvků na sociálních sítích 
jejich prostřednictvím vytvářen obraz společenského mínění, které představuje do jisté míry relevantní faktor, 
se kterým je nutno počítat jak v oblasti marketingu obchodního i politického. Ve svém příspěvku používá pro 
ten to jev termín průmysl anonymity.  Online : www.pehe.cz 
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transparentnosti a obsah virtuální historie má pak vliv na důvěryhodnost subjektu, která se 

rovněž odvíjí od délky působení subjektu na síti chápaného v tomto kontextu jako trh sui 

generis.  

Do zcela nového světla staví tuto problematiku konfrontace virtuální prezentace individua 

prostřednictvím sociálních sítí s tradičními formami prezentace. V současné době lze 

zaznamenat specifickou zpětnou vazbu, při které je osoba konfrontována s obsahem své 

vlastní prezentace na sociálních sítích zejména v osobním a profesionálním životě. Hojně 

využívaná je tato metoda zejména v oblasti personalistiky, kde v současné době 

představuje například nedostatek informací čerpaný ze sociálních sítí způsobený například  

neexistencí věrohodného profilu či jeho neúměrnou stručností významný zdroj 

pochybností a negativních reakcí ze strany personální agentur i samotných potencionálních 

zaměstnavatelů. Obdobným příkladem je zkoumání psychologického a psychiatrického 

profilu pachatelů závažných násilných trestných činů s použitím takto dostupných zdrojů. 

V souvislosti se skutečností, že někteří pachatelé všeobecně známých závažných násilných 

trestních kauz, jakými byli například Jens Breivik nebo James Holmes, neměli svůj  

Facebookový profil dokonce některá média zveřejnila velmi radikální a zjednodušující 

hypotézu, podle které je tento jev symptomatický právě pro maladaptivní či patologické 

osobnosti. S naprostou absencí ironie to tak například učinila Barbara Hernandez ve svém 

článku Only Mass Murderers Don´t Have Facebook Accounts, ve kterém komentuje 

debatu v německých a amerických mediích k tomuto tématu. 282 

V souvislosti s pochopením popsaných trendů se současně adaptuje a vyvíjí chování 

uživatelů sociálních sítí, kteří jsou si daleko více vědomi zmíněných rizik a z toho 

vyplývající odpovědnosti za osudy své osobní značky a své virtuální osobnosti. Podobně 

jako se úspěšná firma v tržním prostředí neobejde bez procesů řízení a ochrany své značky, 

analogicky přistupují k problematice osobního značkování uživatelé sociálních sítí, kteří 

o svoji značku soustavně a cílevědomě pečují a dbají tak na reputaci a image jejím 

prostřednictvím stvrzenou či získanou. V souvislosti s rozvojem technologií tak dochází 

ke změnám lidského chování ve smyslu nového pojetí ochrany soukromí, ochrany osobní 

pověsti a zvolené míře nezbytné opatrnosti ve společenském styku i v soukromí. 283  

Osobní značkování je procesem, který je stále do značné míry spontánní a neuvědomělý. 

Uplatňují se v něm velkou měrou principy mimeze a spontánní akulturace. V mnoha 
                                                 
282 http://www.nbcsandiego.com 
283http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-60896840-nevhodne-komentare-a-fotky-nezletili-v-kalifornii-mohou-
vymazat-svou-on-line-historii 
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případech je však tento proces zejména v severoamerickém a západoevropském prostředí 

cíleně řízen samotnými uživateli namnoze za pomoci informací získaných z odborné 

literatury (i.a. KAPUTA 2011) či za přímé asistence marketingových agentur a jiných 

subjektů, které nabízejí služby v oblasti osobního marketingu na standardní komerční 

bázi 284. Je třeba současně zaznamenat, že tento jev však svojí základní podstatou 

nepředstavuje absolutní novum. V minulosti byl však tento přístup vyhrazen pro úzkou 

skupinu osob, které vstupovaly do veřejného prostoru a měly proto na specifickém řízení 

osobní značky zvláštní zájem. Tento fenomén je možno v minullosti ilustrovat 

mj. frekventovanými příklady přijímání uměleckých jmen či pseudonymů v oblasti umění 

či politického života, která má historicky dlouhou tradici. 285  Ve společnosti sítí je však 

tento fenomén rozšířen z původně úzce vymezené skupiny a povýšen na univerzální 

princip sebeprezentace. Je to dokladem zániku tradičního rozdělení sféry veřejného 

a soukromého prostoru a vzniku nového paradigmatu společnosti sítí. 

Politická strana jako značka 

Značkové myšlení proniklo do oblasti politického života společnosti a trvale ovlivňuje 

komunikační strategie a prezentaci politických subjektů. Sbližování spotřebitelského pojetí 

značky výrobků a služeb s oblastí marketingu politických stran a  s vnímáním politických 

subjektů jako značky je běžnou součástí strategie všech volebních kampaní. Děje se tak 

s ohledem na vzrůstající kompetitivnost a současné proměny forem politického soutěžení. 

Image politické strany se obdobně jako image výrobku stává projektem 

multidisciplinárního expertního poradenství konfrontovaného se silným konkurenčním 

tlakem ostatních politických hráčů a na straně druhé zpětnou vazbou v podobě veřejného 

mínění a přízně voličů představující cíl veškerého úsilí.  

V posledním desetiletí i v České republice významné politické strany využívají pro své 

volební kampaně specializované a renomované reklamní a marketingové agentury. Je však 

do jisté míry paradoxem, že tyto reklamní a marketingové firmy jsou však samy závislé na 

vnímání své značky a jejího spojení například s českou politikou, což je dle mínění 

                                                 
284 Např. www.brand-yourself.com 
 
285 V oblasti politického života je možno vzpomenout příkladů změny jmen či přijetí pseudonymů 
a přezdívek osob jako T. G. Masaryk, Lenin, Stalin a mnoho dalších. V oblasti umělecké je tento jev tradiční. 
V českém prostředí možno uvést příklady historické i soudobé praxe, jako  např. Petr Bezruč, Egon Bondy, 
Lucie Bílá, Radůza a mnohé další. V některých oblastech umění se vůbec vlastní jmena neužívají, jako 
v případě hudebních raperů, u kterých nick představuje součást významného symbolu celé této hudební 
subkultury. 
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některých globálních marketingových firem riskantní. Z toho důvodu byla v minulosti řada 

volebních kampaní etablovaných politických stran řízena spíše lokálními a nepříliš 

známými reklamními agenturami. 286 Důvodem tohoto jevu je skutečnost, že v českém 

politickém prostředí stále převládá nedůvěra politických stran k odbornosti a profesionální 

zkušenosti reklamních společností, což v kombinaci s nerealistickou důvěrou politických 

stran ve své vlastní schopnosti vede v některých případech k minimálnímu prostoru, který 

je těmto agenturám ke koncepční práci poskytnut. Dostávají se tak dle vlastního mínění do 

druhořadého služebného postavení a výsledná koncepce nebývá jimi samotnými proto 

vnímána jako vlastní produkt, který by mohl být prezentován bez ztráty důvěry a image 

v jejich vlastní zavedenou a globálně respektovanou značku.287  

Druhým specifickým důvodem tohoto jevu je snaha těchto společností nebýt veřejně 

spojován s konkrétními politickými subjekty a to nejen z důvodů zužování potenciálního 

zákaznického segmentu, ale zejména z důvodu poklesu či ztráty image společnosti 

v případě budoucího získávání nových zakázek zadávaných státní správou či komunálními 

politiky přímo napojenými na podporovaný politický subjekt. 288 Přes tyto omezující 

faktory se již v minulosti některé významné reklamní agentury na budování značek 

politických stran v České republice podílely a to nejen jednorázovými návrhy grafických 

prvků jejich prezentace, jako například známá modrá holubice ODS z dílny YOUNG & 

RUBICAM, ale i celkovou koncepcí a komplexním vytvářením volební kampaně. Volební 

kampaň ČSSD v roce 2008 vedená americkou agenturou PSB byla jednou 

z nejúspěšnějších. Přesto se proti způsobu vedení kampaně postavila část členů této strany. 

Ve zveřejněné kritice známé jako Vyšehradská výzva bylo negativně poukazováno právě 

na sbližování politického marketingu a obchodního soutěžení a význam marketingových 

studií reklamních agentur byl stavěn do protikladu k ideovým východiskům a skutečným 

cílům, které tato reklama zastiňuje.289   

 

 

 

                                                 

286 Například ve volbách do PS  ČR v roce 2009 byly ke spolupráci s  politickými stranami přizvány ODS – 
agentura Klan, pro TOP 09-studio Konektor; pro KDU-ČSL–agentura Semma;  Zdroj: 
http://ekonomika.idnes.cz/volebni-kampane-vymysleji-jen-domaci-firmy-svetove-se-ceske-politice-vyhybaji  

287  Zdroj: rozhovor autora  s ředitelem společnosti Factum Invenio Janem Herzmannem ; 2012. 
288  Viz např.Young & Rubicam, P. Havlíček pro I-Dnes, 19.září 2009 
289 Erazim Kohák, Český rozhlas , 28.7.2009,  Online :  www.rozhlas.cz  
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Politický marketing analogický s marketingem obchodní značky je v současné době na 

vzestupu a je tradičně výrazně uplatňován zejména v USA. Míra vlivu značkového myšlení 

na politický marketing je signifikantním faktorem výrazně ovlivňujícím politickou kulturu. 

V severoamerickém prostředí se volební kampaně vyznačují vysokým stupněm zapojení 

zejména soukromých medií a změny forem těchto kampaní měly v minulosti za následek 

překvapivě velký vliv zejména na volební preference prezidentských kandidátů 290.V rámci 

marketingových průzkumů, které zkoumají socio-kulturní údaje je zejména v americkém 

prostředí významně reflektováno specifické politické smýšlení spotřebitelů a takto získané 

údaje jsou dále využívány v politickém marketingu. Obecně lze konstatovat, že v tomto 

případě je zkoumána zejména funkce značky spočívající v požitku sebevyjádření 

a identifikace (AAKER 2003) představující loajalitu, přitakání hodnotovým systémům či 

kulturním vzorcům spotřebitelů. Příkladem viditelné a medializované aplikace těchto 

výzkumů mohou být snahy o hledání korelace mezi preferencemi jednotlivých obchodních 

značek a hlediska politického smýšlení spotřebitelů z hlediska sdílených hodnot 

a kulturních vzorců. V simplifikované podobě mediálních výstupů těchto výzkumů je 

možno se tak setkat i s přímými pokusy o rozdělení značek na demokratické 

a konzervativní, podle dvou hlavích stran politického systému USA. 

 

zdroj online: www.yougov.com 

                                                 
290 V této souvislosti bývá nejčastěji zmiňován vliv zavedení povinných televizních debat prezidentských 
kandidátů na výsledek duelu Nixon vs.Kennedy 1960  při sledovanosti 70 mil. amerických diváků. 
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Výsledky těchto průzkumů jsou zveřejňovány a  používány v propagandisticky úderné 

podobě politického marketingu například formou satirických karikatur a jiných 

zkratkovitých sdělení, která však mají v prostředí značkového myšlení reálný vliv na 

elektorát pojímaný v tomto kontextu jako spotřebitelský segment, jehož spotřební 

rozhodování je předmětem právě značkového politického marketingu. Na níže uvedeném 

příkladu karikatury z volebního klání prezidentských kandidátů Baraka Obamy a senátora 

McCaina lze například ilustrovat výrazné preference sympatizantů demokratické strany ke 

značkám PEPSI, APPLE, BMW, BURGER KING a  IPHONE. Republikánské preference 

jsou reprezentovány značkami COCA COLA, MICROSOFT, FORD a MCDONALD. 

 

Zdroj online: http://vimeo.com/26772749 

 

Ochrana symboliky samotných politických stran je provedena analogickými metodami 

jako v případě ochrany obchodních značek zejména formou ochranných známek. Z tohoto 

důvodu je ve prospěch politických stran registrována celá řada slovních, grafických 

i kombinovaných ochranných známek.291  

 

 

                                                 
291 Např. ÚPV č.sp. 469611, 467626 , 490952, 493795,  494675 
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Jako zcela specifický jev v českém politickém prostředí bylo možno zaznamenat v případě 

politických subjektů VĚCI VEŘEJNÉ a ANO  jejich veřejně deklarovaný přístup ke vzniku,  

řízení politické strany a v mnoha ohledech i fungování státního mechanismu analogicky 

s metodami řízení soukromé korporace. Do tohoto rámce zapadá marketingový koncept 

značky beze zbytku. Tento jev dokládá trendy ve sbližování obou paradigmat, čehož je 

politický značkový marketing nezbytnou součástí. 

292     293 

V souvislosti se dříve zmíněnou výhradou veřejného pořádku a dobrých mravů projevující 

se formou zákazu registrace ochranných známek spojených s násilnou ideologií je možné 

si povšimnout odlišností politické kultury, která se projevuje i v míře senzitivity socio-

kulturního prostředí k nejrůznějším projevům diskriminace či demonstrace příslušnosti či 

loajality k různým skupinám a hnutím extremistického charakteru manifestovaných 

prostřednictvím značky. Konkrétním příkladem personifikace takových projevů v podobě 

značky je německý případ oděvů značky THOR STEINAR. Ačkoliv oděvy vyráběné firmou 

THOR STEINAR MEDIATEX GMBH neobsahují žádnou explicitní nacistickou symboliku, 

stala se tato značka natolik populární mezi příslušníky neonacistických skupin v některých 

částech Německa, že je její používání německou veřejností považováno za otevřenou 

demonstraci loajality k těmto skupinám a jejich politickému programu. Následkem této 

společenské reflexe došlo k přijetí restrikce spočívající v zákazu vstupu v oblečení značky 

THOR STEINAR do prostor Spolkového sněmu, Zemských sněmů spolkových zemí 

Meklenburska-Pomořan a Saska a současně k zákazu vstupu na několik fotbalových 

stadionů na území Spolkové republiky.294 

Politická značka nabývá globálně na svém na významu, což se projevuje výrazně  i v české 

politice. Aktuálně lze doložit tyto závěry například formami volební agitace v předčasných 

volbách do PS ČR v roce 2013 či prezidenstké volby v témže roce. Jak bylo převážnou 

                                                 
292   ÚPV č.sp. 355552 
293   ÚPV č.sp. 503148 
294   RADKE Johannes; Hausverbot im bundestag; 2008;  Online:  http://www.tagesspiegel.de/ 
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většinou pozorovatelů a komentátorů shodně konstatováno, tato komunikace se 

neodehrávala na bázi programové odlišnosti jednotlivých stran či kandidátů, ale byla 

v mnoha ohledech vystavěna na iracionálním afektivním potenciálu charismatických 

vůdců. Racionalita komunikace v politickém diskurzu celkově ustupuje iracionálním 

emocionálním prvkům tolik příznačným právě pro marketingovou komunikaci značky. 

Byly to proto právě přísliby hodnot, pocity, dojmy, prvky ressentimentu, iracionální 

loajality a dalších skupinově sdílené emoce, které v této volební politické kampani 

dominovaly a do značné míry nahradily racionální politický diskurs. 

Regionální branding 

Kromě osobního a politického brandingu je nepominutelnou formou současného 

značkového myšlení i nový způsob marketingové prezentace států, měst, oblastí a jiných 

regionálních celků. Do této oblasti se v současném pojetí plně promítají zkušenosti 

strategického řízení značky a marketingová regionální komunikace je tak založena zejména 

na prezentaci simplifikovaných kulturních stereotypů spočívajících v přenosu vysoce 

stylizovaných afektivních složek, které jsou zvlášť výrazně posíleny grafickou složkou 

v podobě loga či obdobného symbolu dovršujícího proces transformace v značku. Ačkoliv 

použití samotné symboliky města či státu lze považovat za tradiční, extrémní míra 

zjednodušení a stylizace v procesu současného regionálního brandingu s touto tradiční 

praxí kontrastuje. Jako příklad je možno uvést tradiční historický znak hlavního města 

Prahy a jeho současné logo. Z porovnání obou je možno bezpečně dovodit zásadní změny 

v komunikaci spočívající zejména v odstranění složité tradiční lokální heraldické 

symboliky a její nahrazení kosmopolitně vnímaným jednoduchým akronymickým 

symbolem což představuje typický příkladem současných trendů tzv. City Branding. 

                      
 

zdroj online: http://www.city-of-prague.eu 
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Novodobá stylizace založená na negaci tradiční historické heraldiky a jiných druhů tradiční 

symboliky spočívá na akcentech kombinace kulturních stereotypů a autostereotypů. Lze 

vysledovat, že se tento přístup k symbolizaci rozšířil z původní úzce vymezené oblasti 

znaků, loga a dalších symbolů zejména hostitelských zemí významných mezinárodních 

společenských, sportovních a kulturních událostí 295 do oblasti nejen cestovního ruchu, ale 

obecně do prezentace zemí, měst a regionů. V současné době je komunikace formou nově 

vytvořené symboliky založené na řízené marketingové komunikaci značky zcela 

převládající a do jejího vytváření, propagace a posilování se zapojují přední marketingové 

agentury pracující se standardními nástroji včetně marketingového průzkumu. Současně 

dochází k výraznému posunu ve vytváření regionálních značek jako značek fantazijních, 

kdy je základní důraz kladem na image, která se nemusí shodovat s realitou (OLINS 2003). 

Následující příklady se v jednotlivostech sice liší mimo jiné i mírou negace původní 

tradiční symboliky, avšak vesměs představují charakteristické příklady nově vytvořené 

symboliky plně v režimu moderní strategické komunikace značky. 

 
 

Zdroj  online:  http://www.creativereview.co.uk 

                                                 
295  Příkladem takových symbolů může být například tradiční maskot olympijských her, logo hudebního 
festivalu, symbol světové výstavy a podobně.   
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Zvláštní druh regionálního brandingu představují programy zaměřené na podporu místních 

tradic, zejména řemeslné, zemědělské a potravinářské. V těchto případech se výrazně 

uplatňuje certifikační úloha značky, která se tak stává ve vztahu ke  spotřebitelům zárukou 

původu, receptury a kvality a hraje v propagační a marketingové strategii klíčovou úlohu. 

Tyto programy reflektují charakteristické proměny spotřebitelského chování v postmoderní 

době, jejichž významnou součástí je společenská poptávka po tradici a autenticitě jako 

reakce na nivelizační tlaky globalizovaného tržního prostředí. Příkladem úspěšné aktivity 

tohoto druhu je český projekt regionálního značení výrobků a služeb, který podporuje 

zejména živnostníky a malé firmy. Pro spotřebitele představuje garanci původu a kvality 

současně s garantovaným vztahem výrobku ke konkrétnímu místu výroby či prodeje 

a současně tyto principy kombinuje se společenskou odpovědností, která zajišťuje šetrnost 

produktů k životnímu prostředí. Nejčastěji jsou nositeli této značky řemeslné produkty, 

potraviny a zemědělské produkty. Projekt počítá nejen s významnou podporou propagace 

výrobků i výrobců v domácím a zahraničním prostředí ale i s širším socio-kulturním 

dopadem jeho vlivu ve formě posilování sounáležitosti místního obyvatelstva s daným 

regionem. 296 

              
 

Zdroj online: http://www.szif.cz 

 

Na uvedených příkladech regionálního značkování shodně s uvedenými případy brandingu 

osobního či politického je patrný jasný příklon ke schematičnosti, simplifikaci, využití 

stereotypu a autostereotypu a posílení symbolické báze o exponovanou iracionální složku. 

Je vhodné vzít v úvahu, že jde svojí povahou o proces kumulativní, neboť takto vytvářený 

soubor hodnot ovlivňující spotřebitelské očekávání vytváří zpětný tlak na samotný subjekt, 

motivující jej aby se v maximální možné míře snažil vyhovět a splnit tato formulovaná 

a do značné míry iracionálně podložená očekávání. Vysoce symbolizovaná báze této 

komunikace tak vede nejen ke zmiňovanému schematickému zjednodušení, ale též 

k unifikaci, bez které není marketingová komunikace značky dostatečně efektivní. 

                                                 
296  http://www.regionalni-znacky.cz 
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Osobní značkování a politický či osobní branding představují nejvýraznější příklady 

širšího trendu spočívajícího v obecném přejímání metod a forem marketingové 

komunikace ve veřejném prostoru. Je zapotřebí zdůraznit významný vznikající trend, kdy 

se postupně k těmto metodám a formám komunikace stále častěji přiklánějí i jejich 

původní odpůrci vedeni tlakem konkurenčního boje. Společenská reflexe je totiž hlavním 

a často jediným měřítkem marketingové komunikace a značkové myšlení představuje proto 

pro většinovou společnost lákavý nástroj spočívající zejména v účinném a emocionálně 

exponovaném přenosu komunikovaných hodnot podpořeném narativní formou, 

paternalistickými tendencemi, apelem na sdílené hodnoty, autoritou či zábavnou a hravou 

intertextualitou. 

 

3. Značka a intertextualita 

 

Intertextualita, tedy textové či jiné významové navazování, představuje obvyklý a účinný 

nástroj marketingové komunikace. Teoretická východiska intertextuality spočívají ve 

filosofii strukturalismu a poststrukturalismu, zejména v díle Derridově. Slova v jeho pojetí 

nemají svůj vlastní reprezentační význam sama o sobě, tento význam slov je produkcí 

společenského kontextu. Podobný názor zastává i Wittgenstein, který rovněž ve svém díle 

zdůrazňuje význam specifického sociálního a kulturního kontextu pro význam slov a to 

zejména ve své teorii jazykových her. Francois Lyotard pak s výslovnou odvolávkou na 

Wittgensteinovy závěry konstatuje vzájemnou nepřeložitelnost odlišných jazyků. Fenomén 

intertextuality je úzce spjat s koncepcí dialogičnosti, jenž má pro jazyk marketingové 

komunikace velký význam, neboť se zabývá problémem víceznačnosti symbolů a jejich 

vzájemné interakce. Skutečný význam podle této koncepce vzniká ve vztahu mezi 

adresátem a adresantem, ale současně i ze vzájemného vztahu mezi znaky navzájem. Důraz 

je rovnoměrně kladen na jednající subjekty a na prostředí, ve kterém se dialog odehrává. 

Uvedené koncepce jsou vystavěny na principech polysémie, která je nezbytným 

východiskem zkoumaného fenoménu intertextuality. Nejčastějšími použitými nástroji 

polysémie jsou víceznačné syntaktické konstrukce, použití homonym a polysémních 

výrazů. Intertextualita v marketingové praxi používá odkazy k textům, u kterých se 

předpokládá vysoká míra jejich obecné znalosti, nebo alespoň znalost ve skupině, která je 

pro daný účel definována jako cílová. Na takto identifikované texty je odkazováno, texty 
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jsou citovány a případně modifikovány. Konkrétní forma intertextuality je diferenciovaná 

a projevuje se od jemných variačních a imitačních forem až po hrubé parafráze nezřídka 

i úmyslně dehonestující původní kontext. V každém případě musí být pro fungování 

principů intertextualizace zachován zmíněný vztah k všeobecně známému obsahu sdělení, 

čemuž napomáhá obrazová stránka reklamní prezentace či vysvětlující text. Intertextualita 

je v marketingové praxi velmi často využita pro navození paradoxu vzbuzujícího údiv či 

šok, který je osvědčeným a spolehlivým nástrojem upoutání pozornosti jako hlavního cíle 

marketingového sdělení. Ve své extrémní podobě je tak využíváno efektu označovaného 

ve starší literatuře i marketingové praxi jako barnumská reklama.297 Vzhledem 

k popsaným vlastnostem je zřejmé, že intertextualita konvenuje s obecným trendem 

postmoderní dekontextualizace, kdy velmi zřetelně separuje jednotlivé mikročástice 

kulturního díla, zbavuje je původního smyslu a uvádí do zcela nového kontextu. I z tohoto 

důvodu synergie se současnými trendy je tento marketingový instrument mimořádně 

efektivní (TOSCANI  1996)298. 

Limity intertextuality v multikulturálním marketing u značky 

Míra efektivity použití intertextuality v marketingové komunikaci značky je omezena 

mírou znalosti kulturního kontextu, na který je odkazováno. Z tohoto důvodu je například 

intertextualita využívající znalost stereotypů konkrétního jazykového prostředí omezena na 

takto zúžený okruh spotřebitelů, zatímco grafická symbolika a další formy komunikace 

mají využití širší. Jelikož mají použité odkazy často formu idiomů, úsloví, přísloví, 

slangových a výrazně hovorových výrazů,  je jejich existence přímo závislá na konkrétním, 

často úzce vymezeném kulturním prostředí. Použití takových forem marketingové 

komunikace mimo tento rámec je proto prakticky vyloučeno či odsouzeno k neúspěchu. 

Příkladem mohou být konkrétní reklamní slogany značek využívajících právě formu 

parafráze přísloví či úsloví (ČMEJRKOVÁ 2000): 

 

                                                 
297 Taylor Barnum (1810-1891) byl americký novinář a podnikatel, který využíval tisk k budování vlastní 
image a moci. Platil novinářům, aby o něm dobře psali, zřídil muzeum kuriozit, vlastnil ohromný cirkus, 
kandidoval do Senátu, radil lidem jak zbohatnout. Geniální manipulátor, který skvěle ovládal lidskou 
psychiku, vždy přesně odhadl, co se bude líbit. Tvrdil, že i negativní popularita může být dobrá reklama. 
Přehnané,  halasné, vlezlé a bombastické reklamě, v níž se přehání a někdy i lže, se na jeho počest  říká 
barnumská reklama.  (PODSKALSKÝ Ivo ; Kde se vzala reklama; 2008; Online:  www.ikvety.cz )  
298  Průkopníkem tohoto druhu marketingové komunikace značky je například firma BENETTON, jejíž 
sofistikovaně koncipované reklamní kampaně využívají konceptu intertextuality k navozování kulturních 
šoků formou atakování většinově ustálených stereotypů zejména v oblast rasových předsudků a sexuality 
(TOSCANI 1996).  
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• Všude dobře, v Combi nejlépe 

• Tak dlouho se chodí pro počítač, až se koupí značkový 

• Kdo šetří, má za čtyři 

• Kdo dřív přijde, ten dřív jede 

• Máme pod buřinkou 

• PRIMALEX - trefa do bílého 

• Na počátku bylo slovo, pak přišly peníze 

• Život není jen náhoda 

• Tak jako slunečnice každým dnem..tak i my létáme za sluncem 

Obvyklou a vysoce účinnou formou využití intertextuality v marketingové komunikaci je 

využití postav známých existujících či neexistujících hrdinů, jejichž marketingová síla 

přitažlivosti se různí v závislosti na své popularitě v rámci daného kulturního prostředí 

(MARK, PEARSON 2012). Tyto postavy se vyskytují v marketingové komunikaci značky 

nejčastěji ve funkci označované marketingovou teorií jako Tvář značky nebo 

Doporučovatel. V těchto postavách jsou maximálně využity archetypální vlastnosti 

působící na konkrétní socio-kulturní prostředí.299 Postava hrdiny v marketingové 

komunikaci je spojena s přenosem kladných hodnot a s narativitou sdělení, která je 

schopna trvale zaujmout pozornost cílové skupiny. Cílem této komunikace je vytvoření 

trvalé či permanentní vazby, která by umožňovala dlouhodobé ovlivňování 

spotřebitelského rozhodování. Personifikace značky její identifikací s osobou představuje 

zvýšení afektivního potenciálu značky a možnosti rozšiřování jejího vlivu i do nových 

oblastí. Současně dochází k specifickému procesu antropologizace značky, při kterém je 

původní produkt odhmotňován a  tímto procesem nabývá lidských vlastností schopných 

vzbudit zájem a sympatie budoucích spotřebitelů. Tento mechanismus je dále posílen 

marketingovou sémiotikou využívající různorodých nástrojů s cílem navození 

                                                 
299 Příkladem může být využívání hereckých celebrity indického Bollywoodu, jejichž vliv na obyvatelstvo je 
naprosto výjimečný vzhledem k jejich zosobnění s postavami indických bohů filmových ság a epopejí. 
Mimořádná autorita těchto herců vystupujících následně v komerčních reklamách tak přináší firmám v této 
kulturní oblasti miliardové zisky. Popularita a autorita se však promítá i do oblasti politického marketingu, kdy 
několik herců úspěšně kandidovalo do indického parlamentu. Přenos takto získané autority do zcela odlišné 
oblasti společenského života je možno ilustrovat i ve zcela odlišném kulturním prostředí západní civilizace, 
například na politických kariérách bývalých úspěšných Holywoodských herců Ronalda Reagana či Arnolda 
Schwarzenbergera. 
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paternalistických vztahů mezi značkou a spotřebitelem. V souvislosti s touto narativitou 

jsou vysoce ceněny značky vykazující vlastnosti tzv. Storytelling Brand. Tato vlastnost je 

významným parametrem úspěšnosti i u značek, které svoji komunikaci založily na 

mimoverbálních a často pouze grafických formách prezentace, jak je tomu typicky 

u značek reprezentovaných postavou hrdiny či tváře značky. 

Rizika násilné marketingové akulturace 

Nedocenění kulturních odlišností a nedostatečná schopnost lokální adaptace je příčinou 

řady neúspěchů, jimž se některé globální značky ve své komunikační strategii v minulosti 

nevyhnuly. Tyto případy potvrzují, že značka je nejen vnímána prostřednictvím kulturního 

kontextu, ale sama do něj aktivně vstupuje a spoluvytváří jej v jeho neustálé dynamice. 

V některých případech působí značka jako nástroj akulturace, jako v případech šíření 

globálizovaných kulturních vzorců podporovaných mediálním prostředím. V jiných 

případech se však ambivalence tohoto vzájemného působení projevuje v opačném smyslu, 

kdy je globální značka pod vlivem kulturních tlaků prostředí nucena se adaptovat a to 

zejména formou změny komunikačních strategií, změnou marketingových postupů a též 

přehodnocením samotných hodnotových východisek a preferencí, které zosobňuje 

a demonstruje v konkrétním kulturním prostředí. Toto přizpůsobování se požadavkům 

specifického prostředí znamená schopnost oslovit novou skupinu spotřebitelů definovanou 

národnostně, kulturně, teritoriálně či jinak specificky odlišnou od dosavadních cílových 

skupin. V mnoha takových případech dochází k selhání mechanické aplikace úspěšných 

strategií v minulosti použitých v odlišném kulturním kontextu na nový a z tohoto pohledu 

specifický trh.  Nezbytnou součástí interkulturálního marketingu značky je dobrá znalost 

odlišného vnímání značky v konkrétním socio-kulturním prostředí a následná aplikace 

těchto poznatků v diferenciaci marketingové strategie podpory značky. V tomto procesu se 

využívá metody lokálního značkování (Local Rebranding) umožňujícího nabízení 

identických produktů pod různými značkami na odlišném cílovém trhu. V některých 

případech je hlavním důvodem tohoto postupu kulturně podmíněná negativní konotace, 

sémantická či onomatopoická víceznačnost či nesrozumitelnost původní značky. Jedním 

z takových případů byl například v automobilovém průmyslu známý rebranding původní 

japonské značky DATSUN na dnes všeobecně rozšířenou a známou značku NISSAN.  

Původní značka DATSUN nebyla úspěšná na americkém trhu mimo jiné i pro svoji 

zvukovou podobnost s anglickým spojením dead soon, který dal vzniknout posměšně 
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ironickému a tím i negativnímu vnímání této značky částí spotřebitelské veřejnosti.300 

V tomto případě bylo však toto negativní vnímání značky navíc v padesátých letech 

minulého století v době vstupu společnosti na trh ovlivněno doposud vysokou mírou 

hostility americké veřejnosti vůči japonským výrobkům v důsledku válečné zkušenosti. 

Velmi často se s neúspěchem setkala snaha o přizpůsobení marketingových nástrojů včetně 

reklamních kampaní značek založená na pouhém mechanickém překladu do lokální 

jazykové mutace. Jsou to právě specifika odlišného jazykového kontextu, která značně 

omezují možnosti tohoto přístupu. Nejen, že dochází v domácím kontextu primárně 

k nepochopení často nepřeložitelných konotací, slovních hříček a jiných projevů, které 

bývají často základem prezentací a reklamních sloganů (SALEM 2013), ale následně 

celková marketingové komunikace naráží na specifika gendrová, specifika hierarchického 

uspořádání tradičních společností, náboženské a jiné socio-kulturní odlišnosti. Příkladem 

může být neúspěšná kampaň firmy Pepsi, jejíž slogan  OŽIJTE S GENERACÍ PEPSI byl 

na Taiwanu přeložen jako S PEPSI OBŽIVNOU VAŠI PŘEDCI, nesprávný překlad 

SCHWEPPES TONIC WATER v Italii jako SCHWEPPES TOALETNÍ VODA či posměšné 

vnímání automobilových značek - model CHEVY NOVA pro svůj španělský význam slova 

nova jako NEJEDE , Mitsubishi Pajero, kdy slovo PAJERO představuje ve Španělsku 

výraz pro onanistu, TOYOTA FIERA - vnímaná v Portoriku jako OŠKLIVÁ STAŘENA nebo 

FORD PINTO vysmívaný v Brazílii pro místní slangový výraz pro malý penis. Jazykové 

pasti se nevyhnula ani proslulá značka ROLS-ROYCE se svým modelem SILVER MIST, 

vnímaným v německy mluvících zemích jako STŘÍBRNÉ ZVÍŘECÍ HOVÍNKO (HAIG 

2006). Zvláštní problém představuje vnímání zkratek v odlišném jazykovém prostředí, 

které obtížnost adaptace ještě dále prohlubuje. 301 

Při zkoumání procesů jazykové adaptace je ovšem zapotřebí současně zhodnotit i míru, 

s jakou je místní obyvatelstvo ochotné či schopné osvojení si jazyka odlišných kultur 

expandujících svými výrobky na lokální trh. Zvláštním případem je v tomto kontextu 

lingua franca reprezentovaná v současné době dominující angličtinou. Z české zkušenosti 

konce minulého století lze usuzovat na vysokou míru adaptability domácí kultury.  

                                                 
300 Podobně posměšné vnímání názvu čelí česká leasingova firma ŠKOFIN mezi částí anglicky hovořících 
spotřebitelů. Zvuková podobnost s anglickým výrazem  coffin (rakev) je zřejmá.  Rebranding v tomto případě 
není pravděpodobně nezbytný z důvodu výhradě lokálního užívání této značky.      
301 Specifické je například oficiální zdůvodnění názvu služby CzechPoint (služby elektronické komunikace se 
státními orgány) jako Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Dvojí chápání a interpretace 
značky vzbuzuje otázku, zda se jedná o sofistikovanou dvojznačnost či zda jde jen o následnou adaptaci značky 
na místní jazykové a kulturní prostředí vyvolanou negativním přijetím veřejností.  
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České kulturní prostředí si z důvodu velmi omezené znalosti výslovnosti angličtiny názvy 

značek průběžně adaptovalo a takto pozměněné začleňovala do dobového kulturního 

rámce. Tato tendence byla natolik rozšířená, že docházelo k paradoxu, kdy jednotlivci 

používající originální a v daném případě správnou anglickou výslovnost byli nepochopeni 

nebo vysmíváni; označení jako: PUZZLE, RIFFLE, HI-FI, YMCA a další se stala 

v počeštělé podobě součástí národního slovníku i po následném rozšíření znalosti 

angličtiny v návaznosti na společenské změny devadesátých let. V českém prostředí proto 

doposud jejich originální anglická výslovnost nezdomácněla. 

Poučený a adekvátní přístup k domácí kultuře reprezentované v prvé řadě místním jazykem 

je nezbytnou součástí všech interkulturálních marketingových strategií a jeho nedocenění 

má za častý následek závažné kontraproduktivní důsledky. V řadě případů k domácí 

kultuře necitlivý přístup nevzbuzuje pouze nepochopení a nedůvěru, ale může vést 

i k odmítavému postoji domácích spotřebitelů z důvodu nevědomého či vědomého vnímání 

domnělé či skutečné arogance a vzniku archetypálního stereotypu vetřelce, který 

bezohledně a ostentativně demonstruje svoji moc a sílu prostřednictvím neochoty 

k jakémukoliv sblížení s domácí kulturou. Tato arogance je velmi často primárně 

spojována právě s mírou ochoty osvojit si a využívat lokální jazyk. V některých případech 

však ani taková adaptace nedokázala dostatečně zastřít hostilitu opírající se o hlubší 

kulturní a zejména historické kořeny. Výrazný odpor ve francouzské veřejnosti například 

vyvolalo využití populárních symbolů francouzských animovaných postav Asterixe 

a Obelixe k propagaci řetězce občerstvení McDonald´s. Tento mezikulturní konflikt vznikl 

v důsledku marketingové kampaně používající velkoplošný billboard se zobrazením 

postavy Obelixe slavící své vítězství v jedné z typických provozoven McDonald´s. 

 

Zdroj online: www.telegraph.co.uk. 
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Snaha přiblížit se francouzským zákazníkům se projevila jako zcela kontraproduktivní  

a mediální reflexe velmi kriticky poukazovala na hrubé podcenění kulturně podmíněného 

vnímání prezentace značky McDonald´s v kontinentální Evropě a ve Francii zejména 

(EDWARDS 2010). Latentní či otevřený antiamerikanismus, který je ve francouzském 

kulturním prostředí přítomný, se dostal do konfliktu s jedním z nejsilnějších symbolů 

amerikanizace a globalizace vůbec. Příznačná a paradoxní je na celé záležitosti zejména 

skutečnost, že základním schématem, osou příběhů a zdrojem popularity postaviček 

Asterixe a Obelixe je jejich statečný boj za individuální galskou identitu proti hegemonii 

světového impéria. 302 (SAMUEL 2010) 

Akulturace z pohledu firemní kultury 

Uvedený deficit  efektivity marketingové komunikace se výrazně projevuje nejen v rámci 

kontaktů s oblastmi výrazně odlišných typů kultur. Tento jev bylo možno zaznamenat  

s vysokou frekvencí například i v souvislosti s průnikem globálních značek na nově 

vznikající svobodné trhy postkomunistické Evropy. V ekonomické soutěži byly 

z dlouhodobého hlediska úspěšnější právě ty značky, které se dokázaly vyvarovat 

nebezpečí odmítnutí vyvolaného neschopností adaptace na rychle se měnící poměry těchto 

prostředí za situace zvýšené domácí ostražitosti týkající se ochrany domněle či skutečně 

ohrožené národní kultury. Ochota k osvojení lokálního jazyka je v odlišném kulturním 

prostředí citlivě vnímána nejen v komunikaci s potenciálními zákazníky, ale přestavuje též 

významný parametr firemní kultury uvnitř jednotlivých korporací. Důležitou součástí 

strategie marketingu nových rozvíjejících se trhů je otázka koncepce budování 

regionálních zastoupení globálních firem v nových regionech, jehož součástí je i složení 

řídících orgánů, statutárních zástupců a celková strategie managementu. V této otázce hraje 

významnou roli podíl domácích manažerů podílejících se na vedení organizací a jejich 

účast na řízení společnosti je důležitým faktorem pro schopnost organizace adaptovat 

firemní kulturu místním kulturním zvyklostem a zejména budovat specifickou 

marketingovou strategii spočívající na respektování a využívání specifik kulturního 

prostředí nového trhu. 

V praxi většinou dochází k plnému rozvinutí tohoto potenciálu až ve druhé fázi vstupu 

společnosti na nový trh, kdy dochází k zakládání místních dceřiných společností, poboček, 

                                                 
302  Tato významová rovina příběhů obou protagonistů je dále ještě zvýrazněna ve filmových adaptacích 
příběhů. Akulturační procesy a zejména kulturní šok se stávají i zde tradičním zdrojem filmového a literárního 
humoru. 
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výrobních jednotek a k budování lokální distribuční sítě. Zatímco v procesu úvodní 

penetrace trhu, tedy vstupu značky do nového tržního prostoru, dochází často primárně 

k využívání manažerských schopností mateřských společností reprezentovaných 

vrcholným managementem z prostředí země původu značky, v druhé fázi dochází často 

následně k obměně vrcholového managementu ve prospěch domácích managerů 

vybavených mimo jiné znalostí zmíněných specifik a schopných k vytvoření národní či 

jinak specifické firemní image a kultury při zachování základní globální identity značky. 

Tento jev lze doložit i v českém prostředí druhé poloviny devadesátých let. V této 

souvislosti je příznačné, že pro budování vnitřní firemní kultury byla velmi významně 

vnímána míra ochoty zahraničního managementu osvojit si základy českého jazyka. I když 

v globálních firmách působících v České republice probíhá komunikace na úrovni 

vrcholového managementu převážně v angličtině, případná symbolická znalost základů 

českého jazyka byla pro vedoucí pracovníky důležitým nástrojem budování vztahu se 

zaměstnanci. Opačný přístup vzbuzuje u cizinců v řídících funkcích pobývajících v České 

republice zejména delší dobu odsudek okolí, kdy je tento fenomén považován za 

nepřátelský či pohrdavý vůči domácí kultuře. 303 

Ani v současné době, kdy dochází k celkovému usnadnění přístupu na nové trhy vlivem 

globalizovaných komunikačních technologii, které odstraňují řadu tradičních barier, nelze 

rizika interkulturálního marketingu bagatelizovat. Součástí současných trendů je 

i vzrůstající intenzita ekonomické soutěže a proto míra schopnosti adaptace na místní 

kulturu představuje pro jednotlivé soutěžitele významnou konkurenční výhodu či naopak 

handicap. Nedostatečné chápaní socio-kulturních odlišností a specifik vede nejen k dílčímu 

či úplnému neúspěchu značky na novém trhu, ale zpětně zpochybňuje autoritu 

a důvěryhodnost značky samotné. Taková marketingová selhání se v minulosti výrazně 

odrazila nejen ve ztrátě důvěry, ale též ve finančních  ztrátách, které dále ovlivnily rozvoj 

značek a jejich posilování i v jejich původním domácím prostředí. 

 

 

                                                 
303  Tento jev je velmi dobře znám a využíván v zábavním průmyslu, kdy pouhý úvodní pozdrav v domácím 
jazyce představuje například v hudební praxi osvědčený způsob, kterým interpret navozuje kontakt s domácím 
publikem a získává tím na svoji stranu jeho sympatie.  
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4. Dekontextualizace značky 

 

Na proces vnímání značky má významný vliv řízený či samovolný proces její 

dekontextualizace. Je tím míněn proces, ve kterém dochází k abstrahování a negaci 

původních zdrojů jejího vzniku a jejich postupné nahrazování novým obsahem a tím 

i celkovou proměnou vnímání této značky. Zatímco v počátcích životního cyklu značky je 

charakteristický příklon k vnější symbolice, historickým reminiscencím, autoritám 

zakladatelů, využívání veškerého asociačního potenciálu symbolické báze značky ve snaze 

o posílení její důvěryhodnosti a autority, po dosažení tohoto cíle nastupuje často fáze 

opačná, ve které se značka přimyká úzce k vymezenému svazku hodnot, symbolů a vzorců 

chování, sloužící výhradně k ovlivnění spotřebitelského chování zamýšleným směrem. 

Doposud využívaný asociační potenciál s vnější autoritou se v této fázi často již jeví jako 

redundantní. Dochází tak k posunu či celkové změně významu značky jako symbolu, při 

kterém úspěšná značka zcela nahrazuje původní symbolickou bázi z níž vzešla. 

Dekontextualizace historické symboliky 

V procesu posilování pověsti a důvěryhodnosti značky a zesílení aspektu tradice je 

významně využívána historická symbolika v podobě heraldiky, mytologie a jiných 

symbolů, které jsou dobře známé širokému okruhu spotřebitelů. U tohoto druhu kontextu 

se však zejména uplatňuje jeho postupné přehodnocování a nahrazování. Pro proces 

dekontextualizace historické symboliky je možno uvést řadu příkladů. Okřídlená bohyně 

symbolizující vítězství antického Řecka není v současnosti nijak ztotožňována 

spotřebitelskou veřejností s firmou nesoucí její jméno. NIKE si vybudovala vlastní identitu 

a původní asociaci již nevyužívá ani obrazově ani v jiných formách svého marketingu. 

Podobně je tomu v případě značek YAHOO 304představující původně zvířecí bytost v lidské 

podobě ve Swiftových Giliverových cestách či přeneseně též zvíře, hovado, dobytek 305   

Podobně je tomu v případě využívání libozvučných archaických výrazů, jejichž původní 

význam je dnes již proběhlou dekontextualizací plně zapomenut. Výraz ADOBE byl 

převzat od staroegyptského výrazu pro hliněné cihly a jeho původ se datuje do 4.000 AD. 

Nazývaly se tak jílové cihly s příměsí slámy. Tento výraz se později přenesl do arabštiny 

                                                 
304 Pro srovnání dodejme že název GOOGLE je odvozen z číslovky Googol, představované jedničkou se sto 
nulami  
305 Hais K. Hodek B. ,Velký anglicko-český slovník, Academia Praha 1993, ISBN 80-200-0478 



 160 

a posléze se objevuje se i v španělštině.306  Podobně se slovo AUDI s latinským významem 

poslouchej již natrvalo oprostilo od původního významu a stalo se v kombinaci 

s kvaziolympijskou symbolikou globálně vnímanou fantazijní značkou. Podobný osud stihl 

i latinský základ značky kosmetiky NIVEA odvozující svoji image čistoty od latinského 

výrazu pro sníh. 

Zakladatelé značek 

Samovolnému  procesu dekontextualizace jsou vystaveny značky tvořené jmény svých 

zakladatelů. Míra a progrese tohoto procesu je specifická v různých odvětvích. Zcela 

specifický je segment trhu, kde asociace s žijící osobou či původním zakladatelem tvoří 

zcela neodmyslitelnou a strategickou sílu značky. Tento jev je příznačný pro oblast značek 

vnímaných jako prestižní a luxusní, zejména značek módního průmyslu, kosmetiky, 

šperkařských firem, luxusních automobilů, motocyklů a jiných z hlediska spotřebního 

zbytných komodit. Značky jako LOUIS VUITTON, CALVIN KLEIN, TOMMY 

HILFIGER,LUCIANO BENETTON, LOUIS FRANCOIS CARTIER, CHARLES LEWIS 

TIFFANI, GIORGIO ARMANI, VIDAL SASSOON a mnohé další přežívají své zakladatele 

a využívají i po jejich odchodu potenciál jejich pověsti. Skutečnou kulturní ikonou se stal 

WALT DISNEY, jehož značka podpořená ochrannou známkou a logem obsahujícím 

faksimile podpisu autora se stala dominantním prvkem marketingové komunikace firmy 

a dnes již trvalou součástí kulturního povědomí.  Legenda zakladatelů a budovatelů značky 

se v jejím jméně objevuje též často u reklamních agentur či mediálních firem. REUTERS 

synonymem pro rychlý a spolehlivý zdroj informací a to i více než sto let po narození 

svého zakladatele Julia Reuters. Specifické je postavení reklamních agentur, které svoji 

proslulost z velké části staví na věhlasu svých zakladatelů a tvůrců. 307 V jiných oblastech 

oproti tomu zejména u starších a proslulých značek asociace s původním významem mizí 

a vnímání značky veřejností je posunuto do čistě fantazijní a abstraktní roviny. 308 

V běžném vnímání spotřebitelské veřejnosti nejsou již mnohé známé značky spojeny se 

jmény jako například Friedrich Wilhelm Reiffeisen,  William Redington Hewletta Dave 

Packard, Richard Hennessy, Gerard Philips, Michael Dell, Werner von Siemens,  Jasper 

Newton (Jack) Daniel, Claude Moet, John Walker, Gerard Adriaan Heineken a mnoha 

                                                 
306 http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe 
307 Někteří z těchto zakladatelů se však s oblibou staví do pozice marketingových superguru a pomáhají 
vytváření svého mediálního obrazu kombinujícího pravidelně složky interdisciplinární geniality a intuice se 
složkami čistě iracionálními, jako je osobní charisma s prvky predestinace .  
308 V českém prostředí je možno poukázat na přetrvávající význam zakladatele například v případě značek 
Bata či Rudolf Jelinek.  
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dalšími. Podobně v neněmeckém kulturním prostředí již nevzniká spojitost firemní značky 

ADIDAS s jejím zakladatelem Adolphem Dasslerem, jehož jméno dalo této proslulé značce 

dnes všeobecně známou podobu. Rovněž všeobecně známá obchodní značka COLGATE  

je dnes pravidelně spotřebitelskou veřejností vnímána jako čistě fantazijní označení 

a zkratka. Jméno zakladatele firmy, jímž byl William Colgate, tak zůstává laické veřejnosti 

většinou zcela neznámé. 309 

Kombinace jména zakladatele a fantazijního označení modelu výrobku je charakteristické 

pro oblast automobilového průmyslu a  stalo se například základem proslulé značky 

MERCEDES-BENZ, kde je kombinováno exoticky znějící ženské křestní jméno 

s příjmením jednoho ze zakladatelů firmy. Jméno Karl Benz dříve rovněž figurovalo 

současně s dalším průkopníkem motorismu v názvu značky DAIMLER-BENZ. Je 

kulturním paradoxem, že jméno Benz je částí veřejností spojováno s luxusními modely 

automobilů německé výroby, které vlastní nebo používá pouze malá skupina spotřebitelů. 

Málokdo si však spojuje toto jméno s produktem, se kterým přichází denně do styku 

veškerá motorizovaná populace. Souvislost mezi názvem benzin a jménem Karl Benz 

v současné době již není součástí kulturního povědomí snad kromě malých skupin 

spotřebitelů v německy hovořící kulturních oblastí. Pro srovnání uveďme, že odlišné je 

vnímání značky jejímž zakladatelem je Henri Ford. Souvislost, mezi produktem 

a zakladatelem je zde však posílen specifickými faktory. Jde zejména o skutečnost, že 

osobnost zakladatele přesáhla svým významem rámec automobilové výroby. Henri Ford 

představuje významnou a známou osobnost, která je natrvalo spojena i s rolí 

technologického inovátora, jehož inovace systému výroby, managementu a experimenty 

v oblasti marketingových metod se staly modelem a vzorem, který zásadně ovlivnil vývoj 

výrobních postupů a marketingových strategií ve své době a dalece přesáhl rámec 

automobilového průmyslu. V oblasti motorismu není možné opomenout jména William 

S.Harley a Arthur Davidson, zakladatele proslulé značky, která jména svých zakladatelů 

kanonizovala prostřednictvím vybudování kultu motocyklové značky.  

Vnímání značky tvořené jménem zakladatele však může v některých případech navozovat 

zavádějící asociace,  mylné z hlediska faktického, nikoliv však negativně marketingově 

působícího.310 Například značka HEINZ, tvořená jménem známého výrobce 

potravinářských produktů, asociuje u velké skupiny spotřebitelů německou oblast původu 

                                                 
309 www.colgate.com 
310 Pokud by bylo znění značky vyhodnoceno jako negativně působící, došlo by nepochybně k modifikaci 
marketingových strategií včetně změny znění samotné značky  . 
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výrobku. Skutečnost je však taková, že majitel firmy Henry Heinz i jeho synové pocházeli 

z USA, kde rovněž dodnes sídlí tato firma. V kulturním kontextu anglicky hovořících zemí 

je však zřejmé, že na v současné době neznamená nechtěná asociace s německým 

kulturním prostředím jakýkoliv handicap, ale může naopak prospět důvěryhodnosti značky 

a výrazu kvality produktu.  Značky nesoucí jméno svého zakladatele pro velkou skupinu 

spotřebitelů představují zvláštní kvalitu. Uvedení jména konkrétní osoby v názvu firmy 

odstraňuje v myslích části spotřebitelů anonymitu typickou pro současnou masovou 

produkci. Tento fakt navozuje atmosféru osobní zodpovědnosti výrobce, kterou firmy 

intenzivně budují. Je proto příznačné, že se takové značky například ve zvýšené míře 

vyskytují v oblasti farmaceutického průmyslu - např. BAYER, HARRTMANN, JOHNSON 

& JOHNSON  PROCTER & GAMBLE, kde vztah důvěry k výrobci nabývá zvláštní 

závažnosti. Vystoupení z anonymity je v některých případech doprovázeno aktivním 

působením zakladatele firmy v marketingových kampaních včetně reklamní propagace 

nebo přímo vyobrazením zakladatele firmy v logu či jiném propagačním materiálu.  

Globálně známý příklad této strategie představuje Harrald Sanders alias COLONELL 

SANDERS zakladatel firmy KENTUCKY FRIED CHICKEN. V českém kontextu lze 

ojedinělý příklad tohoto stylu marketingové komunikace najít u podnikatele Stanislava 

Bernarda, který osobně vystupuje v reklamách a jehož obličej je rovněž znám z etiket 

produktů pivovaru BERNARD. 

Ideologicky motivovaná násilná dekontextualizace 

Zvláštní případ dekontextualizace představuje násilná vnější a většinou politicky 

motivovaná dekontextualizace, která je charakteristická pro nedemokratické systémy se 

silným centrálním regulačním aparátem. Takové příklady jsou známé i v domácím českém 

kontextu v souvislosti s častými změnami politického systému a následnou ideologickou 

snahou o zastření image značky často založené na osobnosti zakladatele, příběhu osobní 

zdatnosti, píle a individuální podnikavosti, tedy vlastnostmi, které se dostaly do rozporu 

s principy kolektivismu a celkovým  paradigmatem nově nastupujícího nedemokratického 

společenského zřízení. Z důvodu mezinárodní proslulosti existujících značek a tím i jejich 

ekonomické hodnotě nedošlo často k jejich zrušení, avšak od základu byla proměněna 

komunikační strategie značky včetně propagace, která zejména v domácím prostředí 

nástrojů dekontextualizace intenzivně využívala. V této souvislosti je možno zmínit případ 

populární domácí značky elektroniky TESLA. Tato značka, jejíž původ je původně 

odvozen od příjmení významného fyzika Nikoly Tesly, se stala po roce 1948 předmětem 
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pokusu o násilnou ideologickou dekontextualizaci a ideologickou reinterpretaci této 

značky jako zkratky TEchnika SLAboproudá, ve zřejmé snaze o zastření  faktu, že Nikola 

Tesla žil, většinu svých důležitých objevů učinil a své věhlasnosti dosáhl v USA. 

311 

Je příznačné, že jako reakce na tyto snahy byla značka lidovou tvořivostí spontánně 

satiricky reinterpretována. Značka TESLA tak byla zvláště v osmdesátých letech posměšně 

spotřebitelské veřejnosti vykládána jako TEchnicky SLAbé, což odráželo povědomí 

veřejnosti týkající se srovnání úrovně domácí spotřebitelské elektroniky se zahraniční 

produkcí. V povědomí českého spotřebitele však následkem této zkušenosti označení 

TESLA není dodnes spojováno s vyspělou technologii, ačkoliv globální vnímání této 

značky je zcela opačné. Americká společnost TESLA MOTORS, Inc. je v současnosti 

globálně vnímána jako vůdčí technologická avantgarda a zejména ve vývoji elektromobilů 

představuje zosobnění idejí udržitelného rozvoje založeného na využití alternativních 

zdrojů energie. Společnost je propagátorem masového rozšíření elektromobilů a to od 

segmentu luxusních sportovních automobilů až po cenově dostupnější typy auto mobilů 

pro masové využití. 312 

 313 

Vnímání značky v socio-kulturním kontextu a zejména v historických souvislostech 

v tomto případě demonstruje klesající význam původu označení odvozeného v daném 

případě jednoznačně od jména významného amerického fyzika srbského původu, posléze 

zneužité a devalvované socialistickým průmyslem. Následek této devalvace v konkrétním 

socio-kulturním prostředí dále přežívá i to přes změnu v osobě uživatele označení, 

předmětu podnikání a míry dosaženého technologického pokroku. 

                                                 
311  ÚPV č.sp. 2078 
312  O směřování společnosti TESLA MOTORS napovídá i fakt, že její klíčový vlastník Elon Musk je 
současně ředitelem společnosti SPACE TECHNOLOGIES proslulé svými výsledky v oblasti komerčního 
využití kosmického dopravy a turistiky. online http://www.spacex.com/about/leadership  
313 OHIM č.sp. 5678602,  přihlašovatel Tesla Motors, Inc. 
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Vnímání akronymické obchodní značky 

Zvláštní skupinou značek, která je významně ovlivněna dekontextualizací, je skupina 

akronymických značek nebo značek tvořených zkratkou. V případě obchodních značek, 

které byly původně vytvořeny zkratkou často laudatorního charakteru dochází velmi často 

k postupnému vymizení původního významu a původní zkratka se tak mění v akronym 

a zároveň symbol. Významný faktor v tomto procesu představuje kulturní jazykové 

prostředí, ve kterém zkratka vzniká a možnost její významové přenositelnosti do prostředí 

odlišných. V komerční praxi se jedná zejména o vztah anglicky mluvících zemí a ostatních 

kulturních oblastí. Proto je možné často konstatovat zcela odlišné vnímání značky se 

zachováním významu původního akronymu v oblastech anglofonních a vnímání 

dekontaxtualizované v případě ostatních neanglofonních jazykových prostředí. 

Jako ilustrativní příklad globálně známé a populární akronymické značky je možno uvést 

DUREX. Komerční název této značky je odvozen od zkratky DUrability - REsponsibility -

EXcellence  (Odolnost - Odpovědnost - Výtečnost) Tato značka je dnes vnímána nejen 

jako celosvětově dominantní výrobce bariérové antikoncepce, ale řadí se mezi skupinu 

globálních značek, které ve své marketingové komunikaci prezentují svoji globální 

společenskou odpovědnost ve světě ohroženém HIV, firmou provádějící vlastní 

sociologické a sexuologické průzkumy a též provádějící osvětovou činnost šířící 

informovanost a odpovědný přístup k sexuálnímu životu prostřednictvím vlastních 

kampaní, publikační činnosti a další  edukační činností.314 

Pro oblast zkratek je možno rovněž aplikovat beze zbytku vše, co bylo již uvedeno ve 

vztahu k osobnostem zakladatelů značek. V mnoha případech totiž znění značky obsahuje 

zkratku názvu korporace, jejíž identita ustupuje ve společensko kulturním vnímání značky 

do pozadí ve prospěch vnímání akronymického. Například názvy společností 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, BAYERISCHE MOTOREN WERKE, THE 

HONKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION či  HIGH TECH COMPUTER 

CORPORATION tak u většiny spotřebitelů nevyvolávají přímou asociaci se značkami 

představovanými zkratky IBM, BMW, HSBC či HTC  a to i přesto, že uvedené obchodní 

značky patří mezi nejcennější a tím i nejproslulejší nejen ve svém oboru a vesměs jde 

o značky zařazené mezi prvních sto nejcennějších a tím i nejznámějších globálních 

značek 315 Podobně je tomu i v případě značky spojené z názvu firmy a produktu, jak je 

                                                 
314 Online  http://www.durexnetwork.org 
315 www.interbrands.com 
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tomu v případě spojení názvu firmy NESTLÉ a její rozpustné kávy, kterým vznikla 

globálně známá obchodní značka NESCAFE dominující ve své oblasti produkce a jejíž 

hodnota v kategorii nealkoholických nápojů zaujímá druhé místo. Výraz NESCAFE je 

spíše vnímán akronymicky a zejména v českém prostředí je přímá spojitost s firmou 

NESTLE potlačena. V českém jazykovém prostředí lze nalézt rovněž specifické domácí 

příklady dekotextualizace akronymických značek. Česká spotřebitelská veřejnost například 

vnímá značku populární stolní hry PEXESO, jako čistě fantazijní označení, běžně 

skloňované jako podstatné jméno středního rodu (zase jsem prohrál v PEXESU).  Původ 

názvu této obchodní značky v anglicky hovořících zemích známé jako Twins nebo Memory 

však pochází z originální české zkratky sloganu PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ 316 Tento 

akronym se však postupně stal součástí českého kulturního prostředí a dnes je znalost jeho 

původního významu zcela mizivá i přes neutuchající popularitu hry samotné. Podobně 

postupem času proběhla dekotextualizace dalších původních zkratek či akronymů jako 

v případech značek BESIP - BEzpečnost Silničního Provozu, divadla SEMAFOR - Sedm 

Malých Forem a mnoha dalších. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
316 I. Bozděchová: Pexeso, rexeso a jaké další eso?, Naše řeč, ročník 84; 2001  
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E    Interkulturální marketing zna čky  
 

Mělo by být však zcela jasně řečeno, že podstatou marketingu, 
používání obchodních značek a všeho, co s tím souvisí, je 
přesvědčování, svádění, lákání a manipulace lidí s cílem přesvědčit je, 
aby koupili nabízené zboží nebo služby. 

Wally Olins 317 

 

 

1. Nové přístupy k marketingu značky na počátku 21. století 

 

Firemní kultura a pozitivní obraz značky 

Využívání všech parametrů spočívajících ve specifičnosti socio-kulturně podmíněného 

vnímání značky je jedním ze základních témat soudobých marketingových výzkumů 

a zejména praktického strategického marketingu značky. Na počátku 21. století jsme 

svědky nových pojetí značky a s tím též souvisejících změn sebepojetí a prezentace 

korporací. Tyto proměny bývají charakterizovány z ekonomického pohledu jako posun od 

koncepce maximalizace zisku ke koncepci optimalizace zisku, čímž je zdůrazněna zejména 

dlouhodobá udržitelnost zvolené strategie. Tato změna představuje posun od krátkodobých 

strategií korporací generujících zisk v případě konkrétního jednotlivého spotřebitelského 

rozhodnutí k dlouhodobým vztahům se spotřebiteli vytvářejícím záruky loajality 

a dlouhodobě zajišťujícím trvalou vazbu založenou na maximalizaci všech složek 

marketingové komunikace s výrazným akcentem na jejich iracionální složky. Optimalizací 

zisku ve výše uvedeném smyslu je míněno právě využití socio-kulturně podmíněného 

vnímání značek a korporací a současné minimalizace či odstranění negativních jevů 

poškozujících jejich společenské vnímání, důvěryhodnost, pověst a spolehlivost. Jde 

zejména o posílenou složku globální společenské odpovědnosti korporací. Tato významná  

složka novodobé identity korporací a image značky spočívá zejména v  etických principech 

podnikání, enviromentální odpovědnosti,  respektování zákazu diskriminace a ohledem na 

dodržování lidských práv. Tyto principy nacházejí svoji vnější artikulaci v celkové 

marketingové komunikaci značky a jsou obvykle kanonizovány ve formě korporátního 

                                                 
317  (OLINS 2003; s.9) 
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kréda, firmní vize a v jiných vysoce symbolizovaných a expresivních formách 318  

potvrzujících vnitřně i navenek nejen korporativní raison d´etre, ale přímo poslání. 

V těchto kánonech lze objevit v některých případech rysy predestinace, universalistického 

paternalismu a mesianismu a mnohé další prvky operativní mytologie, která poskytuje 

globálním korporacím důvěryhodnost, sílu a jejich značkám potřebný persuasivní 

potenciál.  Tyto jevy jsou umocněny současným pojetím marketingu, který klade základní 

důraz na kvalitu sebeprezentace značky a firmy oproti dřívějšímu důrazu na prezentaci 

samotných produktů. V rámci strategické marketingové komunikace tak firma definuje 

svoji představu optimálního vnímání své značky, konfrontuje ji s reálným vnímáním ze 

strany spotřebitelů a následně podniká kroky k maximálnímu sblížení obou parametrů. Je 

zřejmé, že tento proces je oboustranný, jeho produktem je nejen změna marketingové 

strategie firmy, ale i snaha o ovlivnění dosavadního vnímání a chování spotřebitelů. Image 

značky je tvořena jejím vnímáním spotřebiteli, identita pak vlastním vnímáním sebe sama.   

Předmětem zkoumání se významně stává nově definovaná firemní kultura, která v rámci 

zkoumání organizačních matrixů a komunikačních schémat věnuje zvýšenou pozornost 

i vlivu odlišných národních kultur na formy a metody řízení korporací, komunikaci uvnitř 

organizací samotných i forem komunikace se spotřebiteli, státní správou a dalšími subjekty 

stojícími vně. Předmětem analýz jsou v této souvislosti zejména kulturně podmíněné 

postoje, hodnoty, míra osobní odpovědnosti, loajalita ke skupině či gendrová specifika. 

Tyto analýzy se opírají zejména o výzkumy G.Hofstede, A.Laurenta, N.Adlera a dalších 

kulturních antropologů a kulturologů (BROOKS 2003).  Firemní kultura se tak stává 

jedním z významných činitelů pozitivního obrazu značky schopného dlouhodobě 

ovlivňovat chování spotřebitele a vytvořit jeho žádoucí identifikaci se značkou a  navodit 

vztah loajality. Takto pojímaná firemní kultura je reprezentována kombinací svých 

nemateriálních i zvěcnělých složek, v rámci kterých zahrnuje i  sdílené filozofie, ideologie, 

hodnoty, přesvědčení, názory, očekávání, postoje a normy...které odhalují implicitní či 

explicitní skupinový souhlas s tím, jak rozhodovat a řešit problémy (KILLMANN, 

SAXTON, SERPA 1985). 319   K vnější manifestaci internalizovaných a sdílených hodnot 

dochází zejména v chování členů organizace, ale projevují se současně i v materiálních 

artefaktech. Firemní kultura se tak odráží i v materiální podobě a to zejména ve formě 

                                                 
318  Někteří autoři (i.a. OLINS 2003) poukazují na zjevnou neupřímnost, obecnost, frázovitost, 
předvídatelnost či vzájemnou zaměnitelnost těchto dokumentů, které ve skutečnosti plní zcela odlišnou roli 
od deklarované. 
319 Citováno dle (LUKÁŠOVÁ 2010)  
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architektury, zařízení kanceláří či provozoven, designu produktů, grafického zpracování 

firemních dokumentů včetně propagačních materiálů. Značka hraje ve vizualizaci 

a demonstraci hodnot firemní kultury významnou roli, neboť představuje ústřední nástroj 

sofistikovaně symbolizované marketingové komunikace. Firemní kultura se tak projevuje 

výrazně v oblasti vztahů se zákazníky, které nabývají zcela nových forem a metod, které 

nejsou závislé na tradičních formách reklamy. Zejména rozvíjející se oblasti Public 

Relations, Event Marketing, Point of Sale Materials a další soudobé nástroje napomáhají 

udržovat dlouhodobý vztah loajality spotřebitelů k značce. Tento vztah podporují 

a spoluvytvářejí i zdánlivě bagatelní formy firemního marketingu, jako například 

novoroční přání, dárky pro zákazníky, výhry v soutěžích a jiných interaktivních akcích, 

pozvání na společenské akce umožňující setkávání se zákazníky, firemní časopisy, 

internetové prezentace obsahující dětské koutky a interaktivní hry a další postupně se 

zdokonalující a vyvíjející se formy.320  Kreativita a dynamika této oblasti je podpořena 

technologickým pokrokem a zejména rozvojem nových médií umožňujícím zcela ojedinělé 

formy shromažďování osobních údajů o zákaznících a jejich segmentaci a současně 

neustálý kontakt se spotřebiteli. Současně se základními změnami paradigmatu 

společenské komunikace pod vlivem rozvoje virtuálních sítí dochází ke  změně vztahu 

mezi spotřebitelem a značkou, která za těchto okolností vstupuje do této komunikace jako 

partner, přítel, ochránce, uznávaná autorita či v podobných rolích vyznačujících se 

vysokou mírou antropologizace, paternality a individualizovaného přístupu. Jde o výrazný 

odklon od tradice založené primárně na tržními principy definovaném vztahu mezi 

výrobcem a spotřebitelem. Afektivní potenciál značky je využit k navození vztahu důvěry, 

pochopení, ochrany a z nich plynoucího vztahu věrnosti, loajality, hrdosti na příslušnost ke 

skupině. Rozsah tohoto jevu je v současné době natolik extenzivní, že na jeho základě 

může být například definována celá subkultura, která odvozuje svoji homogenitu od 

sdílené loajality ke značce. 321  

 

                                                 
320 Velmi významnou součást úsilí o využití veškerého emocionálního spotřebitelského potenciálu 
představuje vytváření a udržování pozitivního obrazu značky v širokém společenském povědomí. Jde 
o proces dlouhodobý a globální, proto je nutně pojímán jako proces racionálně řízený. Tento aspekt je 
zkoumán v samostatné části práce věnované problematice společenské odpovědnosti firem . 

321  Tradičním příkladem takových subkultur jsou například značky APPLE nebo HARLEY DAVIDSON.     
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Role značky při vytváření tržních motivů spotřebitelů 

Významnou proměnou současného marketingu značky je jeho výrazná orientace na 

subjektivní tržní motivy spotřebitelů. Marketingové teorie minulého století, které se 

orientovaly na základní princip umístění zboží na trhu a vyhledání vhodných cílových 

skupin spotřebitelů pro existující zbožní nabídku, doznaly na přelomu tisíciletí principiální 

proměnu. Tyto změny vedly v teorii i praxi marketingu značkových výrobků a služeb 

k zásadnímu posunu od vyhledávání spotřebitelů pro existující nabídku výrobků 

k mapování, identifikaci, trendové analýze a dalším metodám zaměřeným na potřeby, 

hodnoty, návyky a emoce, které jsou rozhodujícími faktory při vytváření nabídky. Nelze 

ztratit ze zřetele skutečnost, že se ve své podstatě v žádném případě nejedná o mnohdy 

korporacemi deklarovanou filantropní snahu o paternalistické pochopení osobnosti 

zákazníka v její komplexnosti a složitosti, což někteří autoři (i.a.EXNER, RAITER,  

STEJSKALOVÁ 2005) explicitně připouštějí s poukazem na zúžení předmětu zkoumání 

na koupěschopnou poptávku spotřebitele charakterizovanou jako tržní motivy. Základem 

současného marketingu značek se tak stává nikoliv nabídka produktu, ale kontrolované 

vytváření hodnoty produktu v myslích současných a  budoucích spotřebitelů. Touto 

hodnotou je přitom míněna nejen hodnota samotného výrobku či služby (respektive jejich 

odraz v mysli spotřebitele), ale v šířeji chápaném pojetí je jí i způsob a forma komunikace 

značky, její image, relace mezi tržními motivy spotřebitele a vnímanou hodnotou značky 

v užším slova smyslu, dostupnost a způsob prodeje, kvalita dlouhodobého vztahu značky 

ke spotřebitelům vyjádřená například servisní a reklamační politikou, ale i průběžnou 

informovaností a hodnotou příslušnosti a vzájemných vztahů uvnitř komunity spotřebitelů 

značkových výrobků. Tuto proměnu přístupů k marketingu značek reflektovali korekcí 

svých dřívějších teoretických východisek i někteří ze zakladatelů a spolutvůrců tradičních 

marketingových koncepcí (i.a. AAKER 2003; KOTTLER 2013).  

Tržní motivy jsou svojí podstatou kulturně a historicky podmíněným fenoménem a proto je 

charakteristické, že současný marketing značek využívá široce holistický multidisciplinární 

přístup s důrazem na využití poznatků psychologie, sociální antropologie, sociologie, 

behaviorální ekonomie a dalších oborů. Mezi nejzákladnější tržní motivy se řadí hodnoty, 

návyky, emoce či potřeby. Tyto a další tržní motivy se neuplatňují izolovaně, jejich 

působení je kumulativní a výsledek tohoto působení může být ovlivněn jejich 

kontradiktorností či naopak vzájemnou synergií. Při zkoumání psychologicky a kulturně 

podmíněných tržních motivů se marketingová teorie zaměřuje kromě existujících motivů 
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též na motivy latentní. Vedle tradičního dělení na uspokojené a neuspokojené tržní motivy 

představují tyto nepoznané motivy široké pole pro psychologické působení značek, které 

jejich identifikací a zasazením do odpovídajícího kulturního rámce ovlivňují nejen 

racionální složku lidského chování reagujícího na kvantitu a kvalitu nových informací, ale 

zejména na emotivní stránku lidské mysli ovlivňující aspirace a tím i spotřebitelské nálady 

a chování.  

Vzhledem ke skutečnosti, že je marketingová praxe vystavena velkým rizikům ztrát 

způsobených nesprávnou identifikací či vyhodnocením těchto vstupních informací, stala se 

tato oblast předmětem intenzivního zkoumání empirických marketingových výzkumů. 

Důležitým předpokladem úspěšnosti marketingových průzkumů je správně volená cílová 

skupina stanovená na základě vhodně zvolené segmentace trhu používající především 

kriteria geografická (bydliště, místo výkonu práce, vzdálenost dojíždění, dopravní 

obslužnost a podobně), demografická (pohlaví, příjem, vzdělání, zaměstnání, forma 

bydlení, rodinný stav, počet dětí, stáří členů rodiny a podobně) a kriteria psychografická. 

Účinná segmentace trhu je závislá zejména na výběru relevantních kriterií a to vždy se 

zřetelem na použitelnost výsledků pro strategický marketing individuální značky produktu 

či služeb. Je proto zřejmé, že tentýž trh je třeba odlišně segmentovat pro marketingové 

výzkumy použitelné například pro oblast cestovního ruchu, zdravotnictví, automobilového 

průmyslu, kosmetických výrobků či kulturních služeb (BAČUVČÍK 2012). V případě 

geografických kriterií je zkoumána kulturní podmíněnost například ve formě ekonomické 

a kulturní příbuznosti regionů či geografických zón, vlivu klimatu na chování obyvatelstva 

(způsobu odívání, bydlení, vybavení domácností) a podobně. V případě demografických 

faktorů je kulturní podmíněnost ještě zřetelnější, neboť se předmětem zkoumání stávají 

zejména spotřebitelské návyky odvíjející se od etnického složení obyvatelstva, věkových 

skupin, genderové struktury dané společnosti či spotřebitelských zvyklostí vyplývajících 

z typu a velikosti rodin. V případě psychografických faktorů je použití kulturních kriterií 

segmentace zcela zásadní. Mezi tato kriteria se řadí především životní styl, typ osobnosti, 

hodnotový systém, způsob trávení volného času, vkus, osobní a skupinové aspirace, 

příslušnost k profesním či zájmovým skupinám a  podobně. Na rozdíl od faktorů 

geografických a demografických jsou údaje psychografické obtížněji identifikovatelné 

a jejich použití je proto méně spolehlivé. To však nesnižuje jejich význam, ale spíše 

potvrzuje nezbytnost hlubšího pochopení kulturních a psychologických souvislostí pro 

jejich správné vyhodnocení a následnou aplikaci. Získaná zpracovaná data týkající se 
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tržních motivů a vytvořená optimální behaviorální a motivační segmentace umožňuje 

zpětné působení značky na cílené ovlivňování tržních motivů v jednotlivých skupinách 

spotřebitelů prostřednictvím metod tzv. řízení zákaznických hodnot (Customer Value 

Management). Konečným cílem těchto metod je vytváření poptávky prostřednictvím 

působení na strukturu hodnot, aspirací a celkovou orientaci specifiky definovaného okruhu 

spotřebitelů. Právě detailní znalost jejich hodnotových preferencí, spotřebitelských návyků, 

sociálních aspirací, životních stylů a jiných kulturně determinovaných faktorů tržních 

motivů je podmínkou jejich účinnosti. Moderní marketing značek se v rámci této strategie 

kromě samotné identifikace existujících tržních motivů snaží odhalovat a kvantifikovat 

zejména potřeby a motivy dosud neuspokojené, latentní či dosud spotřebitelům neznámé. 

Uspokojování neznámých tržních motivů představuje specifickou marketingovou formu 

akulturace, charakterizované řízeným oboustranným předáváním hodnoty, které vychází ze 

zkoumání dosavadních potřeb a hodnot a následného přenosu aspirací, potřeb a hodnot 

dosud nejen neuspokojených, ale teprve objevovaných. Aplikací těchto přístupů tak 

vznikají v praxi využívané strategie označované jako strategie neuspokojených motivů 

a strategie dosud nepoznaných motivů (i.a. AAKER 2003).  

Podle tržních motivů a tomu odpovídajícímu typu chování spotřebitelů vůči značce je při 

tvorbě marketingových strategií rovněž využívána metoda jejich kategorizace do 

behaviorálních košů. V souladu s touto metodou se proto v praxi strategického 

marketingového plánování provádí vedle tradičních způsobů tržní segmentace též 

behaviorální segmentace a motivační segmentace ve vztahu k jednotlivým značkám 

produktů či služeb. Behaviorální segmentace prováděná na základě zkoumání tržního 

chování spotřebitelů je předpokladem přizpůsobení značky potřebám konkrétní cílové 

skupiny. Marketingové teorie značek respektují kulturní podmíněnost jejich vnímání 

a proto je zcela zásadním nástrojem segmentace trhu za použití kriterii mapujících tyto 

kulturních odlišnosti. Významnou roli v této oblasti hrají zejména specifická kriteria, která 

mají vliv na potenciální či aktuální odmítání výrobků pocházejících z jiných kulturních 

oblastí, výrazný protekcionalizmus pramenící z nacionalismu či jiných druhů vnímané 

skupinové exkluzivity, míra hostility vůči odlišným kulturním, etnickým či náboženským 

skupinám či naopak otevřenost vůči odlišným sociálním skupinám a možnost jejich 

kulturního včlenění a akulturace doprovázená v tržní oblasti vstřícným přijímáním značek 

výrobků těchto kultur.  
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Trendem reagujícím na proměny společnosti a trhu na přelomu tisíciletí je vznik specificky 

definovaného interkulturálního marketingu, který je stavěn do protikladu k marketingu 

globálnímu šířícímu standardizovanou a unifikovanou produkci. Tvůrci marketingových 

strategií značek produktů i služeb jsou konfrontováni se skutečností, že dosavadní 

unifikovaná masová výroba, distribuce a hlavně reklama není dostatečně účinná ve světle 

sílící konkurence a zároveň vzrůstající důležitosti rodících se nových trhů. Za této situace 

vzniká potřeba individualizované produkce vycházející vstříc kulturním a regionálním 

odlišnostem.  

  322 

 

Tento přístup se projevuje v některých případech úpravami obalů výrobku, jejich 

barevným provedením či odlišným způsobem reklamy a prodeje, který je pro daný region 

či skupinu akceptovatelnější. Stále častěji se však hlediska interkulturálního marketingu 

uplatňují již ve fázi počátečního plánování a již výzkum a výroba předem počítají se 

souběžnou produkcí odlišných typů výrobků či nabízených služeb. Tento princip není zcela 

neslučitelný s metodami globálního marketingu, protože některé firmy přistupují k praxi 

používání standardizovaných metod a postupů v kombinaci s jejich finální dotvářením 

a individualizací na základě požadavků konkrétní spotřebitelské skupiny či oblasti. Tyto 

adaptace se odehrávají v několika rovinách a to nejčastěji přizpůsobením samotných 

vlastností výrobku, využitím domácích značek pro prodej zahraničního výrobku 323, 

                                                 
322 Příkladem vysoké schopnosti adaptace značky je marketingová strategie firmy CocaCola oslovující mimo 
jiné i specificky nábožensky orientovanou komunitu jako součást cíleného dlouhodobého multikulturálního 
přístupu k marketingu značky; Online:  www.jipemania.com/coke 
 323 Velmi účinnou marketingovou interkulturální strategií je využití lokálních značek k prodeji vlastních 
výrobků. Tuto strategii lze dobře ilustrovat například v ČR praxí potravinářského průmyslu, kdy zavedené 
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odlišnou cenovou strategií přizpůsobující se individuální koupěschopné poptávce 

a zejména přizpůsobením způsobu nabízení výrobku a celkové marketingové komunikace 

(MACHKOVÁ 2006). Ve vyspělejších ekonomikách se navíc stále úspěšněji prosazuje 

přizpůsobování se požadavkům jednotlivců nebo menších skupin spotřebitelů ve formě 

individualizované nabídky produktů. Úspěšnost nástrojů takto definovaného Niche 

Marketing je přitom opět přímo závislá na znalosti socio-kulturních charakteristik 

konkrétních subkultur a dalších společenských skupin, na které je tato forma marketingové 

komunikace zacílena. Specifickou roli hraje značka i v prostředí  kontrakultury. Současný 

marketing značky využívá významně revoltujících významných jednotlivců schopných 

ovlivnit budoucí trendy i subkultury v procesu přivlastňování si symbolické báze jejich 

identity a jejich následné komercionalizace a kritika masové společnosti se tak stává 

paradoxně jednou z nejmocnějších hnacích sil konzumerismu (HEATH, POTTER 2012). 

Významné značky takové jednotlivce a subkultury vyhledávají, učí se od nich porozumět 

trendům a diferencovanému spotřebitelskému očekávání a jsou schopny na jejich 

požadavky odpovědět individualizovanou nabídkou. Touto schopností se tak značky často 

samy stávají v latentní podobě spolutvůrci alternativních trendů a vzniku subkultur.324  

Tento zdánlivě paradoxní jev umožňuje plynulou komercionalizaci alternativ a stírá tak do 

jisté míry jejich věrohodnost i tradiční rozdělení mezi komerční mainstream a revoltující 

subkultury. 325 

Součástí celkové změny v přístupu k marketingu značky představuje sílící nedostatečnost 

efektivity tradiční reklamy, která v dřívějším pojetí představovala dominantní formu 

marketingu. V novém pojetí je tato forma ve stále větší míře nahrazována dalšími postupně 

se vyvíjejícími formami marketingové komunikace značky. Současně s narůstajícím 

potenciálem nových forem dochází k synergickému efektu vzájemného posilování 

s tradičními formami reklamy a tím k zesílení úspěšnosti marketingové komunikace 

značky jako celku. Mezi nejčastější součásti tohoto marketingového mixu se řadí formy 

posilování vztahu se zákazníkem prostřednictvím nástrojů podpory prodeje, mezi které se 

řadí pořádání veletrhů a výstav, nabídkových akcí nebo vzdělávacích kampaní. Zvláštní 

                                                                                                                                                    
značky cukrovinek, zmrzlin a dalších produktů s dlouholetou historií jsou využívány zahraničními vlastníky 
přijejich pronikání na domácí trh 

324  Příkladem takové značky je například MTV, televizní společnost, která stála u zrodu hudebních žánrů , 
módních trendů i celé specifické hiphopové subkultury. 
325  Známým příkladem je skutečnost, že během nepokojů v roce 1999 v Seattlu, v rámci něhož došlo k 
rabování obchodů firmy NIKE , bylo z kamerových záznamů zjištěno, že mnoho revoltujících mělo při 
rabování na nohách obuv právě této značky. ( i.a. HEATH,POTTER 2012) 
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formou je osobní prodej, který představuje individualizovanou formu marketingové 

komunikace a současně jedinečný nástroj pro sběr marketingově využitelných informací. 

Doba nejnovější pak s sebou přináší další formy, mezi které se řadí zejména guerillový 

marketing, digitální marketing, virální marketing, event marketing, product placement, 

mobilní marketing, merchandize a mnohé další (i.a. PATALAS 2009; FREY 2011; 

WUNDERMAN 2004; GODIN 2010). Zcela specifické formy marketingové komunikace 

pak s sebou přináší technologický rozvoj komunikačních sítí, který umožňuje nejen trvalou 

komunikaci se zákazníky, enormní nárůst efektivity shromažďování zákaznických 

informací, interaktivitu vzájemné komunikace a mnohé další převratné rysy, jejichž dosah 

lze v současné době jen ztěží předvídat.  

Ve stále se zostřujícím ekonomickém konkurenčním prostředí dochází k využívání stále 

širší palety prostředků, kterými značka snaží nejen navázat vztah s potenciálními  adresáty, 

ale tento vztah dále posilovat a učinit jej dlouhodobým. Vzhledem ke  konkurenčnímu 

charakteru prostředí je tento vztah pojímán jako exkluzivní a jeho existence v tržním 

prostředí tak ze své podstaty vylučuje existenci vztahů paralelních. Není proto náhodou, že 

je v praxi marketingu a reklamy běžně používána terminologická analogie osobního 

citového života s maximálním využitím emocionální afektivní složky projevující se 

zejména v koncepci věrnosti značce, která tvoří jedno z klíčových marketingových 

paradigmat. Princip loajality, sounáležitosti, vysoká skupinová koheze a mnohé další rysy 

podporují  účinnost této analogie s vysokou mírou úspěšnosti. 

Spotřebitelská rozhodnutí jako proces sebevyjádření 

Současná marketingová komunikace spočívá především na principu vytváření 

dlouhodobých či trvalých vazeb se spotřebiteli a na maximalizaci využití emocionálního 

a symbolického potenciálu této vazby, kterým se jevově do značné míry stírá primárně 

ekonomický vztah mezi výrobcem zboží a jeho konzumentem a zastřena tak zůstává 

mnohdy i původně racionální podstata směny výrobku za peníze v poměru hodnot, který 

obě strany považují za spravedlivý vzhledem k užitné hodnotě výrobku (SMITH 2005). 

Nákupní rozhodnutí v tomto modelu představuje daleko více, než pouhý výraz volby 

vyjadřující míru užitné hodnoty. Namísto toho dochází k vytvoření zcela nového vztahu, 

kdy spotřebitelská rozhodnutí představují možnost vyjádření názoru jednotlivce či jeho 

potvrzení. Aktem koupě dochází k přitakání určitým hodnotám nebo k jejich (někdy 

demonstrativnímu) odmítnutí, k artikulaci aspirací a k projevu loajality. Spotřebitelská 
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rozhodnutí napomáhají vytvářet životní styl odrážející životní názor a hodnotový systém, 

vyjadřují míru identifikace s konkrétní kulturou, subkulturou či společenskou skupinou 

nebo aspiraci na tuto identifikaci. Tento jev nemá jen své externí atributy, ale (je-li 

internalizován) obsahuje i důležité aspekty sebepotvrzení, kontinuity či naopak 

diskontinuity s hodnotami vnějšího světa. Pocity, jako jsou sebevědomí, sebejistota, 

suverenita, nezávislost či odvaha, mohou být výrazně podpořeny silně internalizovanými 

spotřebitelskými rozhodnutími (HILL 2008; SHIFFMAN, KANUK 2004) a naopak 

vytvářejí silnou zpětnou vazbu při utváření konkrétních  forem a obsahů takových chování. 

Ve vztahu ke značkovým výrobkům bylo například provedenými výzkumy prokázáno, že 

nositelé značkového zboží mají o osobě vyšší mínění nejen pokud jde o statusovou 

příslušnost, ale též z hlediska potvrzení vlastní morální integrity, která jim nedovolí nosit 

levné napodobeniny, i když je zde velmi malá šance na prozrazení takového podvodu ( i.a. 

ARIELY 2012). 

Z uvedeného je zřejmé, že spektrum afektivních prvků vstupujících do procesu moderní 

marketingové komunikace je velice široké. Nejde přitom pouze o aspekty konkrétních 

jednorázových nákupních rozhodnutí, ale o celý proces spotřebitelského rozhodování 

a chování, který může být zejména u některých druhů zboží časově náročný a poskytuje 

tak širokou možnost pro řízenou marketingovou komunikaci značky. Sám používaný 

termín řízená marketingová komunikace vyjadřuje skutečnost, že úloha značky v tomto 

procesu není pasivní. Nejedná se o jednosměrný proces, při kterém dochází například 

k potvrzení příslušnosti k určité skupině či subkultuře (kupříkladu nákupem konkrétní 

značky motocyklu). Obousměrnost tohoto působení je zjevná a to v podobě v jaké se sama 

značka podílí na vytváření spotřebitelských aspirací na základě sdílené symbolické báze 

a operativní mytologie, což je možné jen za předpokladu určitého sdíleného systému 

hodnot, který může být navenek prezentován za použití kulturních stereotypů  často 

archetypálních. Nejčastěji marketingově využívaný archetypální stereotyp tvoří zejména 

modus spojenecký, ochranitelský, povzbuzující, záchranný, zodpovědný a podobně (i.a. 

MARK, PEARSON 2012; CAMPBELL 2000 ; BENOIST 1995). Na všech zmíněných 

případech lze demonstrovat exponovanou emotivní, afektivní vazbu, která je pro úspěch 

této marketingové komunikace mezi značkou a spotřebitelem nezbytná. Současně je 

zřejmé, že podobný vztah nemůže úspěšně vzniknout v případě dostatečně nespecifických, 

generických komodit, tj. v případech, kdy nelze podle původu zboží odlišit jeho zdroj. 
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Značkovost je proto tím, co zboží činí jedinečným a přisuzuje mu vlastnosti spočívající na 

jiném základě, než na jeho bezprostřední užitné hodnotě. 

Značka jako atribut pozi čního zboží a soutěživé spotřeby 

Je přirozené, že některé druhy zboží mají již svojí povahou větší či menší dispozici 

k vytvoření vazby založené na potlačení užitných vlastností a zdůraznění symbolických 

a afektivních prvků. Týká se to zejména tzv. pozičního zboží, u něhož je kladen důraz na 

jeho využití k demonstraci příslušnosti například k určité společenské skupině či vrstvě. 

Historicky lze doložit, že některé druhy zboží tuto funkci plní tradičně, zejména díky 

svému vzácnému výskytu (zlato, perly, slonovina)  nebo dokonce jedinečnosti  (umělecká 

díla ) 326. U těchto druhů zboží je charakteristické, že se nestávají předmětem tradičního 

značkového marketingu, neboť jedinečnost těchto komodit je dána již jejich vzácnou či 

nezaměnitelnou povahou. Toto pravidlo lze vztáhnout univerzálně na jednotlivé kultury 

a případné odchylky od obvyklých relací je možno v některých případech použít pro 

potvrzení jeho obecné platnosti. Jestliže se totiž v některých kulturách výjimečně některá 

z těchto jinak vzácných komodit vyskytuje v násobně vyšším zastoupení než je běžné 

u kultur ostatních, ztrácí ve společenském (nikoliv užitném) smyslu na svém pozičním 

významu. Naopak je možno u odlišných kultur pozorovat vzrůstající společenský status 

pro vzácně se vyskytující  nedostatkové či jinak lokálně atraktivní druhy komodit. 

Pozičním zbožím, tedy zbožím, které odráží primárně sociální status svého majitele, je 

rovněž  zboží, které prokazatelně užitnou hodnotu má, ale tato hodnota je v určitém (často 

příkrém) nepoměru k jeho tržní ceně nebo nákladům nutným na pořízení. Kategorie 

luxusního zboží je pro značkový marketing oblastí tradiční. Značka plní v tomto případě 

zejména funkci vyjádření přidané hodnoty, která je chápána jako uvedený rozdíl mezi 

cenou pozičního zboží a hodnotou srovnatelného generického zboží. Tento rozdíl je možno 

vyjádřit též jako rozdíl mezi hodnotou užitnou a poziční při současném vědomí nemožnosti 

exaktního oddělení obou kategorií. Tato oblast lidských statků má specifickou vlastnost, na 

kterou poukázal Thorstein Veblen (VEBLEN 1999), když formuloval důvody nemožnosti 

konečné saturace trhu pozičním zbožím. Hodnota tohoto zboží je totiž dána nikoliv mírou 

uspokojení spotřebitelových objektivních a do značné míry racionálních potřeb 

zakoupeným výrobkem, ale vzájemnými vztahy spotřebitelů mezi sebou a tedy jejich 
                                                 
326 U uměleckých děl je možné se setkat se specifickým projevem značkového myšlení, kdy sám autor, je 
v marketingovém slova smyslu budovanou značkou. Tento fakt nevybočuje ze shora uvedeného principu, 
protože tato značka je budována pro odlišení jeho uměleckých děl od děl ostatních autorů. Budování této 
značky podléhá pravidlům Personal Branding, o němž bylo již pojednáno.  
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relativním umístěním v jejich nikdy nekončící soutěži o zboží, jehož největší hodnota tkví 

právě v jeho nesnadné dosažitelnosti a nákladnosti. Podstatou pozičního zboží je jeho 

exkluzivita, tedy omezená nabídka, nedostatek. Nemožnost jeho pořízení je dána buď 

absolutně, tj.neexistencí většího množství identických exemplářů například ve formě 

obchodní strategie Limited Edition 327, nebo relativně, tj. jeho ekonomickou nedostupností 

pro velkou část spotřebitelů. 

Zboží s prokazatelnou užitnou hodnotou má na rozdíl od zboží pozičního schopnost 

uspokojovat potřeby spotřebitelů bez ohledu na rozsah nabídky. Například vzrůstající 

objem potravin, lékařské péče, základního oblečení, dodávky elektrické energie a dalších 

obdobných komodit tak neoslabuje svoji účinnosti úměrně s nabízeným množstvím. Je 

možné naopak konstatovat, že s celkovým objemem tohoto zboží dodávaného na trh 

vzrůstá celkový blahobyt společnosti. Jak však dokázal Ernst Engel, při dosažení určitého 

stupně nasycení trhu těmito základními komoditami, začne klesat jejich podíl na struktuře 

výdajů obyvatelstva (HOLMAN 2007) a ostatní zbytné výdaje je proto možno použít 

k soutěživé spotřebě představované nákupem pozičního zboží. Podstata tohoto rozdílu 

spočívá v tom, že zatímco nárůst materiálních statků může posilovat pocit štěstí všech, 

společenské postavení je ze své podstaty hra s nulovým součtem. Aby jeden zvítězil, musí 

druhý prohrát. Výroba prestižního zboží je proto některými autory chápána jako plýtvání 

neboť když tyto výdaje podstoupí všichni, hra opět začíná od začátku. Vynaložený čas 

a energie proto nevytvářejí žádné obecné zlepšení lidského blaha (HEATH, POTTER 

2012). Poziční zboží vytváří nekončící zacyklenou spirálu soutěže, kdy v okamžiku 

dosažení plné saturace trhu určitým druhem zboží vzniká dosavadními vítězi nevítaná 

rovnováha, jejíž sociálně a kulturně nivelizující účinek opětovně iniciuje další kolo 

soutěživé spotřeby. 328 Při hodnocení tohoto procesu je sice možné dát za pravdu některým 

autorům, kteří takovou činnost považují za planou a z celospolečenského hlediska 

méněcennou (i.a. HEATH, POTTER 2012; ADORNO 2009), současně je však zapotřebí 

vzít v úvahu makroekonomické údaje, které dokazují významný podíl výroby pozičního 

zboží na celkové tvorbě národního bohatství, tvorbě zaměstnanosti a dokonce na samotné 

možnosti existence některých profesí a druhů lidské činnosti, které jsou svojí povahou na  

takové společnosti nadbytku existenčně odkázáni. Mezi tato odvětví se řadí tradičně 

                                                 
327 Za klamavou obchodní praktiku je proto považováno, když je na trh uváděn například větší objem zboží, 
než je předpokládáno v souladu s obchodními zvyklostmi režimu Limited Edition. 
328 Někteří autoři pro tento jev používají  výrazu závody ve zbrojení, který je současně pro tento druh 
charakteristické soutěživosti používán i evolučními biology, genetiky a autory příbuzných oborů (i.a  
DAWKINS 1998 ; DENNET 2004) 
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například umělecká řemesla nebo výkony interpretačních a tvůrčích umělců 329, u kterých 

je historicky i ekonomicky doložitelné, že teprve efektivní poptávka dokáže vytvořit 

materiální podmínky pro jejich existenci a zajistit tak rozvoj umění. Tato efektivní 

poptávka je přímo závislá na ekonomické situaci společnosti a z ní vyplývající sociální 

stratifikaci. Existence měšťanského stavu či středních tříd v novodobé historii jsou toho 

dobrým příkladem. 

Z hlediska vývojového je proto možno v konkrétní kultuře odlišit fáze spotřebního 

chování, kdy po stadiu uspokojení základních a nezbytných potřeb pravidelně nastává 

období masové hédonistické spotřeby soutěživého charakteru. Přestože některá 

společenství nikdy nedosáhla uspokojivého stupně relativní saturace základních potřeb 

a trvalým stavem jejich existence je po celou dobu jejich existence nedostatek, přesto 

i v těchto společenstvech, která nikdy nedospěla do stadia masové hédonistické spotřeby, 

nalezneme prvky fenoménu soutěživé spotřeby. Nelze totiž pominout skutečnost, že 

nezbytná soutěživost je pro lidskou společnost imanentní a objevuje se tedy ve všech 

kulturách a jejich vývojových stupních a prostupuje jak biologickou 330 tak 

i nadbiologickou bázi lidské existence. Konkrétní podoba a intenzita této soutěživosti je ve 

svých konkrétních projevech složitě diferencována a poskytuje měřítko s vysokou 

vypovídací hodnotou při zkoumání vlastností a základních charakteristik konkrétních 

společenství a kultur. (i.a. HOFSTEDE  2007 ; HEBDIGE  2012 ).  Důležitým rysem 

druhého stadia vývoje spotřebního chování společnosti je masovost hédonické spotřeby. 

Spotřebitelská soutěživost se v této fázi již neomezuje pouze na izolované sociální vrstvy 

či skupiny, ale dosažený stupeň saturace základních potřeb dovoluje toto soutěživé 

spotřebitelské chování větší části společnosti. Boje o společenskou prestiž se tak 

odehrávají nejen uvnitř jednotlivých sociálních skupin, ale současně dochází k ovlivňování 

mezi těmito skupinami navzájem. 331 Spolu se změnou poměru mezi užitnou a poziční 

hodnotou zboží dochází k výraznému nárůstu čistě symbolického významu zboží. Vybrané 

                                                 
329  Nejde přitom o rys mecenášství či filantropie, který má v umění a kultuře také svůj významný podíl a to 
nejen v historickém pohledu. Jedná se o trvalý vztah založený na ekonomickém důvodu existence, který 
vytváří odbytiště pro produkci zmíněných profesí. 
330  Zde je soutěživost chápána nikoliv jako charakteristický projev lidského druhu, ale jako základní princip 
evoluce. Toto pojetí nachází svůj odraz v extrasomatickém kontextu v podobě v různých koncepcích 
kulturních replikátorů a jejich vzájemného soutěžení. Mezi nejznámnější z těchto koncepcí patří zejména 
memetické teorie ( i.a. BLACKMOORE  2001 ; DAWKINS  1998 ; DENNETT 2004 )  
331  Toto je patrné zejména v procesu napodobování tzv. vysokého či vytříbeného vkusu vyšších vrstev 
sociálně nižšími skupinami v procesu jejich společenské a kulturní emancipace. Současně je ale možno 
v současné době zaznamenat proces opačný, a to ve formě spontánní i cílené infiltrace kontrakultury či 
jednotlivých kulturních prvků subkultur.  
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produkty se tak stávají do jisté míry abstraktními artefakty, které vyjadřují účast 

jednotlivce ve společenské struktuře vyjádřené symbolicky. ( i.a. BAUDRILLARD 1997).  

Role pozičního zboží a exponovaná stratifikační funkce značky se v současné době 

neomezuje na demonstraci příslušnosti k nobilitě, ekonomicky významným mocenským 

strukturám a jiným tradičním skupinám demonstrujícím nadbytek, luxus, moc, vybraný 

vkus, hédonismus a další tradiční atributy jejich životního stylu. Současný marketing 

značky mnohovrstevnatě a důsledně využívá specifických kulturních vzorců a skupinové 

sounáležitosti subkultur a kontrakultury, kterým vytváří a nabízí jako součást jejich 

symbolické báze ikonické značky umožňující jejich vnější demonstraci odlišnosti, 

specifické identity či revolty (HEBDIGE 2012; HEATH, POTTER 2012). Ikonickými 

značkami jsou tak nejen všeobecně známé symboly subkultur, jako například motocykly 

HARLEY DAVIDSON, zapalovače ZIPPO nebo sportovní obuv COMVERSE, ale 

pozoruhodný je například i významný úspěch značky APPLE, jejíž marketingová strategie 

vytvořila  výrazně heterogenní komunitu s bezprecedentní loajalitou ke značce. Tato 

značka se tak stala ikonickým symbolem a předmětem aspirací i pro skupiny, pro které je 

nákup tohoto značkového zboží jinak ekonomicky zcela nedosažitelný. 332   

                                                 
332  Zejména v Asii dochází v souvislosti s  produkty firmy APPLE ke značkovému šílenství , kdy úspory 
několika generací jsou obětovány ve prospěch nákupu těchto produktů pro teenagery. V důsledku politiky 
jednoho dítěte dochází například v Číně ke kumulaci finančních prostředků, které jsou posléze investovány 
do pozičního zboží, typicky elektroniky této firmy. Značkové šílenství vyústilo i do  několika soudních 
případů, ve kterých byli rodiče obžalováni z prodeje vlastních dětí umožňujícího jim za takto získané 
prostředky nákup telefonů iPhone. Evidovány jsou i případy prodeje lidských orgánů za stejným účelem.  
online: http://edition.cnn.com/2012/08/10/world/asia/china-kidney-ipad-trial; http://zpravy.idnes.cz/manzele-
prodali-sve-tri-deti-aby-si-mohli-koupit-iphony-a-luxusni-boty-1ey-/  
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2. Nové formy komunikace značky 

Proměny identity a prezentace značky 

Současné proměny marketingu značky s sebou přinášejí v nové intenzitě zakrývání snahy 

o primárně ekonomický úspěch korporací nově se objevujícími paradigmaty, které staví 

zejména globální korporace do zcela nových společenských rolí a umožňují jim tak naplno 

využívat emočního potenciálu včetně využití kulturních stereotypů, archetypálních složek, 

symbolické roviny a dalších prvků s těmito paradigmaty pevně spojených. Korporace 

nejsou v současném světě prezentovány pouze jako výrobci zboží či poskytovatelé služeb, 

ale jejich role je definována novými způsoby, které jim přisuzují možnost vytváření 

kvalitativně nových sociálních vazeb a tím také ovlivňování globální i lokální lidské 

společnosti z pozic paternalismu, altruismu a mecenášství, novátorství a šíření pokroku 

a osvěty, společenské odpovědnosti, mesianismu, propagace vzdělání,  garanta ochrany 

lidských práv, interkulturálního porozumění, boje za odstranění sociální nerovnosti, šíření 

zdravotní osvěty a mnoha dalšími.  Součástí nového paradigmatu je v této souvislosti zcela 

nové sebepojetí globálních korporací vystupujících v nových rolích z pozice společensky 

odpovědných subjektů plně si vědomých svého tržního a společenského potenciálu a tím i  

odpovědnosti za jeho efektivní a zodpovědné využití. Koncept společenské odpovědnosti 

firem (Corporate Social Responsibility, CSR)  vytváří příznivé prostředí pro postulování 

nového pojetí postavení korporace v rámci společnosti a jejího fungování. Ačkoliv se 

jednotlivé rysy tohoto konceptu objevovaly již v minulosti například v podobě firemní 

filantropie 333, ojedinělých sociálních experimentů a dalších izolovaných akcí, intenzita a 

dominance tohoto jevu a tím i nezbytnost obecného zapojení globálních korporací v rámci 

konkurenčního tlaku se stala příznačným fenoménem teprve konce dvacátého století. 

V této době se objevuje celá řada koncepcí, které nelze od sebe jasně oddělit, protože řada 

z nich vykazuje některé téměř shodné podstatné rysy. Jelikož jde o koncepty vytvářející si  

souběžně vlastní terminologický aparát je nad rámec této práce jejich hlubší komparativní 

analýza. Koncepty, jako například Corporate Social Performance 334, Shareholder Value 

                                                 
333 Mezi známé příklady tohoto období patří  v USA např. John Davidson Rockefeller podporující zejména 
vědu a výzkum či  R.H. Macy proslulý svojí charitativní činností.  
334 Podstatou koncepce Corporate Social Performance je širší pojetí úlohy korporace a to na úrovni 
organizační, institucionální a individuální. Úlohou korporace je v tomto pojetí její působění nad rámec 
pouhého ekonomického užitku, respektování regulativů přesahujících právně závazné minimum a to extenzí 
do oblasti společenského vlivu a propagace etických hodnot a to včetně osobní odpovědnosti řídících 
pracovníků za tyto postupy.    
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Theory, Stakeholder Theory, Corporate Citizenship či  Corporate Sponsorship (Crane 

2008) lze považovat za předchůdce dnes převládajícího souborného označení Corporate 

Social Responsibility a to vzhledem k charakteristice obecných cílů, mezi které se řadí 

zejména požadavek dodržování etických standardů v podnikání ve vztahu k zákazníkům 

a obchodním partnerům, všestranná péče o zaměstnance, komunikace a podpora lokální 

komunity a pomoc při řešení problémů v  místě působení podniku a v neposlední řadě též 

omezení negativních dopadů činnosti podniku na životní prostředí. Corporate Social 

Responsibility představuje v současné době integrovanou podobu těchto snah a souhrnné 

označení pro synergické působení těchto jednotlivých aktivit globálních korporací. 

Společenská odpovědnost firem 

Podstata konceptu společenské odpovědnosti předpokládá ze strany korporací dobrovolné 

dodržování pravidel, která svojí povahou přesahují standardy požadované právem. Jedná se 

tedy o specifický druh autoregulace, jejíž dobrovolnost je ovšem relativní vzhledem ke 

konkurenčnímu tlaku a spotřebitelské vnímavosti k tomuto konceptu, která je schopna 

ovlivnit spotřebitelské chování. Z hlediska povahy těchto dobrovolných závazků je celý 

koncept zaměřen na tři oblasti : 

• Ekonomické aspekty představující závazky zejména z oblasti boje proti korupci, 

dodržování pravidel konkurenčního boje, investic do inovací, důrazu na 

transparentnost formou dobrovolného zveřejňování údajů ekonomického, 

sociálního a environmentálního charakteru, ochrany práv duševního vlastnictví, 

politiky udržitelné spotřeby a rozvoje a  vysokých standardů bezpečnosti výrobků 

• Sociální aspekty představující závazky zejména z oblasti spravedlivého 

odměňování, nezávadného pracovního prostředí, politiky otevřenosti, bezpečnosti 

a ochrany zdraví pracovníků, zákazu dětské práce, vytváření rovných příležitostí 

pro muže a ženy, podpory etnické diverzity, zákazu všech druhů diskriminace, 

respektování a podpory politických práv zaměstnanců včetně práva na sdružování 

se a dalších lidských práv, aktivit směřujících k celkovému snižování chudoby 

a sociálního vyloučení 

• Environmentální aspekty představující závazky zejména z oblasti obecné ochrany 

životního prostředí, minimalizace množství odpadních látek a jiných vlivů provozní 

činnosti na životní prostředí, šetrné využívání přírodních zdrojů, využívání 

alternativních zdrojů energie a obnovitelných zdrojů, recyklace odpadu a další 
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Formulace těchto závazků, zásad a hodnotových východisek je obvykle předmětem veřejně 

prezentovaného firemního kréda značky, rozmanitých etických kodexů a jiných forem 

vnější prezentace, kterými korporace demonstrují svůj zájem a odhodlání ve věcech 

ochrany hodnot, které tvoří základ deklarované firemní kultury a politiky. Z výše uvedené 

klasifikace je patrné, že jde o velmi široce koncipovanou oblast činnosti, která předpokládá 

aktivní přístup korporací a jejich komunikaci dovnitř i navenek při současném dodržování 

požadavků maximální otevřenosti a transparentnosti. (i.a. KUNZ 2012; MERHAUT 2013; 

MÁDLOVÁ 2012; DYTRT 2006) Koncept společenské odpovědnosti pracuje s prvkem 

důvěry, který je pro image značky klíčový. 

Spotřebitel je v této koncepci chápán nejen jako pasivní adresát či divák, ale je mu 

přisouzena role aktivisty, kontrolora a soudce. Vzniká tak intenzivní tlak na dodržování 

deklarovaných hodnot korporacemi a v případě pochybení též sankce v podobě 

stigmatizace a propadu důvěry. Tyto mechanismy jsou významně podpořeny nárůstem 

elektronických komunikačních technologií, které umožňují trvalou obousměrnou 

komunikaci a tím i zpětnou reflexi těchto vztahů v reálném čase.   

Příkladem takové kritické reflexe je například výzva k bojkotu výrobků společnosti NIKE, 

která v devadesátých letech značně poškodila pověst značky, když vyšlo najevo, že firma 

navzdory deklarovaným hodnotám využívá otrocké práce dětí v asijských zemích 

a nedodržuje bezpečnostní předpisy ani sociální standarty. Následkem tohoto bojkotu byla 

společnost nucena v roce 1998 změnit svoji politiku mimo jiné změnou pracovní doby, 

způsobu odměňování a celkovým zlepšením komunikace mezi dělníky a managementem. 
335 

 

                        

 

Zdroj online : www.oocities.org 

                                                 
335  Online : www.returnonreputation.com/tag/nike   
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Intenzivnímu tlaku sociálních medií byla vystavena i značka STARBUCKS, u které vešlo 

ve všeobecnou známost, že následkem tvrzeně legální daňové optimalizace odvádí ve 

Spojeném království nulovou daň. Aniž by byla tato praktika kriminalizována, došlo 

k výrazné společenské stigmatizaci právě na pozadí deklarovaných principů společenské 

odpovědnosti. Virálně šířené výzvy k bojkotu obsahovaly informaci o skutečnosti, že 

ačkoliv měla firma obrat 1.2 miliardy liber neodvedla společnosti žádnou daň. 

V důsledkem takto vytvořeného tlaku se společnost rozhodla dobrovolně zaplatit daň ve 

výši 10 milionů liber v roce 2013 a 2014.336  Podobnému problému a společenskému tlaku 

čelí ve Spojeném království též značky GOOGLE a AMAZON. 

 

 

                
337 

 

Prezentace značky jako společensky odpovědného subjektu přináší socio-kulturní změny 

společenského paradigmatu založeného na medializované a mnohovrstevnaté komunikaci 

spojené s přenosem hodnot a kulturních vzorců v globálním měřítku, v jejímž rámci 

vznikají komplikované vztahy a  tlaky mezi různějšími skupinami zainteresovaných 

subjektů a současně mezi korporacemi navzájem. Firemní dialog je veden nejen ve vztahu 

ke spotřebitelům, ale i k akcionářům, managementu, představitelům regionu a státní moci.  

Vztah státu a soukromé značky v současnosti již neodráží pouze základní vztah regulátora 

a podřízeného subjektu, ale vykazuje synergické tendence a efekty v rámci kterých dochází 

k posilování vlivu obou zúčastněných aktérů. Specifický vztah vznikající v rámci 

marketingové komunikace mezi soukromou značkou a státem má své tradiční historické 

                                                 
336  Ve svém prohlášení mluvčí společnosti výslovně zmiňuje skutečnost, že daň firma zaplatila poté, co 
vyslyšela výzvy svých zákazníků "We listened to our customers in December and so decided to forgo certain 
deductions which would make us liable to pay £10m in corporation tax this year and a further £10m in 
2014,". Online: http://www.theguardian.com/business/2013/jun/23/starbucks-pays-corporation-tax 
337  Ibid 
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kořeny zejména v kulturním prostředí USA. To lze dokumentovat historickou zkušeností 2. 

světové války, kdy se významné soukromé značky v USA zapojily mimo jiné do 

mobilizace patriotismu a podpory veřejného mínění. Do tohoto hnutí se významně zapojila 

zejména značka Coca Cola, která podporovala politiku válečných dluhopisů, stala se 

válečným dodavatelem americké armády a pro americké vojáky vysílané do cizího 

a nepřátelského prostředí se stala kulturním symbolem a personifikací vzdálené vlasti, 

která nezapomíná a oceňuje zásluhy svých bojovníků za svobodu. Tyto emocionální složky 

byly velkou měrou využity v kampaních mobilizujících veřejné mínění včetně dobových 

plakátů. 

           

Zdroj online: www.postcrossing.com 

V této značkové komunikaci byly akcenty kladeny zejména na shodu korporativně 

a celospolečensky sdílených hodnot a ducha doby. Firma Coca Cola v těchto reklamách 

vystupuje jako symbol tradice, zdroj neutuchající energie, pouto se vzdáleným domovem, 

ostrůvek bezpečí a zdroj víry ve zdar společného díla. Tímto svým postojem a formou 

komunikační strategie se značka stala jedním z prvních průkopníků společensky 

odpovědné korporace, která sdílí obecně přijímané hodnoty a dobrovolně se staví na jejich 

obranu. Vládní zakázky značce na druhé straně umožnily v průběhu 2. světové války 

distribuovat více než 5 miliard lahví svého nápoje a upevnit si tak své dominantní místo na 

trhu nealkoholických nápojů 338.   Na historickou tradici navazuje současná marketingová 

strategie globálních značek. Princip společenské odpovědnosti zdůrazňuje společný zájem 

korporací a státu v oblasti sdílených hodnot a nezbytnost společného postupu generujícího 

synergické efekty a nastoluje horizontální komunikační vztahy založené nejen na sdílených 

paternalistických hodnotách, ale též na legitimitě tohoto vztahu vyvěrajícího z postavení 

                                                 
338  Online : www.coca-colahistory.com   
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korporace jakožto tvůrce společenských hodnot, pracovních míst a významného 

přispívatele do společného státního rozpočtu.  Koncept společenské odpovědnosti firem 

výrazně proměňuje nejen podobu marketingové komunikace, ale celého socio-kulturního 

prostředí, ve kterém se projevují výrazné paternalistické či kvazipaternalistické ambice 

a aspirace globálních korporací. Jde o proces, jehož podoba se průběžně mění a který své 

hodnotové postoje čerpá z hodnot většinové společnosti i četných aktivistických subkultur 

představujících avantgardu schopnou většinové mínění ovlivnit. Tento proces je reciproční, 

neboť firemní kultura a její deklarované hodnoty zpětně ovlivňují společenský diskurz. 

Fair Trade 

Stále významnější součástí koncepce společenské odpovědnosti se stává na přelomu 21. 

století hnutí Fair Trade zaměřené proti praktikám některých globálních firem založených 

na bezohledné exploataci zemí třetího světa, zneužívání otrocké práce, diskriminaci žen, 

dětské práce, neexistenci pracovního zákonodárství a sociální ochrany, nešetrnosti vůči 

životnímu prostředí a dalších jevech souvisejících s masivním přesunem produkce do 

těchto zemí. Podstata hnutí Fair Trade nespočívá ve firemní filantropii či akcích 

humanitárního charakteru, ale snaží se nutnou ochranu ohrožených hodnot zabezpečit při 

plném zachování tržních principů. Hnutí požaduje globální uplatňování rovných zásad 

sociální spravedlnosti včetně spravedlivého odměňování, pracovních podmínek, omezení 

práce žen a dětí a dalších aspektů, které doposud vytvářely výraznou nerovnost mezi 

zeměmi výroby a zeměmi spotřeby. Tento paradox se snaží propagátoři hnutí překonat 

maximalizací společenského apelu na hodnoty konceptu společenské odpovědnosti. 

Využívají k tomu veřejně deklarovaná hodnotová kriteria globálních korporací a vytvářejí 

tím tlak vyvolaný společenskou kontrolou jejich činnosti a jejích globálních dopadů mimo 

mateřská teritoria. Ve vztahu ke spotřebitelům hnutí Fair Trade proklamuje princip 

uvědomělého globálního občanství se smyslem pro nadosobní zájmy, získávání dobrého 

pocitu či přímo nákupu morálních hodnot (moral gains) spotřebiteli upřednostňujícími 

produkty Fair Trade a využívajícími tak své demokratické právo volby. Tato volba spočívá 

ve vyjádření vlastního názoru, demonstraci hodnotového stanoviska či kulturního vzorce 

formou specifického spotřebitelského chování, které ve výsledku favorizuje korporace 

hlásící se k etickým hodnotám tohoto hnutí. Ve svém apelu na spotřebitele aktivisté 

a propagátoři hnutí Fair Trade vytvářejí paralelu mezi prospěchem lidského organismu 

z konzumace ekologického zemědělství a prospěchem lidské duše z podpory spravedlivého 

podnikání (Ransom 2011). Princip celého hnutí a zejména aspektu odpovědnosti za 
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spotřebitelská rozhodnutí byl výstižně shrnut do poselství vyjádřeného prezidentem 

International Organization of Consumer Union: "Svým nákupem dáváme hlas nějakému 

ekonomickému a sociálnímu modelu, určitému způsobu výroby zboží. Zajímáme se 

o kvalitu zboží i o uspokojení z něho plynoucí. Nemůžeme však ignorovat podmínky, za 

nichž zboží vzniká - environmentální dopady a pracovní podmínky. Jsme s nimi spojeni 

a tedy za ně odpovědni"  339 

Aktivisté hnutí Fair Trade mapují lokální produkci a distribuční kanály v ohrožených 

oblastech a monitorují zejména informace o cenové politice a sociálních podmínkách 

v těchto lokalitách. Svojí osvětovou a propagační činností tak působí i na tyto lokální 

komunity, kterým zprostředkovávají důležité informace a kontakty umožňující navazování 

spravedlivějších obchodních a distribučních vztahů. Děje se tak zejména formou 

zabezpečení výhodnějších úvěrových vztahů s finančními institucemi, investicemi do 

infrastruktury a rekvalifikačními programy. Významných úspěchů toto hnutí dosáhlo 

zejména v některých oblastech produkce a distribuce zemědělských výrobků a potravin. 

V oblasti pěstování kávy, čokolády a banánů byla například řada globálních firem nucena 

změnit svoji nákupní a distribuční politiku mimo jiné v Ghaně, Peru, Mexiku, Guatemale 

a dalších zemích. Globální producenti kávy, čaje či čokolády jsou tak pod významným 

společenským tlakem, na který jsou nuceni reagovat implementací nových pravidel, 

podrobením se veřejné kontrole dodržování deklarovaných principů Fair Trade 

a transparentností obchodních aktivit. Řada těchto společností vypracovala vlastní  

strategické marketingové plány obsahující přímou finanční podporu projektů směřujících 

do zmíněných oblastí. Příkladem aplikace takové strategie je firma NESTLE, která v roce 

2009 představila svůj NESTLE COCOA PLAN 340 , který předpokládá investici 65 milionů 

GBP do nejrůznějších projektů rozvoje a trvale udržitelného rozvoje malých rodinných 

kakaových farem. Označení Fairtrade plní respektovanou certifikační funkci a je proto pro 

specifický a setrvale vzrůstající segment odpovědných spotřebitelů významným kriteriem 

nákupního rozhodování a preferencí zejména v zemích západní Evropy a USA. Ve stále 

intenzivnějším konkurenčním prostředí tak vzniká tlak, na který musejí ostatní soutěžitelé 

adekvátně reagovat a učinit dodržování standardů značky Fair Trade trvalou součástí svých 

marketingových plánů.  

 

                                                 
339  FAZAL Anwar, 1986; online :  http://www.fairtrade.cz/ 
340  Online :  http://www.nestlecocoaplan.com/ 
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Specifickým rysem certifikačního označení Fairtrade je skutečnost, že jsou udělována 

mezinárodními nevládními organizacemi 341 konkrétním produktům, nikoliv korporacím. 

Přední výrobci kávy a čokolády proto označení Fairtrade využívají na obalech svých 

výrobků a tato označení se tak stávají pro spotřebitele relevantním údajem při výběru 

konkrétního produktu. 

   342               343 

Hnutí Fair Trade je kromě mezinárodních zastřešujících organizací v současnosti 

reprezentováno i celou řadou lokálních nevládních organizací, které spolupracují 

a vydávají vlastní certifikační značky. Na vzestupu je v současné době trend 

specializovaných obchodů nabízejících výhradně takto certifikované produkty. Množství 

organizací působících v dané oblasti a šíře jejich záběru dokumentuje dynamiku 

zkoumaného jevu, ale současně do jisté míry oslabuje rozlišovací schopnost jednotlivých 

udělovaných označení konceptu Fair Trade. Tato pluralita lokálních označení může být 

sice pro řadu spotřebitelů méně přehledná, na straně druhé je možno konstatovat, že dobře 

spolupracující lokální certifikační instituce napomáhají výstavbě a organizačnímu 

zabezpečení tohoto hnutí a poskytují centrálním zastřešujícím institucím významný zdroj 

informací.  

344 

                                                 
341 například Fairtrade International a další  
342  Online : http://www.fairtrade.net 
343  TYČINKY KITKAT  získaly  označení Fairtrade v lednu 2013 a stal se druhým takto certifikovaným 
výrobkem na světě dle počtu prodaných kusů ;  Online: www.co-operativefood.co.uk 
344  Online : http://www.fairtrade.net 
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Nárůst organizační struktury tohoto hnutí i jeho rozšiřování mimo původní euroamerickou 

oblast je v současné době trendem, který ovlivňuje nejen spotřebitelská rozhodnutí a tím 

zprostředkovaně i chování globálních korporací, ale dotýká se obecně politického diskurzu 

formou tematizace sociální problematiky a otázek spojených s řešením chudoby, 

udržitelného rozvoje a fungování mezinárodního společenství a jeho institucí. Hnutí Fair 

Trade představuje významný nástroj akulturace umožňující pronikání normativů 

dlouhodobě akceptovaných v euroamerickém prostředí do dalších socio-kulturních oblastí 

doposud nepodléhající právní ani mimoprávní regulaci tohoto druhu. Jde o akulturaci 

nenásilnou, neboť jejími nástroji jsou ekonomická zvýhodnění, sociální jistoty a vyšší 

standard ochrany lidských práv. Personifikací těchto cílů se stává obchodní značka 

produktu, která vystupuje v tomto procesu jako nositel těchto normativů a s nimi spojených 

kulturních vzorců. Certifikační značka FAIR TRADE plní v tomto procesu roli kontroly 

dodržování stanovených standardů a dále posiluje tradiční funkce značky, zejména její 

propagační funkci, posílení důvěryhodnosti a současně funkci orientační usnadňující 

vyjádření hodnotových stanovisek spotřebitele formou konkrétního nákupního rozhodnutí. 

 Culture jamming  jako reflexe nového pojetí značky 

Nové sebepojetí, formy prezentace a marketingové komunikace globálních firem a značek 

založené na synergických efektech konceptu společenské odpovědnosti s sebou přinášejí 

i nový druh kritické reflexe ze strany spotřebitelů, kteří konfrontují tyto často pouze 

obecně formulované principy a zásady chování firem s realitou a praktickým uplatňováním 

deklarovaných zásad ze strany korporací a značek. Tento druh společenské reflexe je již 

tradiční v oblasti politického života, jehož součástí je společenský diskurz týkající se 

souladu deklarovaných principů a hodnot s reálným působením politických subjektů. 

Součástí politické gramotnosti je schopnost kritické analýzy a z ní plynoucí rezistence vůči 

iracionální emotivní sebeprezentaci a přesvědčovacímu potenciálu obvyklému v politické 

sféře a tradičně využívanému zejména ve formě předvolebního populismu. V tradičních 

parlamentních demokratických systémech je tato dostatečně známá součást politické 

kultury posílena cykličností těchto jevů závisejících svojí intenzitou na aktuálně probíhající 

fázi volebních období politických subjektů. Kritické vnímání způsobu sebeprezentace 

a komunikace politických subjektů ústí mnohdy do velkou měrou adekvátní míry skepse, 

která je založena na racionalizaci očekávání spočívající na  informovanosti týkající se 

zejména ekonomických, politických, psychologických a dalších prvků těchto 

přesvědčovacích procesů a rovněž na osobní historické zkušenosti sdílené příslušníky 
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sociálních skupin. V současné epoše je právě toto sdílení informací a zkušeností a současně 

i vedení společenského diskurzu výrazně ovlivněno nástupem elektronických médií 

a sociálních sítí. 

Již dříve bylo v této práci pojednáno o politickém značkování představujícím uplatnění 

marketingových metod značky analogicky v oblastech politického života. Je však možno 

zmínit i do značné míry opačný jev, kterým je kritická  reflexe společensky odpovědné 

značky ze strany spotřebitelské veřejnosti, která oprávněně žádá dodržování deklarovaných 

hodnotových principů a k jejich pouhým obecně deklarovaným příslibům se staví 

skepticky, pěstuje rezistenci vůči iracionalitě sebeprezentace a obdobně jako v politické 

sféře citlivě vnímá populistické trendy v komunikaci značky. V prostředí globální 

elektronické komunikace a společnosti sítí se tak uplatňuje vůči globálním značkám 

kontrolní funkce a vytváří se tím předpoklad pro vznik globálního odpovědného 

spotřebitele, který klade vysoké nároky na dodržování deklarovaných principů společenské 

odpovědnosti ze strany korporací a značek.  Podobně jako v oblasti politického života 

společnosti, také ve vztahu k společensky odpovědným korporacím se tak formuje zejména 

v prostředí elektronických médií spontánní opozice, která upozorňuje na prohřešky proti 

deklarovaným principům a ve svých aktivitách využívá metod charakteristických pro 

oblast politické agitace a aktivismu. V prostředí elektronických sítí se efektivním 

nástrojem této opozice stává právě značka, jako koncentrovaný symbol komunikovaných 

hodnot a kulturních vzorců. V prostředí virálního šíření často anonymních artefaktů je 

využívána zejména rozšířená praxe parodií reklamy, která svůj prapůvod nachází již 

v tradici pomalovávání reklamních plakátů a tím i zásadního pozměňování významu jejich 

zamýšleného poselství. Právě tato alternativní forma komunikace je někdy v literatuře 

označovaná termínem culture jamming (KLEIN 2005). Základním krédem této formy 

komunikace je nesouhlas s jednostrannou a pasivní rolí přisouzenou v marketingové 

komunikaci spotřebiteli a z toho plynoucí právo na odpověď, sebevyjádření a tím 

i participaci na této komunikaci, kterou radikální zastánci této koncepce chápou jako přímý 

ideologický protiútok. V každém případě jde však svojí podstatou o ideovou a kulturní 

konfrontaci, která ve svém výsledku podporuje kritické vnímání a demytizací značky tím, 

že konfrontuje její použitý afektivní potenciál s identickými formami odpovědi ve snaze 

o identifikaci zjevných paradoxů. Je proto charakteristické, že je tato metoda účinná právě 

u značek se zvláště exponovanou afektivní symbolickou bází.  
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S masovým rozšířením pokročilých možností počítačové grafiky a v souladu se 

současnými obecnými trendy důrazu na zábavnost informačních obsahů  (i.a. POSTMAN  

1999; RAMONET 2003) se metody pozměňování sdělovaného obsahu stále více 

soustřeďují na alteraci značek, grafických či kombinovaných ochranných známek a jiných 

forem vizuální prezentace při použití veškerých dostupných variačních technik. 

Skutečnost, že se tak děje v reálném čase, umožňuje reagovat na aktuální společenské 

dění 345. Vzhledem k uvedenému je charakteristické, že se tento specifický způsob 

společenské reflexe novodobých forem komunikace značky zvlášť výrazně uplatňuje právě 

v oblasti deklarované společenské odpovědnosti firem a hnutí Fair Trade.  

Příkladem virální kontrakulturní odpovědi na paradoxy vznikající v této oblasti je 

například reflexe enviromentální katastrofy způsobené v roce 2010 společností British 

Petrol v Mexickém zálivu. Právě tato společnost změnila v minulosti svoji tradiční značku 

a ochrannou známku ve snaze o zdůraznění významu hodnoty ochrany životního prostředí 

v politice firmy. Dominantním grafickým prvkem inovovaného loga společnosti  se proto 

stal motiv květiny  provedený v různých odstínech zelené a žluté barvy evokující vztah 

k přírodě, slunci, zdravému životnímu stylu a vitalitě. V reakci na jednu z největších 

ropných katastrof zaviněnou právě touto společností zorganizovala světová organizace 

GREENPEACE kampaň, jejíž součástí byla i výzva k odpovědi na deklarovaná nepravdivá 

tvrzení společnosti týkající se vysoké míry environmentální odpovědnosti a bezpečnosti 

jejího provozu ve formě soutěže o pozměněný grafický návrh vystihující tento deficit. 

V souvislosti s touto aktivitou i paralelně s ní vzniklo velké množství artefaktů 

využívajících dosavadní symbolický potenciál značky zasazený do nového kontextu 

a navozující tak cíleně efekt parodie a satiry. V případě ikonických značek, jako je tato, lze 

dokonce dovozovat na přítomné prvky hereze, které je možno v těchto praktikách spatřovat 

a to zejména s ohledem na časté zachování základního symbolického rámce a využití 

elementu ouhého vychýlení některého z jeho parametrů za účelem reinterpretace použité 

symboliky. 

                                                 
345 Lze pouze spekulovat, do jaké míry jsou zmíněné procesy spontánním projevem alternativních proudů 
kontrakultury, politických aktivistů a jiných v zásadě filantropicky založených subjektů a  do jaké míry 
v konkrétních protiakcích sehrávají svoji roli konkurenční vztahy a zájmy samotných globálních korporací. V 
každém případě nelze od tohoto latentního prvku v úvahách zcela abstrahovat. 
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346 

  347         348 

 

Častým terčem satirické reinterpretace značky je oblast společensky odpovědných principů 

deklarovaných ze strany výrobců a distributorů prokazatelně nezdravých potravin, mezi 

které se řadí především globální řetězce fast food a výrobci sladkých nealkoholických 

nápojů. I v této zpětné komunikaci je zachovávána její původní grafická a symbolická báze 

a její alterací založenou na variační technice je vytvořeno alternativní přesvědčivé 

poselství, které svojí afektivní silou vytváří kritickou reflexi založenou nejen na vědomě 

ironické bázi, ale zejména na principu latentní kognitivní disonance (KOSEK 2011), která 

staví zažitý a obvykle komunikovaný symbolický obsah značky či ochranné známky do 

kontrapozice k novému sdělení. 

   349         350 

 

                                                 
346 http://ries.typepad.com/ries_blog/2010/05/bp-has-a-brand-problem.html 
347 http://www.graphicdesigndegreehub.com  
348 http://twistedsifter.com/2010/05/funny-creative-bp-logos-competition/ 
349  http://crimsonmarketing.com/badmarketing-presented-by-crimson-marketing-4 
350  http://media02.hongkiat.com  
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Podobným způsobem je dosaženo racionalizace a kritické reflexe značkové komunikace 

v dalších problematických oblastech, kterými je například skryté vzájemné propojení 

globalizující se světové ekonomiky i aktuální problém týkající se vlivu sociálních sítí na 

životní styl a hodnotové priority současného člověka. 

 351                   352 

Zcela otevřeně je v některých případech vystaven kritice sám základ principu společenské 

odpovědnosti korporací a konceptu Fair Trade, kdy je poukazováno na časté prvky jeho 

pokrytectví, povrchnosti a populismu. Níže uvedený virálně šířený příklad parodie ústy 

společnosti STARBUCKS vybízí své zákazníky, aby přestali vyvíjet jakýkoliv zájem 

o obchodní etiku společnosti. Další příklad culture jamming ve vztahu ke stejné 

společnosti kritizuje její bezohlednou expanzivní nivelizující strategii, kterou cíleně 

proměňuje tvář měst vytlačováním tradičních místních podniků. Protest je formou hravé 

variace na populární obraz Edwarda Hoppera Noční dravci z roku 1942. 

  353        354 

 

                                                 
351  www.designthatsticks.com 
352  http://www.hongkiat.com 
353  Přestaňte předstírat zájem o naši obchodní etiku a prostě pijte tu špínu.   Online : http://scottsutton.net ; 
překlad autor 
354  http://nighthawksforever.blogspot.cz/2009/05/starbucks.html 
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Jako charakteristické zobecnění základního principu uvedených příkladů culture jamming 

je možno uvést formulaci: Parodie na některé známé značky jsou čestnější, než jejich 

originály 355  

Společenský tlak veřejného mínění vyvíjený na korporace je jevem odpovídajícím na 

současné probíhající změny v sebeprezentaci a marketingové komunikaci globálních 

korporací. Nebezpečí populistického zneužití iracionálních faktorů ovlivňujících vnímání 

značky je stále vyšší v závislosti na tom, čím více se značka oprošťuje od svého původně 

úzce tržního vymezení a vstupuje do oblasti obecnějších hodnotových preferencí, 

kulturních vzorců a zejména paternalistických autostereotypů. Interaktivita marketingové 

komunikace v podobě diskuzí, recenzí, nezávislé blogosféry a dalších forem se tak stává 

nástrojem kontroly, korekce, tedy prvkem, který usměrňuje a verifikuje sebeprezentaci 

značky a  působí jako relevantní faktor autocenzury. Současně také představuje nástroj 

tématizace specifických společenských otázek a platformu jejich diskuze. To vše 

významně ovlivňuje kritickou reflexi působení globálních firem a tím přispívá k zlepšení 

celkové úrovně marketingové gramotnosti. 

 Marketingová gramotnost   

Za jeden ze signifikantních parametrů socio-kulturního prostředí je možno považovat 

marketingovou gramotnost, která vyjadřuje stupeň informovanosti spotřebitelů 

o marketingových praktikách a jejich používání a zároveň míru internalizace těchto 

informací spolu se  schopností ovlivňovat konkrétní spotřebitelské chování. Z míry 

marketingové gramotnosti je dovozován stupeň rezistence zejména vůči persuasivním 

a manipulativním praktikám marketingové komunikace značek. Východiskem je 

předpoklad, že odhalená podstata nekalé marketingové praktiky vyvolává ve spotřebitelích 

odpor k manipulaci a aniž by bylo v takovém případě nezbytné použití právní restrikce, 

nastupující společenské autoregulační mechanismy činí tuto praktiku z komerčního 

hlediska méně účinnou a v některých případech dokonce  kontraproduktivní. 

Zkoumání marketingové gramotnosti je přínosné jak v prostředích svobodného trhu, tak 

i ve společnostech, která nemají v tomto ohledu dlouhou historickou tradici s ohledem na 

přetrvávající rozdílnost či teprve nedávnou změnu ekonomicko-politického uspořádání, v 

jehož důsledku tyto společnosti podléhají intenzivní akulturaci dosahující mnohdy úrovně 

                                                 
355  These Parody Logos of Famous Brands are More Honest Than Real Products;  Chan.C; 2013; online : 
www.gizmodo.com  
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kulturního šoku. Právě prostředí české společnosti počátku devadesátých let minulého 

století  představuje pro tyto úvahy cenný zdroj informací a příkladů použitelných při 

identifikaci socio-kulturních determinant akulturačních procesů. Tyto procesy se 

vyznačovaly mnohdy překvapivou dynamikou projevující se v enormní úspěšnosti 

a nekritickém přijímání značek prostřednictvím reklamních kampaní a jiných 

marketingových praktik 356 v zásadě ve všech postkomunistických zemích. Vzhledem 

k předchozí historii těchto zemí byla totiž marketingová gramotnost obyvatelstva na velmi 

nízké úrovni, což se projevovalo výrazně v emocionálním vnímání reklamy projevujícím 

se například vysokou účinností apelativní reklamy, neschopností správného odlišení 

nadsázky, ale i špatnou orientaceí na trhu srovnatelných výrobků či služeb a tím 

i neschopností racionalizace spotřebitelských rozhodování.  

Marketingová gramotnost představuje součást širší koncepce informační gramotnosti, která 

vyjadřuje zejména schopnost reflexe exponenciálního nárůstu objemu dostupných 

informací související s rozvojem informačních technologií. Šíření informační gramotnosti 

naráží doposud v mnoha ohledech na významné překážky, kterým se světové společenství 

snaží čelit osvětovými a vzdělávacími akcemi, na které jsou prostřednictvím 

mezinárodních institucí, jako například UNESCO, IFLA nebo EU, vynakládány vysoké 

investice. Je příznačné, že tyto osvětové a edukační akce jsou samy předmětem marketingu 

a jako takové reprezentovány logem a značkou, která pomáhá v propagaci a komunikaci 

těchto projektů. Označkování projektů patří k úspěšným soudobým marketingovým 

strategiím používaným v neziskovém sektoru stejně jako v oblasti tržní. 

357 

 

                                                 
356 Jako příklad takové mimořádně úspěšné marketingové kampaně těžící i z nízké úrovně finanční 
gramotnosti obyvatelstva lze uvést reklamní kampaň Havardských investičních fondů v průběhu tzv. 
kuponové provatizace na počátku 90. let minulého století. Apelativní televizní reklama zpracovaná na vysoké 
profesionální úrovni zahraniční agenturou představovala v té době zcela nový typ marketingového nástroje 
a její úspěšnost byla výjiměčná. Následky podlehnutí persuasivním iracionálním složkám této kampaně se 
projevily poté, co byla velká část investorů připravena o své vklady podvodným jednáním zakladatelů, jehož 
pozadí nebylo dodnes spolehlivě rozkryto. Analogické případy lze nálézt ve většině transformujících se 
ekonomik té doby. 
357 IFLA a UNESCO v souladu s pricipy komerčního brandingu  společně publikovaly obsáhlý marketingový 
manuál použití loga projektu Financial Literacy, který  stanovuje formy, vysvětluje principy symboliky 
a doporučuje způsoby prezentace a použití loga.  Online: www.ifla.org 
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Do celkového rámce informační gramotnosti spadá i aktuální problematika finanční 

gramotnosti, která s marketingovou gramotností úzce souvisí a v mnoha případech se s ní 

překrývá. Schopnost racionalizace úsudku a tím i míra rezistence vůči iracionálním 

prvkům marketingových persuasivních technik přímo souvisí s porozuměním základním 

ekonomickým zákonitostem a parametrům trhu. Tato schopnost zajišťuje racionalizaci 

očekávání a do značné míry omezuje riziko vyplývající z nekalých a podvodných praktik 

založených na nedostatečné informovanosti. Finanční gramotnost je jedním ze socio-

kulturních parametrů, který svědčí o míře teoretické vzdělanosti a praktické zkušenosti 

společnosti. Deficit finanční gramotnosti se projevuje vleklými a tíživými problémy 

zadlužování jednotlivců a domácností, sociálními propady, změnami společenské 

stratifikace a v konečném důsledku může mít vliv na celkovou stabilitu společnosti.  

Persuasivní a afektivní potenciál značky hraje významnou roli v uvedených procesech 

a jeho identifikace a kritická analýza může negativní dopady zmírnit. Marketingová 

a finanční gramotnost se tak stávají důležitými nástroji, které nalézají své uplatnění zvláště 

ve společnostech ohrožených jinak těžko zvladatelnou iracionalitou kulturního šoku. 

Z tohoto pohledu hraje marketingová a finanční gramotnost významnou adaptační roli 

v akulturačních procesech. Pochopení procesů marketingové komunikace  lze sice jen ztěží 

zcela racionalizovat, v každém případě je však možno za pomoci analýzy, dekonstrukce 

a dalších použitelných metod jejich persuasivitu žádoucím způsobem omezit. 

 Ochrana zranitelných skupin spotřebitelů  

Problematika marketingové gramotností je zvláště kritická v případě zranitelných skupin 

spotřebitelů. Jak už bylo zmíněno v kapitole věnované principům hlediska průměrného 

spotřebitele, je tento standard výrazně modifikován v případě výrobků a služeb určených 

zejména seniorům,  dětem a dalším spotřebitelům, kteří jsou z důvodu duševní nebo 

fyzické slabosti nebo věku zvlášť zranitelní. 358 Tyto skupiny vlivem demografického 

a ekonomického vývoje představují v současnosti významný specifický spotřebitelský 

segment, na který se orientuje řada cílených marketingových strategií. 

Strategie zaměřené na seniory jsou v současné době založeny na předpokladech, že je 

senior zkušený spotřebitel s možností srovnávání, je obecně velmi citlivý na cenu, zná 

hodnotu peněz a je věrným zákazníkem. Časově a finančně je nezávislý, očekává komfort 

a kompetenci a přeje si spíše jednoduchou nabídku. Demografické a ekonomické faktory 

                                                 
358  § 4 odst.2 zák. č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele 
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vývoje změnily sociální a kulturní podobu evropské společnosti a tím i roli jednotlivých 

generačních skupin. Proces stárnutí populace se projevuje v některých ohledech zvláště 

patrným způsobem. V průběhu sta let se průměrná délka lidského života zvýšila o třicet let  

prodlužuje se doba odchodu do důchodu, se vzrůstající nezaměstnaností nastupuje do práce 

stále méně mladých lidí. V souladu s těmito trendy dochází k vysokému poměru seniorů ve 

vrcholných funkcích manažerských i politických, zvyšuje se koupěschopnost seniorů, kteří 

preferují spotřebu před úsporami. Tyto změny mají zásadní vliv na sebereflexi této skupiny 

a změny jejího životního stylu. Stárnoucí generace si ponechávají ikony svých 

prapůvodních subkulktur, dochází k společenské detabuizaci řady témat včetně sexuality 

seniorů a celkové proměně vnímání stárnutí. Ve vztahu k marketingovým strategiím se tyto 

proměny projevují odmítáním zjednodušených  ideálních obrazů, které nabízejí reklamy  

včetně reklam určených pro samotné seniory. 

V současné době nabývá v západoevropských zemích a v USA segment spotřebitelů-

seniorů zásadního významu pro oblast cestovního ruchu, pojišťovnictví, kultury, bank, ale 

i kosmetiky nebo farmaceutického průmyslu. 359  Senioři jsou považování i vzhledem 

k demografickým tendencím za trh budoucnosti. Současně s identifikací tendencí vývoje 

dochází průběžně ke vzniku zcela autonomních marketingových strategii a nástrojů 

marketingové komunikace včetně reklamy. Někteří autoři zaznamenávají zpětný vliv této 

marketingové komunikace na proces samotného vytváření podoby stáří, tedy skupinovou 

či generační sebereflexi (REIDL 2012). Významnou úlohu v tomto vytváření skupinové 

identity mají používané kulturní kódy a to včetně obrazových a jazykových. Není náhodou, 

že spotřebitelské průzkumy dokazují, že spotřebitelé-senioři například negativně reagují na 

snahy některých firem o vytvoření zvláštních seniorských značek a citlivě také vnímají 

způsoby zobrazování stáří v reklamě, což se dále promítá do jejich spotřebitelských 

preferencí.  Současně se vzrůstajícím významem spotřebitelského segmentu seniorů a tomu 

odpovídajícím adaptačním procesům marketingové strategie značek se však objevuje stále 

ve větší míře i snaha o využití specifické zranitelnosti této skupiny a to zejména v její 

slabší odolnosti vůči klamavým či agresivním obchodním praktikám. Tato situace má 

globální charakter a proto byla též řešena například na úrovní komunitárního práva EU. 

Ochrana seniorů představuje kulturní hodnotu společnou pro evropský prostor.  

                                                 
359 Charakteristickými zástupci této skupiny se staly zejména mobilní telefony s jednoduchým a přehledným 
ovládáním, zváštní druh potravin určený primárně seniorům, zdravotnické pomůcky, specializovaná hudební 
a knižní vydavatelství produkující  například v anglo-americkém prostředí populární Large Print Books - 
knihy, noviny a časopisy tištěné velkými a snadno čitelnými písmeny.  
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Zcela specifickou se stala v České republice míra dlouhodobého zneužívání zranitelnosti 

seniorů formou prodeje prostřednictvím předváděcích akcí. Teprve v důsledku medializace 

tohoto fenoménu došlo ke změně příslušné legislativy a zvýšení právní ochrany seniorů. 

Následkem těchto změn došlo k ukončení činnosti některých společností doposud se na 

tento druh podnikání zaměřujících a výraz Šmejdi, odvozený od stejnojmenného 

dokumentárního filmu pojednávajícího o agresivních praktikách prodejců 360, se stal 

populárním označením takto agresivně jednajících prodejců, které zakotvilo v obecném 

žargonu. Za další obchodní praktiky, u kterých je třeba brát do úvahy se zvláštní 

zranitelnost těchto skupin, je dále považován elektronický obchod, podomní obchod nebo 

již zmiňovaná oblast úvěrových smluv, kde se lze setkat s agresivními podnikateli, kteří se 

na tento segment spotřebitelů cíleně zaměřují, o čemž svědčí například registrace 

kombinované ochranné známky ve znění :    

     361 

Zranitelnost dětí jako spotřebitelů je reflektována nejen v rámci obecné ochrany 

poskytované dětem a mládeži právem, ale nachází svoji specifickou formu i v regulaci 

reklamy, televizního a rozhlasového vysílání, zakázaných marketingových praktik 

a v dalších souvisejících oblastech. Proti zneužívání omezené schopnosti dětí bránit se 

persuasivním praktikám a manipulacím je rovněž zaměřena legislativa EU, která provádí 

definici a následný zákaz klamavých a agresivních obchodních praktik. Mezi takto 

výslovně zakázané praktiky je zahrnuto například i přímé nabádání dětí prostřednictvím 

reklamy, aby si nabízené výrobky či služby koupily nebo aby k jejich koupi přesvědčily 

dospělou osobu. Tyto evropské standardy přejímá v rámci harmonizace právního prostředí 

i česká legislativa. 362   

 

                                                 
360 Online :  http://www.csfd.cz/film/322198-smejdi/ 
361 ÚPV č.sp 436416  
362 Příloha č.2 k zákonu č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele  
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Při zkoumání spotřebitelského segmentu dětí je zapotřebí brát do úvahy sociální dynamiku, 

jejíž vývojové trendy činí z této skupiny stále významnější předmět cíleného 

marketingového zájmu což s sebou přináší vyvíjení stále nových praktik ovlivňování 

dětských spotřebitelských návyků, aspirací a motivů. Současně je tato skupina spotřebitelů 

sama významným dynamickým činitelem těchto změn o čemž svědčí například oblast 

využívání nových komunikačních technologií. Součástí změn je zejména v euroamerické 

oblasti i proměna postavení dítěte v rodině a jeho vzrůstající role domácího tvůrce mínění 

ovlivňujícího významně nákupní rozhodování dospělých členů rodiny. Tento fakt je nutno 

dále zasadit do kontextu skutečnosti, že děti a mládež disponují ve formě kapesného 

historicky nejvyšším relativním i absolutním objemem finančních prostředků, které jsou 

určeny nikoliv ke spoření, jak tomu bylo v dřívějších dobách, ale na přímou a nezřídka též 

okázalou spotřebu (RIESMAN 2007). Právě objem finančních prostředků jimiž tato 

skupina spotřebitelů sama disponuje a současně její jedinečný vliv na rozhodování skupin 

ostatních z ní činí objekt specificky cílených marketingových kampaní, které využívají 

všech aspektů iracionálního působení, kterému ze zřejmých důvodů tato skupina 

spotřebitelů podléhá snadněji než jiné spotřebitelské segmenty.  

Nedostatek rozumové vyspělosti a socio-kulturních zkušeností utvářejících marketingovou 

gramotnost způsobuje omezenou schopnost dětí zejména pro chápání reklamní nadsázky. 

V této souvislosti  někteří autoři uvádějí, že do věku přibližně 4 let není dítě schopno 

odlišit reklamu od jiných pořadů v televizi, ve věku 5-7 let teprve začínají konfrontovat 

reklamu se skutečností, ve věku 7-10 let jsou schopny poznat nepravdivou reklamu a ve 

věku 10-13 let se začíná u dětí vyvíjet povědomí o značkovém zboží ( i.a. VYSEKALOVÁ 

2011;  BAKAN 2013 ; BUCKINGHAM 2010). Kromě reklamní nadsázky používá cílená 

marketingová strategie orientovaná na dětského zákazníka další metody, které ovlivňují 

dětský životní styl, aspirace, konformitu s prostředím a další aspekty vytvářející se 

osobnosti dětského zákazníka. Vzhledem ke skutečnosti, že mediální obraz dětství 

například v podobě unifikovaného klukovského a dívčího světa je cíleně prezentován 

přímo dětskému spotřebiteli, jsou děti vystaveny intenzivní potřebě nápodoby, kterou 

uskutečňují buď přímo prostřednictvím použití vlastních finančních prostředků v podobě 

kapesného, tak i prostřednictvím efektivního ovlivňování nákupních rozhodnutí svého 

okolí, které se v praxi neomezuje bezprostředně pouze na rodiče. 363 

                                                 
363  Tento jev je specifický a zvlášť intenzivní v ekonomikách vyspělých asijských zemí, které v minulosti 
přistoupily k různým formám kontroly porodnosti. Následkem takového omezení dochází totiž ke 
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Ochrana zranitelných skupin spotřebitelů představuje kombinaci restrikce a prevence, kdy 

legislativa zabezpečuje restriktivní veřejnoprávní rámec zakazující určité druhy jednání 

a praktik. Jak už bylo vícekrát zmíněno, vzpírá se tato forma regulace taxativní definici, 

která se omezuje na postižení nejčastějších a nejnebezpečnějších forem takových jednání 

a dále předpokládá dotváření tohoto regulativu aplikační a interpretační rozhodovací praxí. 

Současně s rozšiřujícím se rozsahem restrikcí se totiž průběžně zdokonalují metody jejich 

obcházení. Známým příkladem takové praxe je například revoluční legislativa na poli 

ochrany dětí a mládeže před osvojováním si nezdravých dietních návyků prostřednictvím 

zneužívání jejich zájmu o hračky a jiné atraktivní předměty přidávané v řetězcích 

McDonald´s k dětským menu v San Franciscu. Formulaci zákazu rozdávání hraček se 

podařilo firmě jednoduše obejít jejich prodejem za symbolickou cenu 10 centů.364   

Klíčovým prvkem opatření preventivní povahy je zejména odpovídající mediální výchova, 

která v sobě zahrnuje informace ekonomického a psychologického charakteru 

zabezpečující nejen informovanost, ale též dostatečnou racionalizaci problematiky a s ní 

související internalizaci získaných informací. Pouze takový postup je totiž předpokladem 

rezistence vůči sofistikovanému a neustále se zdokonalujícímu persuasivnímu 

marketingovému tlaku. Vzhledem k popsaným demografickým a ekonomickým trendům 

se jeví jako nezbytné učinit takto koncipovanou mediální výchovu součástí školních 

vzdělávacích obsahů v celém průběhu vzdělávacího cyklu s důrazem na jeho raná stadia. 

O přesahu takto získaných informací mimo úzce pojatou oblast trhu svědčí již v této práci 

pojednávaný koncept značkového myšlení zasahující do mnoha dalších oblastí 

společenského života včetně osobního brandingu, politického značkování a dalších, ve 

kterých se mimetické a persuasivní mechanismy vyskytují analogicky. Právě současná 

epocha přinášející dalekosáhlé změny v dostupnosti a využití informací s sebou přináší 

zvýšené požadavky na schopnost jejich kritické reflexe,  racionalizace a orientace. Proto je 

mediální výchova zabezpečující informační a tím i marketingovou gramotnost nezbytným 

požadavkem a měla by být součástí vzdělávacích obsahů již předškolního a základního 

školství a současně předmětem širšího společenského diskurzu. Jen tak je totiž možno 

vytvořit alespoň částečnou protiváhu globální síly značek a jejich marketingových 

                                                                                                                                                    
koncentraci finančních prostředků několika generací ve prospěch jediného dítěte (ve většině případů syna), 
kterému pak je i v rodinách s průměrnými a podprůměrnými příjmy dopřáno plné využití luxusní značkové 
elektroniky a dalšího značkového zboží statusové povahy. Tento jev označovaný někdy jako efekt malého 
císaře je jedním z důvodů obsesivního úspěchu značek a značkových výrobků i v tak socio-kulturně 
diverzifikované společnosti, jakou představuje například současná Čína. 
364 i.a. online :  http://www.nationalreview.com/articles/284509/happy-meal-ban-flops-jeff-stier 



 200 

strategií, jejichž vysoká míra efektivity je podpořena rozsáhlými investicemi do výzkumu. 

Tuto skutečnost je nutno vzít v potaz ve všech  úvahách týkajících se marketingové 

výchovy a jiných forem osvěty zajišťujících finanční a marketingovou gramotnost 

spotřebitelů, kdy je uvedená nevyrovnanost sil představovaná objemem investovaných 

finančních prostředků na obou stranách zjevná. Důsledkem této nerovnosti je kromě jiného 

též absence marketingového diskurzu a osvěty ve veřejném prostoru reprezentovaném 

zejména mediální sférou a veřejným školstvím a nezadržitelný odliv mozků do soukromého 

sektoru umožňující kvalifikované masivní a intenzivní využití jejich intelektuálního 

potenciálu ve prospěch zájmů korporací a značek. 

Zvláštní přístup k řešení uvedené nerovnosti nacházejí někteří autoři v krajním politicky 

motivovaném bojkotu monopolů a v jiných formách levicového politického aktivismu (i.a. 

KLEINOVÁ 2009), hlavní proud se však kloní k legislativním návrhům a úvahám de lege 

ferenda týkajícím se zejména zajištění dokonalé informovanosti spotřebitelů zvyšující 

pravděpodobnost konkurence na základě skutečných kvalit výrobků či opatření snižujících 

dopady značkového šílenství na ohrožené skupiny, jakými je například zavádění školních 

uniforem apod. Zvláštní formu těchto snah představují návrhy vycházející z předpokladu 

omezení intenzity konkurenčního boje založené na principu dohod o kontrole zbrojení 

(HEATH, POTTER 2012), tedy celospolečenského konsenzu ústícího v přijetí normativní 

restrikce výdajů za reklamu například formou omezení její daňové uplatnitelnosti, různých 

forem progresivního zdanění nebo například omezení pracovní doby. 
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F    Ochranná známka a značka v olympijském hnutí   
 

 

„ Čím více se účast na masové kultuře vyčerpává 

informovaným používáním kulturních faktů, tím více se provoz 

blíží soutěži, testování způsobilosti a výkonu, konečně sportu „ 

(ADORNO 2009) 

Olympismus jako reflexe proměny vztahu společnosti ke komercionalizaci kultury 

Olympijské hnutí v novodobé historii výrazně přesáhlo svým významem sportovní oblast. 

Jde o společenskou a kulturní událost s globálním dosahem. Toto hnutí má výrazné 

mimosportovní aspirace obsažené již v samotné Olympijské chartě. Cíle tohoto hnutí, dle 

jeho zakládajícího dokumentu, směřují do oblasti kulturní, sociální, zdravotní, ekologické 

i ekonomické. V minulosti byla tato koncepce několikrát podrobena kritice v samotném 

vrcholném vedení olympijského hnutí a až do nástupu jeho nového vedení v roce 1980 se 

objevovaly občasné pokusy o omezení konstatovaného gigantismu spojeného s jistými 

projevy nacionalismu. Z tohoto pohledu je rovněž problematické ustanovení Olympijské 

charty, které výslovně ukládá Mezinárodnímu olympijskému výboru aktivně vystupovat 

proti politickému a komerčnímu zneužití sportovců 365 při současném stupni provázanosti 

financování olympijského hnutí s globálními korporacemi, které je v současnosti 

nezbytnou podmínkou jeho fungování. Pokud jde o vliv politický, olympijské hnutí 

deklaruje svoji apolitičnost, ale i zde je zřejmé, že v praxi není možno tento 

maximalistický požadavek beze zbytku naplnit. Využívání olympijského hutí k politickým 

propagandistickým cílům nelze v současnosti beze zbytku zamezit a ani v historii se 

deklarovaná apolitičnost nepodařila zcela v praxi naplnit. Nejznámější příklady představují 

olympijské hry v Berlíně 1933 a praktiky celé období studené války vrcholící bojkotem 

sportovních událostí. I v současnosti nelze vliv politických aspektů zcela eliminovat 

a promítají se zejména do procesu samotné organizace OH včetně počátečních stádií 

přípravy. V procesu nominace a následného výběru kandidátských zemí je brán v úvahu 

politický a kulturní dopad konání her v jednotlivých kandidátských zemích a regionech 

                                                 
365 Olympijská charta, článek 2.10 
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a toto kriterium bývá v některých případech rozhodující.366 Prostřednictvím účasti na 

olympijských hrách je však v současné době také veden dialog a současně vytvářen tlak 

mezinárodního společenství na některé národní vlády zejména oblasti dodržování 

politických lidských práv a zákazu diskriminace. Nelze tedy a priori tyto politické vlivy 

paušálně odsuzovat, lze však poukázat na existující rozpor s principy obsaženými 

v samotném ideovém základu tohoto hnutí postulovaném v jeho chartě.   

V oblasti  sportu vznikají a existují specifické socio-kulturní normativy. Opírají se přitom 

o zvláštní hodnotový systém, který je v zásadě prezentován univerzalisticky. Tyto hodnoty 

jsou totiž mediálně prezentovány jako součást světa jakýchsi přirozených pravidel, která 

jsou nadřazena a vydělují se tím od pragmatického profánního každodenního světa a jeho 

rozporů, který je se světem čistého sportu konfrontován zejména prostřednictvím zla 

v podobě dopingu a korupce. Podrobnější rozbor těchto zásad a hodnot přesahuje rámec 

této práce, již při povrchním zkoumání je však zřejmé, že tato pravidla nemohou být 

odvozena ze subhumánní biologické sféry ani z oblasti přírodních zákonů. Přesto (nebo 

snad právě proto) v prostředí globalizovaného světa tyto hodnoty patří v obecné rovině 

mezi široce akceptované nejen v oblasti ekonomické. Princip soutěživosti, cílevědomost, 

motivace, osobní odpovědnost a současně ochota riskovat, přirozená touha po vítězství 

a porážce ostatních spolu s uctíváním obecného individualistického kultu úspěchu, uznání 

a slávy, či snaha o tělesnou dokonalost jsou styčnými body, které umožňují účinné 

analogie mezi těmito oblastmi. Příznačný je i přenos sportovní terminologie. Výrazy jako 

Team či Team Building trvale v  prostředí obchodních korporací zdomácněly (KOVÁŘ 

2012). Zvláštní pozornost zasluhuje v tomto ohledu analogie pravidel konceptu Fair Play. 

V domácím českém kontextu je příznačné, že anglická slovní spojení označující koncepty 

jako Fair Business, Fair Price, Fair Competition, Fair Offer se ve svém doslovném 

překladu do češtiny téměř nepoužívají a převážně je tak českém prostředí používán 

anglický výraz Fair s výraznou sportovní konotací. Český ekvivalenty ve formě výrazů 

jako spravedlivá cena, spravedlivá nabídka a podobně, působí archaicky či neobvykle, 

ačkoliv patří k základním pojmům ekonomie (i.a. SMITH 2005 ; HAYEK 1989).     

                                                 
366 Příkladem je mj. rozhodnutí o konání LOH 2008 v Pekingu, kdy bylo poukazováno na možnost zmírnění 
kulturní a politické izolace Číny a její otevření se západním hodnotám, včetně požadavku dodržování 
individuálních lidských práv. Úspěšnost těchto aspirací je ze zpětného pohledu sporná a kritici se opírají 
zejména o argumentaci legitimizace . Odraz politických rozporů v této části světa je možno ilustrovat i 
postavením Tchiwanu v olympijském hnutí vystupujícím v olympijském hnutí pod označením  Čínská 
Taipei. 
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Přes uvedené výhrady je olympijské hnutí velmi úspěšným nástrojem komunikace 

v heterogenním socio-kulturním prostředí. Tato oblast produkuje a zároveň využívá 

pestrou škálu symbolátů v podobě specifických hodnot, socio-kulturních norem ve formě 

obyčejů, pravidel, zákonů, dále pak osobnostních  vzorů, kultovních artefaktů a dalších 

prvků hodných zkoumání.  

Olympijské hnutí se odvolává na historickou kulturní tradici. Nejde přitom pouze 

o tradiční antické zdroje, ale v době současné je tato vazba posílena i o zdůrazňovaný 

kulturní odkaz novodobých zakladatelů her konce 19 století. Význam tělovýchovných 

organizací v procesu kulturního a politického národního formování své doby je navíc 

zejména v evropském prostředí nezanedbatelný. Specifická je tak geneze tohoto zvláštního 

systému symbolátů vzniklého částečně řízenou a částečně živelnou syntézou starověké 

tradice, osvícenského humanismu, vlivů národních kultur novodobých zakladatelů, 

křesťanské symboliky, institucionální kultury mezinárodních organizací, jednotlivých 

národních kultur členských států a v neposlední řadě pod vlivem trvalého komerčního 

vlivu reprezentovaného zejména světem medií a sponzory v podobě globálních firem. 

Přímé odvolávání se na historické kořeny můžeme nalézt nejen v olympijské symbolice, 

ale například i v organizační kultuře samotných her, například v ceremoniálním používání 

francouzského jazyka jako projev respektu k jejich novodobému zakladateli, v tradičním 

prvním místě řeckých sportovců v defilé jinak organizovaném podle alfabetického pořadí 

či v rituálním předávání olympijského ohně. Tento prvek olympijské tradice dokládá, že 

skutečný původ některých jejích prvků je dnes již není všeobecně znám, či dokonce byl 

záměrně odsunut v zapomnění. 367 

Olympijské hnutí představuje oblast s vysokou mírou symbolizace. Vzájemné míšení 

jednotlivých vlivů a současná snaha o vytvoření univerzálního systému hodnot dala 

vzniknout ojedinělé skupině symbolátů. Mezi ně nepatří pouze artefakty v podobě 

olympijské symboliky, ale též řada normativů zejména v podobě zvyklostí a rituálů 

pořádání her provázejících. Význam této symboliky je možno doložit mírou její ochrany 

i oceněním jejího komerčního využití. Sama olympijská charta obsahuje ochranu této 

symboliky před neoprávněným použitím. Některé státy států přijaly zvláštní zákony 

                                                 
367  Olympijská pochodeň byla poprvé použita na Olympijských hrách v Berlíně v roce 1933 a na vytvoření 
tohoto symbolického ceremoniálu se podíleli přední němečtí propagandisté té doby včetně J. Goebbelse.  
(HILTON 2008 ; RIPPON 2008)  
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k ochraně olympijské symboliky,368 přičemž praxe ochrany určitého druhu symboliky 

zvláštním zákonem je celkově velmi ojedinělá. 

Olympijské hry jsou organizačně a ekonomicky výjimečně náročným podnikem, na jehož 

financování se dnes podílí zásadní měrou globální korporace. Financování olympijského 

hnutí je realizováno především prostřednictvím sponzorského programu, oficiálních 

dodavatelů, licencí, prodeje vstupenek a zejména  prodeje vysílacích práv. Vysílací práva 

k televiznímu, internetovému, radiovému či mobilnímu vysílání představují hlavní část 

financování olympijského hnutí. Olympijské hry by v současnosti nebylo možné 

organizovat bez zapojení soukromých zdrojů financování reprezentovaných zejména 

globálními značkami.369 Míra zapojení soukromých subjektů do financování jednotlivých 

her odráží specifika politického a ekonomického systému jednotlivých pořadatelských 

zemí. 370 Olympijský sponzoring je organizován jednak na mezinárodní úrovni 

prostřednictvím Mezinárodního olympijského výboru a jeho programu TOP Partners. 

Účastníci tohoto programu mají právo využívat olympijské symboliky po dobu čtyř let 

mezi konáním jednotlivých her a mají po tuto dobu zaručenou globální exkluzivitu 

v jednotlivých odvětvích své činnosti. Příjmy pocházející od těchto globálních sponzorů 

tvoří zhruba 40 % olympijského rozpočtu. Druhou úrovní partnerství jsou vztahy mezi 

konkrétním národním přípravným výborem místa konání her a firmami, které se na jejich 

přípravě podílejí a požívají statutu tzv. Olympic Partners. Tito sponzoři se však nesmějí 

dostat do konfliktu se zájmy globálních sponzorů programu TOP Partners. Třetí úrovní 

jsou pak exkluzivní dodavatelé a poskytovatelé služeb (Olympic Providers and 

Suppliars). 371 

 

                                                 
368  Česká republika chrání tuto symboliku zákonem č.60/2000 Sb. O ochraně olympijských symbolik. 
369 Například uspořádání XXX. her letní olympiády v Londýně v roce 2012 stálo 9.3 miliard GBP.  
370 Z tohoto hlediska je možno za výjimky z obecného trendu financování považovat olympijské hry 1980 
v Moskvě, olympijské hry 2008 v Pekingu  a olympijské hry 2014 v Soči, jejichž pořádání bylo zabezpečeno 
extenzivním financováním ze strany pořadatelských zemí s ohledem na jejich ekonomicko politická 
specifika. 
371  V případě LOH Londýn 2012 na financování her participovaly značky 1/ Globálních sponzorů: The Coca-
Cola Company; Acer Group; Atos Origin; General Electric Company; Mc Donald s´; Omega Ltd.; Panasonic; 
Samsung Electronic Co. Ltd. ; Visa International a Procter & Gamble; 2/  2012 Olympic Partners : Adidas, 
BMW, British Airways, BP,  BT, Deloitte, EDF, UPC, LLOYDS TSB;  3/ Dodavatelů a poskytovatelů služeb : 
Aggreko, Airwave, Atkins, The Boston Consulting Group, CBS Outdoor,, Crystal CG, Eurostar, Freshfields 
Bruckhaus Deringer LLP,G4S, GlaxoSmithKline, Gymnova, Heathrow Airport, Heineken UK, Holiday Inn, 
John Lewis, McCann Worldgroup, Mondo, NATURE VALLEY, Next, Nielsen, Populous, Rapiscan Systems, Rio 
Tinto, Technogym, Thames Water, Ticketmaste , Trebor a Westfield 
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Olympijské hnutí je nástrojem reflexe proměny vztahu společnosti ke komercionalizaci 

kultury. Olympijské hnutí ve své současné podobě odráží socio-kulturní změnu, kterou 

představuje narůstající ekonomická a společenská síla globálních korporací a soukromého 

sektoru všeobecně. Tato tendence je doložitelná i vztahem k problematice původního 

oddělení amatérského a profesionálního sportu, které bylo novodobými zakladateli her 

konce 19. století postulováno. Původní koncepce požadující, aby vykonávání sportovní 

činnosti nepřinášelo účastníkům her přímé ani nepřímé materiální výhody, se ukázala být 

dlouhodobě neudržitelná. Její striktní uplatňování vylučující z olympijského hnutí mj. 

i placené trenéry, sportovní činovníky nebo novináře, znemožňovalo konání dlouhodobých 

sportovních soustředění a intenzivní přípravu sportovců, která by byla spojena s náhradou 

ztráty výdělku. V dalších fázích novodobé historie vedlo toto rozdělení k významnému 

omezení či praktickému vyloučení některých sportů z programu olympijského hnutí a stalo 

se dokonce nástrojem propagandy a politického nátlaku. Formy sportovního 

profesionalismu se na obou stranách železné opony výrazně lišily, což vedlo k politickým 

tlakům na orgány olympijského hnutí, k bojkotům některých druhů sportu, k vylučování 

sportovců z účasti a případně i k zpětnému odebírání získaných ocenění. 

Významnou součástí těchto kontraverzí byl spor vedený o příjmy sportovců z reklamy, 

který vedl například až k  požadavku na vyřazení lyžařských sportů z pořadu OH. Od roku 

1976 se výraz amatér v terminologii olympijských kodexů přestává používat. Jeho 

nahrazení neutrálním výrazem olympijský sportovec bylo mezistupněm k plné změně 

přístupu k otázce profesionalismu. V současné době je olympismus postaven na principu, 

podle kterého nejsou sportovci za své výkony odměňováni pořadateli her, ale je dále 

ponechána plná volnost národním olympijským výborům či vládám, aby tyto úspěšné 

sportovce odměnili dle vlastního rozhodnutí. 372 Tuto praxi běžně uplatňuje většina 

participujících národních reprezentací 373. Nová politika olympijského hnutí, která byla 

přijata v 80. letech minulého století změnila zcela přístup k otázce odměňování sportovců 

a otevřelo tak olympijské hnutí nejen profesionálním sportovcům, ale i globálnímu 

sponzoringu a reklamě. 374  Historický přelom v tomto ohledu představují Olympijské hry 

                                                 
372  Za získání zlaté medaile byly vypláceny sportovcům částky zveřejněné v průběhu LOH v Londýně 2012: 
Ukrajina: $ 100,000;  Kanada: $ 20,000;  Kyrgyzstan: $ 200,000;  Uzbekistan: $150,000;  Tajikistan: $ 
63,000 ;  Itálie: $182,000 ; Francie: $ 65,200;   Rusko: $135,000 ;   Čína: $31,400 ; Německo: $19,500;   
online: http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2012/08/07/How-8-Countries-Reward-Their-Olympic-Medal-
Winners  
373  Viz např  http://www.scribd.com/doc/101368880/Olympic-Marketing-Fact-File-2012 

374 Významným mezníkem byl i finanční neúspěchu olympijských her v roce v 1976 v Montrealu, po kterém 
následoval mohutný příklon k financování olympijských her ze soukromých zdrojů. 
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1984 v Los Angeles, které bývají  označovány jako první privatizovaná olympiáda a to 

i s ohledem na spojitost místa konání s tradičním sídlem jednoho z nejvýznamnějších 

partnerů olympijského hnutí, firmy Coca-Cola. V současné době se  již financování 

olympijských her zabezpečeno téměř úplně z komerčních aktivit, zejména z prodeje 

vysílacích práv, sponzorů, prodeje vstupenek a licencí k olympijské symbolice. Tato 

komerční úspěšnost je podmíněna skutečností, že  Olympijské hry jsou událostí se zcela 

výjimečným mediálním pokrytím a tím i společenským a kulturním vlivem. Televizní 

přenosy LOH v Londýně 2012 byly vysílány do 220 zemí světa a televizní pokrytí tak 

mohlo současně sledovat 4,3 miliardy diváků. Závěrečná mediální zpráva indikuje, že 

alespoň 1 minutu se na tyto hry dívalo 3,6 miliardy diváků. 375. Je možné dokumentovat 

prudký nárůst sledovanosti her v celkem nedávné historii olympijského sportu ovlivněný 

též stále větším rozšířením televizním přenosem signálem pokrytého teritoria. 376  

Symbolická báze olympismu 

Olympijská značka byla dle údajů zveřejněných v průběhu konání LOH v Londýně 2012 

druhou nejhodnotnější značkou na světě. Její byla v této době vyčíslena na 47,569 miliardy 

USD. V pomyslném žebříčku pořadí hodnoty proto byla překonána pouze značkou Apple 

s hodnotou 70,605 miliardy USD. 377 Tyto údaje ukazují, že olympijská značka ve srovnání 

vítězí svojí hodnotou nad všemi svými  olympijskými komerčními partnery, jimiž v tomto 

případě byly značky THE COCA-COLA COMPANY; ACER GROUP; ATOS ORIGIN; 

GENERAL ELECTRIC COMPANY; MC DONALD S´;OMEGA LTD.; PANASONIC; 

SAMSUNG ELECTRONIC CO. LTD.; VISA INTERNATIONAL a PROCTER & GAMBLE. 

Hodnota olympijské značky je vyjádřena i svým potenciálem vyjádřeným vývojem své 

hodnoty.  Zejména v posledním desetiletí je možno zaznamenat prudký nárůst hodnoty 

olympijské značky, kdy v mezidobí od konání předchozích olympijských her v Pekingu 

v roce 2008 vzrostla její hodnota o 87 % z tehdejšího ocenění částkou 25.4 mld USD na 

dnešních 47,569 mld USD 378.  

                                                 
375 www.olympic.org 
376 Pro srovnání je možno uvést, že například letní olympijské hry v Římě v roce 1960 byly přenášeny 
televizí do 60 zemí a  LOH v  Mnichově v roce  1972 do 98 zemí ;  online : www.olympic.org 
377 Online  http://www.brandfinance.com/news/press_releases/brand-finance-plc-values-the-olympics-brand-
at-usd-47.6-billion 
378 V rámci aktuálního politického kontextu ovlivněného evropskou ekonomickou recesí bylo v této 
souvislosti ve vztahu k antické tradici olympismu často ironicky poukazováno na skutečnost, že hodnota 
olympijské značky v současné době více než stonásobně převyšuje hodnotu řecké národní banky.  Online: 
http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_olympics_press_release_2012.pdf 
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Při zkoumání vzájemného vlivu komerčně úspěšných globálních značek v prostředí 

olympijského sportu je tedy nutno vzít v úvahu skutečnost, že samotný moderní 

olympismus sám o sobě představuje jednu z komerčně nejúspěšnějších globálních značek. 

Proto je třeba zmíněný vztah posuzovat z hlediska vzájemného vlivu a spolupůsobení, při 

kterém vznikají kromě zjevného diktátu sponzorských značek legitimizovaného zásadním 

podílem na financování moderního olympismu též společné synergické a symbiotické 

efekty 379, při kterých hraje olympijská značka a symbolika roli vysoce ceněné obchodní 

značky vhodné ke vzájemně exkluzivnímu komerčnímu partnerství sui generis. 380 

  381  

V posledních  letech přistupuje MOV důsledně k prosazování tzv. Clear Venue Policy, 

která omezuje práva generálních partnerů a zejména rozsah přítomnosti a viditelnosti jejich 

značek na olympijských sportovištích. To má za následek dominanci olympijské 

symboliky v olympijském areálu. Organizační výbor letních olympijských her v Londýně 

2012 vypracoval závazné metodické pokyny pro užívání olympijských symbolů  

a akceptované formy marketingových aktivit.382 Přes tuto snahu je přítomnost globálních 

značek v olympijském prostředí stále patrnější a to přímo i prostřednictvím omezení, která 

s sebou přináší pro ostatní soutěžitele, sportovce, diváky i mediální sféru. Míra jejich vlivu 

                                                 
379 Příklady z domácího prostředí je možno nalézt v časopise McSport vydávaném a distribuovaném zdrama 
společností McDONALD´S v klasické i elektronické verzi, dokládajícím význam značky pro rozvoj 
domácího olympijského hnutí i sportu všeobecně. Jeho důležitou součástí je demonstrace korporativní 
filantropie představované sponzoringem, mediální podporou a organizací sportovních událostí. V této 
činnosti je významný symbiotický akcent na tradici legend oblasti sportovní a komerční, představované právě 
značkou McCDONALD´S ;  Online : www.imcsport.cz  
380 Dle údajů společnosti Brandfinance byl očekávaný přínos her XXX. Letní olympiády v Londýně pro 
britskou ekonomiku oceněn na 25 mld. USD ,  
381 I v oblasti olympijského marketingu je možno se setkat s kritickou reflexí metodami culture jamming, 
které využívají symbolického významu ikonických značek k vytváření pozměněného sdělení se záměrně 
satirickým a kritickým obsahem, který je reflexí rozporu mezi deklarovanými principy čistoty olympijských 
idejí a jejich pragmatickému podléhání diktátu globálních značek, jak je tomu v uvedeném případě. Zdroj 
Online: www.mentis.org 
382 www.london2012.com 
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je patrná z ukazatelů, jakými jsou například objem reklamního času v olympijském 

vysílání, cena vysílacích práv, nárůst obratu značek podílejících se na programu 

olympijského financování a podobně.  

Symbolika moderního olympijského hnutí je pro svoji vysokou hodnotu chráněna nejen 

soukromoprávně formou ochranných známek, ale v řadě případů byla tato ochrana 

doplněna na úrovni jednotlivých států o veřejnoprávní regulaci v podobě speciálních 

zákonů přijatých k její ochraně. Příkladem takových normativních aktů je český Zákon 

o ochraně olympijských symbolik 383 nebo britský London Olympic and Paralympic Act 

z roku 2006. Základním nástrojem ochrany značky olympijského hnutí je monopol 

využívání olympijské symboliky soustředěný v rukou Mezinárodního olympijského 

výboru, národních olympijských výborů a organizačních výborů jednotlivých her ve formě 

registrovaných ochranných známek, které účinně brání jejich použití jiným subjektům 

a vytvářejí tak podmínky pro licenční politiku, která je významným zdrojem financování 

olympijského hnutí. Monopol tak umožňuje nejen přímé využívání olympijské symboliky, 

ale zejména komerční licenční politiku ve vztahu k soukromým subjektům, kterými jsou 

zejména globální korporace. Týká se to jak samotného Mezinárodního olympijského 

výboru, tak i národních olympijských výborů jednotlivých členských států a dále 

organizačních výborů pořadatelských zemí jednotlivých olympijských her. 

Mezinárodní olympijský výbor je výhradním držitelem oprávnění k užívání  olympijského 

symbolu - pěti spojených barevných kruhů; olympijské vlajky tvořené olympijským 

symbolem na bílém pozadí; olympijského hesla CITIUS, ALTIUS, FORTIUS; 

olympijského emblému spojujícího symbol olympijských kruhů s jiným grafickým 

prvkem; olympijské hymny, kterou je kantáta Spiridona Samarase na slova Costise 

Palamase  a  fotografií a audiovizuálních záznamů pořízených na olympijských hrách 

včetně fotografií sportovců a členů jejich doprovodných týmů. 384 Držiteli dalších 

oprávnění jsou pak jednotlivé národní výbory, například Český olympijský výbor je 

nositelem oprávnění vyplývajících z vlastnictví tj. loga ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO 

VÝBORU, loga ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU, loga akciové společnosti ČESKÁ 

OLYMPIJSKÁ A.S.; loga ČESKÉHO KLUBU OLYMPIONIKŮ; ČESKÉ OLYMPIJSKÉ 

AKADEMIE; ČESKÉHO KLUBU FAIR PLAY; CZECH JUNIOR TEAM; SVĚTOVÉ HRY ;  

maskota ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU a  slovních výrazů: ČESKÝ 

                                                 
383 Zák.č. 60/2000 Sb. 
384  www.olympic.org 
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OLYMPIJSKÝ VÝBOR, ČESKÝ OLYMPIJSKÝ TÝM, ČESKÝ KLUB OLYMPIONIKŮ, 

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ, ČESKÝ KLUB FAIR PLAY, SOUTĚŽ FAIR PLAY, ČESKÁ 

OLYMPIJSKÁ AKADEMIE,  HRAJ FAIR PLAY  a  PLAY FAIR PLAY. 385  Organizační 

výbory jednotlivých her jsou pak nositeli oprávnění vyplývajících z vlastnictví loga 

příslušných her, maskotů jednotlivých her a slovních výrazů označujících tyto hry. 386 

Olympijské orgány a organizace nejsou jen držiteli oprávnění, ale současně vykonávají též 

dohled nad dodržováním pravidel ochrany olympijské symboliky a v případě zjištěných 

porušení zjednávají nápravu či přímo stanovují sankce. Tzv. Brand Police se tak stala 

součástí olympijského hnutí a velikost jejího aparátu složeného mimo jiné i z právníků 

a inspektorů narůstá. Některé prameny zmiňují například působení 280 inspektorů 

pracujících v terénu v ulicích Londýna v průběhu letních olympijských her 2012 a 

 poukazují na výši pokuty, která mohla být dle anglických zákonů za překročení 

stanovených pravidel uložena až ve výši 30.000 USD. Zejména v kontextu dané 

pořadatelské země s tradicemi liberalismu a svobody projevu bylo proto poukazováno na 

neúnosnost těchto restrikcí a sankcí a užíváno srovnání s literárním světem George Orwella  

(i.a. FISHER 2012). V případě, že nedojde k odstranění závadného stavu dobrovolně na 

základě výzvy inspektorů či právních zástupců oprávněných subjektů, jsou vedena soudní 

a obdobná řízení, ve kterých se oprávnění domáhají ochrany před narušením práv svého 

exkluzivního užívání k olympijské symbolice. V praxi se jedná zejména o soudní spory, ve 

kterých je uplatňován nárok na odstranění závadného stavu a nepokračování v protiprávní 

činnosti - například formou předběžného opatření, kterým je nařízeno stažení určitých 

výrobků z trhu či soudně zakázána jejich další výroba a distribuce, odstranění závadných 

billboardů, soudní zákaz vysílání televizní reklamy, soudní příkaz k odstranění závadného 

obsahu internetových stránek a podobně. Kromě těchto zdržovacích nároků, jejichž 

hlavním cílem je ukončit proces poškozování, se pravidelně poškození domáhají soudní 

cestou náhrady vzniklé škody, případně ušlého zisku a jiných náhrad. Pro srovnání je 

možno uvést, že dle dostupných zdrojů 387 bylo například v souvislosti s mistrovstvím 

světa ve fotbale v roce 2010 v JAR soudně řešeno 450 případů takových porušení.  

V případě LOH 2012 v Londýně britské úřady věnovaly zvýšenou pozornost osvětě 

a informovanosti a průběžně vydávaly svá varování. Inspektoři, policejní a celní orgány 

                                                 
385  www. olympic.cz 
386 V průběhu LOH Londýn 2012 bylo například zakázáno používat pro marketingové účely kombinace 
složené z číslovky 2012 a slov  Londýn, medaile, sponzor, léto, zlato, stříbro a bronz  
387 Online: http://www.kirwanssolicitors.co.uk 
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byly po dobu her v bdělé pohotovosti a dosáhly výrazných výsledků. Jedním 

z nejviditelnějších úspěchů bylo zadržení dodávky z Číny obsahující 10.000 vlajek 

s olympijskou symbolikou na londýnském letišti Heathrow. Zásilka, která měla dle sdělení 

policie hodnotu přibližně 100.000 GBP, byla zadržena a zničena (CLARK 2012). Podobně 

bylo v době konání her kontrolováno a zabavováno na území Velké Britanie veškeré zboží 

obsahující nepovolenou olympijskou symboliku. s vlnou kritiky se však setkalo například 

zabavování suvenýrů, zejména hraček, u kterých nebyl z hlediska kupujících vždy jasný 

přehled o původu. Celní orgány však v takových případech otázku dobré víry neřešily 

a tyto hračky, maskoty a další suvenýry byly zabavovány a ničeny (McCluskey 2012). 

Docházelo tak i k případům absurdních zásahů proti bagatelním přestupkům vůči tvrdým  

pravidlům, jakými byly případy květinářek nabízejícím květiny aranžované do podoby 

olympijských kruhů, uzenáře do téže podoby formujícího své párky či olympijského svetru 

upleteného důchodkyní a nabízeného v dobročinné aukci. Mediálně známým se stal případ 

rodiny Middleton, rodičů vévodkyně z Cambridge, která byla nucena odstranit ze svých 

internetových stránek nabídku výrobků, které byly dle mínění právníků organizačního 

výboru v rozporu s pravidly užívání olympijské symboliky.(i.a. MAGNAY 2012; FISHER  

2012) Restrikce se týkaly nejen podnikatelské veřejnosti, ale též sportovců, návštěvníků, 

fotografů či novinářů. Těm navíc hrozila v případě porušení pravidel odebrána novinářská 

akreditace.  

Tradičním nástrojem boje proti restriktivní monopolizaci ze strany olympijských sponzorů 

je zvýšená kreativita konkurenčních soutěžitelů vyvíjejících nové metody a formy jejího 

obcházení či ignorování. V průběhu letních olympijských her v Londýně 2012 se objevily 

zejména nové případy narušení hegemonie monopolu značek formou tzv. ambush 

marketingu. Tradičním průkopníkem těchto metod a protihráčem oficiálního olympijského 

partnera firmy ADIDAS je její největší konkurenční rival NIKE. Tato firma, která se stala 

zosobněním těchto strategií, se zviditelnila už v roce 1996 na olympijských hrách 

v Atlantě, kde úspěšně používala reklamních ploch těsně sousedících s olympijským 

areálem a úspěšně lákala diváky olympijských her k návštěvě sousedící NIKE VILLAGE. 

V roce 2012 byla úspěšná marketingová strategie firmy NIKE postavena na skutečnosti, že 

zeměpisné označení London není jednoznačné. Kromě hlavního města Spojeného 

království existuje po celém světě velké množství měst a osad takto označených. Reklamní 

kampaň proto využila možnosti záměny a prezentovala takto označená místa například 
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v Nigerii, Norsku, Ohio či na Jamajce.388 Současně byla tato kampaň postavena na sloganu  

FIND YOUR GREATNESS, který zosobňuje univerzální lidskou individualitu 

prostřednictvím radosti ze hry a pohybu. Kampaň se vyhýbá prostředí vrcholového sportu 

a úmyslně zdůrazňuje celosvětový význam masového amatérského sportu, jímž se 

vymezuje vůči v té době probíhajícím letním olympijským hrám v Londýně (UK) 

s projevujícími se výraznými prvky profesionalismu. Pirátský prvek ambush marketingu je 

atraktivní pro specifický široký okruh především mladých adresátů a proto byla tato 

kampaň úspěšná i proto, že byla těmito skupinami vnímána jako souboj oktrojovaných 

tvrdých a nesmlouvavých pravidel (v nichž tyto skupiny spatřují pravidelně symboly 

arogance moci) a lidské kreativity v jejich obcházení (symbolizujících v pojetí této sociální 

skupiny na straně druhé tradičně svobodu). V průběhu letní olympiády firma rovněž 

kreativně využila situace, kdy se kvůli zranění nemohla her zúčastnit populární britská 

atletka a s ohledem na skutečnost, že se na ni proto nevztahovala omezující ustanovení, 

učinila ji operativně tváří své reklamní kampaně probíhající souběžně s olympijskými 

hrami. (HUBER 2012) Z tohoto důvodu byly tyto akce firmy NIKE, prezentující se v tomto 

ohledu jako tradiční rebel, sledovány jako test pevnosti nastavených olympijských pravidel 

(SWENEY 2012 ) a to i proto, že zejména v tržním segmentu sportovní obuvi se tento tyto 

formy konkurenčního boje objevují nejčastěji. Sama firma NIKE byla v minulosti 

poškozena v pozici oficiálního olympijského partnera  podobným způsobem, když na 

olympijských hrách v roce 1992 v Barceloně basketbalový tým USA na tiskové konferenci 

prezentoval logo konkurenční značky Rebook. 

Na podobném principu byla založena i úspěšná ambush marketingová strategie sázkové 

firmy PADDY POWER, která na svých billboardech zveřejnila informaci, že je sponzorem 

největších letošních atletických závodů v Londýně. V tomto případě však šlo o konání 

atletických her v městě London ve Francii. Poté, co byla celá záležitost medializována (i.a. 

HALL 2012), obě strany se obrátily na své právní zástupce a bylo avizováno podání soudní 

žaloby. Za závadné bylo Organizačním výborem  považováno již samotné společné použití 

slov  Oficiální sponzor, atleti a Londýn. Případ se stal objektem zájmu uživatelů sociálních 

sítí ve Velké Britanii. Pod silným tlakem veřejného mínění nakonec Organizační výbor 

olympijských her od svých požadavků ustoupil. 

                                                 
388  Podobné dvojznačnosti význam Praha doznal - obec v okrese Lučenec na Slovensku, nebo benátky nad 
Jizerou - ústava české republiky 
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Další úspěšný ambush marketing v průběhu londýnských her zaznamenal rival oficiálního 

partnera her, firmy SAMSUNG, firma HTC a její dceřiná společnost BRATE BY ARE. Tato 

společnost vsadila na oblibu atletů relaxovat a připravovat se na svůj sportovní výkon  

poslechem hudby z osobních přehrávačů a vybavila tak velkou skupinu atletů velmi 

kvalitními sluchátky, která byla dokonce u větších národních výprav vyrobena v národních 

barvách či jinak individualizována. Kreativita tohoto marketingového tahu našla velkou 

odezvu u samotných sportovců a tak se mnozí z nich objevovali opakovaně v televizním 

vysílání s výrazným logem tvořeným písmenem G, které je symbolem uvedené značky. 

Dle některých pramenů (SAUER 2012) tak firma HTC dokázala zvýšit svůj obrat 

u jednotlivých výrobků o 19 až 42 procent bez jakýchkoliv nákladů na reklamu. Sázka na 

technologickou inovaci se vyplatila firmě BMW, která byla partnerem olympijských her 

v oblasti osobní přepravy. Mimo tento rámec dosáhla velkého marketingového úspěchu 

formou tzv. product placementu spočívajícího v technické inovaci vybavení sportovišť. 

Pro potřeby OH 2012 firma vyvinula dálkově ovládaný miniaturní elektromobil, který byl 

používán v průběhu soutěží pro zpětnou dopravu oštěpů a disků zpět k sportovcům. Vtip 

a praktičnost tohoto nápadu i jeho brilantní technické provedení ušetřily značce BWV velké 

množství investic, které by jinak na odpovídající publicitu musela vynaložit. Značka BMW 

dlouhodobě spoléhá ve své marketingové komunikaci na pověst technologické excelence 

a spolehlivosti, která je navíc zejména v zámoří tradičně přisuzována německým 

technickým výrobkům. 

Ostře sledovanou oblast představuje v současném prostředí olympijského sportu ochrana 

značek olympijských partnerů proti napodobeninám značkových výrobků tzv. counterfaits. 

V případě OH 2012 v Londýně byl široce medializován skandál egyptské olympijské 

výpravy, která přijela do Londýna v napodobenině značkového sportovního oblečení 

NIKE. Pozornost vzbudil zejména fakt, že jejich zavazadla s logem NIKE měla zipy 

značky ADIDAS. Vedoucí egyptské olympijské reprezentace argumentoval tím, že pro 

potřeby egyptských sportovců je toto oblečení zcela dostatečné a vzhledem k finančním 

obtížím není účelné platit desetinásobek ceny za originál. Z těchto důvodů se prý egyptský 

olympijský výbor obrátil na čínského distributora na kterého rovněž posléze odkázal firmu 

NIKE s jejich protestem. Egyptští sportovci svými příspěvky na sociálních sítích dávali 

navíc najevo, že rozdíl mezi originálním a značkovým výrobkem neregistrují a k celému 

případu se staví velmi pragmaticky. Tento ojedinělý případ vyvolal vlnu zájmu medii 

a současně kritickou polemiku a diskuzi týkající se nejen respektu k právům duševního 
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vlastnictví, ale též vztahu mezi poziční hodnotou zboží a jeho užitnou hodnotou (i.a. 

FLEMING  2012).389  

V českém prostředí se v souvislosti s případy zneužití olympijské symboliky stal známým 

zejména soudní spor vedený Českým olympijským výborem proti společnosti 

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR 390 v souvislosti se zneužitím olympijské symboliky v průběhu 

konání zimních olympijských her v Turíně v roce 2006. Jádrem tohoto sporu se stal 

novotvar hokejiáda, který byl v reklamních spotech použit spolu s vyobrazením svazku 

hokejových holí navozujících asociace olympijské pochodně. Součástí spotů byly i další 

asociace olympijské symboliky, jako byla olympijská štafeta či  udělování medailí. Snaha 

Českého olympijského výboru o zamezení vysílání těchto reklamních spotů byl nejprve 

vedena prostřednictvím stížnosti podaných Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a Radě 

pro reklamu, které však neshledaly jednání společnosti nijak závadným. V pokusu 

o mimosoudní řešení požadoval ČOV původně neúspěšně zaplacení částky 14 mil.Kč. 

Kauza byla následně řešena prostřednictvím soudního řízení. Po více než šesti letech bylo 

rozhodnuto o oprávněnosti nároků Českého olympijského výboru a výrokem o náhradě 

škody a přiměřeném zadostiučinění ve výši 2.250.000 Kč bylo potvrzeno právo ČOV na 

výhradní právo a ekonomické využívání olympijské symboliky. Soudem bylo přitom 

konstatováno, že se společnost BUDĚJOVICKÝ BUDVAR vyhnula přímému použití 

olympijské symboliky, ale pouhá dostatečná podobnost spolu s časovou souvislostí 

s probíhajícími olympijskými hrami jsou dostatečné pro kvalifikaci tohoto jednání jako 

závadného. V následném prohlášení společnost vyjádřila názor, ve kterém kritizuje 

důsledky tohoto rozhodnutí ústící v monopolizaci prakticky jakýchkoliv slovních spojení 

končících příponou -iáda, včetně zavedených a dlouhodobě používaných výrazů jako 

neckiáda, autogramiáda či heydrichiáda. Toto prohlášení poukázalo také na skutečnost, že 

s ohledem na původně požadovanou náhradu škody ve výši 14 mil. Kč představuje 

přisouzená částka jen nepatrný díl a zejména zdůrazňuje, že motivem celého případu 

nebyla dle mínění společnosti skutečná ochrana olympijské symboliky, ale komerční 

zájmy konkurenčního pivovaru v roli oficiálního partnera ČOV, který byl dle mínění 

společnosti hlavním iniciátorem tohoto sporu. (SAMEC 2011). Případ ilustruje dominantní 

vliv komerčních partnerů na olympismus v českém prostředí a využívání institutu ochrany 

olympijské symboliky k ochraně komerčních aktivit soukromých korporací. Otázka již 

                                                 
389 Logickým a marketingově velmi úspešným krokem firmy NIKE bylo poté symbolické obdarování 
egyptské výpravy oblečením originálním pro potřeby zahajovacího ceremoniálu. 
390 Vrchní soud v Praze  -  č.j. 3 Cmo 162/2010 



 214 

vícekrát zmiňovaná se zde objevuje znovu v podobě hledání rovnováhy, kdy na jedné 

straně stojí legitimní zájem na přiměřené ochraně investice představující vklad partnerů do 

společného podniku, kterým je pořádání jednotlivých olympijských her, na druhé straně 

stojí hrozba monopolizace kulturního prostředí. 

Společenská odpovědnost firem v olympijském hnutí 

Přijetím programového dokumentu Towards a One Planet Olympics z roku 2005 se 

olympijské hnutí přihlásilo k globální odpovědnosti za trvale udržitelný rozvoj a  ochranu 

planety. Londýnské hry 2012 byly z tohoto pohledu považovány za nejzelenější v celé 

historii olympijského hnutí a to nejen z hlediska faktické šetrnosti k životnímu prostředí, 

ale také z hlediska akcentu, který byl věnován v průběhu příprav a konání samotných her 

globálním tématům ekologické, etické a sociální udržitelnosti deklarovaným v dokumentu 

nazvaném Sustainable Sourcing Code. Tento dokument vznikl ve spolupráci 

s mezinárodními nevládními organizacemi včetně Fair Trade a UNICEF a představuje 

metodické manuál pro sponzory a partnery mezinárodního olympijského hnutí. I přes 

maximální zájem zejména pořádající země o naplnění těchto ideálů se v průběhu LOH 

2012 v Londýně objevily některé kontroverzní momenty. Účast sponzorských korporací 

DOW CHEMICALS a BRITISH PETROL byla kritizována s poukazem na případy trvalého 

poškození životného prostředí zejména v případech katastrofy v Bhópálu a znečištění 

Mexického zálivu. Tradiční účast sponzorů z oblasti rychlého občerstvení 

a nealkoholických nápojů tradičně posílila debatu týkající se propagace nezdravého 

životního stylu a přípustnosti takového spojení s olympijskou tradicí a značky sportovního 

oblečení a obuvi musely čelit opakované kritice využívání levné pracovní síly v asijských 

zemích. Za úspěch je naopak možno považovat vznik hnutí PLAY FAIR 2012, které 

komunikuje nejen s organizátory jednotlivých olympijských her, ale i s nadnárodními 

korporacemi, jehož zásluhou některé globální firmy zveřejnily seznam svých asijských 

výrobců a podávají zprávy o situaci o poměrech a zlepšeních v tamních výrobních 

závodech.391 Jednou z nejúčinnějších forem je organizace petic a prohlášení 392 

vytvářejících permanentní tlak na globální firmy a organizační výbory olympijských her.  

Otázka vztahu Číny k respektování sociálních a politických práv a zároveň dodržování 

práv duševního vlastnictví se stala předmětem debaty, která vznikla na základě zjištění, že 

značkové oblečení firmy NIKE (navržené Ralph Lauren), bylo šito právě v Číně. Obsah 

                                                 
391  http://www.playfair2012.org.uk 
392 Např.  http://action.goingtowork.org.uk/page/s/light-the-flame-for-workers-human-rights 
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i atmosféru těchto debat dokládá například článek Oliviera Blanchard výstižně nazvaný 

Olympijské uniformy a odpovědnost vlastnictví. (Blanchard 2012). V této debatě se opět 

prokázalo, že současná praxe, kdy se na území USA fyzicky nevyrábí téměř žádný ze 

zmíněných značkových produktů a zdejší ústředí firmy je zaměřeno pouze na budování 

značky a marketingovou komunikaci, je velmi kontroverzní. V souvislosti s demonstrací 

ekonomické, ale i kulturní vyspělosti státu, bylo proto poukazováno na skutečnost, že 

k této vyspělosti patří i výsledky její vlastní materiální produkce. Praxe subdodávek 

a franchizových vztahů tyto aspirace neuspokojuje. Postavení USA jako monopolního 

držitele práv nebylo proto v diskurzu prezentováno jako úspěch či  dosažení nadřazeného 

postavení, ale jako výraz úpadku a to nejen ve smyslu socio-kulturním, ale z dlouhodobého 

hlediska i ekonomickém. Vysoká symbolická hodnota olympijských her ovlivnila vnímání 

této skutečnosti americkou veřejností a byla tak většinově vnímána jako poškození 

dobrého jména a národní hrdosti. Diskutovanou otázkou se proto stal nejen samotný fakt 

likvidace domácího textilního průmyslu, ale současně též problém pragmatické spolupráce 

se systémy soustavně obviňovanými z nedodržování sociálních a politických práv svých 

občanů a  získávajících komparativní výhodu levné pracovní síly právě díky tomuto 

porušování. Velmi negativně byla veřejností přijata odpověď olympijského organizačního 

výboru USA, která jednoznačně poukázala na skutečnost, že americký tým je plně 

sponzorován ze soukromých prostředků a řešení těchto otázek proto spočívá výhradně na 

rozhodnutí jeho sponzorů. Otázka společenské odpovědnosti firem se díky tomuto případu 

stal na pozadí globální marketingové akce opět viditelným a vlna kritiky, kterou si firma 

NIKE vysloužila, se neomezila jen na americkou mediální oblast. 

Společenská odpovědnost některých globálních značek formovala způsob jejich vlastní 

prezentace v průběhu LOH v Londýně. Vláda pořadatelské země ve snaze maximálně 

zefektivnit vstup zahraničního kapitálu do organizace her samotných a zároveň zabezpečit 

urbanistickou revitalizaci místa konání her přistoupila k nabídce výrazných investičních 

pobídek a vytvořila po dobu přípravy z příslušné části Londýna daňový ráj. Vzhledem ke 

skutečnosti, že tyto výhody byly nabídnuty partnerům olympijského programu TOP 

SPONZORS, tedy jedenácti již zmíněných globálních firem, neobešla se tato pobídka bez 

negativních ohlasů ve veřejnosti poukazujících na vysokou ziskovost těchto firem i ve 

standardních podmínkách. Celá kauza vyústila v situaci, kdy se firmy COCA-COLA, MC 
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DONALD´S, VISA a  GENERAL ELECTRIC pod tlakem veřejného mínění dobrovolně 

rozhodly vzdát se těchto výhod. 393  

Snaha olympismu o vytvoření mocné autonomní socio-kulturní identity s vlastními 

pravidly je patrná i v otázkách spojených s otázkami přerozdělování a distributivní 

spravedlnosti. Kromě uvedeného případu investičních pobídek je v otázkách daňových 

výhod a oprávněnosti zvláštního režimu pro olympijské hnutí možno například zmínit, že 

se v roce 2012  republikánský kongresman Marco Rubio navrhl přijetí zvláštního zákona  

Olympic Tax Elimination Act,  který by zajišťoval vynětí veškerých odměn amerických 

olympioniků 394 od daňových povinností. Jeho zdůvodnění bylo vyjádřeno později často 

citovaným výrokem, dle kterého by se Vítězství mělo slavit a nikoliv danit (RUBIO  2012). 

Socio-kulturní rozdíly, které v otázkách vztahu společnosti vztahu k distributivní 

spravedlnosti panují mezi odlišnými společnostmi se v kontextu olympijských her 

projevily v nenápadném ale vtipném domácím případu čerpajícím z přístupu zcela 

opačného. Ve stejné době byl zveřejněn magazínem MF Dnes smyšlený článek pod 

titulkem Krutá daň za medaile (KOHÁK 2012), který informoval o skutečnosti, že 

parlament České republiky přijal zákon, podle kterého dochází ke zvláštnímu zdanění 

příjmů olympijských vítězů, kterým tak po zdanění zůstane pouhá pětina těchto prémií. 

I když byl tento článek zveřejněn v pravidelné rubrice Objev, která periodicky přinášela 

ironické smyšlené články a fabulace, byla reakce na tuto informaci nebývale vysoká 

a vyvolala řetězový efekt kritických ohlasů a peticí prostřednictvím sociálních sítí, na 

kterých se šířila formou tzv. hoax.395 Tento článek s podtitulkem Olympijskou vesnicí se 

z českého tábora nese smutné heslo: Nechceme medaile! tak vtipně vystihl charakteristický 

rys české společnosti a jeho tendenci k rovnostářství, která učinila  humornou a absurdní 

novinářskou nadsázku předmětem společenské diskuze a citlivé reakce veřejnosti. 

 

 

 

 

                                                 
393 i.a. online : https://secure.38degrees.org.uk/page/s/olympic-tax-dodging-petition 
394 Olympijský výbor USA oficiálně zveřejnil, že držitelé zlatých, stříbrných a bronzových medailí byli 
oceněni částkami 25.000, 15.000 a 10.000 USD.    
395 http://www.hoax.cz/hoax/kruta-dan-za-medaile/ 
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Teror značky 

V průběhu letních olympijských her v Londýně došlo k doposud v historii nejvýraznějšímu 

omezení v oblasti individuálních lidských svobod v obecném slova smyslu, tak i svobody 

podnikání a současně výrazného omezení veřejného prostoru včetně televizního vysílání, 

internetu a dalších medií. Všechna tato omezení byla primárně konstruována ve prospěch 

sponzorů a oficiálních partnerů olympijského hnutí. Některá z těchto omezení vyplývala ze 

smluvních podmínek, přesto lze s úspěchem pochybovat o míře dobrovolnosti a svobody, 

se kterou slabší strana tohoto vztahu v daném případě tato omezení přijala, jako v případě 

diváků kupujících si vstupenku na sportoviště či místních dodavatelů a poskytovatelů 

služeb. Ještě závažnější omezení však představují případy omezující široký okruh osob, 

které do smluvních vztahů nijak nevstupovaly a přesto se staly předmětem poměrně široké 

restrikce jako v případě omezení svobody podnikání. 

Již dříve bylo zmíněno, že sportovní hodnoty a deklarované zásady mají vliv na hodnotový 

systém spočívající na svobodě jednotlivce a projevující se mimo jiné též možností 

rozvíjení svobodné ekonomické aktivity. Právě pro tuto oblast je významná garance 

ochrany hospodářské soutěže před jejím omezováním nebo celkovým vyloučením formou 

monopolů a jiných druhů skrytých či otevřených exkluzivit.396 Právě prvek soutěže je 

společným elementem ekonomické a sportovní sféry, což dokládá i zmíněný přenos 

sportovní terminologie do oblasti podnikání. Tento přenos může být v některých případech 

povrchní či módní, ale samotný koncept spravedlivých, předem daných, v průběhu hry 

neměnných a objektivně posuzovaných pravidel tvoří v obou případech základ koncepcí 

(FULLER 1998). Nejde přitom pouze o vztah hráčů navzájem, ale neméně též o hlídání 

hlídačů, povahu pravidel řešení sporů a  regulaci celkového rámce jinak do značné míry 

spontánního a živelného procesu. Požadavek rovných podmínek pro všechny hráče je 

obecně v příkrém rozporu s poskytováním jakýchkoliv výhod a exkluzivit. Toto pravidlo, 

které je považováno za součást koncepce Fair Play, patří ke klíčovým i v oblasti 

hospodářské činnosti, jejíž kompetitivní charakter je v moderních demokratických 

společenstvích považován za jeden ze základů svobodného trhu a demokracie. Složitost 

jeho uplatňování v oblasti hospodářské je sice nesouměřitelná se sportovním kláním 

(HAYEK 1971), o to více je palčivě vnímána viditelná disproporce mezi deklarovanými 

                                                 
396 Není sporu o tom, že ekonomická síla subjektů výrazně ovlivňuje jejich vyjednávací pozici a zajišťuje jim 
dominantní postavení. Legislativně je však omezena pouze určitá kvalifikovaná míra této nerovnosti, která je 
považována za nepřípustnou z hlediska jejího negativního dopadu na volný trh a zejména na konečné 
spotřebitele.. 
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hodnotami sportu a jejich praktickou implementací. O to více se tento problém stává 

viditelným při tak těsném partnerství obou oblastí, kterou lze v posledním období 

zaznamenat. Financování rozsáhlého a gigantického olympijského hnutí, které vedlo 

k těsné spolupráci globálních značek s vedením mezinárodním olympijského hnutí 

založeného na principu olympijského partnerství a zejména programu TOP zmíněného 

výše, představuje nepochybně významný monopol, který jeho účastníkům přináší zásadní 

komparativní výhodu oproti ostatním konkurentům. Celkové posouzení přípustnosti 

takových výhod z hlediska narušení pravidel volného přístupu do ekonomické soutěže je 

otázkou, jejíž zodpovězení přesahuje rámec této práce. Tato zmínka však byla učiněna 

právě s ohledem na otázku slučitelnosti této praxe se specifickou oblastí socio-kulturních 

norem sportovní oblasti vyjádřenou principem Fair Play.  

Mediálně nejznámějším omezením, jemuž museli čelit podnikatelé v průběhu 

olympijských her 2012 v Londýně, byl střet globálního řetězce McDonald´s s tradičním 

kulturou anglického stravování představovanou vlastními populárními bramborovými 

chips. Anglické prostředí chápe tuto krmi jako jeden z významných autostereotypů a proto 

se jen velmi neochotně podvolilo diktátu jednoho z nejmocnějších sponzorů olympijského 

hnutí. V londýnském olympijském areálu vyrostla dočasně největší světová provozovna 

rychlého občerstvení McDonald´s s kapacitou 1.200 zákazníků za hodinu a s obratem 

3 mil. GBP v průběhu her. Tento gigantický restaurant, který nahradil dosud největší 

provozovnu McDonald´s v Moskvě, však byl po skončení her uzavřen. Ústupkem domácí 

tradici bylo, že došlo k dohodě, podle které bylo umožněn prodej tradičního národního 

jídla Fish & Chips. Tato výjimka se však již nevztahovala na kombinace dalších jídel 

s hranolky ani na prodej samostatný. Velmi kontroverzní byl absolutní monopol týkající se 

bezhotovostního platebního styku, který vytvořila společnost VISA, která nechala 

z olympijského areálu odstranit 27 bankomatů akceptujících karty konkurenčních 

společností. Vytvořila tak situaci, kdy na všech sportovištích londýnské olympiády bylo 

dohromady 8 bankomatů které navíc přijímaly pouze VISA karty. Denní návštěvnost 

olympijských soutěží byla přibližně 800.000 a  tito návštěvníci platili buď hotově, což je 

ve Velké Britanii neobvyklé, nebo prováděli platby opět prostřednictvím VISA karty. 

Známá sportoviště jakými jsou fotbalový stadion ve Wembley nebo tenisový areál ve 

Wimbledonu dokonce zůstaly zcela bez jediného bankomatu. Jak poznamenala Rachel 

Straus ve svém kritickém příspěvku, někteří britští fotbaloví fanoušci, zvyklí na 

bezhotovostní platby tak trpěli po dobu soutěží doslova nuceným strádáním. (STRAUS  
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2012). BRITISH TELECOM dosáhl výlučného postavení tím, že na všech sportovištích 

instaloval placené přístupové wifi stanoviště a současně zakázal používání jakýchkoliv 

jiných způsobů připojení či využívání soukromých wifi spots. 397 Cena stanovená na 5.99 

GBP za 90 minut připojení představovala pro British Telecom exkluzivní zdroj vysokého 

zisku.  Proti výraznému omezení podnikání v průběhu her také protestovali londýnské 

svazy taxislužby, které kritizovaly nejen monopolizaci olympijské dopravy v rukou 

olympijských partnerů, ale též existenci zvláštních přednostních pruhů v centrálním 

Londýně, které upřednostňovaly tuto skupinu přepravců na úkor tradiční londýnské 

taxislužby, která rovněž patří k ikonám a národní anglickým autostereotypům (Millward 

2012). 

Hegemonie značek a prosazení jejich monopolních zájmů měla za následek rovněž dosud 

nebývalé omezení samotných sportovců. Zcela nové pravidlo, podle kterého byli sportovci 

povinni dostavit se k vyhlášení vítězů v oficiálním oblečení národní olympijské výpravy 

vyvolalo bouři protestů hlavně mezi sportovci samotnými. Nešlo pouze o zásah do osobní 

svobody jednotlivců, ale zejména o střet komerčních zájmů v podobě oficiálních sponzorů 

olympijského hnutí a sponzorů jednotlivých sportovců. Druhá zmíněná skupina tak měla 

velmi zúžený přístup k prezentaci své značky prostřednictvím výkonů konkrétních 

sponzorovaných sportovců. V praxi v jeho důsledku docházelo například k situaci, kdy 

atlet sponzorovaný značkou Adidas  byl nucen přebírat medailové ocenění v přímém 

televizním přenosu povinně oblečen do sportovního oblečení firmy Nike, oficiálního 

sponzora her.398 Ze strany některých národních olympijských výborů a sportovních 

organizací bylo porušení této povinnosti sankcionováno vysokým finančním postihem. 

Proti této praxi se pokoušelo protestovat prostřednictvím internetu řada sportovců a jejich 

zástupců. s ohlasem se setkala například tzv. revoluce bosých nohou ve formě výzvy 

některých amerických atletů k bojkotu nařízené a povinné uniformity v oblékání formou 

účasti bosých sportovců na slavnostních ceremoniálech a následným publikováním 

fotografií tohoto protestu na sociálních sítích. V otevřeném dopise zaslaném 

Olympijskému výboru USA kritizovali tito sportovci finanční dopady těchto omezení na 

další rozvoj jejich individuální sportovní kariéry i rozvoje celého sportovního odvětví 

(Nelson 2012 ; Bull 2012). Do potenciálního konfliktu s pravidly olympijského marketingu 

                                                 
397 http://www.bt.com/ 
398 s podobným omezením se potýkal v minulosti i úspěšný český olympionik Aleš Valenta, který byl 
donucen dostavit se k slavnostnímu převzetí zlaté olympijské medaile v akrobatickém lyžování na 
olympijských hrách v Salt Lake City v roce 2002 v helmě s přelepeným logem firmy, která nebyla na 
aktuálním seznamu olympijských sponzorů.  
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se dostal i nejúspěšnější účastník olympijských her americký plavec Michael Phelps a to 

zveřejněním svých portrétů z dílny fotografky Annie Leibovitz v plavkách s logem firmy 

Louis Vuitton na internetu. Současně bylo z obsahu některých internetových stránek 

zřejmé, že se plavec stal novou tváří marketingové kampaně firmy Lous Vuitton. Jelikož 

však nebylo jednoznačně prokázáno zda se tyto fotografie na internet dostaly s vědomím 

samotného aktéra, nebyl vůči plavci vyvozen žádný postih. Kauza sama však měla 

preventivní účinek vůči dalším sportovcům vzhledem k své vysoké publicitě a posílila tak 

efektivitu restrikce. (CARUSO-CABRERA 2012) Olympijský organizační výbor dal 

najevo, že nehodlá přehlížet žádné sebemenší porušení těchto pravidel a demonstroval to 

na několika velmi viditelných případech, jakými byla mezi jinými i populární kauza tzv. 

neoficiálních kondomů konkurenční australské společnosti ANSELL, kdy zasahoval ve 

prospěch sponzora her společnosti DUREX, která v olympijské vesnici jako svoji 

marketingovou kampaň podmíněnou exkluzivitou rozdala sportovcům 150.000 exemplářů 

svých výrobků.  Ve svém vyjádření k této kauze organizátoři zdůraznili že skutečně žádný 

výrobek, která nebyl oficiálně schválen nemá v olympijské vesnici své místo (Arguello  

2012). 

S výrazně negativním ohlasem mezi sportovci se setkal zcela nový druh omezení, který 

představovala pravidla pro bloggování a používání sociální sítě v průběhu olympijských 

her IOC Social Media, blogging and Internet Guidelines for participants and other 

accredited persons at the London 2012 Olympic Games 399 označovaná zkráceně jako tzv. 

Twitter Rules. Kromě obecných zákazů užívání sociálních sítí sportovci k jakýmkoliv 

komerčním účelům totiž tato pravidla obsahovala velmi konkrétní restrikce týkající se 

uveřejňování jakýchkoliv audiovizuálních záznamů pořízených ze sportovišť či olympijské 

vesnice, komentářů s výjimkou komentářů vlastních výkonů a používání olympijské 

symboliky. Pravidla nařizovala sportovcům blogovat ve formě deníku a v první osobě 

a zakazovala jakoukoliv činnost nahrazující novinářskou práci. Jak ve svém článku v listu 

The Guardian vtipně poznamenala Esther Addley, v praxi to znamenalo, že sportovci 

nesměli na svém blogu zveřejnit co snídali, pokud výrobce cereálií nebyl oficiálním 

dodavatelem londýnských olympijských her. (ADDLEY 2012). Je však třeba vzít v úvahu 

i protiargumenty poukazující na možnosti zneužití zdánlivě soukromých příspěvků pro 

komerční účely, vliv sociálních medií na pokles účinnosti sponzoringu, nejednotnost vnější 

prezentace národních výprav a v některých případech i k jistému druhu nezodpovědnosti 

                                                 
399 www.olympic.org 
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bloggerů jinak standardně předpokládanému u kvalifikovaných akreditovaných novinářů, 

což dokládá například  Arcus Fisher ve svém příspěvku Kontrola nekontrolovatelného, ve 

kterém porovnává do detailů profesionálně nacvičené reakce sportovců pro jejich televizní 

vystoupení a tiskové konference s jejich spontánními a často velmi rozporuplnými 

příspěvky na sociálních sítích (FISHER 2012). Snaha o eliminaci těchto jevů podpořená 

ještě naprosto dominantní snahou o bezpečnost celé akce vedla pořadatele i k zákazu 

používání wi-fi sítí kontrolovaného speciálními inspektory vybavenými detekčními 

přístroji, kteří byli v průběhu her označování jako Wifi Police.  

Vliv značek se plně projevil v dosud nepoznané míře též v oblasti omezení diváků 

sledujících osobně sportovní klání na jednotlivých sportovištích. Značky jako 

démonizovaný symbol moci, hrozba demokracii, a jako symbol omezování individuálních 

svobod byly vnímány jejich diváky ještě před samotným zahájením her letní olympiády 

v Londýně 2012. Zveřejněná přísná pravidla stanovená oficiálními sponzory her se stala 

předmětem spekulací tisku i blogosféry a neurčitost těchto omezení přispěla k atmosféře 

strachu. Nejistota a strach z vyloučení z možnosti sledování sportovních událostí se ve 

veřejném mínění zejména v USA a Velké Británii stalo předmětem zjitřené společenské 

diskuze probíhající na sociálních sítích i v mediích většinou na pozadí příkladů tradičních 

komerčních rivalů, jakými například jsou COCA COLA vs. PEPSI nebo NIKE vs ADIDAS.  

Sám předseda organizačního výboru her v některých svých prohlášeních například 

avizoval, že nebude pravděpodobně umožněn vstup návštěvníkům her oblečeným ve  

značkovém tričku PEPSI a svými neurčitými výroky se ještě týden před zahájením her 

podílel na vytvoření ovzduší nejistoty (REYNOLDS 2012). Množství neoficiálních 

interpretací, fámy a bulvární spekulace ovlivnily veřejné mínění do té míry, že byl 

organizační výbor her nucen vydat několik oficiálních prohlášení, ve kterých výslovně 

přislíbil, že bude návštěvníkům olympijských her ponechána svoboda osobní volby oděvu, 

bez ohledu na jejich výrobce  (i.a. MALIK 2012). Mezi omezení diváků patří také případy 

již zmíněného omezení volné soutěže podnikatelů, protože v jejich důsledku byla omezena 

nabídka, volný trh a tím také cenová hladina nabízených produktů a služeb. Týká se to 

všech již zmíněných restrikcí včetně rychlého občerstvení, taxislužby, internetového wifi 

připojení, platebního styku a dalších oblastí olympijského monopolu. 

Kromě uvedených faktorů projevujících se přímo v místě konání sportovních akcí byla 

zásadním způsobem patrná restrikce projevující se globálně formou omezení svobody 

televizního vysílání. Zásadní podíl na financování moderního olympismu plyne tradičně 
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z příjmů  prodeje vysílacích práv. Tento zdroj pokrývá v současné době více než dvě 

třetiny rozpočtu MOV. Za přenosy londýnské olympiády zaplatila americká společnost 

NBC rekordní částku 1,18 mld USD, pro ale současně prodala reklamní čas za 1.3 mld 

USD. Pro porovnání vývoje cen vysílacích práv olympijských her je možno uvést, že tato 

cena činila v případě OH v Římě v roce 1960  1.2 mil USD, zatímco v roce 2008 na OH 

v Pekingu činila již 1,739 mil USD. 400 Dle údajů zveřejněných ČTK cena 

třicetivteřinového reklamního spotu tak činila v roce 2012 až 900.000 USD.401 Oproti 

předchozím olympijským hrám v Pekingu v roce 2008 došlo k zvýšení výnosu finančních 

prostředků získaných prodejem vysílacích práv o 51 %, což ve finančním vyjádření 

představuje částku 3.9 mld.USD. Tyto hry se tak staly dle své sledovanosti celkově jednou 

z pěti nejsledovanějších událostí světových dějin a v USA nejsledovanější vůbec v celé 

televizní historii a to navzdory časovému posunu a konkurenci ostatních informačních 

medií zejména v podobě sociálních sítí a internetových streamů. 

Z těchto údajů je patrné, že vliv značek prostřednictvím investic do televizního reklamního 

vysílacího času se výrazně zintenzívnil. Tradiční projevy vlivu na televizní vysílání, za 

které je považován diktát reklamních společností v podobě přerušování vysílání 

reklamními spoty, či přerušování samotného sportovního utkání za účelem zařazení spotů, 

bylo doplněno novou formou zvýhodnění inzerentů. Ekonomická moc globálních značek 

se projevila v průběhu her letní olympiády v Londýně v roce 2012 zejména na území USA, 

kde bylo ve prospěch zvýšení sledovanosti odmítnuto vysílací společností zařazení 

některých přímých přenosů z her, které byly následně odvysílány s několikahodinovým 

zpožděním, zato však z hlediska účinnosti reklamy v nejcennějším denním čase 

označovaném jako prime time. Tato praxe vyvolala bouři nevole a byla široce kritizována 

zejména v amerických mediích, z hlediska komerčního však svůj účel splnila. S kritikou se 

setkal zejména fakt, že jeden z nejsledovanějších vrcholů atletických soutěží, jímž je sprint 

na 100 metrů, nebylo možno sledovat v přímém přenosu. S ohledem na charakter 

sportovního soutěžení je pochopitelné, že povaha účasti na přímém přenosu takového 

závodu má zcela jedinečný charakter v porovnání s jinými společenskými či kulturními 

akcemi přenášenými živým vysíláním. Tato okolnost byla negativně vnímána o to více, že 

výsledky tohoto závodu byly okamžitě zveřejňovány prostřednictvím internetového 

                                                 
400 http://www.olympic.org 
401  ČTK in http://www.financninoviny.cz 11.8.2012 
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zpravodajství a sociálních sítí.402 Současně tato skutečnost podnítila další vlnu společenské 

debaty týkající se vztahu tradičních medií a internetového zpravodajství zejména 

s ohledem na jejich možnou manipulaci a kontrolu ze strany nadnárodních vysílacích 

společností či vlád (i.a. SANDOMIR  2012).  

Zvláštní pozornost zaslouží kontroverze týkající se přenosu zahajovacího ceremoniálu letní 

olympiády v Londýně společností NBC. Zahajovací ceremoniál je zcela specifický druh 

společenské události, která je dlouhodobě připravována hostitelskou zemí, dlouhodobě 

očekávána světovou veřejností a její sledovanost je z celého průběhu her jednoznačně 

nejvyšší. I když zcela pomineme hlediska umělecké  kritiky a záměrně abstrahujme též od 

hodnocení míry naplnění stanovených cílů tvůrců a očekávání publika, zůstává faktem, že 

se na zahajovacím ceremoniálu podílejí nejvýznamnější představitelé kulturní tradice 

pořadatelské země. V současnosti je v tomto ohledu patrný posun od tradiční prezentace 

představitelů tzv. vysoké kultury v podání operních pěvců, dirigentů, orchestrů a tanečníků 

ke kultuře masové a populární, prezentované zejména prostřednictvím masově oblíbené 

populární hudby a filmových herců. Novinkou olympijských her v Londýně 2012 byla 

prezentace významných vědeckých osobností, která zapadala do celkového symbolického 

rámce zahajovacího ceremoniálu zdůrazňujícího vliv nových technologií a zejména médií 

na současnou podobu světa. Zahajovací ceremoniál má tak vždy i určité adorační aspekty 

projevující se prostřednictvím prezentace kulturních a historických stereotypů vztahujících 

se k pořadatelské zemi. Londýnský zahajovací ceremoniál se opíral o tradiční symbolickou 

prezentaci historie a významu hostitelské země v kontextu kulturního vývoje lidstva. 

Zvláštní akcent byl přitom položen zejména na dnešní multietnicitu původně převážně 

homogenního anglického prostředí demonstrovanou nejen ceremoniálem samotným, ale 

i samotným výběrem konání her v oblasti East London, která je z hlediska sociálního, 

kulturního a etnického považována za britský Melting Pot (KOLÁŘ  2012). Zahajovací 

ceremoniál proto zahrnoval kromě reminiscencí na historii ostrovního státu také důraz na 

jeho význam v industriální revoluci, rozvoje občanských práv včetně rovnoprávnosti žen 

a rovněž jeho tradiční  význam v boji proti nedemokratickým režimům a světovému teroru. 

Přenos tohoto ceremoniálu společností NBC byl však v okamžiku, kdy došlo ke 

vzpomínkové akci na oběti teroristických útoků v Londýně 7. července 2005, přerušen 

a místo něj byl zařazen do vysílání pro americké diváky rozhovor s populárním plaveckým 

reprezentantem USA. Tento nešetrný krok byl vnímán ze strany pořadatelské země velmi 
                                                 
402 Tato situace se dá s jistou dávkou nadsázky přirovnat k  předčasnému prozrazení pointy čtenáři 
detektivního příběhu. 
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citlivě a to zejména s ohledem na tradiční britsko-americké spojenectví v průběhu 

posledních let zásadně poznamenaných teroristickými útoky v USA v roce 2001. Je třeba 

vzít v úvahu, že právě tyto události jsou s odstupem chápány jako významný přelom 

v historickém, kulturním a politickém diskurzu nastolujícím v mnohých ohledech nová 

paradigmata a způsob akceptace je proto vnímán se zvýšenou citlivostí (BORRADORI 

2005). Reakce televizní společnosti NBC formulovala důvody svého rozhodnutí velmi 

pragmaticky s odvoláním na primárně zábavní funkci svého vysílání a nutnost 

přizpůsobení vysílacího schématu specifikům amerického diváka. Množství negativních 

komentářů k tomuto rozhodnutí dokazuje výraznou odlišnost kulturně podmíněného 

vnímání případu i jinak jazykově i politicky spřízněných společenství. (HIESTAND 2012). 

Olympismus jako specifický předmět výzkumu sociálních věd 

Téma případové studie bylo zvoleno s ohledem na autorovo profesní zaměření i osobní 

zkušenost získanou v souvislosti s vlastními aktivitami v prostředí amatérského sportu 

v domácím prostředí i v průběhu zahraničního působení. S rolí značky a ochranné známky 

v olympijském sportu tak byl konfrontován souběžně v několika rovinách. Z pozice 

profese advokáta se v minulosti účastnil strategického plánování, vyjednávání a smluvního 

zabezpečení reklamy, sponzoringu, spotřebitelských soutěží a dalších forem marketingové 

komunikace globální značky v prostředí olympijského sportu. Tato znalost olympijského 

prostředí pak byla využita i při zkoumání problematiky genderových otázek, které vyústilo 

v publikaci článku věnovaného této problematice na pozadí OH v Londýně v roce 2012 

(FRISCHMANN 2012). V moderním olympismu je možno nalézt ve výjimečně 

koncentrované a explicitní podobě heterogenní kulturní prvky, kulturní stereotypy 

a autostereotypy, vysokou míru symbolizace, prvky akulturačních a nivelizačních tendencí, 

snahy o monopolní ovládnutí symbolické báze komunikace, střet hodnotových systémů 

v multikulturálním prostředí, komplikovaný a ambivalentní vztah ke kulturní tradici 

a mnoho dalších v této práci pojednávaných fenoménů. Olympijské hnutí reprezentované 

ve své vrcholné podobě olympijskými hrami v současné podobě odráží zcela ojedinělý 

obsah a formu globální mezikulturální komunikace, která probíhá vlivem současné 

moderní technologie synchronně a vícesměrně. Kombinace tradičních a nových médií ve 

společnosti sítí umožňuje v tomto rozměru doposud nepoznaný přenos množství 

symbolických sdělení, hodnot, emocí, informací a současně komplexů kulturních vzorců. 
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Olympijské hnutí představuje ojedinělé prostředí, jehož zkoumání napomáhá postižení 

sociální dynamiky a jejích trendů a představuje vhodný předmět multidisciplinárního 

výzkumu včetně hlediska kulturní antropologie, sociologie, behaviorální ekonomie 

a dalších oborů. Pro výzkum působení a role značky a ochranné známky v moderní 

společnosti je tato oblast jedinečná, neboť soukromé financování olympijského hnutí ze 

strany globálních korporací tento gigantický projekt zásadním způsobem umožňuje. Vliv 

značek na prostředí olympijského sportu s sebou přináší nezbytnou konfrontaci historické 

tradice a soudobého komercionalizovaného pojetí vrcholového sportu; konfrontaci 

globalizačních tendencí s prvky autonomními; střet univerzalistických hodnotových 

systémů se alternativami představovanými specifickými  národními  kulturami a mnohé 

další hodnotové a kulturní střety příznačné pro současnou epochu, k jejichž tematizací 

a prezentaci toto prostředí významně přispívá.   

Cílem případové studie bylo proto s ohledem na výše uvedené zkoumání mechanismů 

a forem, kterými značky a korporace významným způsobem ovlivňují prostředí 

olympijského sportu, ze kterého na straně jedné čerpají komerční monopol a zvyšují tak  

i svůj potenciál úspěšnosti marketingové komunikace a na straně druhé se stávají 

relevantním stavebním prvkem a činitelem olympijského hnutí spoluvytvářejícím jeho 

symbolickou bázi i samotnou organizační platformu. 
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G    Výzkum percepce značky a jejího vlivu na
  spotřebitelské chování vysokoškolských studentů  

 

1.  Cíl výzkumu a jeho metoda 

 Cílem výzkumu formou dotazníkového šetření bylo ověření následujících hypotéz: 

• Respondenti přisuzují značce relativně vysokou záruku kvality a spolehlivosti a to 

i přes skutečnost, že tito respondenti představují ekonomicky vzdělávající se mladé 

lidi, tedy relativně poučené spotřebitele vědomé si do značné míry přesvědčovacích 

mechanismů marketingových praktik. 

• Zkoumaná věková skupina přikládá používání značkových výrobků význam i při 

hodnocení osob svého okolí a sama se na tuto skutečnost adaptuje ve svém 

pracovním a osobním životě. 

• Zvýšená citlivost k značkovým výrobkům jako symbolům společenské prestiže 

a statusově stratifikačního kriteria se vyskytuje mezi dětmi školního věku 

a středoškoláky. Mezi vysokoškoláky intenzita této funkce značky klesá. 

• Při svém spotřebitelském rozhodování respondenti přisuzují vysokou míru 

důvěryhodnosti osobním doporučením. Tradičním formám reklamy důvěřují méně 

a jsou relativně málo vědomě ovlivnitelní osobností doporučovatele vystupujícího 

v reklamě. 

• Ačkoliv mezi mladými lidmi orientovanými na studium ekonomie a marketingu 

není v českém prostředí doposud koncept odpovědného spotřebitele respektujícího 

zásady spravedlivého obchodu rozvinut i přes relativně dobrou informovanost, 

přesto lze v nákupním rozhodování části respondentů zaznamenat přinejmenším 

deklarovaný zájem o tuto problematiku a aktivní a zodpovědný přístup k vlastnímu 

spotřebitelskému chování. Tento přístup je v dotazníkovém šetření doložen buď 

skutečným chováním respondentů, či deklarován v rozporu se skutečností ve snaze 

vyhovět tlaku socio-kulturního paradigmatu odpovědného spotřebitele a odstranit 

kognitivní disonanci a sociální rizika vzniklá nebezpečím veřejného odhalení 

zmíněného deficitu. 
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 Zvolená metoda a průběh výzkumu 

 

• Výzkum probíhal od září do prosince 2012 mezi studenty 2. ročníku bakalářského 

studia studijního programu Právo a management, Škoda Auto vysoká škola. 

Jedná se o soukromou vysokou školu ekonomického zaměření. Většina studentů 

z Mladé Boleslavi nepochází ani v ní nebydlí. Vzorek respondentů nevykazuje 

specifické rysy z hlediska socioekonomického zázemí rodiny, jedná se však 

o relativně homogenní skupinu z hlediska věkové struktury a profesní orientace. 

Věk respondentů se pohyboval mezi 18 až 26 lety. Ve složení respondentů mírně 

převažovali muži, jejich poměr zastoupení byl v každém z pěti kol dotazníkového 

šetření odlišný. 

• Respondentům se dostalo předem informace o dobrovolnosti a anonymitě 

výzkumu. Výzkum se sestával z celkem pěti dotazníkových průzkumů 

zadávaných respondentům s odstupem čtrnácti dnů v průběhu seminární výuky.  

• V jednotlivých kolech se průzkumu účastnilo nestejné množství respondentů. 

Počty respondentů u jednotlivých kol dotazníkových šetření činily 122, 141, 132, 

101 a 116 účastníků. Odlišný počet respondentů byl ovlivněn pouze variabilní 

účastí studentů na seminářích.  

• Jednotlivé dotazníky obsahovaly 3 až 8 převážně uzavřených otázek s několika 

možnostmi odpovědí. Jejich vyplňování se probíhalo formou volby pouze jedné 

z možností.  

• Dotazníky byly distribuovány mezi respondenty na začátku seminární výuky, čas 

určený pro jejich vyplnění činil 90 minut. Respondenti odevzdávali vyplněné 

dotazníky až po uplynutí celé časové lhůty 90 minut bez ohledu na skutečný čas 

nutný k jejich vyplnění. Interakce mezi jednotlivými testovanými osobami nebyla 

povolena. 

• Hodnocení výsledků vycházelo jak z absolutních získaných hodnot, tak 

i poměrného percentuálního zastoupení. Pro optimální prezentaci získaných 

výsledků bylo použito grafické zpracování získaných výsledků za použití metody 

koláčových grafů a tabulek. 
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2. Analýza získaných dat  

 

Vztah respondentů ke garanční funkci značky 

Jedním z cílů výzkumu bylo ověřit míru působení garanční a stratifikační funkce značky ve 

zvoleném relativně homogenním specifickém prostředí vysokoškoláků ekonomického 

zaměření studia, tedy respondentů relativně poučených o historii, podstatě a trendech 

marketingu a využívání vědomých i nevědomých složek tržních motivů k přenosu 

kulturních vzorců a ovlivňování nákupního chování. Jednou ze zkoumaných otázek byla 

míra rezistence vůči běžným marketingovým praktikám komunikace značky ovlivněná 

touto profesní znalostí. Provedený výzkum však dokázal vysokou míru důvěryhodnosti, 

kterou respondenti i tohoto specificky vybraného segmentu přikládají garanční funkci 

značky. Za záruku kvality považuje značku 71 % respondentů (rozhodně ano - ano - spíše 

ano). Kategorické popření zkoumané teze provedlo pouhé 1 % respondentů (graf č.1). 

 

Graf č.1: Myslíte si, že jsou značkové výrobky zárukou kvality ? 

N = 101

Spíše ano
48%

Ano
19%

Spíše ne
28%

Rozhodně ne
1%

Rozhodně ano
4%

 

Vztah respondentů ke statusové a stratifikační roli značky 

Za výraz společenské prestiže považuje značkový výrobek 80% respondentů 

(rozhodně ano - ano - spíše ano) Tento vysoký počet potvrzuje vysokou míru efektivity 

statusové funkce značky mezi respondenty (graf č. 2), 37 % respondentů dále uvádí, že 

používání značkových výrobků hraje roli v jejich hodnocení lidí, se kterými přicházejí do 

styku (graf č.3).  
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Graf č 2:Myslíte si, že jsou značkové výrobky výrazem společenské prestiže ? 
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Graf č 3 : Hrají značkové výrobky roli ve vašem hodnocení lidí ? 

N = 141

Spíše ano
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Z hlediska typu značkových výrobků, které hrají roli při hodnocení druhých osob 

respondenty je na předních místech odpovědí zastoupena obuv (31 %)  a oblečení (31 %), 

zatímco např. značka mobilních telefonů či parfémů dosahuje poloviční úrovně 

významnosti s hodnotou 15 %  (graf č.4).   
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Graf č.4 : Jaké typy značkových produktů hrají roli při vašem hodnocení lidí ? 

N = 141 
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Dotazníkový výzkum ve vymezeném segmentu respondentů prokázal zvýšenou vnímavost 

na poziční funkci značek v mladším a středním školním věku, kdy se s posměchem 

týkajícím se používání neznačkových výrobků setkalo na základní škole 41 % všech 

respondentů. Tato hodnota v daném segmentu vzrůstá ve skupině středoškoláků na úroveň 

66 % a ve vysokoškolském prostředí byl tento jev zaznamenán už jen u pouhých 14 % 

respondentů (tabulka č.1). Při hodnocení takto získaných údajů je zapotřebí zohlednit nejen 

odlišnou obecnou rozumovou vyspělost související s měnící se věkovou strukturu prostředí 

ovlivňující přijímané kulturní vzorce, ale též nestejnou úroveň homogenity prostředí na 

škále základní škola - střední škola - vysoká škola.  

 

Tabulka č.1: Setkali jste se ve školním úprostředí s posměchem v souvislosti s používáním 
neznačkových výrobků ? 

 
 Ano  (%) Ne (%) 

Základní škola     (N = 122) 41 59 

Střední škola       (N = 122) 66 34 

Vysoká škola      (N = 122) 14 86 
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Respondenti vyjádřili přesvědčení, že používání značkového oblečení má vliv na proces 

přijímání do zaměstnání (graf č.5) v 53 % (rozhodně ano - ano - spíše ano). Rezolutní 

popření tohoto vlivu se vykytuje pouze v 8 % případů. Význam značkového oblečení 

výrobků při výběru partnera (graf č.6) uvádí 48 % respondentů (rozhodně ano - ano - spíše 

ano). Kategorické popření tohoto vlivu uvedlo 10 % respondentů. Tyto výsledky 

vypovídají o vztahu respondentů k sociálním situacím, do kterých se vzhledem ke svému 

věku dostávají s očekávanou zvýšenou frekvencí. Funkce orientačního ukazatele 

a hodnotového vodítka je proto v obou případech pro téměř polovinu respondentů dobře 

známá a očekávaná. Z toho lze dovozovat v těchto situacích na relativně vysokou 

schopnost adaptace vlastního spotřebitelského chování  respondentů vůči zkoumanému 

sociálnímu očekávání. 

Graf č.5: Hraje podle vás značka oblečení roli v procesu přijímání do zaměstnání ? 

N = 141 

Rozhodně ano
12%

Spíše ano
32%

Ano
19%

Spíše ne
29%

Rozhodně ne
8%

 
 

Graf č. 6 : Hraje značka oblečení roli při výběru partnera ? 

N = 141
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Statusová funkce značky je reflektována též stupněm vnímavosti vůči padělkům 

značkových výrobků a rozsahem a mírou společenské akceptace jejich používání. 

Z hlediska genderového dotazníkové šetření prokázalo vyšší vnímavost vůči 

napodobeninám značkovým výrobkům u žen, kdy tuto vnímavost vědomě uvedlo  

(rozhodně ano - ano - spíše ano) 75 % respondentek v porovnání s  68 % mužů (tabulka 

č.2). Získané výsledky je nutno konfrontovat s faktem, že nejčastější výskyt padělaného 

značkového zboží je zaznamenán u textilního zboží a módních doplňků, což do značné 

míry tento rozdíl vysvětluje. 

 

Tabulka č.2: Všímáte si napodobenin značkových výrobků ve svém okolí ? 

 
Rozhodně ano 

(%) 

Ano 

(%) 

Spíše ano 

(%) 

Spíše ne 

(%) 

Rozhodně ne 

(%) 

Muži 

N = 86 
19 16 33 29 3 

Ženy 

N = 36 
17 8 50 21 4 

 

Výzkum byl zaměřen též na míru tolerance vůči vlastnímu používání napodobenin 

značkových výrobků u různých segmentů výrobků (tabulka č. 3). V tomto srovnání se jako 

nejpřijatelnější jevilo respondentům použití napodobenin módních doplňků a sportovního 

oblečení. Na opačném konci stupnice tolerance figurují výrobky spotřební elektroniky 

a nejmenší toleranci vůči napodobeninám uvedli respondenti pro segment parfémů. 

Tabulka č.3: Koupili byste si napodobeninu značkového výrobku, budete-li mít zaručeno, 

že nebude odhalena ? 

N = 122 
Rozhodně ano 

(%) 

Ano 

(%) 

Spíše ano 

(%) 

Spíše ne 

(%) 

Rozhodně ne 

(%) 

Sportovní oblečení 4 8 26 32 30 

Parfém 4 7 30 32 27 

Módní doplněk 5 19 28 32 16 

PC / Mobile 1 4 6 20 69 
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Značkové výrobky a kvalita života 

Názor respondentů na vliv značkových výrobků na kvalitu života představuje ověření 

hodnot sdílených v daném případě generačně a ilustrující odraz vědomých a nevědomých 

prvků působení paradigmatu značkového myšlení (graf č. 7). Kladně odpovědělo na otázku 

37 % respondentů (rozhodně ano - ano - spíše ano). K otázce omezení svých výdajů 

v jiných oblastech ve prospěch nákupu značkového produktu (graf č. 8) se vyjádřilo kladně 

(rozhodně ano - ano - spíše ano) 51 % respondentů. V tomto případě má vysoká hodnota 

tohoto údaje vypovídací hodnotu jak z hlediska zkoumané funkce názoru na kvalitu života, 

tak i funkce statusové role značky. 

Graf č.7 : Mají podle vás značkové výrobky vliv na kvalitu života ? 

N = 101

Rozhodně ano
1% Spíše ano
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Rozhodně ne
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Graf č.8: Jste ochotni omezit svoje výdaje ve prospěch koupě luxusního značkového 
výrobku ? 

N = 101

Rozhodně ano
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40%
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Získané výsledky dokládají, že ačkoliv se v případě respondentů jedná o osoby 

ekonomicky činné pouze omezeně, přesto nadpoloviční většina vyslovila souhlas 

s omezením svých výdajů ve prospěch nákupu luxusního značkového výrobku. Tento údaj 

odráží vysoký význam garanční a statusové role značky v hodnotovém systému 

respondentů a současně vypovídá o vysoké míře aspirativní funkce, kterou značce 

respondenti přikládají. Tento údaj koresponduje s výsledky šetření názorů a vlastních 

zkušeností respondentů s vlivem značkových výrobků na hodnocení lidí v osobních 

a pracovních vztazích zmíněnými dříve. 

S ohledem rozšiřující se formy e-commerce, tedy nakupování prostřednictvím internetu 

a sociálních sítí, byly při výzkumu využity i dotazy týkající zkoumání potenciálního 

ohrožení osobní svobody v prostředí elektronických sítí (graf č.9), ve kterém 41 % 

respondentů z řad vysokoškolských studentů vyslovila názor, dle kterého internetové sítě 

neomezují lidskou svobodu. Obavu o ochranu svého soukromí na internetu (rozhodně ano- 

ano - spíše ano) oproti tomu vyslovilo 77 % respondentů (graf č. 10) 

Graf č.9: Domníváte se , že internetové sítě omezují lidskou svobodu ? 
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Graf č.10 : Cítíte obavu o ochranu svého soukromí na internetu ? 
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Zkoumání faktorů ovlivňujících nákupní chování respondentů 

Tato část výzkumu byla zaměřena na zkoumání vybraných faktorů, které představují 

moderní tendence marketingové komunikace značky. Z tohoto důvodu nebyl předmětem 

zkoumání vztah respondentů ke klasickým formám reklamy, ale k faktorům, které vývoj 

současného marketingu výrazně modifikují. Zkoumané prvky přímého marketingu, Word 

of Mouth marketingu, Buzz marketingu a příbuzných technik založených na osobním 

kontaktu vzájemně blízkých a důvěřujících si osob v tomto šetření vykázaly vysoké 

hodnoty. Osobní doporučení je dle získaných údajů (graf č.11) relevantním kriteriem 

ovlivňujícím nákupní chování pro více než tři čtvrtiny respondentů (rozhodně ano - ano - 

spíše ano).  

 

Graf č.11: Necháváte se při výběru značky ovlivnit lidmi, kterým osobně důvěřujete ? 
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Současně se 81 % respondentů sama aktivně zapojuje (rozhodně ano - ano - spíše ano) do 

doporučování oblíbených značek okruhu svých známých (graf č.12). Tento údaj svědčí 

o adekvátnosti zvoleného akcentu globálních firem na formy marketingové komunikace 

značky založené na mechanismu osobního přenosu důvěry potvrzujícího jeho vysokou 

efektivitu zejména ve srovnání s klasickými formami reklamy. 
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Graf č.12:  Doporučujete svým známým značky oblíbených výrobků ? 
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Vztah k tradičním formám marketingu byl respondenty vyjádřen ve výsledcích zkoumání 

jejich vztahu k televizní reklamě (graf č.13), ve kterém téměř tři čtvrtiny respondentů 

(72 %) uvedly, že je televizní reklama obtěžuje (rozhodně ano - ano - spíše ano). Tento 

údaj je možno vztáhnout k výše uvedené vysoké hodnotě přikládané moderním 

marketingovým postupům založeným na osobním a individualizovaném přenosu 

afektivního marketingového potenciálu. Z tohoto srovnání i provedené šetření ilustruje 

důvodnost opouštění donedávna jednoznačně dominujících forem reklamy a oprávněnost 

moderních trendů efektivity marketingu. 

 

Graf č.13: Obtežují vás televizní reklamy ? 
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V provedeném srovnání schopností ovlivnění nákupního rozhodování odbornými 

oceněními a certifikáty (graf č.14), dosahují výsledky vlivu těchto faktorů oproti osobnímu 

doporučení výrazně nižších hodnot - v daném případě 47 % respondentů  (rozhodně ano - 

ano - spíše ano). Tento údaj je možno interpretovat v souladu s převažující tendencí 

moderního marketingu značky, jímž je důraz na emocionální stránku nabídky. Vzhledem 

ke skutečnost, že ocenění a odborné certifikáty jsou z velké části (i když nikoliv výlučně) 

spjaty s užitnými a svojí podstatou racionálními vlastnostmi výrobku, je možno tento 

rozdíl v získaných hodnotách přičítat právě i tomuto důvodu. 

 

Graf č.14:  Řídíte se při nákupu též oceněními výrobků a cerifikáty ? 
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Působení marketingových praktik na iracionální složky osobnosti bylo zkoumáno též ve 

vztahu respondentů ke skutečnosti vyvolávající jejich potenciální kognitivní disonanci, jak 

je tomu v případě, že je výrobek propagován osobností, která jeho vlastnostem zjevně 

technicky nerozumí (graf č.15) . Tato disonance dle získaných výsledků nenastává u 43 % 

respondentů (rozhodně ne - spíše ne). Tento údaj je nutno interpretovat v souladu s výše 

uvedenou skutečností, dle které jde o specifický okruh respondentů ekonomicky 

vzdělaných či vzdělávajících se. 
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Graf č.15: Vadí vám, když známé osobnosti propagují výrobky, kterým nerozumí ? 

N = 132

Rozhodně ano
12%

Spíše ano
12%

Ano
33%

Spíše ne
25%

Rozhodně ne
18%

 

 

Vztah respondentům k  tzv. tvářím značky byl zkoumán i z hlediska jejich míry atraktivity 

a cílů případných aspirací respondentů. Možnost stát se součástí reklamní kampaně při 

abstrahování od všech finančních výhod (graf č.16) je dle získaných údajů lákavá 

(rozhodně ano - ano - spíše ano) pouze menší část respondentů (44 %). V tomto případě 

lze rovněž ze získaných údajů usuzovat na vliv vzdělání na aspirace respondentů, ale 

současně je nutno vzít v potaz nemožnost dokonalého abstrahování od hmotných výhod 

získaných statusově například ve smyslu budoucího uplatnění respondentů. 

 

Graf č.16: Přijal/a byste neplacenou nabídku stát se tváří reklamní kampaně známé 

značky ? 
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Při zkoumání vlivu osobností vystupujících v marketingové komunikaci značky (graf č.17) 

byly šetřením zjištěny významné rozdíly v důvěryhodnosti odlišných skupin 

doporučovatelů z hlediska jejich profesního zařazení. Nejvyšší míru důvěry v provedeném 

srovnání získaly osobnosti z oblasti sportovní, následované vědci a dále herci či zpěváky. 

Jako nejméně věrohodní doporučovatelé se na základě získaných dat projevily osobnosti 

politického života. Zjištěné údaje  jsou v souladu s marketingovou praxí, která politické 

osobnosti pro tyto účely prakticky vůbec nevyužívá. 

 
 

Graf č.17: Která známá osobnost je schopná ovlivnit váš vztah ke značce ? 
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Dotazníkové šetření zkoumalo i tuto problematiku i z opačné perspektivy ve formě 

citlivosti respondentů ve vztahu k vnímané nevhodnosti vystupování známých osobností 

v marketingových kampaních (graf.č.18). Jako negativní vnímala účast některé známé 

osobnosti v marketingové kampani pouze malá část respondentů (30 %). Tento údaj svědčí 

o relativně vysoké míře tolerance respondentů vůči angažovanosti osobností veřejného 

života v komerční sféře. Lze se domnívat, že jedním z faktorů ovlivňujících toto hodnotové 

stanovisko je i věk respondentů a jejich profesní orientace. 



 240 

Graf č.18: Vnímali jste negativně účast některé známé osobnosti v marketingové 

kampani značky 
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Vztah respondentů k zásadám Fair Trade a k podpoře domácího trhu 

Údaje získané šetřením preferencí domácích potravinářských produktů dokládají relevanci 

tohoto faktoru při formování spotřebitelského chování respondentů (graf č. 19), z nichž 

59 % uvádí toto kriterium jako signifikantní (rozhodně ano - ano - spíše ano). Preference 

domácí produkce se tak stává i dle provedeného šetření jevem, který se pro současnou 

dobu stává více charakteristickým než v minulosti. 

 

Graf č. 19 : Upřednostňujete při nákupu potravin domácí produkty ? 
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Současně se zkoumáním deklarované podpory domácích potravinářských výrobků byl 

šetřením zkoumán vztah respondentů k nákupu textilního zboží u asijských obchodníků. 

Takto získané informace mají svoji přímou vypovídací hodnotu nejen z hlediska praktické 

implementace deklarovaných preferencí domácích výrobků, ale také z hlediska latentní 

tolerance padělků značkového zboží, které se v prodejnách asijských obchodníků  

vyskytuje ve vysoké koncentraci (graf č.20). Občasný nákup textilního zboží u asijských 

obchodníků uvedlo 25 % respondentů (rozhodně ano - ano - spíše ano). Získaný výsledek 

do značné míry verifikuje předchozí údaje týkající se ochrany domácího trhu a svědčí 

o signifikantní míře internalizace deklarovaných hodnot a jejich reálnému vlivu na nákupní 

chování respondentů. 

 

Graf č. 20: Nakupujete někdy textil u asijských obchodníků ? 
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Při zkoumání nákupů realizovaných v zahraničí (graf č.21) uvedla nadpoloviční většina 

respondentů, že někdy do zahraničí nakupovat jezdí (53 %). Tento údaj má vypovídací 

hodnotu nejen z hlediska vztahu k domácímu trhu, ale i vzhledem ke zkoumání mobility 

respondentů této věkové skupiny.  
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Graf č.21: Jezdíte někdy nakupovat do zahraničí ? 
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Zkoumání praktického využití konceptu Fair Trade bylo prováděno se záměrem prověřit 

jej na respondentech, jejichž výběr zaručoval dostatečnou předběžnou teoretickou znalost 

problematiky. Výsledky šetření zkoumajícího praktickou aplikaci však ukázaly (graf č.22), 

že pouze 36 % těchto respondentů nějakým způsobem připouští ovlivnění svého nákupního 

chování deklarovanými hodnotami a principy (ano - spíše ano). Ani jeden respondent 

z celkového počtu 116 nezvolil odpověď rozhodně ano. Tyto výsledky svědčí o relativně 

nízkém stupni internalizace deklarovaných principů mezi respondenty. Ze získaných údajů 

v daném specifickém segmentu respondentů lze usuzovat na ještě výrazně menší 

zastoupení těchto vlivů na každodenní reálné nákupní chování obecné populace. 

 

Graf č.22: Uplatňujete pravidla Fair Trade při svém nákupním rozhodování ?   
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3. Vyhodnocení výsledků výzkumu  

1. Analýza získaných dat celkově potvrdila vysoký význam přisuzovaný roli značky 

respondenty. Potvrdila se tak platnost hypotézy, dle které tato skupina respondentů 

pokládá značkové výrobky za signifikantní pří hodnocení osob svého okolí a to jak 

v prostředí pracovním, tak i ve svém osobním životě. Na tuto skutečnost se většina 

respondentů adaptuje při svém spotřebitelském rozhodování a vlastnictví 

značkového výrobku chápe jako společenskou investici,vzhledem ke svému 

přesvědčení o posílení šancí v procesu přijímání do zaměstnání či výběru partnera. 

Svůj postoj čerpají respondenti též ze svých vlastních zkušeností týkajících se 

vnímání statusové role značky ve školním věku. Získané údaje potvrzují hypotézu, 

dle které je možno konstatovat zvýšenou citlivost k značkovým výrobkům jako 

symbolům společenské prestiže mezi dětmi a mládeží školního věku i  poklesu 

intenzity statusové funkce značky ve vysokoškolském prostředí. 

2. Potvrzena byla hypotéza, dle které respondenti považují ve většině případů značku 

a značkové výrobky za záruku kvality a spolehlivosti. Tento názor vyjádřily téměř 

tři čtvrtiny dotazovaných, aniž by současně většinově souhlasili s názorem, dle 

kterého mají značkové výrobky vliv na kvalitu života. Ze zjištěné skutečnosti, že se 

méně než polovina respondentů nějakým způsobem řídí ve svém rozhodování 

oceněními výrobků či jejich certifikáty, lze dovozovat, že při vnímání značky 

u respondentů dominuje její iracionální složka spočívající v přenosu socio-kulturně 

podmíněných hodnot a vzorců chování a to i v případech, kdy je vědomě primárně 

vnímána garanční funkce značky. 

3. Získané výsledky potvrzují hypotézu týkající se vysoké míry důvěryhodnosti, 

kterou respondenti přisuzují v procesu volby výrobků osobním doporučením na 

úkor tradičních forem marketingových praktik, včetně reklamy využívající autority 

doporučovatele. Většina respondentů nejen osobním doporučením zásadní význam 

přikládá, ale současně se sama na dalším doporučování produktů a služeb podílí. 

Na druhé straně vykazují dotazovaní vysoký stupeň rezistence vůči vědomému 

vlivu mediálních osob doporučovatelů a celkově je jejich vztah k tradičním formám 

marketingové komunikace včetně televizních reklam převážně odmítavý. Tyto 

výsledky potvrzují adekvátnost změny současné marketingové teorie a praxe 

spočívající v příklonu k novým formám komunikace využívajících uvedené 

změněné hodnotové preference a to zejména v prostředí sociálních sítí. 
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4. Výsledky výzkumu naopak nepotvrdily hypotézu, dle které lze v nákupním 

rozhodování významné části respondentů zaznamenat přinejmenším deklarovaný 

vliv hodnot zodpovědného spotřebitelského chování respektujícího zásady 

společenské odpovědnosti a spravedlivého obchodu či zájem o tuto problematiku 

ovlivňující zodpovědný přístup k vlastnímu spotřebitelskému chování. Nepotvrdil 

se předpoklad, dle kterého skutečném chování relevantní části respondentů či jejich 

deklarované postoje uvedené v rozporu se skutečností reflektují relevantní míru 

internalizace konceptu odpovědného spotřebitele a to zejména vzhledem ke 

zvolenému segmentu respondentů orientovaných na studium ekonomie 

a marketingu. Důvody je možno spatřovat v následujících hlavních faktorech : 

• přecenění míry vlivu socio-kulturního paradigmatu odpovědného spotřebitele 

v současném českém prostředí 

• neexistence širšího společenského diskurzu a reflexe problematiky v domácím 

prostředí 

• dominance odlišných aktuálních témat ve veřejném diskurzu týkajícím se 

spotřebitelského rozhodování (nezávadnost potravin, ochrana spotřebitele, cenová 

hladina ) 

• doposud malá tuzemská nabídka sortimentu a řídká síť specializovaných prodejen 

• nedostatečná internalizace deklarovaných hodnot způsobená nedůvěrou 

respondentů vůči prostředkům  marketingové komunikace podpořená studiem 

těchto metod 

• zaměření spotřebitelského rozhodování respondentů na pragmatické 

a individualistické krátkodobé strategie podmíněné částečně i věkovou strukturou 

• historicky podmíněná skeptická nedůvěra českého prostředí v účinnost konceptů 

tzv. sociálního inženýrství 

• ekonomická situace respondentů determinující jejich kupní sílu a svobodu 

nákupního rozhodování 
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4. Příloha: Dotazníky  1-5 

Dotazník č.1   

Jsem žena    Jsem muž 

1. a / Setkali jste se někdy s negativním hodnocením neznačkových výrobků ? 

 

Na základní škole     Ne    /    Ano    (o jaký typ výrobků šlo ? _____________________ 

 

Na střední škole Ne    /    Ano    (o jaký typ výrobků šlo ? _____________________ 

 

Na vysoké škole  Ne    /    Ano    (o jaký typ výrobků šlo ? _____________________ 

 

Jinde ___________________________________________________________________ 

 

1.B  / Koupili byste si dokonalou napodobeninu produktu,  kdybyste věděli, že nebude 
nikdy jako padělek odhalena ? 

sportovní oblečení 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

Parfém 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

Módní doplněk 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

PC and mobile doplňky 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

1 C / O kolik  procent  nižší by musela být cena oproti značkovému originálu, abyste si 

napodobeninu koupili ?   ______________________ % 

 

1 D/  Všímáte si napodobenin značkových výrobků ve svém okolí ? 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 
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Dotazník č.2    

Jsem žena    Jsem muž 

2 a  / Hraje značka roli při vašem hodnocení lidí, se kterými přicházíte do styku ? 

 

Oblečení 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

Obuv 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

Parfém 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

Módní doplňky 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

Mobilní telefon a PC 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

2 B  /  Myslíte si, že značka oblečení hraje roli v procesu přijímání do zaměstnání ? 

 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

2 C /  Myslíte si, že značka oblečení hraje roli v procesu výběru partnera? 

 

U lidí se základním vzděláním 

 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

U lidí se středním vzděláním 

 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

U lidí s vysokoškolským vzděláním 

 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 
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Dotazník č.3   

Jsem žena    Jsem muž 

 

3 A/ Je známá osobnost schopná ovlivnit váš vztah ke značce ? 

herec nebo zpěvák 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

sportovec 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

politik 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

odborník/vědec 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

3 B /Vnímali jste negativně účast některé známé osobnosti v marketingové kampani ? 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

3 C / Vadí vám, když známé osobnosti propagují výrobky, kterým nerozumějí ? 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

3 D / Vadí vám televizní reklamy ? 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

3 E /  Nabídku stát se tváří významné značky v reklamní kampani (ovšem zdarma) bych 
přesto přijal/a. 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 
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Dotazník č.4 

Jsem žena    Jsem muž 

 

4 a / Doporučujete svým známým značky oblíbených výrobků ? 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

4/ B  Necháváte se při výběru značky výrobků ovlivnit doporučením lidí, kterým 
důvěřujete ? 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

4 C/  Myslíte si , že jsou značkové výrobky zárukou kvality? 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

4 D/ Myslíte si , že jsou značkové výrobky odznakem společenské prestiže ? 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

4 E/  Mají podle vás značkové výrobky vliv na kvalitu života ? 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

4 F/  Jste ochotni omezit své osobní výdaje ve prospěch koupě luxusního značkového 
výrobku ? 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 
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Dotazník č. 5 

Jsem žena    Jsem muž 

 

5  a /  Při nákupu se řídím mimo jiné také oceněními výrobků a certifikáty 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

5 B /  Při nákupu potravin upřednostňuji české výrobky 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

5 C/  Koncept "Fair Trade " znám nejen teoreticky, ale používám ho při svém nákupním 
rozhodování . 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

5 D /  Občas nakupuji textil u asijských obchodníků. 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

5 E /  Cítím obavy o ochranu svého soukromí na internetu. 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

5 F /  Myslím si, že internetové sociální sítě  omezují lidskou svobodu 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 

 

 

5 G/  Občas jezdím nakupovat do zahraničí 

Rozhodně ano              Spíš ano                 Ano                 Spíš ne                 Rozhodně ne 
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H    Závěr  
 

Zkoumání značky a ochranné známky v socio-kulturním kontextu představuje v prvé řadě 

analýzu vzájemného vztahu obou kulturních prvků, jejich zakotvení v konkrétním socio-

kulturním prostředí a dále zkoumání jejich zpětného vlivu na utváření tohoto prostředí. 

Ochranné známky a obchodní značky mají v prostředí globalizovaného a překotně se 

vyvíjejícího světa ambivalentní, mnohovrstevnatou a obtížně uchopitelnou povahu. Nelze 

je dnes již chápat v původním ekonomickém kontextu jako pouhý orientační znak, záruku 

kvality spjatou s konkrétním zbožím, ale je třeba na ně nahlížet jako na moderní ikony, 

odznak společenského postavení, předmět aspirací, demonstraci homogenity skupin, 

hodnotová poselství a z mnoha dalších hledisek odrážejících společenskou dynamiku, 

diverzitu a stratifikaci. Na pozadí těchto jevů je možno konstatovat vysokou adaptační 

schopnost značek, které se stávají stále významněji součástí kultury a to jak v atributivním, 

tak i distributivním slova smyslu. Právě z těchto důvodů je holistický přístup ke zkoumání 

fenoménu značky a ochranné známky jako kulturních prvků metodou, která umožňuje 

syntézu pohledů a postižení souvztažností, které při úzce specializovaném pohledu 

tradičních disciplín mnohdy pozornosti unikají. 

Nejde přitom pouze o demonstraci šíře problematiky a komparativní interdisciplinární 

metodu její prezentace. Jestliže totiž dochází v současnosti k doposud nevídané ofenzívě 

značek při utváření společenského paradigmatu prostřednictvím sofistikovaných 

a vědeckými metodami průběžně zdokonalovaných metod, nelze tuto skutečnost přehlížet 

zejména vzhledem k objemu finančních a lidských zdrojů vynakládaných na využití tohoto 

potenciálu za účelem zvýšení schopnosti ovlivňovat a manipulovat chování jednotlivců 

a sociálních skupin. Popsané procesy jsou primárně založeny na iracionálním vnímání 

spojeném s důrazem na maximální využití symbolické báze, využití stereotypů a dalších 

forem simplifikace komunikovaného obsahu, je proto na místě tyto procesy analyzovat 

a zpětně identifikovat mechanismy a metody, které způsobují v konečném důsledku 

vysokou persuasivitu značek v současném kulturním prostředí. Tato reflexe současně 

představuje nezbytnou racionalizaci uchopení těchto procesů, která je zásadní podmínkou 

budování marketingové a finanční gramotnosti představující aktuální globální sociální 

problém. Současně je kritická reflexe a analýza těchto procesů metodou, jejíž výsledky je 

možno využít v procesu normotvorby, jehož součástí je nezbytně otázka vhodnosti, 
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účinnosti a míry jednotlivých forem normativní regulace, jakož i využití těchto poznatků 

v aplikační rozhodovací praxi. Ochranná známka jako socio-kulturní regulativ představuje 

významný nástroj ochrany dobrých mravů a veřejného pořádku a to i přes relativní 

neurčitost těchto otevřených právních pojmů. Nezhojitelný deficit psané normativní 

regulace je kompenzován rozhodovací praxí, která se široce opírá o mimoprávní regulativy 

a přímo tak čerpá ze znalosti a osobní zkušenosti rozhodovací autority nacházející oporu 

v konkrétním socio-kulturním prostředí.  

Specifikem normativu ve formě ochranné známky je jeho monopolizační funkce, která 

v kulturním prostředí vytváří reálná rizika spočívající ve vzájemném střetu chráněných 

principů, kterými je na straně jedné ochrana soukromých majetkových hodnot 

představovaných obchodní značkou a na straně druhé volný přístup k využívání artefaktů 

chápaný jako nezbytná součást lidské svobody. Nalézání optimálního východiska těchto 

střetů spočívá v nesnadném zvažování míry oprávněného zájmu na obou stranách. 

Nezbytnou součástí tohoto procesu je multidisciplinární analýza zkoumaných kulturních 

prvků a s tím související proces racionálního uchopení problematiky ukotvené v případě 

značky v převážné míře na afektivních, emotivních a dalších složitě socio-kulturně 

podmíněných faktorech. Mnozí autoři ke zkoumání značky a ochranné známky přistupují 

z krajních pohledů, zejména ve svém chápání značky jako personifikace agresivního 

kapitalismu, násilné globalizace, bezohledné kulturní nivelizace, koloniálního útisku, 

hospodářské a kulturní hegemonie a všeobecně společného jmenovatele široké skupiny 

negativních společenských a ekonomických jevů současnosti (i.a. KLEINOVÁ 2009). Jiní 

(HAIG 2006, OLINS 2003) spatřují naopak ve vlivu značek na současné kulturní prostředí 

analogii s náboženskými systémy. Toto srovnání činí na základě zjevných podobností 

metod používaných v marketingové komunikaci značky kladoucích důraz na iracionální 

a emotivně exponované prvky demonstrující duchovní obsah, jakými jsou : 

• Víra - v podobě celoživotní oddanosti kultu konkrétní značky 

• Všudypřítomnost - v podobě komplexního působení marketingového mixu 

• Guru  -  představovaného kapitány průmyslu a jejich příběhy úspěchu 

• Dobro -  šířené uvědomělými značkami, kterým leží na srdci osud lidstva 

• Společenství - tvořené subkulturou vyznavačů 

• Čistota -  jako základní požadavek doby a způsob zobrazení těla i předmětů 
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• Dokonalost - obsažená v idealizované podobě osob, výrobků a služeb 

• Modlitebny - jako unifikované značkové prodejny a zábavní komplexy 

• Ikony -  představované charismatickými doporučovateli a tvářemi značek 

• Zázraky -  tvořené přísliby nového těla, požitků a kvality života 

• Kánon - v podobě metanarací příběhu značky 

• Tradice - reprezentovaná historií značky jako trvalého nositele hodnot 

Svébytný pohled na značku je reprezentován také jejím generalizujícím ztotožněním 

s různými formami vnější demonstrace identity. Takto koncipované značkové myšlení 

(KAPUTA 2011) se stává pozoruhodným nástrojem zkoumání širokého pole 

společenských jevů při využití analogií s nástroji marketingové komunikace využívané 

původně výlučně v prostředí trhu zboží a služeb. Nové pojetí forem prezentace osobnosti, 

skupin, korporací, institucí, národa, etnika, krajů a měst, náboženských a politických 

uskupení a dalších subjektů vytváří tlak na širší okruh dosud tomuto trendu odolávající. 

Lze tak být svědky dynamického kumulativního procesu využívajícího v maximální míře 

simplifikované autostereotypy a stereotypy k vytváření nových forem prezentace založené 

opět primárně na iracionálních složkách lidského vnímání. 

Uvedené přístupy ke zkoumání značky jsou v mnoha ohledech redukcionistické a krajní, 

přesto je užitečné se jimi zabývat, protože výrazně akcentují právě ty aspekty, od kterých 

často záměrně či nevědomě abstrahuje zkoumání značky a ochranné známky z úzkého 

pohledu tradiční právní a ekonomické literatury. Tyto aspekty jsou přitom charakteristické 

právě pro pochopení kulturního komplexu ochranných známek a značek jako 

1. autopoietického systému 

2. systému s vysokou adaptační schopností 

3. systému čerpajícího ze symbolické a hodnotové báze socio-kulturního prostředí 

4. nástroje akulturačních procesů včetně globalizačních a nivelizačních 

5. systému monopolizujícího a privatizujícího veřejný prostor 

6. nástroje využívajícího cíleně nových vědeckých poznatků a bohatých zdrojů 

7. sytému posilujícího svůj vliv v prostředí nových komunikačních technologií 

8. aktivního činitele zpětně ovlivňujícího hodnotovou a symbolickou bázi prostředí 
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Probíhající globalizační procesy společně s překotným vývojem nových komunikačních 

technologií modifikují celkové socio-kulturní paradigma, v němž se stále výrazněji 

uplatňuje dominance multikulturálních hledisek. Při zkoumání problematiky, která tvoří 

předmět této práce, se tak do popředí dostávají metody a poznatky kulturní antropologie, 

sociologie, behaviorální ekonomie a dalších souvisejících věd stojících v minulosti stranou 

hlavního proudu zkoumajícího fenomén ochranných známek a značek. Zapojení těchto 

nových metod a poznatků do jejich výzkumu může proto významně přispět nejen k jejich 

teoretickému uchopení, ale současně napomoci při budování marketingové gramotnosti. 

Zároveň mohou tyto metody a poznatky nalézt své využití v oblasti normotvorby a její 

praktické aplikace, která je svojí povahou přímo závislá na socio-kulturním prostředí,  jeho 

struktuře a dynamice. 

Ambivalentní a proměnlivá povaha ochranných známek a značek je složitě postižitelná ve 

své komplexnosti. Zahrnuje v sobě totiž tak různorodé prvky, jakými jsou svrchované 

panství nad spotřebiteli;  laskavá, starostlivá a naslouchající paternalistická tvář ve svém 

přístupu k jednotlivci a jeho potřebám; hegemone současně s deklarovanou odpovědností 

za osudy této planety; konzumní identifikační znak současně s antropomorfizovanou 

podobou komunikující bytosti nadané rozumem, odpovědností a citem;  bytost milující a 

manipulující; záruka kvality produktů a současně kvalitního a smysluplného života; 

prostředek individualizace a současně vyjádření příslušnosti ke společnosti a jejím 

hodnotám; demonstrace vlastností skutečných i  předstíraných, hodnot deklarovaných či 

skutečně vzývaných;  nástroj komunikace, orientace, manipulace a svádění. 

Pokud k objasnění těchto vztahů svým dílem mohla přispět svojí analýzou i tato práce, 

představuje to významné povzbuzení pro další práci autora. 

 

v Praze dne 20.12.2013 

Petr Frischmann 
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Estonsko, Slovinsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Finsko, Švédsko, 
Francie.. 

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/: Article 6ter (WIPO) obsahuje erby, vlajky a jiné znaky 
státní svrchovanosti unijních zemí, úřední zkušební, puncovní a záruční značky, zkratky 
nebo názvy mezinárodních mezivládních organizací podle článku 6ter Pařížské unijní 
úmluvy 

http://tess2.uspto.gov/ : TESS (Trademark Electronic Search System) (Americký patentový 
a známkový úřad) 

http://www3.ipdl.inpit.go.jp: Searching Japanese Trademark Database (Japonský patentový 
úřad) 

http://www3.ipdl.inpit.go.jp/cgi-bin/TF/: Searching Japanese Figure Trademarks (Japonský 
patentový úřad) 

http://www1.ipdl.inpit.go.jp/chomei:Searching Japanese Well-Known Trademarks 
(Japonský patentový úřad) 

http://www.ipo.gov.uk :  Trade Mark Services (Patentový úřad Velké Británie) 

http://epub.hpo.hu/e-kutatas : PIPACS (Maďarský patentový úřad) 

http://register.dpma.de/DPMAregister:Trade Marks and geographical 
indications (Spolková republika Německo) 

http://registre.indprop.gov.sk/registre/ :  Register "Ochranné známky" (Úřad průmyslového 
vlastnictví Slovenské republiky) 

http://www2.uil-sipo.si : SIPO Database Server-Marks (Slovinský úřad duševního 
vlastnictví) 

http://www.alfa-patents.lv :  Latvian Registered Trademarks (Lotyšsko) 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks: Canadian Trade-Marks Database (Kanadský 
úřad duševního vlastnictví) 

http://www.ipaustralia.gov.au/: Search Australia’s trademark databases (Australský 
patentový úřad) 

http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/ : Polish Patent Office (Polský patentový úřad) 

http://bases-marques.inpi.fr : National Institute of Industrial Property France (Francouzský 
patentový úřad) 

https://register.boip.int/bmbonline :  The Benelux Office for Intellectual Property (Region 
Benelux) 
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PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  

Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví v platném znění 

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

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, v platném 
znění 

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění 

Zákon 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 
o léčivech) 

Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách v platném znění 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 243 ze dne 31.5.2002, kterou se provádí zákon č. 
452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona 
o ochraně spotřebitele 

Nařízení č. 207/2009 - o ochranné známce Společenství  (kodifikované znění, které 
nahrazuje původní Nařízení č. 40/1994) 

Nařízení č. 1992/2003 - o přístupu ES k Protokolu k Madridu 

Nařízení č. 2868/1995 - prováděcí nařízení Provádí Nařízení č. 40/1994 o ochranné 
známce Společenství 

Směrnice rady č. 89/104 (EHS), kterou se sbližují právní předpisy členských států 
o ochranných známkách 

 

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY 

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví podepsaná ve Stockholmu dne 
14.7.1967, změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 69/1975 Sb. ve znění vyhl č. 80/1985 Sb.) 

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 
20.3.1883, revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, ve Haagu 
dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Lisabonu dne 31.10.1958 a ve Stockholmu dne 
14.7.1967 a změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.) 

Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží  
ze dne 14.4.1891, revidovaná ve Washingtonu dne 2.6.1911, v Haagu dne 6.11.1925, 
v Londýně 2.6.1934 a v Lisabonu dne 31.10.1958 (vyhl č. 64/1963 Sb.) 

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 
14.4.1891, revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, v Haagu 
dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Nice dne 15.6.1957 a ve Stockholmu dne 
14.7.1967 a změněná v roce 1979 (vyhl. č. 65/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 78/1985 Sb.) 

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný 
v Madridu dne 27.6.1989 (sděl. č. 248/1996 Sb.) 

Smlouva o známkovém právu (TLT)  sjednaná v Ženevě dne 27.10.1994 (sděl. č. 199/1996 
Sb.) 
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Smlouva o patentové spolupráci (PCT) přijatá ve Washingtonu dne 19.6.1970, změněná 
dne 28.9.1979, dne 3.2.1984 a dne 3.10.2001 (sděl. č. 296/1991 Sb. ve znění pozdějších 
změn). 

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 
31.10.1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, změněná dne 28.9.1979 (vyhl. č. 
67/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 79/1985 Sb.) 

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 
15.6.1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967 a v Ženevě dne 13.5.1977, změněná 
dne 2.10.1979 (vyhl. č. 118/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 77/1985 Sb.) 

Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům 
patentového třídění přijatá na Budapešťské diplomatické konferenci dne 28.4.1979, 
změněná v roce 1980 (vyhl. č. 212/1989 Sb.) 

Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek  
přijatá ve Vídni dne 12.6.1973 a doplněná dne 1.10.1985 

 

 

 

 

 
 

 


