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Úvod 

Koexistencia práva duševného vlastníctva a súťažného práva sa na území Európskej 

únie v posledných rokoch dočkala nebývalej transformácie. Súvisí to s  technologickým 

pokrokom v oblasti informačných a komunikačných technológiách, ktorý umožnil 

rýchly prenos poznatkov a kapitálu, zvýšil hodnotu nehmotných statkov a znásobil 

objem medzinárodného obchodu s nimi. Tento vývoj priniesol zmenu obchodných 

praktík majiteľov práv k duševnému vlastníctvu a dal vzniknúť dovtedy neriešeným 

otázkam súvisiacim s právnou ochranou nových technológií, najmä však s otázkou jej 

rozsahu. V rámci ochrany duševného vlastníctva sú to predovšetkým patenty, ktoré sa 

v najväčšej miere využívajú na ochranu technologických riešení. Absolútna povaha práv 

prináležiacich majiteľovi patentu sa v narastajúcom počte prípadov stala prostriedkom 

narúšania súťaže na trhu.   

Ustálená rozhodovacia prax ako aj relevantné predpisy uznávali možnosť aplikácie 

súťažnoprávnych predpisov vo vzťahu k patentom, resp. duševnému vlastníctvu, postup  

súťažných orgánov však bol v minulosti v tomto smere skôr zdržanlivý. Vyššie 

popísané zmeny na trhu i postupné presadzovanie tzv. „ekonomizácie“ v súťažnom 

práve EÚ priniesli zmenu prístupu vo vzťahu k právam duševného vlastníctva ako 

reakciu na neželané chovanie majiteľov týchto práv na trhu. Práca si nedáva za úlohu 

podať vyčerpávajúci výklad o všetkých oblastiach vzájomného vplyvu patentovej 

ochrany a ochrany hospodárskej súťaže, ale zaoberá sa licencovaním patentov, jednak 

v rámci širšej kategórie transferu technológií, a ďalej v rámci procesu štandardizácie, 

teda v rámci tém, v ktorých sa stret dvoch právnych oblastí prejavil najmarkantnejšie. 

Uvedená problematika je skúmaná primárne prostredníctvom terminológie a inštitútov 

práva súťažného.  

V úvodnej časti práca približuje obe oblasti právnej úpravy, pričom stručne rozoberá 

ich teoretické a ideové východiská i základné inštitúty, ktoré slúžia ako podklad 

k obsahovej náplni hlavnej časti práce. Ochrana hospodárskej súťaže je v EÚ jednou 

z najviac harmonizovaných oblastí úpravy s bezprostrednými účinkami v jednotlivých 

členských štátoch, vrátane Českej republiky. Obe úrovne ochrany sú preto v práci 

rozoberané spoločne. Pod pojem súťažné právo sa tradične radí i právo proti nekalej 

súťaži, ktorému sa však práca nevenuje a preto bude v ďalšom texte práce pojem 
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súťažné právo používaný len v zmysle verejnoprávnej ochrany hospodárskej súťaže. 

Patentová ochrana a ochrana duševného vlastníctva obecne, na druhej strane, je 

dlhodobo založená na teritoriálnom (národnom) princípe, preto sa práca primárne 

zaoberá úpravou v českej legislatíve, no zmieňuje sa i o ochrane nadnárodnej.  

Hlavná časť práce venovaná problematike licencovania patentov je rozdelená do dvoch 

častí. Prvá časť sa dotýka licencovania patentov ako jedného z prostriedkov transferu 

technológie na vnútornom trhu EÚ. V rámci tejto kapitoly je porovnávaná právna 

úprava licenčných zmlúv v českom právnom poriadku pred a po rekodifikácii 

súkromného práva. Väčšia časť kapitoly obsahuje analýzu nariadenia o skupinovej 

výnimke, ktoré sa licenčným zmluvám na patenty v rámci súťažného práva EÚ venuje. 

I tu je využitá komparatívna metóda vo vzťahu k zmenám medzi súčasnou 

a bezprostredne predchádzajúcou úpravou. Záverečná časť práce je venovaná 

štandardizácii, úlohe patentov a prípadom ich zneužitia v procese prijímania 

jednotlivých noriem. Pre výklad je použitá analýza konkrétnych relevantných 

rozhodnutí súdov a správnych orgánov. 

Cieľom diplomovej práce je priblížiť vzájomné pôsobenie oboch právnych odvetví a 

odpovedať na otázku, či je uplatňovanie súťažného práva, s ohľadom na predmet práce 

a v kontexte súčasnej legislatívy a judikatúry, vhodným prostriedkom riešenia 

skúmaných problémov. 

Práca reflektuje právny stav účinný ku dňu 26. 8. 2015. 
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1. Právna ochrana hospodárskej súťaže v EÚ a ČR 

1.1 Vývoj súťažného práva v EÚ 
Na formovanie práva na ochranu hospodárskej súťaže v EÚ od počiatku vplývala snaha 

o ekonomické zjednotenie európskych krajín a vytvorenie jednotného trhu1, ako aj 

historické skúsenosti, politické a právne tradície pochádzajúce z národných právnych 

poriadkov zakladajúcich členských štátov, ktoré už mali určitú skúsenosť s reguláciou 

súťaže na trhu. Pri formulovaní znenia článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie2 (ďalej len „ZFEÚ“) sa stretli dve koncepcie, jedna presadzovaná 

Nemeckom a druhá Francúzskom. Kým Nemecko uprednostňovalo prísny režim 

založený na ideách ordoliberalizmu, zakazujúci akékoľvek protisúťažné konanie 

výslovne nepovolené európskymi orgánmi, Francúzsko sa klonilo k modelu, kde by sa 

postihovalo len narušenie súťaže spôsobené odklonom od dovoleného chovania. 

Napokon bol dosiahnutý kompromis, ktorý sa premietol do znenia článkov 

zakladajúcich zmlúv.3  

K ukotveniu nemeckého prístupu napriek tomu došlo neskôr prijatím nariadenia Rady č. 

17/624, ktoré etablovalo Európsku komisiu ako centrálny orgán v európskom súťažnom 

systéme. Počas účinnosti nariadenia Komisia kumulovala široké rozhodovacie 

právomoci zahŕňajúce proces udeľovania individuálnych výnimiek na základe 

notifikácií zasielaných podnikmi. Rada zverila do rúk Komisie aj právomoc udeľovať 

skupinové výnimky na základe čl. 85 ods. 3 ZEHS (dnes 101 ods. 3 ZFEÚ). Vytvorený 

model zároveň položil základy vzájomného fungovania Komisie a Súdneho dvora 

Európskej únie (ďalej aj „SDEÚ“) na poli súťažného práva a zvýraznil úlohu oboch 

inštitúcií nielen na horizontálnej úrovni, ale aj vo vzťahu k národným protimonopolným 

úradom a súdom. Uplatňovanie súťažných pravidiel v jednotlivých členských štátoch 

vtedy prebiehalo nezávisle na práve EÚ, za podmienky, že sa nedostali do vzájomného 

                                                
1 GERBER, David J. Law and Competition in Twentieth Century Europe. Protecting Prometheus. 
NewYork: Oxford University Press. 1998. 472 s. ISBN 0-19-826285-X. S. 343. 
2 Pôvodne článkov 85 a 86 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (ďalej len 
„ZEHS“), resp. článkov 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „ZES“). 
3 GERBER1998 op. cit. s. 343. 
4 Nariadenie č. 17 z 21. 2. 1962, Prvé nariadenie, ktorým sa vykonávajú články 85 a 86 Zmluvy. Zdroj: 
CODEXIS ACADEMIA [právny informačný systém]. Atlas Consulting [cit. 1. 3. 2015]. 



6 
 

konfliktu. Navyše, v mnohých z nich sa súťažná politika nachádzala v zárodočnej fáze a 

práve súťažná politika EÚ sa stala modelom pre neskoršie národné úpravy.5 

Počas nasledujúcich dekád zohral SDEÚ rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní 

ekonomickej integrácie a tým aj formovaní podoby súťažného práva, ktoré bolo jej 

hlavným nástrojom. Spoločne s Komisiou zameral pozornosť na vertikálne 

(distribútorské) dohody, ktoré prostredníctvom exkluzivity v nich zakotvenej vytvárali 

prekážky obchodu medzi členskými štátmi. Obdobne  to platilo pre licenčné zmluvy na 

predmety priemyselného vlastníctva, najmä ochranné známky a patenty.6 Už v tom čase 

sa prejavila diskrepancia medzi teritorialitou ochrany priemyselného vlastníctva 

a vytváraním hospodársky zjednoteného územia pozostávajúceho z krajín s rozdielnymi 

právnymi úpravami. Najznámejší prípad, v ktorom Súdny dvor zaujal jasné stanovisko 

k úlohe súťažného práva pri vytváraní spoločného trhu, zahŕňal oba vyššie uvedené typy 

zmlúv. Išlo o prípad Consten and Grundig v. Commission.7  

Skutkový základ veci predstavovala distribučná zmluva medzi nemeckým výrobcom 

elektroniky Grundig a francúzskou spoločnosťou Consten, ktorá bola podľa zmluvy 

exkluzívnym distribútorom produktov spoločnosti Grundig pre určené územie. 

Spoločnosť Consten obdržal aj licenciu na ochrannú známku používanú pri predaji 

týchto výrobkov. Súdny dvor v rozhodnutí zamietol výhradu, že čl. 85 ZEHS (čl. 101 

ZFEÚ) sa vzťahuje len na horizontálne dohody, naopak, zdôraznil, že daný článok sa 

vzťahuje na akúkoľvek zmluvu skresľujúcu súťaž, a to bez ohľadu na úrovne trhu, na 

ktorých sa strany dohody nachádzajú. Zároveň zdôraznil úlohu Zmluvy a s ňou aj čl. 85 

ods. 1, ktorou je rušiť bariéry medzi štátmi a zabrániť ich opätovnému vytváraniu.  

Centralistický systém vystavaný na základe nariadenia č. 17/62 sa postupným 

rozširovaním počtu členských štátov začal prejavovať ako neudržateľný. Prijatím 

Jednotného európskeho aktu a následne ďalších zmlúv8 sa na úrovni primárneho práva 

postupne pretvorila mocenská štruktúra vnútri spoločenstiev. Tento proces napokon 

                                                
5 GERBER1998 op. cit. s. 358. 
6 Ibid., s. 355. 
7 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 13. júla 1966, spojené veci 56/64 a 58/64. In: Curia [databáza 
rozhodnutí SDEÚ]. Súdny dvor Európskej únie [cit. 3. 3. 2015]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/ 
8 Menovite Maastrichtskej zmluvy, Amsterdamskej zmluvy, Nicejskej zmluvy a Lisabonskej zmluvy. 
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vyústil do vytvorenia Európskej únie.9 Posun nastal aj v rozhodovacej praxi Súdneho 

dvora. Od pôvodne formalistického prístupu k posudzovaniu narušenia hospodárskej 

súťaže sa ťažisko prípadov presunulo v prospech skúmania dopadov toho ktorého 

jednania na hospodársku súťaž.10 Zmenu prinieslo aj etablovanie Súdu prvého stupňa 

(dnes Všeobecný súd), ktorý prevzal agendu súťažnoprávnych sporov na prvom stupni. 

Vedúcu úlohu pri presadzovaní súťažného práva držala pevne v rukách Komisia.  

Prelomovým momentom bolo prijatie nariadenia č. 1/200311, ktoré s účinnosťou od 1. 5. 

200412 nenávratne zmenilo podobu fungovania súťažného práva v rámci Únie. 

Modernizačné nariadenie13 konštituovalo európsku sieť protimonopolných úradov 

na čele s Komisiou, v rámci ktorej došlo k decentralizácii kontrolnej právomoci. 

Nariadenie súčasne zabezpečilo aplikačnú prednosť európskeho práva aj pri jeho 

uplatňovaní národnými úradmi.14  

Druhá najvýraznejšia zmena nastala v posudzovaní kartelových dohôd. Z pomerne 

formálneho povoľovacieho režimu ex ante kontroly zo strany Komisie bola zavedená 

kontrola následná, tj. kontrola ex post.15 Inými slovami Komisia rozdistribuovala časť 

svojich právomocí na národné úrady a jednotlivé dohody si podniky musia ponovom 

posúdiť samotné. Decentralizácia uplatňovania súťažného práva spôsobila, že vzťah 

Komisie a Súdneho dvora EÚ sa vo viac či menej obdobnej miere odrazil vo vzťahoch 

medzi národnými antimonopolnými úradmi a národnými súdmi, ktoré na základe čl. 6  

nariadenia č. 1/2003 majú právomoc aplikovať priamo čl. 101 a 102 ZFEÚ.  

Za vyše desať rokov účinnosti modernizačného nariadenia bol na poli súťažného práva 

vydaný celý súbor nariadení Komisie o blokových výnimkách pre jednotlivé oblasti 

súťažného práva ako aj množstvo soft law dokumentov, ktoré slúžia ako vodítko pre 

širokú podnikateľskú a odbornú verejnosť pri odhadovaní postupu Komisie.  Práve 

                                                
9 K tomu viac TICHÝ, Luboš.; ARNOLD, Rainer.; ZEMÁNEK, Jiří.; KRÁL, Richard.; 
DUMBROVSKÝ, Tomáš. Evropské právo. 5.vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 758 s. ISBN 978-80-
7400-546-6. S. 15 a nasl. 
10 GERBER 1998 op. cit. s. 373. 
11 Nariadenie Rady (ES) č.1/2003 zo 16. decembra 2002 o implementácii pravidiel hospodárskej súťaže 
stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy. In: EUR-lex [právny informačný systém]. Úrad pre publikácie 
Európskej únie [cit. 10. 3. 2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ 
12 V ten istý deň, teda k 1. 5. 2004, vstúpilo do EÚ desať nových členov, vrátane Českej republiky. 
13 TICHÝ a kol. 2014 op. cit. s.  413. 
14 Článok 3 nariadenia Rady (ES) č.1/2003. 
15 TICHÝ a kol. 2014 op. cit. s. 413. 
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„modernizačné obdobie“ sa vyznačuje nástupom ekonomizácie súťažnej politiky v EÚ, 

ktorá sa odzrkadľuje v rozhodovacej praxi Komisie i Súdneho dvora EÚ.  

1.1.1. Vývoj súťažného práva v Českej republike 

Hoci sa súťažné právo na území Českej republiky vyvíjalo už v časoch prvej 

republiky16, pre ďalší výklad je dôležitý hlavne vývoj českej, resp. československej 

súťažnej politiky v období po novembri 1989. Politická transformácia štátu a nemenej 

dôležitý prechod na trhové hospodárstvo nutne potrebovala zákonnú oporu. V tomto, 

pre legislatívne práce pomerne hektickom období, bol prijatý aj prvý zákon o ochrane 

hospodárskej súťaže17, čo sa prejavilo v znení niektorých jeho ustanovení. Český 

zákonodarca zvolil variantu, ktorá približovala českú úpravu súťažnému právu 

Európskych spoločenstiev, a to nielen z dôvodu neskoršieho uzatvorenia prístupovej 

dohody18. Zákon stál na princípe zákazu kartelových dohôd zo zákona a pôvodne 

obsahoval tri skutkové podstaty obmedzenia či vylúčenia súťaže: kartely, dominantné 

a monopolné postavenia na trhu a fúzie.19 Okrem toho zákon upravoval svoju 

pôsobnosť, postavenie Úradu, resp. Ministerstva pre hospodársku súťaž, procesné 

predpisy, s odkazom na subsidiárne použitie správneho poriadku, a úpravu vzťahu 

k iným zákonom.20   

V súvislosti blížiacim sa vstupom Českej republiky do EÚ a potrebou harmonizácie 

súťažného práva bol prijatý nový zákon č. 143/2001 Sb. (ďalej len „zákon o ochrane 

hospodárskej súťaže“ alebo „ZOHS“ )21. Nový zákon štruktúrou nadviazal na zákon 

predošlý, vypustené boli ustanovenia viažuce sa svojím obsahom k ponovembrovému 

obdobiu a ustanovenia nekompatibilné s právom EÚ. Zákon bol počas svojej účinnosti 

viackrát novelizovaný, väčšinou v nadväznosti na európske právo. ZOHS priznáva a 

vymedzuje právomoc pri ochrane hospodárskej súťaže na území ČR ústrednému 

správnemu úradu pod označením Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ďalej len 
                                                
16 BEJČEK, Josef; HAJN, Petr; POKORNÁ, Jarmila et al. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 
Praha: C. H. Beck, 2014. 410 s. ISBN 978-80-7400-517-3. S. 275. 
17 Zákon č. 63/1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, v původním znění In: CODEXIS ACADEMIA 
[právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 11. 3. 2014]. 
18 K tomu viac MUNKOVÁ, Jindřiška; KINDL, Jiří; SVOBODA, Pavel. Soutěžní právo. 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2012. 645 s. ISBN 978-80-7400-424-7. S. 50. 
19 BEJČEK a kol. 2014 op. cit. s. 277. 
20 MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA 2012 op. cit. s. 52. 
21 Zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační 
systém]. Atlas Consulting [cit. 11. 3. 2014]. 
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„ÚOHS“). Pôsobnosť Úradu je upravená v samostatnom zákone22. Vďaka reforme 

európskeho súťažného práva sa Úrad stal súčasťou Európskej siete pre hospodársku 

súťaž (angl. European Competition Network) ktorá vytvorila platformu pre jeho 

spoluprácu s Komisiou a  protimonopolnými úradmi ostatných členských  štátov. 

Rozboru platnej právnej úpravy sa venuje práca nižšie. 

1.2 Ekonomické východiská súťažného práva 
Právne systémy kontinentálnej Európy stojace na rímskoprávnej tradícii boli 

v porovnaní s oblasťami práva common law, najmä americkou, vždy v menšej miere 

responzívne na ekonomické teórie. Svoju zásluhu na tom má nepochybne ústredná 

úloha precedensov, ktoré, okrem svojej normatívnej povahy, reflektujú myšlienky, 

názory a hodnoty rozhodujúcich sudcov. Pri vytváraní a smerovaní súťažného práva 

v Európe teda môžeme hovoriť o určitých inšpiráciách ekonomickými školami, nie však 

o ich bezprostrednom vplyve. V ďalšom výklade sa práca obmedzuje na stručný náčrt 

najvplyvnejších ekonomických smerov, ktoré sa takýmito inšpiráciami pre súťažnú 

politiku stali a premietli sa aj do právnej úpravy.  

Ako už bolo uvedené vyššie, v rannom štádiu sa európske súťažné právo formovalo pod 

taktovkou nemeckého ekonomického smeru – ordoliberalizmu. Empirický základ 

ordoliberalizmu pramenil z historickej skúsenosti povojnového Nemecka.  Do popredia 

v ňom vystupuje slobodná súťaž, v zmysle slobodného rozhodovania sa jednotlivca. 

Sloboda rozhodovania je tu vnímaná nielen ako sloboda ekonomická, ale súčasne ako 

sloboda politická, sloboda osobná či sloboda zmluvná. Úlohou štátu je podľa 

ordoliberalistov chrániť slobodnú súťaž proti jej narušovaniu monopolizáciou, ku ktorej 

by neregulovaná súťaž nevyhnutne viedla, a to nielen vytvorením vhodného právneho 

rámca, ale aj aktívnymi zásahmi.23 Zdôrazňuje sa vzájomná kauzalita hospodárskeho 

prostredia s politickým systémom a platným právnym poriadkom. Právo sa má stať 

nástrojom v boji proti mocenským štruktúram, ktoré pre ordoliberalistov predstavovali 

monopoly ako opak nimi preferovaného konkurenčného prostredia, ktorý sa rozvíja na 

                                                
22 Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 
předpisů. In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 15. 3. 2014]. 
K pojmom právomoc a pôsobnosť Úradu viď MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA 2012 op. cit. s. 531. 
23 MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA 2012 op. cit. s.  20. 
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základe pokroku moderných technológií.24 V praxi to viedlo k snahe vytvoriť prísnu 

legislatívu namierenú proti akejkoľvek monopolizácii na trhu, čo sa podpísalo aj na 

znení článkov 101 a 102 ZFEÚ25 a najmä nariadenia č. 17/62. 

V modernizačnom období hlásaného „viac ekonomického prístupu“ (angl. more 

economic approach) sa výraznejšie prejavujú vplyvy z praxe amerického antitrustu. 

Ochrana hospodárskej súťaže sa na pôde USA uplatňuje primárne prostredníctvom 

súdnych sporov. Rozhodovanie je založené na pravidle rozumnosti (angl. rule of 

reason), tj. sudca posudzuje jednotlivé prípady chovania z pohľadu jeho účinkov na 

hospodársku súťaž. Na politiku antitrustu mali najväčší dopad názory dvoch 

antagonistických ekonomických smerov označovaných ako Harvardská a Chicagská 

škola. Pri veľmi zjednodušenom výklade základných premís oboch škôl môžeme uviesť 

nasledovné. Harvardská škola, ktorá mala najväčší vplyv po druhej svetovej vojne, 

pracovala s modelom trhu, založeným na kauzalite jeho jednotlivých častí, v tomto 

poradí: trhová štruktúra, trhové chovanie a trhový výsledok. Vyzdvihovala štátne 

hospodárske ciele a uprednostňovala silnú pozíciu štátu pri ich dosahovaní na trhu.26 Na 

druhej strane Chicagská škola zastáva názor, že štát by mal svoje zásahy do 

hospodárskej súťaže minimalizovať, pretože trhové mechanizmy samy eliminujú 

neefektívne podniky.27 Práve efektivita28 by mala byť kritériom pri rozhodovaní o tom, 

čo je pro a protisúťažné. Štátna súťažná politika by mala smerovať k jedinému cieľu – 

zvýšeniu celkového spotrebiteľského blahobytu.29 Vplyv tejto školy na rozhodovaciu 

prax amerických súdov je stále citeľný.  

So zreteľom na odlišnú úlohu judikatúry v oboch právnych oblastiach nie je možné, ani 

žiaduce, pre európske súdy preberať americký model. Ako upozornili Whish a Sufrin už 

v r. 1987, prebrať doktrínu rule of reason ako je používaná v USA do súťažného práva 

                                                
24 Ordoliberalizmus výrazne oponoval názoru, že práve veľké podniky (monopoly) sú hnacím motorom 
inovácií, reprezentovaného na prvom mieste J.A. Schumpeterom (viď nižšie). 
25 K tomu viac ŠMEJKAL, Václav. Německý ordoliberalimus a soutěžní právo EU [online]. 2009 [cit. 15. 
3. 2015] S. 4 a nasl. Dostupné z: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxteW1zdHVkZW50d
W18Z3g6MjM4M2JiZDVhNjMxODI2OQ 
26 MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA 2012 op. cit. s. 14. 
27 KRABEC, Tomáš. Teoretická východiska soutežní politiky. Praha: Studie Národohospodářského 
ústavu Josefa Hlávky. 2006, studie č. 1. 121 s. ISBN 80-86729-23-0. S. 59. 
28 Efektivita v zmysle alokačnej a výrobnej efektivity. K tomu bližšie BEJČEK a kol. 2014 op. cit. s. 273. 
29 MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA 2012 op. cit. s. 32. 
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EÚ by podnikom prinieslo viac neistoty30, teda celkovo menej právnej istoty pri 

aplikácii súťažného práva pre všetky zainteresované strany. Z rozhodovacej praxe 

európskych súťažných orgánov však badať zmenu interpretačnej rétoriky v prospech 

individuálnejšieho prístupu k jednotlivým prípadom narušenia hospodárskej súťaže. 

Neznamená to však opustenie princípov európskeho práva v prospech „amerikanizácie“. 

Posun reaguje na požiadavky zainteresovanej časti verejnosti na elaborovanejšie 

odôvodnenia rozhodnutí a na zohľadňovanie ich ekonomických dopadov na súťaž na 

trhu. 

1.3 Obecné vymedzenie hospodárskej súťaže 
Pojem hospodárska súťaž (angl. competition) v európskom práve nie je na úrovni 

primárnej ani na úrovni sekundárnej legislatívy definovaný. Rovnako český zákon 

o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý do značnej miery kopíruje európsku úpravu, 

obsahuje len formy nedovoleného obmedzenia hospodárskej súťaže. Zadefinovať 

hospodársku súťaž sa Európska komisia podujala v  slovníku pojmov používaných 

v súťažnom práve, vydanom v roku 2002, ako: „Situáciu na trhu, keď subjekty 

predávajúce určitý výrobok alebo určitú službu sa nezávisle uchádzajú o priazeň 

kupujúcich, aby dosiahli určitý podnikateľský cieľ, napríklad zisky, tržby a/alebo podiel 

na trhu. Súťažná rivalita medzi firmami môže prebiehať z hľadiska ceny, kvality, služby 

alebo ich kombinácií a iných faktorov, ktoré zákazníci môžu oceniť. Korektná a 

nedeformovaná hospodárska súťaž je základom trhovej ekonomiky a Európska komisia 

získala právomoci potrebné pre kontrolu a vynucovanie práva hospodárskej súťaže EÚ 

s cieľom zabezpečiť efektívnu hospodársku súťaž na vnútornom trhu.“31 Na 

ordoliberálne konotácie tejto definície upozorňuje vo svojom článku Václav Šmejkal 

keď uvádza, že uvedenie „korektnej a nedeformovanej súťaže“ ako „základu trhovej 

ekonomiky“ spolu so zdôraznením úlohy Komisie v procese jej udržovania na 

vnútornom trhu je takmer presným vyjadrením ordoliberálneho kréda.32 Hoci samotný 

                                                
30 WHISH, R.; SUFRIN, B. Article 85 nad th Rule of Reason (1987) in MIDDLETON, Kristy; 
RODGER, Barry; MACCULLOCH, Angus; GALLOWAY, Johnathan. Cases & Materials on UK & EC 
Competition Law. 2. vydanie. New York: Oxford University Press. 2009. 627 s. ISBN 978-0-19-929039-
0. S. 304. 
31 Slovník termínov používaných v politike hospodárskej súťaže EÚ. Oficiálny preklad z anlického 
originálu Glossary of Terms used in EU Competition Policy: Antitrust and Control of Concentrations. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002. ISBN 92-894-3951-3. 
32 Porovnaj ŠMEJKAL, V. Německý ordoliberalimus a soutěžní právo EU [online]. 2009. [cit. 18. 3. 
2015] S. 9. Dostupné z:  
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slovník bol len právne nezáväzným dokumentom, obsahoval informácie o cieľoch, aké 

bude Komisia na poli hospodárskej súťaže na vnútornom trhu presadzovať. Stiahnutie 

slovníka vo všetkých jazykových verziách z oficiálnych internetových stránok EÚ 

ukazuje, že Komisia od definície upustila. Aj to možno považovať za jeden z prejavov 

postupnej transformácie (ekonomizácie) súťažného práva.  

1.3.1. Pôsobnosť 

Z hľadiska osobnej pôsobnosti súťažného práva je esenciálny koncept jednej 

ekonomickej skupiny (angl. single economic unit/single economic entity), ktorý 

charakterizuje primárne výkon hospodárskej (ekonomickej) činnosti, pričom skupina či 

entita je vnímaná ako celok bez ohľadu na právnu osobnosť skupiny alebo jej členov. 

Za podnik je považovaná aj verejnoprávna inštitúcia, pokiaľ vykonáva relatívne 

samostatnú ekonomickú činnosť.33 Na označenie takto zadefinovanej hospodárskej 

jednotky používa európske právo pojem podnik (angl. undertaking).  

Český zákonodarca uprednostnil pojem „soutěžitel“34 a to najmä z dôvodu, že termín 

podnik sa používal pre označenie veci hromadnej slúžiacej k podnikaniu podľa 

obchodného zákonníka35. Rekodifikácia súkromného práva priniesla rozsiahlu zmenu 

v názvosloví, ktorá sa dotkla aj pojmu podnik a nahradila ho termínom obchodní závod, 

tým pádom sa pojem podnik pre účely súťažného práva de lege ferenda „uvoľnil“. 

V súčasnosti však pojem súťažiteľ ostal zachovaný36. Práca napriek tomu v celom texte 

uprednostňuje termín podnik, a to aj pri výklade českého súťažného práva.  

Z pohľadu teritoriálnej pôsobnosti súťažného práva sa uplatňujú dve úrovne – národná 

a úniová. Na národnej úrovni pôsobia vedľa súťažných predpisov EÚ aj národné 

predpisy, v Českej republike je to už spomínaný ZOHS. Uplatní sa tam, kde narušenie 

súťaže nedosahuje rozmer narušenia obchodu medzi členskými štátmi tj. vzťahuje sa len 

na územie Českej republiky. Platí princíp účinku na trh, čo znamená, že nie je rozhodné 

                                                                                                                                          
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxteW1zdHVkZW50d
W18Z3g6MjM4M2JiZDVhNjMxODI2OQ 
33 MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA 2012 op. cit. s. 105. 
34 Napr. rozhodnutie ÚOHS zo dňa 23. 11. 2009, sp. zn. ÚOHS-S147/2008/KD-16672/2009/820, bod 8. 
odôvodnenia. 
35 § 5 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v znení účinnom ku dňu 31. 12. 2013. In: ASPI [právny 
informačný systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 19. 3. 2015]. 
36 Súťažiteľ v zmysle verejnoprávnom, teda v zmysle zákona o ochrane hospodárskej súťaže podľa § 2 
ods. 1 zákona č. 143/2001 Sb. Občiansky zákonník má pre účely súkromného práva vlastnú definíciu 
súťažiteľa, a to v § 2972 ods. 1.  
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kto a kde sa protisúťažného konania dopustil, ale že účinky takého jednania sa prejavia 

na území ČR.37 V judikatúre SDEÚ došlo na úrovni úniového práva na základe princípu 

účinku k vzniku princípu extrateritoriality súťažného práva EÚ38.  

1.3.2. Relevantný trh 

Pre aplikáciu súťažnoprávnych noriem je nevyhnutné zadefinovať pojem relevantný trh. 

Relevantný trh nie je samostatná veličina, je skutkovou okolnosťou, ktorá sa skúma 

prípad od prípadu. Pokiaľ došlo k narušeniu súťaže na trhu, musí byť zadefinované na 

akom trhu k nemu došlo. To sa vzťahuje predovšetkým na zneužitie dominantného 

postavenia, no nemenej dôležité je to pri skúmaní kartelových dohôd. Pri vymedzovaní 

relevantného trhu je predovšetkým otázkou ekonomickou, resp. k jeho realizácií sa 

využívajú ekonomické metódy a empirický výskum. Bez jeho vymedzenia by sa ale 

nemohlo prikročiť k otázkam právnym, spočívajúcim v subsumpcii toho ktorého 

chovania na trhu pod skutkové podstaty vymedzené v legislatívnych aktoch. Kritéria 

posudzovania trhu vypracované v rozhodovacej praxi Komisie a v judikatúre SDEÚ 

zhrnula Komisia v Oznámení Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva 

hospodárskej súťaže spoločenstva.39  

Prvým z kritérií je vecné vymedzenie relevantného trhu skúmaním predmetného tovaru 

a tovaru konkurenčných podnikov z hľadiska ich vzájomnej zameniteľnosti (substitučné 

výrobky) a z hľadiska ich zastupiteľnosti u spotrebiteľov.40 Ďalším kritériom je 

geografické (teritoriálne) vymedzenie trhu založené na objektívnych faktoroch, ako 

napr. prepravných možnostiach či distribučnej sieti, ale aj faktoroch ako zákaznícke 

preferencie. Podľa Oznámenia Komisie je teda relevantný trh v konkrétnom prípade 

výsledkom kombinácie vyššie uvedených kritérií, tj. kombináciou relevantného trhu 

výrobkov a geografického trhu.41 Pri samotnom vymedzovaní sa uplatňuje, i keď 

v menšej miere, aj hľadisko časové. Môžeme ho chápať v širšom kontexte z pohľadu 

dynamiky trhu alebo v kontexte užšom, ako časové okolnosti jednotlivého prípadu.  

                                                
37 Porovnaj §1 ods. 5 a ods. 6 zákona o ochrane hospodárskej súťaže 
38 Na základe princípu exteritoriality sa súťažné právo EÚ uplatňuje aj na subjekty mimo členských štátov 
Únie. Viac MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA 2012 op. cit. s. 77. 
39 Oznámenie Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže spoločenstva. 
(OJ 97/C 372/03). In: EUR-lex [právní informační systém]. Úrad pre publikácie Európskej únie [cit. 14. 
3. 2014]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/  
40 MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA 2012 op. cit. s. 116. 
41 Oznámenie Komisie (OJ 97/C 372/03), bod 9. 
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Čo sa týka práv duševného vlastníctva, pre ich špeciálnu povahu komunitárne právo 

rozoznáva vedľa produktového (výrobkového) aj relevantný trh technológií. Presné 

definície obsahujú sektorové nariadenia Komisie o blokových výnimkách pre dohody 

v rámci výskumu a vývoja a pre dohody o transfere technológií. Z nich vyplýva, že 

technologický relevantný trh sa viaže na licencované práva duševného vlastníctva, resp. 

technologické práva a práva s nimi z pohľadu nadobúdateľa licencie zameniteľné.42  

Kým na úrovni práva EÚ Komisia zadefinovala relevantný trh formou soft law 

dokumentu, v českom právnom poriadku bol zvolený model legálnej definície. ZOHS 

vo svojom § 2 ods. 2 definuje relevantný trh ako „trh zboží, které je z hlediska jeho 

charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně 

zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a 

zřetelně odlišitelné od sousedících území.“ Táto definícia je v podstate výsekom 

definície európskej, keď výslovne neuvádza spotrebiteľské hľadisko. Európsky variant 

sa v kontexte decentralizovaného modelu aplikácie súťažného práva javí ako vhodnejší, 

pretože okrem samotnej definície obsahuje aj popis jednotlivých faktorov, ktoré bude 

Komisia pri jeho vymedzovaní zohľadňovať. Na druhej strane, práve vďaka vysokému 

stupňu previazanosti súťažného systému v rámci EÚ bude ÚOHS pri aplikácii § 2 

postupovať obdobne, čo dokazuje spôsob vymedzovania relevantného trhu v jeho 

rozhodovacej praxi43. 

1.4 Kartelové dohody 
Kartelové právo v užšom zmysle (právo kartelových dohôd) postihuje protisúťažné 

praktiky spočívajúce v koordinácií správania viacerých podnikov, ktoré by malo či 

mohlo viesť k narušeniu voľnej súťaže na trhu, inými slovami dohody obmedzujúce 

súťaž na trhu. Na európskej úrovni je úprava v čl. 101 ZFEÚ, podľa ktorého sú takými 

dohodami dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a zosúladené 

postupy, ktoré by mohli ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi a ktoré majú za cieľ 

alebo následok vylučovanie, obmedzovanie alebo skresľovanie hospodárskej súťaže v 

                                                
42 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 316/2014 zo 21. marca 2014 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie na kategórie dohôd o transfere technológií. In: EUR-lex [právny informačný 
systém]. Úrad pre publikácie Európskej únie [cit. 14. 3. 2014]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ Čl. 1 
ods. 1 písm. k. 
43 Rozhodnutie ÚOHS zo dňa 30. 6. 2003, č.j. S001/03-3250/03-ORP. S. 6. Dostupné z: 
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-3708.html  
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rámci vnútorného trhu. Každá dohoda44, ktorá naplňuje tieto kumulatívne znaky je 

podľa článku 101 nezlučiteľná s vnútorným trhom a preto zakázaná. Táto trojzložková 

definícia tak dopadá na širokú škálu koluzívneho správania podnikov.  

Definícia obsiahnutá v § 3 ods. 1 ZOHS materiálne zodpovedá európskej definícii, 

z pochopiteľných dôvodov však neobsahuje požiadavku ovplyvnenia obchodu medzi 

členskými štátmi ani vnútorného trhu. Odsek 1 v druhej vete uvádza, že dohody, 

ktorých dopad na hospodársku súťaž je zanedbateľný, nie sú považované za zakázané. 

Ide o výslovné zakotvenie doktríny de minimis, ktorá sa rozvinula v rozhodovacej praxi 

Komisie. Komisia kvantifikovala hranice trhových podielov, ktoré signalizujú či je 

dohoda tzv. bagateľným (de minimis) kartelom alebo nie. Trhové podiely sú odlíšené 

pre vertikálne a horizontálne dohody.45 Uplatnenie tejto doktríny v praxi znamená 

legitímne očakávanie podnikov, že za splnenia podmienok sa na ich dohodu zákaz 

nevzťahuje. 

Dohody medzi podnikmi  postihujú súhlasný prejav vôle  spolupracujúcich podnikov od 

zmlúv (bez ohľadu na formu) až po jednostranné konanie, za predpokladu implicitného 

súhlasu druhej strany46. Pojem „združenia podnikov“ súťažné právo chápe extenzívne, 

ako organizovaný útvar, združujúci podniky bez ohľadu na ich povahu 

(súkromnoprávne alebo verejnoprávne) či ich právnu osobnosť. Podstatné je, že svojím 

pôsobením (rozhodnutím) sprostredkovali protisúťažnú kooperáciu svojich členov. Na 

základe tejto podskupiny kartelových dohôd sú brané na zodpovednosť, okrem 

jednotlivých účastníkov kartelu, aj samotné združenia. Skutková podstata zosúladených 

postupov (v českom znení ako „jednání ve vzájemné shodě“) je určitou zbernou 

kategóriou, ktorá rozširuje oblasť použitia článku 101 ZFEÚ, resp. § 3 ZOHS na formy, 

ktoré nevyústili do dohody v úzkom slova zmysle.47 Zosúladené postupy sú 

charakterizované účelom nahradiť voľnú súťaž na trhu a prejavujú sa paralelným či 

časovo úzko nadväzujúcim chovaním podnikov na trhu. Samotné paralelné konanie 

však nemusí byť z pohľadu súťažného práva závažné pokiaľ mu nepredchádzala 
                                                
44 Pojem dohoda je v ďalšom texte práce používaný v zmysle definície čl. 101 ZFEÚ. 
45 Oznámenie Komisie o dohodách menšieho významu, ktoré neobmedzujú významne hospodársku súťaž 
podľa článku 81 ods. 1 zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (de minimis) In: EUR-lex [právny 
informačný systém]. Úrad pre publikácie Európskej únie [cit. 21. 3. 2015]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/  
46 TICHÝ 2014 op. cit. s. 416. 
47 MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA 2012 op. cit. s. 135. 
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vzájomná komunikácia medzi podnikmi, ktorá sa stala základom pre 

vzájomnú koordináciu. Inak povedané, musí tu byť dokázaná príčinná súvislosť medzi 

výmenou informácií a chovaním sa podnikov na trhu.48   

Úniové i národné predpisy obsahujú výpočet typických dojednaní v dohodách, ktoré 

narušujú súťaž, napr. dojednania o stanovení ceny, o rozdelení trhov, obmedzujúce 

výrobu, výskum a vývoj a iné49. Výpočet je na oboch úrovniach demonštratívny, 

podstatné je naplnenie všetkých znakov skutkovej podstaty. 

Pri analýze narušenia súťaže kartelovými dohodami sa rozlišuje medzi vertikálnymi 

a horizontálnymi dohodami. Bližšiu špecifikáciu jednotlivých typov kartelov na úniovej 

úrovni nájdeme v soft law dokumentoch vydaných pre tento účel Komisiou. Podľa 

oznámenia Komisie50 sa za horizontálne považujú dohody medzi súčasnými a 

potenciálnymi konkurentmi, ale aj dohody medzi nekonkurentmi pôsobiacimi na 

rovnakom výrobkovom trhu a rozdielnom geografickom trhu. Vertikálne dohody sú 

dohody medzi podnikmi na rôznych úrovniach trhu, typicky sú to distribútorské 

zmluvy. V § 5 ZOHS nájdeme ako hľadisko rozlíšenia pôsobenie podniku na trhu 

s tovarom (výrobkami). Pokiaľ sa strany dohody nachádzajú na rovnakom tovarovom 

trhu, pôjde o horizontálnu dohodu. Dohoda medzi podnikmi z rôznych úrovní trhu je 

považovaná za vertikálnu. V priebehu rokov sa dôraz na postih kartelov presunul na 

pomyselnej škále od vertikálnych smerom k horizontálnym kartelom. 

Ako vyplýva z čl. 101 ods. 2 ZFEÚ a § 3 ods. 1 veta prvá ZOHS sú dohody, ktoré 

naplnia znaky protisúťažného deliktu, zo zákona neplatné. To pre účastníkov kartelu 

znamená nielen postih zo strany súťažných orgánov, ale aj možný postih 

prostredníctvom civilnej žaloby, postih súkromnoprávny. V posledných rokoch sa na 

pôde EÚ intenzívne riešila otázka jednotnej úpravy súkromnoprávneho presadzovania 

súťažného práva.51 Napokon vyústila v prijatie smernice o súkromnoprávnom vymáhaní 

                                                
48 BEJČEK a kol. 2014 op. cit. s. 287. 
49 Porov. čl. 101 ods. 1 písm a) až e) ZFEÚ; § 3 ods. 2 písm. a) až f) zákona o ochrane hospodárskej 
súťaže. 
50 Oznámenie Komisie Usmernenia o uplatňovaní článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na 
dohody o horizontálnej spolupráci. In: EUR-lex [právny informačný systém]. Úrad pre publikácie 
Európskej únie [cit. 21. 3. 2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ 
51 K tomu viac KRÁLIK, Andrej. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava: C. H. 
Beck., 2014. 200 s. ISBN 978-80-89603-20-6. S. 17 a nasl. 
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škody spôsobenej porušením zákonov na ochranu hospodárskej súťaže52, ktorej 

transpozícia sa očakáva do konca roku 2016. So súkromnoprávnou ochranou proti 

obmedzovaniu súťaže na území ČR počíta aj § 2990 občianskeho zákonníka53, ktorý 

umožňuje dotknutým osobám požadovať zdržanie sa obmedzujúceho konania, 

odstránenie závadného stavu, primerané zadosťučinenie, náhradu škody a vydanie 

bezdôvodného obohatenia. Ide o ochranu zhodnú s ochranou proti nekalosúťažnému 

jednaniu. 

Zákaz dohôd stanovený v ods. 1 čl. 101 ZFEÚ (§ 3 ZOHS) neplatí bez výnimky. 

Hmotnoprávnu úpravu dohôd vyňatých zo zákazu nájdeme v čl. 101 ods. 3. ZFEÚ 

(resp. § 3 ods. 4 ZOHS). Na základe tam stanovených kumulatívnych podmienok inak 

protisúťažné dohody nespadajú pod zákaz v odseku 1. Výnimka sa vzťahuje na dohody, 

ktoré (i) prispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore 

technického alebo hospodárskeho pokroku, pričom (ii) umožňujú spotrebiteľom 

primeraný podiel na výhodách z toho vyplývajúcich, a ktoré (iii) neukladajú príslušným 

podnikateľom obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné pre dosiahnutie týchto cieľov a (iv) 

neumožňujú týmto podnikateľom vylúčiť hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnej 

časti daných výrobkov. Z procesného hľadiska uplatňovanie výnimiek upravuje 

nariadenie č. 1/200354. Výnimka sa uplatní automaticky, teda bez potreby rozhodnutia 

Komisie alebo inej súťažnej autority. Dôkazné bremeno je tak oproti 

„predmodernizačnému“ obdobiu presunuté na podniky.  

Obdobný režim sa uplatní na blokové výnimky vydávané Komisiou, ktoré sú 

„konkretizáciou legálnych výnimiek upravených v čl. 101 ods. 3 ZFEÚ“55. Práve 

samostatné zhodnocovanie dohôd podnikmi viedlo k vzniku rozsiahleho súboru 

nariadení (tj. priamo záväzných predpisov) o blokových výnimkách. V českom 

právnom poriadku sú inkorporované prostredníctvom § 4 ZOHS, dochádza tak 

k uniformite aplikácie na oboch úrovniach trhu. Pravidlá zhrnuté do blokových 
                                                
52 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách 
upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia 
ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie. In: EUR-lex [právny 
informačný systém]. Úrad pre publikácie Európskej únie [cit. 21. 3. 2015]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/ 
53 Zákon č. 89/2012 Sb., zákon občanský zákoník In: CODEXIS ACADEMIA [právny informačný 
systém]. Atlas Consulting [cit. 22. 3. 2015]. 
54 Porov. čl. 2 nariadenia Rady č. 1/2003. 
55 MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA 2012 op. cit. s. 205. 
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výnimiek sa týkajú nasledujúcich sfér: posudzovanie vertikálnych vzťahov, 

posudzovanie horizontálnych vzťahov, vzťahy vo vybraných odvetviach (napr. 

motorové vozidlá) a vzťahy v oblasti technológií a inovácií. Posledne menovaná oblasť 

pravidiel je predmetom výkladu práce, nakoľko sa z majoritnej vzťahuje na licenčné 

zmluvy k predmetom duševného vlastníctva, vrátane patentov. 

1.5 Zneužitie dominantného postavenia 
Druhou oblasťou kartelového práva je ochrana proti zneužitiu dominantného postavenia 

na trhu. Aby vôbec mohlo dôjsť k zneužitiu dominantného postavenia, ktoré je 

zakázané, musí podnik alebo podniky56 takéto postavenie mať. Súťažné autority 

skúmajú v prvom rade trhový podiel na relevantnom trhu.57 Ďalšími dôležitými 

indikátormi sú štruktúra trhu, postavenie konkurentov na trhu, bariéry vstupu na trh 

a iné. Úniová úprava, tj. čl. 102 ZFEÚ, definíciu dominantného postavenia neobsahuje. 

Sformuloval ju vo svojej judikatúre Súdny dvor EÚ. V rozhodnutí vo veci Hoffman-La 

Roche sa uvádza, že hlavným atribútom dominantného postavenia podniku na trhu je 

jeho ekonomická sila, pretože mu umožňuje brániť zachovaniu efektívnej hospodárskej 

súťaži na relevantnom trhu tým, že mu dáva moc správať sa vo veľkej miere nezávisle 

na jeho konkurentoch, jeho zákazníkoch a napokon aj na spotrebiteľoch58. Na území ČR 

sa uplatní definícia zakotvená § 10 ZOHS, ktorá evidentne z vyššie uvedeného 

vychádza. 

Skutková podstata zneužitia dominantného postavenia je koncipovaná na objektívnom 

princípe, tj. neskúma sa zavinenie. Čl. 102 ZFEÚ, resp. § 11 ods. 1 ZOHS, obsahuje 

generálnu klauzulu o troch základných znakoch. Prvým, už uvedeným, je (i) 

dominantné postavenie na trhu, druhým (ii) jeho zneužitie zakázaným konaním a tretím 

je (iii) možnosť alebo skutočnosť negatívneho obmedzenia hospodárskej súťaže na 

(vnútornom) trhu. Predmetné ustanovenia ďalej uvádzajú demonštratívny zoznam 

príkladov zneužitia.59 Tu vidieť istú koncepčnú paralelu s úpravou nekalej súťaže 

v podobe generálnej klauzule a špeciálnych skutkových podstát, kedy pre klasifikáciu 

konania ako protisúťažného „postačí“ naplniť znaky skutkovej podstaty generálnej 
                                                
56 V tom prípade hovoríme o kolektívnej dominancii. Porov. BEJČEK a kol. 2014 op. cit. s. 295. 
57 Dominancia sa prezumuje pri prekročení 50% podielu na relevantnom trhu.  
58 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 13. februára 1979, vec 85/76. In: Curia [databáza rozhodnutí SDEÚ]. 
[cit. 23. 3. 2015]  S. 520. Dostupné z: http://curia.europa.eu/. (pozn. vlastný preklad) 
59 MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA 2012 op. cit. s. 271. 
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klauzuly. Takto nastavený systém počíta s naplňovaním skutkových podstát súdnymi 

alebo správnymi rozhodnutiami, čo umožňuje rýchlejšie reflektovať vývoj na trhu. 

Zhodný názor vyjadril aj Najvyšší správny súd ČR: „I v případě, že se konkrétní 

jednání dominanta svou povahou blíží některé z dílčích skutkových podstat upravených 

v § 11 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, je 

možné dovodit zneužití dominantního postavení pouze s odkazem na generální klauzuli 

obsaženou v návětí tohoto ustanovení.“60 

Súťažné právo rozoznáva dve základné formy zneužitia dominantného postavenia, a to 

tzv. vylučovacie zneužitie (angl. exclusionary abuse), ktorým dominant eliminuje 

hospodársku súťaž vytesňovaním svojej konkurencie z trhu a tzv. koristnícke zneužitie 

(angl. exploitative abuse), ktoré má priamy dopad na spotrebiteľov. Vychádzajúc z 

premisy, že súťažné právo neslúži k ochrane podnikov, ale k ochrane súťaže na trhu, 

prikladá Komisia význam najmä prv uvedenému.61 Obe formy zahŕňajú viaceré 

parciálne skutkové podstaty. Medzi nimi sa v praxi objavuje vylučovacia praktika 

označovaná ako odmietnutie dodávok či odmietnutie dodávať (angl. refusal to supply). 

Zneužitie spočíva v odmietnutí nadviazania či pokračovania spolupráce podnikom 

v dominantnom postavení, ktoré nie je objektívne ospravedlniteľné a spôsobí narušenie 

hospodárskej súťaže na relevantnom trhu dominantného podniku alebo na trhu 

nadväzujúcom, tzv. upstream a downstream trhy. Okrem tovaru, služieb či informácií sa 

(za určitých podmienok) vzťahuje aj na predmety duševného vlastníctva v podobe 

odmietnutia poskytnúť licenciu (angl. refusal to licence).62 

S tým súvisí aj doktrína unikátneho zariadenia alebo essential facility doktrína, prvý 

krát použitá v USA. Doktrína uplatňovaná v sieťových sektoroch63 je v európskom 

súťažnom práve ovplyvnená prístupom rozvíjaným rozhodovacou praxou Komisie 

a SDEÚ, že hoci samotná dominancia zakázaná nie je, podnik v dominantnom 

                                                
60 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 03. 10. 2008, čj. 7 Afs 40/2007 - 111. In: Sbírka 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 5/2009, roč. 7, rozhodnutí č. 1827 [cit. 25. 3. 2015]. Dostupné 
z: http://www.nssoud.cz 
61 Viď Oznámenie Komisie, Usmernenie o prioritách Komisie v oblasti presadzovania práva pri 
uplatňovaní článku 82 Zmluvy o ES na prípady zneužívania dominantného postavenia podnikov na 
vylúčenie konkurentov z trhu. In: EUR-lex [právny informačný systém]. Úrad pre publikácie Európskej 
únie [cit. 25. 3. 2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ 
62 BEJČEK a kol. 2014 op. cit. s. 298. 
63 Sieťové sektory sú napríklad telekomunikačný sektor, sektor železničnej dopravy, sektor leteckej 
dopravy, sektor informačných technológií a iné.  



20 
 

postavení má akúsi vyššiu mieru zodpovednosti, aby svojím správaním nenarušil súťaž 

na vnútornom trhu.64 Za unikátne zariadenie označila Komisia vo svojich rozhodnutiach 

napr. letisko, elektrické vedenie či telekomunikačnú sieť65. Z príkladov je zrejmé, že ide 

o zariadenia, ktoré je veľmi nákladné alebo nemožné paralelne vybudovať. Subjekt, 

ktorý má výlučné oprávnenie k takémuto zariadeniu je vďaka tomu v monopolnom 

postavení a môže konkurenciu zo svojej pozície jednoducho obmedziť až vylúčiť. 

Český ZOHS zakotvil doktrínu v § 11 ods. 1 písm. f). Nepracuje s pojmom „základní 

zařízení“, ktoré používa náuka, prikročil k priamej konkretizácii typov zariadení na 

prenosové siete, podobné rozvodné a iné infraštruktúre zariadenia. Dominantné 

podniky, ktoré nesprístupnia iným podnikom unikátne zariadenie a ktoré pritom 

nepreukážu, že spoluužívanie nie je z prevádzkových alebo iných dôvodov možné alebo 

ho od nich nemožno spravodlivo požadovať, dopustia sa zneužitia dominantného 

postavenia na trhu. 

 Prostredníctvom judikatúry došlo v súťažnom práve EÚ k rozšíreniu doktríny 

unikátneho zariadenia na práva duševného vlastníctva. V rozsudkoch ako Magill, IMS 

Health a Microsoft66 zaujali SDEÚ, resp. Všeobecný súd, stanovisko, že k zneužitiu 

dominantného postavenia dochádza keď držiteľ práva duševného vlastníctva odmietne 

poskytnúť licenciu na základe podmienok, že (i) chránený produkt alebo služba sú 

nevyhnutné pre výkon určitej hospodárskej činnosti, (ii) odmietnutie vylúči efektívnu 

súťaž na sekundárnom (nadväzujúcom) trhu, (iii) zabráni objaveniu sa nového produktu, 

pre ktorý je na trhu potenciálny dopyt spotrebiteľov a (iv) odmietnutie nebude 

objektívne ospravedlniteľné.67 V prípade preukázania takéhoto zneužitia dochádza 

okrem pokuty k prikázaniu sprístupnenia unikátneho zariadenia formou nútenej 

licencie, ako tomu bolo aj v menovaných prípadoch.  

                                                
64 Porov. bod 57 rozsudku Súdneho dvora zo dňa 9. novembra 1983, vec 322/81. In: Curia [databáza 
judikatúry EÚ]. Súdny dvor Európskej Únie [cit. 26. 3. 2015]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/.  
65 Pre úplný výpočet jednotlivých typov unikátnych zariadení v rozhodnutiach Komisie viď WHISH, 
Richard; BAILEY, David. Competition Law. 7. vydanie. New York: Oxford University Press. 2012. 1015 
s. ISBN 978-0-19-958655-4. S. 703 – 706. 
66 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 6. apríla 1995, spojené veci C-241/91 P a C-242/91 P; 
rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, vec C-418/01; rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. septembra 
2007, vec T-201/04 (ďalej len „Rozsudok v prípade Microsoft“). In: Curia [databáza judikatúry EÚ]. 
Súdny dvor Európskej únie [cit. 26. 3. 2015]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/ 
67 Rozsudok v prípade Microsoft, body 330 – 333. 
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V súlade s úniovou judikatúrou došlo novelou ZOHS č. 340/2004 Sb. aj na národnej 

úrovni k rozšíreniu definície deliktu narušenia hospodárskej súťaže odmietnutím 

prístupu k unikátnemu zariadeniu na duševné vlastníctvo a siete. Sprístupnením sa 

v tomto prípade rozumie licencovanie práva duševného vlastníctva. Český zákonodarca 

zašiel pri formulácii § 11 ods. 1 písm. f) ZOHS takpovediac „ďalej“, keď v závere 

definoval zneužitie dominantného postavenia ako odmietnutie prístupu k využitiu 

duševného vlastníctva alebo prístupu k sieťam „pokud je takové využití nezbytné pro 

účast v hospodářské soutěži na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé nebo na jiném 

trhu.“ ZOHS sa v tomto smere značne odchyľuje od európskej judikatúry, keď 

v podstate umožňuje konkurencii domáhať sa prístupu nielen na sekundárny trh, ale 

výslovne na rovnaký (hlavný) trh, na ktorom pôsobí majiteľ práva duševného 

vlastníctva. Ako upozorňuje Barbora Králičková, ide o ohrozenie postavenia majiteľov 

práv duševného vlastníctva, ako aj samotnej podstaty týchto práv68, s čím možno plne 

súhlasiť. Do budúcna zostáva na ÚOHS, prípadne na správnych súdoch, akým 

spôsobom budú toto ustanovenie aplikovať. 

Uplatňovanie doktríny unikátneho zariadenia vo vzťahu k právam duševného 

vlastníctva je ale i na úniovej úrovni zo strany odbornej verejnosti prijímané 

ambivaletne.69 Pri porovnaní „klasického“ unikátneho zariadenia, tj. zariadenia 

s hmotnou povahou (napr. železnice) a nehmotného práva duševného vlastníctva si 

nemožno nevšimnúť rozdielny dopad príkazu sprístupnenia daného zariadenia. 

Vzhľadom na časovo obmedzenú ochranu väčšiny práv duševného vlastníctva, ako aj 

vzhľadom na zvláštnu, potenciálne ubiquitnú, povahu práv duševného vlastníctva (k 

tomu viac v kapitole 3.), je zásah podstatne tvrdší vo vzťahu k majiteľom práv 

duševného vlastníctva ako vo vzťahu k vlastníkom unikátneho zariadenia s hmotnou 

podstatou, ktorých vlastníctvo takúto povahu ani časové obmedzenie nemá. I keď je 

nepochybné, že majiteľ „unikátneho zariadenia“ (napr. patentu) môže zo svojej pozície 

ohroziť hospodársku súťaž, zákaz odmietnutia licencie, resp. príkaz poskytnúť nútenú 
                                                
68 KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Úprava vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva 
v slovenskom a českom právnom poriadku s dôrazom na oblasť zneužívania dominantného postavenia. 
obzor. Teoretický časopis pre otázky štátu a práva. 2011, roč. 94, č. 6, s. 601 – 616. ISSN 0032-6984. S. 
615. 
69 K tomu napr. FORRERTER, Ian S.; CZAPRACKA, Katarzyna A. Compulsory Licensing in European 
Competition Law: The Power of the Adjective. In: ANDERMAN, Steven; EZRACHI, Ariel. Intellectual 
Property and Competition Law. New Frontiers. New York: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-
19-958995-1. S. 144. 
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licenciu, je vo svojej podstate zásahom do kontraktačnej slobody a do jeho absolútneho 

práva, inými slovami vyvstáva tu rozpor medzi oboma záujmami. S rozporom medzi 

ochranou hospodárskej súťaže na vnútornom trhu a ochranou práv duševného 

vlastníctva, zaručenou mimo iného v čl. 17 ods. 2 Charty základných práv EÚ70, sa 

snaží vo svojich rozhodnutiach vyrovnať i SDEÚ. Konkrétnemu príkladu sa venuje 

práca v poslednej kapitole. 

  

                                                
70 Charta základných práv Európskej únie. Úradný vestník EÚ C 303 14. 12. 2007 In: EUR-lex [právny 
informačný systém]. Úrad pre publikácie Európskej únie [cit. 26. 3. 2015]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/ (ďalej len „Charta“). 
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Právna ochrana vynálezov 

2.1 Vynález ako predmet priemyselného vlastníctva 
Už v minulosti boli vynálezy a ich využívanie považované za hnaciu silu priemyselného 

rozvoja spoločnosti, preto by spoločnosť mala motivovať vynálezcov k tomu, aby sa 

o svoje vynálezy podelili a umožnili ich využitie v záujme spoločného pokroku, inak 

hrozilo, že ostanú dlho utajené a v krajnom prípade „zomrú“ s ich pôvodcom.71 Takouto 

motiváciu mala byť účinná ochrana pred imitáciou ich práce. Historicky vytvoreným 

a ustáleným riešením stretu záujmov jednotlivcov (vynálezcov) a spoločnosti je 

udeľovanie právnej ochrany vo forme patentov. Udelením patentu dáva štát pôvodcovi 

vynálezu monopolné právo na plody jeho tvorivej vynálezcovskej činnosti výmenou za 

odkrytie všetkých informácií potrebných pre reprodukciu daného vynálezu. Možno 

povedať, že patent je formou spoločenskej zmluvy, ktorá zabezpečuje jeho držiteľovi 

kompenzáciu nákladov vynaložených na vytvorenie vynálezu a spoločnosti prístup 

k výdobytkom technologického pokroku.72 

Súčasný patentový systém stojí na rovnakých ideových základoch. Patentová ochrana 

vynálezov má motivovať k investíciám do inovačnej činnosti, výskumu a vývoja 

a následne má zabezpečiť sprístupnenie vynálezov spoločnosti, aby nielen 

„priekopníckym“, ale aj „nadväzujúcim“ vynálezcom bolo umožnené, napríklad na 

základe licencií, prísť na trh s novými technickými riešeniami.73 

Patenty patria medzi predmety priemyselného vlastníctva. Priemyselné vlastníctvo 

(angl. industrial property) pomenúva skupinu rôznorodých nehmotných predmetov či 

nehmotných statkov, ktoré sú výsledkom tvorivej alebo netvorivej intelektuálnej 

činnosti ľudí (v prípade netvorivej činnosti aj právnických osôb) a sú priemyselne 

využiteľné. Čo všetko spadá do okruhu predmetov priemyselného vlastníctva vymedzil 

už v r. 1883 Parížsky dohovor ako patenty na vynálezy, úžitkové vzory, priemyslové 
                                                
71 KILIC, Burcu. The paradoxical role of patents; patents thickets. In KŘÍŽ, Jan a kol. Aktuální otázky 
práva autorského a práv průmyslových: evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního 
vlastnictví. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010. 94 s. ISBN 978-80-87146-41-5. 
S. 79. 
72 Teória spoločenskej zmluvy sa datuje až k dielu Thomasa Hobbsa. K tomu viac KILIC in KŘÍŽ et al. 
2010 op. cit. s. 79. 
73ANDERMAN, Steven D. Innovation, IPRs and EU competition law. In LIANOS, Ioannis; GERADIN, 
Damien. Handbook on European Competition Law: Substantive Aspects. UK: Edward Elgar Publishing, 
Inc., 2013. ISBN 978-1-84844-553-6. S. 569.  
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vzory alebo modely, továrenské alebo obchodné známky, známky služieb, obchodné 

meno a údaje o proveniencii tovaru alebo označení jeho pôvodu74. Samotný okruh nie je 

pevne stanovený a v čase sa jeho rozsah mení, príkladom je napr. dodatkové ochranné 

osvedčenie zavedené do práva EÚ v deväťdesiatych rokoch. Priemyselné vlastníctvo 

spadá pod širší pojem duševné vlastníctvo (angl. intellectual property), ktorý tradične 

označuje dve oblasti: okrem právnej ochrany predmetov priemyselného vlastníctva aj 

právnu ochranu autorských diel (výsledkov tvorivej duševnej činnosti), teda autorské 

právo. Pojmy duševné a priemyselné vlastníctvo sú právnou a ekonomickou abstrakciou 

pre označenie značne rôznorodých predmetov ochrany, ktoré majú určité spoločné 

znaky75 (príkladmi sú nehmotná podstata, výsledok duševnej činnosti, užívanie 

nezávislé na existencii hmotného substrátu).  

2.2 Ekonomické aspekty patentovej ochrany 
Patenty, ako aj ostatné práva duševného vlastníctva (ďalej aj „práva DV“), sú 

z ekonomického hľadiska verejným statkom, teda pozitívnou externalitou76. Verejné 

statky majú dva základné atribúty: nevylúčiteľnosť a nerivalitu. Nevylúčiteľnosť 

znamená, že sú prístupné užívaniu neobmedzeným okruhom užívateľov. Nerivalita 

vyjadruje, že ich použitie jedným subjektom nebráni použitiu iným subjektom (užívanie 

verejného statku nevytvára vzťah rivality medzi jednotlivými užívateľmi).77 V dôsledku 

toho sa náklady vynaložené na rozširovanie využívania nechránených predmetov 

duševného vlastníctva (marginálne náklady78) blížia nule. Právo reflektuje popísanú 

povahu práv DV – potenciálnu ubiquitu – v možnosti súbežných (nevýhradných) 

licenčných zmlúv umožňujúcich užívanie práva DV79.  

                                                
74 Vyhláška ministra zahraničných vecí z 13. januára 1975 č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na 
ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli 14. decembra 1900, vo 
Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra  
1958 a v Stockholme 14. júla 1967. Článok 1. Dostupné z:  
http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/legislativa/medzinarodne_dohody/pravo_7564.pdf  
75 SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2. vydání. Praha: LexisNexis CZ s.r.o.. 2007. 212 s. 
ISBN 80-86920-08-9. S. 12. 
76 Pozitívna externalita vzniká, ak podniky alebo ľudia prinesú zisky iným bez toho, aby toto bolo nejako 
kompenzované prostredníctvom trhu. In: SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William D. Ekonomie, 
18. vydání. Praha: NS Svoboda. 2007. 775 s. ISBN 978-80-205-0590-3. S. 36. 
77 Ibid., s. 37. 
78 Ibid.., s. 126.  
79 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA; Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: 
Wolters Kluwer, a.s. 2014. 1700 s. ISBN 978-80-7478-638-9. S. 1449. 
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Ďalším ekonomickým aspektom súvisiacim duševným vlastníctvom je ich povaha 

informácie. Fenomén spojený s informáciou ako komoditou je, že jej získanie alebo 

výroba vyžaduje značné náklady, no je jednoduché a lacné ju reprodukovať. O to viac to 

platí v dnešných časoch informačnej spoločnosti.  

Uvedené ekonomické aspekty vynálezov a iných výsledkov duševnej činnosti 

zdôrazňujú už vyššie načrtnutý problém, ktorým je nízka motivácia investovať čas 

a prostriedky do vynálezcovskej činnosti v dôsledku jednoduchosti ich imitácie (za 

predpokladu minimálnej možnosti obrany zo strany vynálezcov). Riešenie tohto 

spoločenského problému tak prevzal štát, pričom existuje niekoľko variantov jeho 

realizácie, z ktorých každý má svoje opodstatnenie pre potreby rôznych oblastí a v praxi 

sa tak využívajú všetky varianty. Okrem patentovej ochrany je to vytvorenie prostredia 

pre výskum a vývoj vo verejnom sektore, tj. na verejných vysokých školách 

a univerzitách či štátnych výskumných ústavoch. Verejný sektor spravidla zaisťuje 

činnosti, ktoré sú pre ten súkromný nerentabilné, no pre spoločnosť životne dôležité, 

typicky obranu.80 Ďalším variantom je poskytovanie verejnej podpory pre subjekty 

privátneho sektora vo forme daňovej úľavy, dotácie a podobne81. Výhodou môže byť 

následné bezplatné poskytnutie výsledkov výskumu alebo ich časti verejnému sektoru. 

Z hľadiska financovania má patentová ochrana, oproti formám financovania výskumu 

a vývoja z verejných prostriedkov, výhodu, že na ňu neprispievajú všetci daňoví 

poplatníci, ale iba tí zainteresovaní. Zároveň je tým vyvíjaný tlak na vynálezcov, aby sa 

prispôsobovali dopytu na trhu. 

Ako uvádza vo svojej stati Kilic, právna ochrana patentov má z ekonomického hľadiska 

dvojaký efekt. Na jednej strane z vynálezu, ktorý je povahou verejným statkom, vytvorí 

na základe exkluzívneho práva súkromný statok, vytvorí monopol na jeho užívanie 

prináležiaci majiteľovi či spolumajiteľom patentu. Ide o tzv. „private-good effect“, 

v preklade „efekt súkromného statku“. Na druhej strane, stanovením povinnosti 

                                                
80 HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2011. 507 s. ISBN 978-80-7400-417-9. S. 8. 
81 Poskytovanie pomoci z verejných prostriedkov musí spĺňať podmienky súťažného práva EÚ stanovené 
v čl. 107 a nasl. ZFEÚ. 



26 
 

zverejniť informácie o patente sa z pôvodne utajovaných informácií stane verejný 

statok, čo je nazývané ako „efekt verejného statku“, anglicky „public-good effect“.82  

Na ekonomických základoch sa sformovala aj kritika ochrany nehmotných statkov 

(práv duševného vlastníctva). Otázniky sú kladené nad jednotlivé parametre ochrany 

duševného vlastníctva (napr. k rozsahu ochrany83), objavuje sa však aj kritika samotnej 

existencie právnej ochrany duševného vlastníctva štátom, ktorá vychádza 

z ekonomického pojatia hmotných statkov ako prirodzene vzácnych predmetov. 

Hmotné statky nie je možné jednoducho rozmnožiť, práve vďaka ich atribútu 

vzácnosti.84 Porovnávaním vlastníctva vzácnych hmotných statkov a absolútnych práv k 

ľahko reprodukovateľným nehmotným statkom dospela kritika, slovami N. Stephena 

Kinsellu, napríklad až k absurdnému tvrdeniu, že:  „Prima facie tedy zákony DV narušují 

nebo „berou“ vlastnictví vlastníkům hmatatelného majetku tak, že přesouvají částečné 

vlastnictví autorům a vynálezcům. Je to tato invaze a redistribuce majetku, která musí být 

ospravedlněna, aby mohla být práva DV platná.“85 Takto formulovaný názor nielenže 

svedčí o nepochopení funkcie práv duševného vlastníctva, vrátane zásady oddelenia 

hospodárstva a trhu od súkromia, navyše smeruje k celkovému popretiu majetkovej 

stránky imateriálnych hodnôt.86 Takýto názor je však len okrajový a väčšina právnych i 

ekonomických štúdií zdieľa názor o opodstatnenosti právnej ochrany predmetov 

duševného vlastníctva, k čomu sa prikláňa aj táto práca. 

2.3 Patentová ochrana vynálezov v ČR 
Prijatím zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezoch a zlepšovacích návrhoch (ďalej len 

„patentový zákon“ alebo „PatZ“)87, sa s účinnosťou od 1. 1. 1991 na území bývalého 

Československa datuje návrat k tradičnej forme ochrany vynálezov – k patentovej 

ochrane. Dovtedy udeľované tzv. autorské osvedčenia boli predovšetkým oprávnením 

                                                
82 KILIC 2010 op. cit. s. 79. 
83 K tomu viď napr. MERGES, Robert P.; NELSON, Richard R. On the complex economics of patent 
scope. Columbia Law Review, roč. 90, č.4, s. 839 - 916. Dostupné z: 
http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1690/  
84 TELEC, Ivo. Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. Praha: Leges. 2015. 240 s. ISBN 
978-80-7502-061-0. S. 31. 
85 KINSELLA, N. Stephen. Obžaloba duševního vlastnictví. Praha: Ludwig von Mises Institut Česko & 
Slovensko, 2011. 42 s. ISBN 978-80-905068-0-0. S. 22. 
Dostupné z: http://www.mises.cz/database/literatura/30a_obzalobaip.pdf 
86 TELEC 2015 op. cit. s. 33. 
87 Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v znení neskorších predpisov. In: 
CODEXIS ACADEMIA [právny informačný systém]. Atlas Consulting [cit. 29. 3. 2015]. 
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štátu na využitie vynálezu. V žiadnom prípade tak nechránili vynálezcov v zmysle 

vylúčenia iných z využívania ich vynálezov a nezodpovedali medzinárodným 

štandardom.88 Patentový zákon, ktorý je v znení neskorších predpisov na území ČR 

stále v platnosti, tvorí základ právnej úpravy patentového práva de lege lata. Okrem 

patentového zákona je právna úprava ochrany vynálezov v ČR doplnená vykonávacou 

vyhláškou o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov89, zákonom 

o vymáhaní práv z priemyselného vlastníctva90, ktorý je transpozíciou európskej 

smernice a viacerými zákonmi priamo alebo nepriamo súvisiacimi s problematikou 

patentovej ochrany91. Na území ČR sa vedľa toho uplatňujú aj priamo záväzné predpisy 

Únie, vo vzťahu k patentom však (zatiaľ) upravujú iba dodatkové ochranné 

osvedčenie.92 

2.3.1. Patentovateľnosť vynálezu 

Vynález je súhrnným označením pre technické riešenia vytvorené tvorivou duševnou 

činnosťou vynálezcu. Abstraktným pojmom vynález sa v praxi označujú konkrétne, 

materializované technické riešenia, rozdeľované na výrobky, ktoré predstavujú látky 

a zariadenia, technologické alebo pracovné postupy a použitie známych predmetov na 

nový účel.93 Patentovateľný vynález musí spĺňať tri (hmotnoprávne) podmienky: musí 

byť výsledkom tvorivej vynálezcovskej činnosti, musí byť nový a priemyselne 

využiteľný. Čo sa za vynález nepovažuje (ani za splnenia podmienok) stanoví patentový 

zákon94.  

Novosť vynálezu sa posudzuje vzhľadom k stavu techniky na celom svete, teda 

ku všetkým informáciám o technických riešeniach sprístupnených verejnosti predo 

dňom podania prihlášky, vrátane prihlášok so skorším právom prednosti. Ako 

                                                
88 VOJČÍK, Peter et al. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeňek, 2012. 495 s. ISBN 978-80-7380-
373-5. S.  264. 
89 Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových 
vzorů, ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb. In: CODEXIS ACADEMIA [právny informačný systém]. Atlas 
Consulting [cit. 30. 3. 2015]. 
90 Zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu 
průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), v znení neskorších 
predpisov In: CODEXIS ACADEMIA [právny informačný systém]. Atlas Consulting [cit. 30. 3. 2015]. 
91 Ide napr. o zákon o ochrane biotechnologických vynálezov, zákon o patentových zástupcoch, zákon 
o opatreniach na ochranu priemyselného vlastníctva a iné. Kompletný výpočet právnych predpisov 
v SLOVÁKOVÁ 2007 op. cit. s. 29.  
92 Ibid. 
93 VOJČÍK 2012 op. cit. s. 267. 
94 Porovnaj § 3 ods. 2., ods. 4 prvá veta a § 4 patentového zákona. 
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sprístupnenie verejnosti sa rozumie aj možnosť zoznámenia sa s danými informáciami, 

aktuálna znalosť sa v zásade neskúma. Výnimky z „tvrdosti“ požiadavky nezverejnenia 

stanoví § 5 PatZ pre zrejmé zneužitie vzhľadom k prihlasovateľovi (jeho právnemu 

predchodcovi) a vystavenie vynálezu prihlasovateľom (predchodcom) na úradne 

uznanej výstave. 

Požiadavka na vynález ako výsledok vynálezcovskej činnosti je normatívnym 

vyjadrením tvorivej stránky duševnej činnosti smerujúcej k vytvoreniu technického 

riešenia. V zahraničných patentových predpisoch a medzinárodných zmluvách je táto 

činnosť pomenovaná ako invenčný postup alebo invenčný krok (angl. inventive step). 

Vynález je výsledkom vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým 

spôsobom zo stavu techniky (§ 6 ods. 1 PatZ). Právna konštrukcia osoby odborníka je 

pomenovanie pre priemerne kvalifikovaného profesionála s obecným prehľadom o stave 

techniky v posudzovanej oblasti.95 „Zrejmý spôsob“ značí, že odborník by svojou 

rutinnou (odbornou) činnosťou, ani po vyhodnotení rôznych informačných prameňov 

alebo ich kombinácie, neprišiel k rovnakému technickému riešeniu aké je obsiahnuté 

v prihláške patentu.96 Hoci osoba odborníka je fiktívna a je daná ako objektívna 

požiadavka zákona, na vyhodnocovaní patentovej prihlášky sa podieľa skutočný 

odborník alebo skupina odborníkov z danej oblasti.  

Patentovú ochranu získa len priemyselne využiteľný vynález. Priemyselná 

využiteľnosť, teda realizovateľnosť výroby nebo iného využívania predmetu vynálezu v 

priemysle, poľnohospodárstve alebo iných oblastiach hospodárstva (§ 7 PatZ), existuje 

ako podmienka patentovateľnosti s cieľom chrániť len vynálezy spoločensky 

(hospodársky) využiteľné. Ak je vynález schopný opätovne vyrobiť a využiť ktokoľvek 

s potrebnými znalosťami a prostriedkami, inými slovami ak je vynález objektívne 

realizovateľný a reprodukovateľný97, spĺňa túto podmienku patentovateľnosti.  

2.3.2. Právo na patent a rozsah ochrany 

Právo na patent prislúcha v prvom rade osobe označovanej ako pôvodca vynálezu, teda 

osobe, ktorá vynález vytvorila. Pôvodcom môže byť len fyzická osoba, čo ostatne 

                                                
95 SLOVÁKOVÁ 2007 op. cit. s. 31. 
96 HORÁČEK, ČADA, HAJN 2011 op. cit. s. 51. 
97 Ibid. s. 61. 
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vyplýva aj z charakteru vynálezu ako výsledku tvorivej duševnej činnosti. Z pohľadu 

pôvodcovstva je dôležitým prvkom vynálezcovský krok, pretože ten rozlišuje osobu 

vynálezcu (pôvodcu) od iných osôb, ktoré sa tiež na vytváraní vynálezu nejakým 

spôsobom podieľali. Vynález prirodzene môže vzniknúť aj spoločnou tvorivou 

činnosťou viacerých osôb, ktoré zákon rozoznáva pod pojmom spolupôvodcovia. 

Okrem pôvodcu, ktorý nadobúda práva spojené s vynálezom originárne, jeho 

vytvorením, ktoré je samostatnou právnou skutočnosťou, môžu právo na patent ako 

prevoditeľné majetkové právo nadobudnúť aj iné fyzické a právnické osoby, a to 

odvodene,  prechodom alebo prevodom. 

Vynález nie je, na rozdiel od autorského diela, právom chránený už jeho vytvorením. 

Pôvodca alebo jeho právny nástupca má objektívnym právom garantované právo na 

patent. Právo v subjektívnom zmysle je vo svojej podstate možnosť zachovať sa 

určitým spôsobom, preto sa môže subjekt rozhodnúť nevyužiť toto právo a chrániť 

vynález iným spôsobom, napríklad ako obchodné tajomstvo. Právo na patent v sebe 

zahŕňa právo podať patentovú prihlášku k príslušnému patentovému orgánu, ktorým je 

v Českej republike Úřad průmyslového vlastnictví (ďalej len „ÚPV“). Pokiaľ vynález 

spĺňa zákonom stanovené podmienky, je ÚPV povinný patent prihlasovateľovi udeliť.98 

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti (priority), ktoré chráni 

prihlasovateľa pred každým, kto by podal prihlášku s neskorším dátumom. Právo 

prednosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv99 musí prihlasovateľ uplatniť už 

v prihláške a preukázať ÚPV jeho existenciu (§ 27 PatZ). 

Zo zákona prechádza právo na patent na zamestnávateľa pôvodcu, pokiaľ bol vynález 

vytvorený ku splneniu úlohy v rámci pracovného pomeru (§ 9 PatZ). Zákon umožňuje 

prechod vylúčiť zmluvou, inak má zamestnanec povinnosť oznámiť vytvorenie 

podnikového vynálezu bezodkladne zamestnávateľovi. Zamestnávateľ má následne 

trojmesačnú lehotu na uplatnenie práva na patent, v opačnom prípade sa „navracia“ 

pôvodcovi. Obe strany sú po túto dobu viazané mlčanlivosťou. Pôvodca má voči 

zamestnávateľovi, ktorý svoje právo na patent uplatnil, nárok na primeranú odmenu. To 

znamená, že zamestnanec má nárok na odmenu aj za predpokladu, že zamestnávateľ 

                                                
98 SLOVÁKOVÁ 2007 op. cit. s. 32. 
99 Priorita prináleží na základe prihlášky podanej v zmluvnom štáte Parížskeho dohovoru alebo členskom 
štáte Svetovej obchodnej organizácie, prípadne na základe vzájomnosti. (§27 ods.3 PatZ). 
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uprednostní napríklad ochranu vynálezu obchodným tajomstvom, odmena sa neviaže na 

podanie prihlášky k ÚPV či udelenie patentovej ochrany. Výška odmeny sa určuje 

v závislosti k technickému a hospodárskemu významu vynálezu, k podielu 

zamestnávateľa na vytvorení vynálezu a k rozsahu pracovnej úlohy zamestnanca. Pri 

vyplatení zjavne nepomernej odmeny má zamestnanec právo na dodatočné 

vyporiadanie. Zákonná úprava podnikového vynálezu je namieste vzhľadom na to, že 

prostriedky k financovaniu výskumu a vývoja v rôznych oblastiach akumulujú 

predovšetkým právnické osoby (investori). Zákon umožňuje, či skôr predpokladá, 

zmluvnú úpravu, ktorej využitie je žiaduce najmä z hľadiska možných sporov ohľadne 

výšky odmeny. Situácia sa môže značne skomplikovať pri vyššom počte spolupôvodcov 

a/alebo budúcich spoluprihlasovateľov.  

Z časového hľadiska je trvanie patentovej ochrany obmedzené na 20 rokov, čo je 

požiadavka stanovená na medzinárodnej úrovni100. Doba platnosti patentu sa počíta 

spätne od dátumu podania prihlášky. Nie každý vynález je chránený po zákonom 

stanovenú maximálnu dobu, či už preto, že došlo k jeho zrušeniu, majiteľ sa ho vzdal 

alebo v dôsledku neplatenia udržiavacích správnych poplatkov. Na druhej strane u 

patentov na liečivé látky môže dôjsť aj k predĺženiu ich ochrany na základe udelenia 

dodatkového ochranného osvedčenia o dobu, ktorá uplynula od dátumu podania 

patentovej prihlášky do dátumu registrácie liečiva príslušným štátnym orgánom, 

s najdlhšou prípustnou dobou stanovenou na 5 rokov101. 

Vecný rozsah ochrany vynálezu je vymedzený v prihláške v tzv. patentových nárokoch. 

V patentových nárokoch je stanovený samotný predmet ochrany pomocou uvedenia 

znakov daného technického riešenia. Pri formulácii patentových nárokov sa v značnej 

miere uplatňujú zásady formálnej logiky, keďže sú súhrnom definičných znakov pojmu, 

ktorým je označený predmet ochrany. Pre patentové nároky platí, že čím väčší je počet 

znakov pre daný pojem, tým menší je rozsah ochrany a naopak.102 Patentové nároky sa 

podľa obsahu znakov rozlišujú na nezávislé a závislé, z ktorých smerodajné pre určenie 

                                                
100 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., Dohoda o obchodních aspektech práv k 
duševnímu vlastnictví (ďalej len „Dohoda TRIPS“). Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní 
organizace (WTO) [cit. 2. 4. 2015] Čl. 33. Dostupné z: 
http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/dohoda-trips.html   
101 HORÁČEK, ČADA, HAJN 2011 op. cit. s. 226. 
102 Ibid. s. 159. 
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rozsahu ochrany sú nároky nezávislé. Súčasťou patentovej prihlášky je aj popis, ktorý je 

podkladom a odôvodnením patentových nárokov, prípadne aj výkres, pokiaľ ide 

o technické riešenie, u ktorého je vhodné prihlášku doplniť aj grafickým zobrazením 

vynálezu. Práve patentové nároky, teda rozsah ochrany vynálezu nimi stanovený, je 

najfrekventovanejším predmetom sporov týkajúcich sa patentu. Ich formulácia 

a interpretácia je kľúčová tak pre prihlasovateľa, resp. majiteľa patentu, ako aj pre tretie 

osoby, vrátane nadobúdateľov licenčného oprávnenia.  

Patentový zákon v § 12 stanoví, že k výkladu patentových nárokov sa použije aj popis 

a výkresy. Formulačne sa toto ustanovenie zhoduje s čl. 69 Dohovoru o udeľovaní 

európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru, ďalej len „Dohovor“)103, ku 

ktorému bol prijatý Protokol o výklade článku 69 Dohovoru. Predmetný protokol slúži 

ako interpretačný základ pre stanovenie rozsahu ochrany naprieč zmluvnými štátmi 

Dohovoru, čo je praktické z hľadiska jednotnosti výkladu európskych patentov a má 

vplyv na výklad národných patentov platných na území Českej republiky. Vzhľadom 

k významnosti stanovenia rozsahu ochrany upravuje patentový zákon špeciálne 

určovacie konanie (§ 67 PatZ), v ktorom na základe písomnej žiadosti toho, kto osvedčí 

právny záujem, ÚPV rozhodnutím určí, či predmet v žiadosti opísaný spadá do rozsahu 

ochrany určitého patentu. Ak predmet napĺňa všetky podstatné znaky aspoň jedného 

nezávislého patentového nároku, ÚPV rozhodne, že rozsah ochrany sa vzťahuje aj na 

predmet určenia.104 

2.3.3. Účinky patentu a jeho využívanie 

Od právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu vzniká právna ochrana a prihlasovateľ 

sa stáva majiteľom patentu. Účinnosť rozhodnutia a účinok patentu sa viaže k momentu 

uverejneniam rozhodnutia vo Vestníku ÚPV. Z patentu vzniká výlučné právo využívať 

vynález, poskytnúť súhlas k jeho využívaniu iným osobám alebo na ne patent previesť 

(§ 11 ods. 1 PatZ). Patent predstavuje absolútne majetkové právo, ktoré umožňuje 

majiteľovi komukoľvek umožniť využívať vynález, napr. na základe licencie, alebo 

                                                
103 Úmluva o udělování evropských patentů revidovaná aktem revidujícím článek 63 EPÚ ze 17. prosince 
1991 a Revizním aktem EPÚ z 29. listopadu 2000 (EPC 2000). [cit. 2. 4. 2015] Dostupné z: 
http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/evropska-patentova-umluva-%28epc%29.html 
104 SLOVÁKOVÁ 2007 op. cit. s. 39. 
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vylúčiť kohokoľvek z jeho využívania. Patentový zákon zakazuje priame aj nepriame 

využívanie chráneného vynálezu neoprávnenými osobami (§13 a §13a PatZ). 

S účinkami patentu súvisí aj inštitút tzv. vyčerpania práv, na základe ktorého majiteľ 

patentu nemá právo zakázať tretím osobám zaobchádzať s výrobkom, ktorý je 

predmetom chráneného vynálezu, ak tento výrobok bol uvedený na trh v Českej 

republike majiteľom patentu alebo s jeho súhlasom, ibaže by tu boli dôvody pre 

rozšírenie práv z patentu na uvedené činnosti (§ 13b PatZ). Tretie osoby obchodujúce 

alebo inak zaobchádzajúce s takým výrobkom sú týmto inštitútom chránené pred 

zásahmi majiteľa patentu, ktorý už svoje právo „vyčerpal“ uvedením alebo súhlasom 

s uvedením výrobku na trh.  

Doktrína vyčerpania práv (angl. exhaustion of rights) sa uplatňuje aj v európskom 

práve, v súvislosti s požiadavkou voľného pohybu tovaru na vnútornom trhu Únie. 

Články 34/35 ZFEÚ stanovia, že „množstevné obmedzenia dovozu/vývozu a všetky 

opatrenia s rovnocenným účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané.“ Zároveň čl. 36 

ZFEÚ prvá veta stanoví výnimku, keď hovorí že: „Ustanovenia článkov 34 a 35 

nevylučujú zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru odôvodnené 

princípmi verejnej morálky... alebo ochranou priemyselného a obchodného 

vlastníctva.“ Druhá veta čl. 36 ale znie: „Tieto zákazy a obmedzenia však nesmú byť 

prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi 

členskými štátmi.“ To znamená, že v záujme voľného pohybu tovaru na vnútornom trhu 

sú podľa čl. 34 a 35 zakázané obmedzenia brániace dovozu a vývozu medzi členskými 

štátmi, zároveň však čl. 36 povoľuje z tohto zákazu určité výnimky. Druhá veta 

následne stanoví výnimku z výnimky, teda v podstate návrat k pôvodnému zákazu. 

Zmluva teda na jednej strane stanovuje požiadavku voľného pohybu tovaru a na druhej 

strane výslovne uznáva ochranu priemyselných práv, založených na teritoriálnom 

princípe, keď čl. 345 ZFEÚ stanoví, že Zmluvy sa nedotýkajú úpravy vlastníckych 

vzťahov uplatňovanej v členských štátoch, teda ani úpravy priemyselného, resp. 

duševného vlastníctva.  

Túto kolíziu úniového a národného práva vo vzťahu k právam duševného vlastníctva 

vyriešil vo svojej judikatúre SDEÚ vytvorením teórie oddelenia existencie a výkonu 

práva duševného vlastníctva. Oddelenie existencie a výkonu výlučného práva je, 
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s dávkou nadsádzky, právny oxymoron. Výlučné právo, ktoré nie je možné uplatniť, 

stráca svoj základný zmysel. Súdny dvor preto spresnil materiálnu náplň „existencie“ 

práva duševného vlastníctva ako tzv. zvláštny predmet ochrany (angl. specific subject 

matter). Zvláštnym predmetom ochrany nie je myslený predmet ochrany práva 

duševného vlastníctva, tj. nehmotný statok, ale právo jeho použitia, v rozsahu jeho 

základnej funkcie (angl. essential function), individualizovanej pre jednotlivé práva 

DV.105  

Vo vzťahu k patentom tak judikoval SDEÚ v prípade Centrafarm BV et Adriaan de 

Peijper v Sterling Drug Inc106. Pokiaľ ide o jadro sporu, spočívalo v otázke, či zákon 

členského štátu umožňujúci zákaz paralelného dovozu a ďalšieho predaja výrobku, 

spadajúceho do patentovej ochrany, majiteľom patentu je v súlade s princípom voľného 

pohybu tovaru107. Súd popísal základnú funkciu patentu nasledovne: „V súvislosti 

s patentmi, zvláštnym predmetom ochrany priemyselného práva je zabezpečiť majiteľovi 

patentu, ako odmenu za jeho tvorivú činnosť vynálezcu, exkluzívne právo používať 

vynález v zmysle výroby priemyselne využiteľných výrobkov a ich uvedenia na trh ako 

prvý, buď priamo alebo prostredníctvom udelenia licencie tretím osobám, rovnako ako 

právo brániť sa proti jeho porušovaniu.“108 Čo sa týka výkonu priemyselného práva, 

v rozsudku uviedol, že výkon práva majiteľom patentu, udeleného na základe národnej 

legislatívy členského štátu, spočívajúcom v zákaze predaja výrobku chráneného 

patentom v tom štáte a uvedeného na trh v inom členskom štáte majiteľom patentu 

alebo s jeho súhlasom, je nezlučiteľný s pravidlami Zmluvy o EHS o voľnom pohybe 

tovaru na spoločnom trhu.  

Z toho vyplýva, že prvá veta čl. 36 (výnimka) sa má aplikovať na základ priemyselného 

práva, ktorým je jeho existencia a druhá veta (výnimka z výnimky) sa aplikuje na výkon 

tohto práva. Vo vzťahu k doktríne vyčerpania práv je možné konštatovať, že prvotné 

                                                
105 MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA 2012 op. cit. s. 313. 
106 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 31. októbra 1974, vec C-15/74. In: Curia [databáza 
judikatúry EÚ]. Súdny dvor Európskej únie [cit. 5. 6. 2015]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/ 
107 Spoločnosť Centrafarm BV nakupovala liek, ktorý uviedla na trh vo Veľkej Británii spoločnosť 
Sterling Drug Inc, bez jej súhlasu a následne ho vyvážala a predávala na území Holandska, kde bol inak 
predávaný za dvojnásobnú cenu. Na liek sa vzťahovala patentová ochrana v oboch menovaných 
členských štátoch. Spoločnosť Sterling Drug Inc. sa na základe svojich patentových práv domáhala 
žalobou zdržania sa ďalšieho paralelného dovozu a predaja .  
108 Rozsudok v prípade Centrafarm BV a Adriaan De Peijper v. Sterling Drug. S. 1162, 1163 (pozn. 
vlastný preklad) 
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uvedenie na trh, teda vyčerpanie práva majiteľa patentu, tvorí jednu zo zložiek 

základnej funkcie patentovej ochrany. Ďalšie obmedzovanie predaja, dovozu či vývozu 

v rámci EHP by už bolo považované za výkon práva a odporovalo by potrebe 

zachovania voľného pohybu tovaru na trhu. V odôvodnení rozsudku SDEÚ ďalej 

uviedol, že prekážka v podobe patentovej ochrany by mohla byť opodstatnená 

v prípade, že by smerovala proti tovaru pôvodom z členského štátu, v ktorom nie je 

patentovateľný alebo nie je chránený patentom, a bol vyrobený treťou osobou bez 

súhlasu majiteľa patentu. V tomto prípade nedôjde k vyčerpaniu práv. Je však nutné 

uviesť, že chovanie podnikov na trhu v súlade s princípom voľného pohybu tovaru na 

trhu a doktrínou vyčerpania práv neznamená automaticky legalitu takého chovania 

z pohľadu súťažného práva EÚ.109 Rozlišovanie existencie a výkonu práv duševného 

vlastníctva (angl. existence/exercise doctrine) sa prelína judikatúrou SDEÚ aj 

v súvislosti s porušovaním súťažných pravidiel majiteľom práva duševného vlastníctva.  

2.4 Nadnárodná patentová ochrana 
Česká republika je stranou viacerých medzinárodných zmlúv umožňujúcich vznik 

medzinárodnej patentovej ochrany. Vynálezca má vďaka medzinárodným zmluvám 

možnosť podať si na ÚPV okrem národnej aj medzinárodnú patentovú prihlášku 

a zvoliť si tak rozsah ochrany (v zmysle teritoriálnom) vyhovujúci jeho potrebám. 

Základy medzinárodnej ochrany položil už spomínaný Parížsky dohovor110, ktorý je 

multilaterálnou medzinárodnou zmluvou venovanou ochrane priemyselného vlastníctva. 

Zaviedol základné princípy priemyselnoprávnej ochrany, menovite princíp národného 

zaobchádzania (spočívajúci na vzájomnou poskytovaní výhod príslušníkom iných 

zmluvných krajín v rozsahu, aký poskytujú vlastným štátnym príslušníkom), princíp 

priority či princíp teritoriality.111 Na medzinárodnej úrovni dlhodobo pôsobí Svetová 

organizácia duševného vlastníctva (ďalej len „WIPO“)112, ktorá prostredníctvom svojho 

úradu spravuje väčšinu medzinárodných zmlúv o ochrane duševného vlastníctva a 

vytvára inštitucionalizované zázemie pre medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti. 

Okrem WIPO sa na uplatňovaní medzinárodnej ochrany práv DV podieľa aj Svetová 
                                                
109 MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA 2012 op. cit. s. 316. 
110 Viď pozn. pod čiarou č. 77. 
111 SLOVÁKOVÁ 2007 op. cit. s. 55. 
112 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního 
vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967 In: CODEXIS ACADEMIA [právny 
informačný systém]. Atlas Consulting [cit. 13. 6. 2015]. 
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obchodná organizácia (ďalej len „WTO“) prostredníctvom presadzovania Dohody 

TRIPS113. Dohoda TRIPS nadväzuje na existujúce medzinárodné dohody, no zároveň 

rešpektuje národné systémy ochrany duševného vlastníctva. Členským štátom priznáva 

národné zaobchádzanie a zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod114, ktoré sú 

základnými „stavebnými kameňmi“ práva WTO, aj pre ochranu  duševného vlastníctva 

(Čl. 3 a Čl. 4 Dohody TRIPS).  

Najdôležitejšie medzinárodné zmluvy týkajúce sa výhradne patentov, ktoré predstavujú 

osobitné dohody v zmysle čl. 19 Parížskeho dohovoru, sú Zmluva o patentovej 

spolupráci (ďalej len „PCT“)115 a Európsky patentový dohovor116. PCT umožňuje 

prihlasovateľovi patentu prostredníctvom jedinej prihlášky podanej na národnom alebo 

medzinárodnom úrade, po splnení stanovených podmienok, získať ochranu vynálezu vo 

viacerých členských štátoch. Prihláška je rovnocenná národným prihláškam 

v zmluvných štátoch. Dohovor je mnohostrannou regionálnou medzinárodnou zmluvou, 

ktorá na území zmluvných štátov  vytvorila spoločný režim pre ochranu vynálezov tzv. 

európskym patentom. Dohovor je súčasne zriaďovacím dokumentom pre Európsku 

patentovú organizáciu a Európsky patentový úrad (ďalej len „EPÚ“), ako jeden z jej 

orgánov, ktorý európske patenty udeľuje. Princíp európskeho patentového práva je 

rovnaký ako pri PCT – prostredníctvom jedinej prihlášky je možné získať patenty vo 

viacerých štátoch, v tomto prípade členských štátoch Dohovoru. Na medzinárodnú 

úpravu európskych patentov nadväzujú paragrafy 35a až 35g PatZ rozoberajúce 

vzájomný vzťah európskych a národných patentov. Zákon napr. umožňuje konverziu 

európskej prihlášky na národnú a zakazuje dvojitú ochranu.117 Hoci všetky vyššie 

menované medzinárodné zmluvy prispeli k harmonizácii patentovej ochrany naprieč 

jednotlivými štátmi, ani jedna neumožňuje dosiahnutie jednotnej patentovej ochrany, 

inak povedané patentová ochrana ostáva doménou jednotlivých štátov. Okrem iného to 

znamená, že dosiahnutie  zrušenia patentov získaných na základe medzinárodnej 
                                                
113 Viď pozn. pod čiarou č. 107. 
114 Národné zaobchádzanie znamená, že každý členský štát poskytne občanom ostatných členov rovnako 
výhodné zaobchádzanie, ako poskytuje svojim občanom. Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod 
umožňuje akúkoľvek výhodu, prednosť, výsadu alebo úľavu, ktorá je priznaná členským štátom občanom 
ľubovoľnej inej krajiny, sa okamžite a bezpodmienečne poskytne občanom všetkých ostatných členov. 
115 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 296/1991 Sb., o uložení listiny o přístupu České 
a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. 
června 1970 In: CODEXIS ACADEMIA [právny informačný systém]. Atlas Consulting [cit. 13. 6. 2015]. 
116 Viď pozn. pod čiarou č. 110. 
117 Viac k medzinárodnej ochrane patentov viď SLOVÁKOVÁ 2007 op. cit. s. 55-64. 
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prihlášky prebieha zvlášť v každom štáte samostatne. Výnimkou je iba centralizované 

odporové konanie o európskom patente118. Zmenou v tomto smere by mal byť nový 

systém patentovej ochrany vytvorený na pôde EÚ – tzv. európsky patent s jednotným 

účinkom. 

2.4.1. Európsky patent s jednotným účinkom 

Po prijatí Lisabonskej zmluvy sa nanovo rozbehli prípravy vytvorenia patentovej 

ochrany Únie. Čl. 118 ZFEÚ zmocňuje Európsky parlament a Radu, aby prijali 

„opatrenia vzťahujúce sa na vytvorenie európskych právnych titulov na zabezpečenie 

jednotnej ochrany práv duševného vlastníctva v celej Únii a na zavedenie 

centralizovaných úprav povoľovania, koordinácie a dohľadu“. Po vzore ochrannej 

známky a priemyselného vzoru EÚ sa pôvodne počítalo s úpravou v nariadení  

a s prijatím medzinárodnej zmluvy ustanovujúcej medzinárodný Patentový súd. 

Konečná podoba „patentového balíčka“ pozostáva z troch právnych aktov – Dohody 

o jednotnom patentovom súde (ďalej len „DJPS“)119 a dvoch nariadení EÚ120 prijatých 

na základe posilnenej spolupráce (čl. 326 ZFEÚ)121. Európske patenty s jednotným 

účinkom by mal udeľovať EPÚ. 

DJPS je medzinárodnou zmluvou, ktorej signatárom sú členské štáty EÚ, vrátane 

Českej republiky. Mimočlenským štátom ani samotnej EÚ nebude umožnené k DJPS 

pristúpiť. Hlavnou náplňou DJPS je vytvorenie nového systému rozhodovania 

patentových sporov v podobe zriadenia Jednotného patentového súdu. Zároveň DJPS 

obsahuje takmer celú hmotnoprávnu úpravu patentového balíčka, takže nariadenia 

upravujú „len“ procesnú stránku vytvorenia európskeho patentu s jednotným účinkom 

                                                
118 HORÁČEK, ČADA, HAJN 2011 op. cit. s. 218. 
119 Dohoda o jednotnom patentovom súde, Úradný vestník EÚ 2013/C 175/01, 20. 6. 2013. Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:SK:PDF  
120 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa 
vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany a Nariadenie Rady (EÚ) 
č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia 
jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov In: EUR-lex [právny informačný 
systém]. Úrad pre publikácie Európskej únie [cit. 20. 6. 2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ 
121 Posilnená spolupráca vo výsledku znamená, že predmetné nariadenia sa budú uplatňovať iba 
v členských štátoch, ktoré sa posilnenej spolupráce zúčastnili. Štáty, ktoré sa nezúčastnili boli Španielsko 
a Taliansko (najmä kvôli jazykovému režimu) a ktoré dokonca napadli proces žalobami u SDEÚ (spojené 
veci Španielsko a Taliansko proti Rade EÚ, C-274/11 a C-295/11). SDEÚ obe žaloby zamietol. Po prijatí 
nariadení „tento krát len“ Španielsko zažalovalo u SDEÚ nariadenie č. 1257/2012 (Španielsko proti 
Európskemu Parlamentu a Rade EÚ, C-146/13).Súdny dvor žalobu, ktorá mohla znamenať koniec 
patentového balíčka, aj v tomto prípade zamietol. 
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a otázky jazykové. Ako upozorňuje Martin Husovec, vyčlenenie hmotnoprávnej matérie 

do medzinárodnej zmluvy bolo politickým rozhodnutím so zámerom vyňať 

posudzovanie európskych patentov s jednotným účinkom z pôsobnosti SDEÚ. Navyše, 

výsledkom je aj možnosť rozporu s primárnym právom EÚ či problémy spojené 

s garanciou ochrany základných ľudských práv a slobôd122. V súčasnosti123 je DJPS 

pred ratifikáciou vo väčšine členských štátov. Na to, aby Dohoda vstúpila v účinnosť ju 

musia ratifikovať Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko plus ďalších desať členských 

štátov. Na účinnosť DJPS sa viaže aj účinnosť oboch nariadení.  

Ak sa napokon podarí patentový balíček uviesť do života, bude zaujímavé sledovať, ako 

ovplyvní európsky patent s jednotným účinkom a Jednotný patentový súd podobu 

ochrany vynálezov v EÚ, ale aj podobu ochrany hospodárskej súťaže. Hoci SDEÚ 

nemôže priamo posudzovať otázky patentovej ochrany, prípadné (zne)užívanie patentu 

v hospodárskej súťaži v EHP spadá do jeho pôsobnosti. Fungovanie európskeho patentu 

s jednotným účinkom, Jednotného patentového súdu a otázky s tým spojené si zasluhujú 

podrobnejší rozbor, ktorý ide nad rámec práce, preto sa práca problematike ďalej 

nevenuje.124  

                                                
122 K tomu viac HUSOVEC, Martin. Dohovor o (ne)jednotnom patentovom súde: čo na to Ústava? 
[online]. Jiné právo. 26. 2. 2015 [cit. 30. 6. 2015] Dostupné z:  
http://jinepravo.blogspot.sk/2015/02/martin-husovec-dohovor-o-nejednotnom.html  
123 DJPS ratifikovalo 7 štátov. Stav k 25. 8. 2015. Zdroj: http://www.consilium.europa.eu/en/documents-
publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001  
124 K tomu viac napr. STEINS, Clemens Tobias et al. The EU Patent Package Handbook. A Practitioner's 
Guide. Kindle Edition. Hoffman Eitle. 2014. 518 s. ASIN B00IOVU7G4. 
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Transfer technológií a licencie 

3.1 Transfer technológie 
Inovácie a nové technológie ženú ekonomiku dopredu, podporujú rozvoj trhu a 

často vytvárajú trhy nové. Je tomu tak preto, že, zjednodušene povedané, sú dve 

možnosti ako  navýšiť výstupy (výrobu, produkciu) ekonomiky – zvýšením vstupov ako 

sú práca či kapitál alebo dômyselným využitím pôvodných vstupov s dosiahnutím 

väčších výstupov.125 Využívanie inovácií a nových technológií zodpovedá druhej 

možnosti. Posledné desaťročia sme svedkami stúpajúcich investícií do výskumu 

a vývoja a nárastu medzinárodného obchodovania s nehmotnými statkami.  Samotný 

prenos nehmotných statkov so sebou prináša minimálne náklady, keďže časová 

a technická náročnosť prenosu informácií sa (aj) vďaka internetu zmenšila na minimum. 

Problematickou stránkou tohto trendu je otázka ochrany nehmotných statkov. 

Prenos či transfer technológie (angl. technology transfer) bol sa ako pojem ustálil v 20. 

storočí najmä v súvislosti s medzinárodným obchodom, šírením informácií 

vyplývajúcich z vedeckých procesov a bádateľskej ľudskej činnosti a v neposlednom 

rade v súvislosti s šírením nehmotných statkov chránených priemyselnými právami. 

Samotná technológia je pojem zahŕňajúci pomerne široké spektrum znalostí 

a vedomostí. Podľa definície vytvorenej WIPO ide o „súbor systematických znalostí 

slúžiacich k výrobe výrobku, použitiu postupu (výrobného, obchodného atd.) alebo 

k výkonu služieb. Také znalosti existujú v podobe vynálezov, priemyselných vzorov, 

prototypov alebo nového podniku, rovnako ako sa môže jednať o poskytnutie rád alebo 

technických znalostí, odborných služieb v rámci technickej pomoci pri návrhu, výstavbe, 

využívaní a udržiavaní podniku výrobného alebo obchodného.“126 Transfer technológií 

(ďalej len „TT“) teda obecne označuje určitý presun či sprostredkovanie výsledkov 

vedy, výskumu a vývoja s cieľom ich využitia vo výrobnom (komerčnom) prostredí.  

TT sa najčastejšie používa v súvislosti s tzv. komercializáciou, tj. s prenosom poznatkov 

vytvorených v akademickom prostredí do komerčnej oblasti. V medzinárodnom 

                                                
125 ROSENBERG, Nathan. Innovation and economic growth [online]. OECD: Conference on Innovation 
and Growth in Tourism: Conference Papers. 2004. [cit. 15. 6. 2015] Dostupné z:  
http://www.oecd.org/cfe/tourism/34267902.pdf  
126 MALÝ, Josef. Obchod s nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. Praha: 
C. H. Beck, 2002. 257 s. ISBN 80-7179-320-5. S. 4. 
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kontexte sa ním rozumie tiež presun technológií od vyspelejších krajín do krajín menej 

rozvinutých. Napokon môžeme TT sledovať v rámci komerčnej sféry ako takej, ako 

vnútornú výmenu poznatkov medzi jednotlivými zložkami hospodárskej jednotky 

(napríklad TT medzi oddelením výskumu a vývoja a oddelením výroby v rámci jedného 

podniku) alebo medzi jednotlivými hospodárskymi jednotkami (podnikmi). Práve 

posledne zmienená sféra uplatňovania TT je relevantná z pohľadu súťažného práva, či 

už ide o národnú alebo nadnárodnú úroveň. TT je pre participujúce strany z určitej časti 

rizikový, najmä pokiaľ ide o konkurentov alebo potenciálnych konkurentov. Z praxe sú 

známe časté prípady vytlačenia pôvodného majiteľa technológie z trhu nadobúdateľom 

technológie.127 Súťažné právo preto v TT rozoznáva jeden z prostriedkov potenciálneho 

nečestného získania výhody na trhu.  

Realizácia transferu sa môže uskutočniť vo viacerých formách128. Konkrétny transfer 

môže prebiehať v rôznej intenzite, v zmysle množstva poskytnutých znalostí. Môže 

dôjsť k presunu celého technologického postupu alebo len jeho časti. Rovnako môže 

byť transfer spoluprácou vyhliadkovo v niekoľkoročnom horizonte, bežnejšie však sú 

jednorazové transfery. Najrozšírenejším, najrýchlejším a najúčinnejším spôsobom 

transferu technológie je licencovanie.  

3.2 Úprava licenčných zmlúv v práve ČR 
S prijatím nového občianskeho zákonníku došlo v českom právnom poriadku k zmene 

právnej úpravy licenčnej zmluvy na predmety duševného vlastníctva. Od 1. 1. 2014 tak, 

slovami dôvodovej správy, došlo k odstráneniu nedostatku nejednotnosti úpravy tohto 

typového a zároveň i typického zmluvného záväzku129 v oblasti práv duševného 

vlastníctva, ktorý dovtedy separátne upravoval obchodný zákonník (§ 508 a nasl.) pre 

priemyselné práva a autorský zákon (§ 46 a nasl.) pre licencovanie autorských diel.130 

                                                
127 MALÝ 2002 op. cit. s. 18. 
128 Ide hlavne o: verejne prístupné patentové databázy, osobné kontakty na odborných (medzinárodných) 
konferenciách, seminároch, veľtrhoch, výstavách a pod., odbornú publikačnú činnosť, licencie na 
využívanie patentov, úžitkových vzorov, priemyselných vzorov a/alebo know-how, výskum na zákazku, 
spoločný výskum, zákonom dovolené reverzné inžinierstvo, nelegálne formy ako napr. imitácia, 
napodobovanie, priemyselná špionáž. Ibid. s. 8. 
129 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Licenční smlouva v pojetí nového občanského zákonníku in JAKL, 
Ladislav (ed.). Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. Praha: Metropolitan University prague 
Press 2012. 163 s. ISBN 978-80-86855-87-5. S. 69. 
130 ELIÁŠ, Karel; HAVEL, Bohumil. Osnova občanského zákonníku. Osnova zákona o obchodních 
korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 574 s. ISBN 978-80-7380-205-9. S. 429. 
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Prijatá úprava prebrala gro matérie z obchodného zákonníku, v ktorom neučinila 

zásadnú koncepčnú zmenu a špeciálne upravila licencie k predmetom chráneným 

autorským zákonom a vydavateľskú licenciu. Práca sa na tomto mieste venuje len 

úprave obecnej, vzťahujúcej sa (aj) k vynálezom, konkrétne prvému pododdielu piateho 

oddielu hlavy druhej štvrtej časti ObčZ, ktorý obsahuje dokopy trinásť paragrafov. 

Stručnosť úpravy počíta s dojednaním vzájomných vzťahov medzi poskytovateľom 

a nadobúdateľom v samotnej zmluve, čím sa nelíši od predchádzajúcej regulácie 

v obchodnom zákonníku.  

Licenčnou zmluvou poskytuje poskytovateľ nadobúdateľovi oprávnenie k výkonu práva 

duševného vlastníctva (licenciu) v dojednanom obmedzenom alebo neobmedzenom 

rozsahu a nadobúdateľ sa zaväzuje, ak nie je dojednané inak, poskytnúť 

poskytovateľovi odmenu (§ 2358 ObčZ). Zákonodarca tak používa pojem licencia 

v dvoch významoch. Jednak označuje obligačný vzťah poskytovateľa a nadobúdateľa 

a zároveň sa používa pre označenia oprávnenia, inými slovami subjektívneho práva 

nadobúdateľa ku konkretizovanému výkonu práva duševného vlastníctva. Samotný 

rozsah udeleného oprávnenia je plne v gescii strán v súlade s dispozitívnym 

charakterom občianskeho zákonníku a princípom zmluvnej voľnosti.  

Licencia (v širšom význame) predstavuje minimálne dvojstranné právne jednanie 

zakladajúce oprávnenie nadobúdateľa, ktoré následne existuje vedľa absolútneho 

majetkového práva majiteľa. Vo svojom rozsudku to vyjadril aj Najvyšší súd Českej 

republiky, keď uviedol nasledovné: „Nabyvatel práv z licenční smlouvy se proto 

nestává majitelem patentu, ale vzniká mu pouze oprávnění, v rozsahu stanoveném 

smluvní licencí, využívat patentu; poskytovatel je nadále oprávněn k výkonu práva, jež 

je předmětem licence, a k poskytnutí jeho výkonu jiným osobám, naproti tomu nabyvatel 

není oprávněn přenechat výkon práva jiným osobám.“131
 Nejde teda o scudzenie, 

zmluvným vzťahom sa však majiteľovo právo relativizuje, inak povedané zakladá 

vzájomné práva a povinnosti inter partes, napr. povinnosť majiteľa strpieť výkon práva 

nadobúdateľom, povinnosť platiť správne poplatky na udržanie práva a iné.  

                                                
131 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 03. 2001, sp. zn. 21 Cdo 574/2000 In: ASPI [právní 
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 18.6. 2015]. 
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Poskytnutá licencia (v užšom význame) je nehmotnou vecou, je právom, ktorého 

povaha to pripúšťa (§ 496 ods. 2 ObčZ). Podľa staršej úpravy stáli práva (a iné 

majetkové hodnoty), ktorých povaha to pripúšťala, vedľa vecí  ako predmet 

súkromnoprávnych vzťahov132. V novej úprave sa presadilo tzv. široké pojatie vecí 

v právnom zmysle, kde sa vecou v právnom zmysle rozumie všetko, čo je rozdielne od 

osoby a slúži potrebe ľudí. Licencia teda predstavuje pre jej nadobúdateľa majetkový 

prospech, hodnotu, stáva sa súčasťou jeho vlastníctva a môže s ňou v zákonných 

medziach disponovať, zákon však stanoví pre niektoré dispozície určité obmedzenia, 

napr. umožňuje poskytnúť licenciu ďalej tretej osobe na základe tzv. podlicencie, 

podmienkou tu ale je (výslovné) dojednanie v licenčnej zmluve.133 Na prevod licencie 

nadobúdateľom zase vyžaduje písomný súhlas poskytovateľa licencie. Nadobúdateľ nie 

je povinný licenciu využiť, ibaže trvanie práva závisí na jeho výkone.  

Základné náležitosti každej licenčnej zmluvy sú (i) určenie predmetného práva DV, (ii) 

poskytnutie oprávnenia nadobúdateľovi, či už v obmedzenom alebo neobmedzenom 

rozsahu, a (iii) nadobúdateľov záväzok zaplatiť odmenu, ak nie je dojednané inak. Iné 

dojednanie môže byť napr. v krížových licenciách, kde sa namiesto odmeny poskytuje 

oprávnenie k právu DV druhej strany alebo si strany dojednajú bezodplatnú licenciu.134 

Občiansky zákonník tak oproti predošlej úprave v obchodnom zákonníku prináša zmenu 

v podobe možnosti dojednať si bezodplatnú licenčnú zmluvu. Licenčná zmluva podľa 

obchodného zákonníku bola výlučne odplatná, keď § 508 ObchZ požadoval 

k uzatvoreniu zmluvy záväzok nadobúdateľa k poskytovaniu „určité úplaty, nebo jiné 

majetkové hodnoty.“ Bezodplatné užívanie priemyselného práva ale mohlo byť 

dojednané v inominátnej zmluve. Občiansky zákonník stanoví podmienku, že 

bezodplatné poskytnutie práva musí byť zakotvené v zmluve. Absencia takého 

dojednania v licencii spôsobí, že by nemohlo ísť o zmluvu bezodplatnú, zato by mohlo 

ísť o zmluvu neplatnú. Skutočnosť, že licenčná zmluva neobsahuje odmenu alebo 

určenie jej výšky však nespôsobuje neplatnosť zmluvy automaticky. O platnú zmluvu 
                                                
132 Porovnaj §118 zákona č. 40/1964 Sb., zákon občanský zákoník, v znení účinnom ku dňu 31. 12. 2013. 
In: CODEXIS ACADEMIA [právny informačný systém]. Atlas Consulting [cit. 4. 6. 2015]. 
133 Dôvodová správa uvádza, že nadobúdateľ podlicencie môže ďalej poskytovať podlicenciu, a to tiež len 
za predpokladu takého dojednania medzi ním a poskytovateľom podlicencie. Viď ELIÁŠ, HAVEL 2009 
op. cit. s. 429. 
134 MAREK, Karel. NOZ v praxi: Licenční smlouvy [online]. Bulletin advokacie 25.09.2014 [cit. 16. 6. 
2015] Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/noz-v-praxi-licencni-smlouvy?browser=mobi 
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pôjde za podmienky, že z jednania strán vyplýva ich vôľa uzatvoriť úplatnú zmluvu bez 

stanovenia výšky odmeny. Výška odmeny sa v takom prípade určí podľa výšky, ktorá je 

obvyklá v dobe uzavretia zmluvy za obdobných zmluvných podmienok pre dané právo 

(§ 2366 ods. 1 písm. a) ObčZ). 

Ďalšou zmenou oproti obchodnému zákonníku je vypustenie požiadavky zjednať si 

v licenčnej zmluve územie, na ktorom bude výkon priemyselného práva udelený. 

S ohľadom na teritoriálne obmedzenie ochrany predmetov priemyselného, resp. 

duševného vlastníctva tento krok nijak nemení charakter licenčnej zmluvy, hoci územný 

rozsah oprávnenia je naďalej vhodné dojednať, aby sa predišlo prípadným sporom. 

Z povahy veci nie je možné poskytnúť licenciu presahujúcu územie účinku 

priemyselného práva, pretože nikto nemôže previesť na iného viac práv, než sám má.  

Zákon rozlišuje medzi režimom pre výhradné a pre nevýhradné licencie. Výhradná 

licencia môže mať dve podoby – úplne výhradnú a obmedzene výhradnú v prospech 

poskytovateľa. Udelením úplne výhradnej výhradnej licencie poskytovateľ stráca 

oprávnenie k výkonu predmetného práva DV a súčasne ju nemôže ďalej poskytnúť 

tretej osobe (§ 2360 ods. 1 ObčZ). Zákon však umožňuje dojednať si opak, avšak len 

pre prípad výkonu práva poskytovateľom (obmedzene výhradná licencia v prospech 

poskytovateľa).135 Poskytnúť práva tretej osobe je tak počas trvania výhradnej licencie 

možné len s písomným súhlasom nadobúdateľa, inak licencia tretej osobe nevznikne. 

Nevýhradná licencia potom pre poskytovateľa znamená, že mu nevzniká povinnosť 

zdržať sa výkonu týchto práv. Ak je úmyslom strán dojednať si medzi sebou 

poskytnutie výhradnej licencie, malo by byť také dojednanie výslovne vyjadrené 

v zmluve, inak platí, že sa jedná o nevýhradnú licenciu (§ 2363 ObčZ).  

V prípade, že predmetným právom DV je patent, musia strany licenčnej zmluvy 

prihliadať aj na úpravu v patentovom zákone, ktorá je vo vzťahu špeciality k ObčZ. 

Patentový zákon pre právoplatné poskytnutie licencie vyžaduje písomnú formu. Navyše, 

účinnosť voči tretím osobám nadobúda licencia až zápisom do patentového registra (§ 

14 PatZ). Písomnú formu požaduje aj ObčZ, ak má byť licencia zapísaná do príslušného 

                                                
135 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA; Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: 
Wolters Kluwer, a.s. 2014. 1700 s. ISBN 978-80-7478-638-9. S. 1448. 
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verejného zoznamu136, v tomto smere tak patentový zákon nestanoví zásadnú odchýlku. 

Oproti úprave v obchodnom zákonníku však obecne došlo k zmene, pretože obchodný 

zákonník vyžadoval písomnú formu pre každú licenčnú zmluvu (§ 508 ods. 1 ObchZ).  

Mimo licencie umožňuje zákon majiteľovi povoliť inej osobe využívať jeho vynález 

jednostranným právnym jednaním, súhlasom (§11 ods. 1 PatZ). Na základe 

poskytnutého súhlasu môže daná osoba využívať vynález po práve, súhlas však, na 

rozdiel od licencie, nevytvára pohľadávku tejto osoby voči majiteľovi.  

Licenčná zmluva na patent sa zvyčajne uzatvára na dobu určitú, vzhľadom na jeho 

obmedzenú platnosť. Samotnému uzatvoreniu licenčnej zmluvy môžu predchádzať 

rokovania, na ktorých dochádza k výmene dôverných informácií. V praxi sa na ochranu 

proti ich zneužitiu pristupuje k uzatvoreniu dohody o mlčanlivosti (angl. non-disclosure 

agreement). Takáto ochrana je dôležitá v prípade, že rokovania nepovedú k uzatvoreniu 

licenčnej zmluvy, nemenej významná je aj počas trvania licencie. Spoločne s patentmi 

sa neraz licencuje know-how či iné, z podnikateľského hľadiska významné informácie. 

Na ochranu informácií poskytnutých pamätá aj občiansky zákonník, stanoviac 

nadobúdateľovi povinnosť utajiť poskytnuté podklady a oznámenia, a to aj po zániku 

licencie až doby, než vojdú v obecnú známosť (§ 2368 ods. 1 a 2 ObčZ). 

Patentový zákon obsahuje inštitút tzv. nútenej licencie. Nútená licencia je udelením 

nevýlučného práva k využívaniu vynálezu chráneného patentom, ktorého majiteľ 

bezdôvodne vynález vôbec nevyužíva alebo ho využíva nedostatočne a ktorý 

v primeranej lehote neprijal riadnu ponuku na uzatvorenie licenčnej zmluvy. Licenciu 

udeľuje ÚPV najskôr po uplynutí 4 rokov od podania prihlášky alebo 3 rokov od 

udelenia patentu, podľa toho, ktorá lehota uplynie neskôr (§ 20 ods. 1 PatZ). Okrem 

nevyužívania patentu uznáva zákon a dôvod ohrozenia dôležitého verejného záujmu. Na 

jednej strane štát týmto zasahuje do subjektívneho práva, na strane druhej tento inštitút 

zapadá do logiky patentovej ochrany, ktorá slúži nielen samotnému vynálezcovi, ale aj 

spoločnosti. Zároveň je nútená licencia formou obrany proti blokačným patentom (viď 

nižšie).  

                                                
136 Občiansky zákonník počíta s uzatváraním licenčných zmlúv aj na práva duševného vlastníctva, ktoré 
nie sú formálne chránené. 
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Zjednotenie úpravy licenčných zmlúv za súčasného zachovania kontinuity s úpravou 

v obchodnom zákonníku možno vnímať ako pozitívny legislatívny krok. Niektoré nové 

ustanovenia (bezodplatnosť) poskytujú flexibilný základ už pre beztak značne 

dispozitívnu úpravu. Strany licenčnej zmluvy by mali preto starostlivo uvážiť jednotlivé 

podmienky poskytnutia licencie k predmetnému právu, nielen z dôvodu predchádzania 

vzájomným (súkromnoprávnym) sporom, ale aj vzhľadom k eventuálnym 

verejnoprávnym dôsledkom plynúcim z uplatňovania súťažných predpisov. 

3.3 Licencie, transfer technológií a ochrana hospodárskej súťaže v EÚ  
Licenčné zmluvy na patenty a iné práva duševného vlastníctva sú obecne považované 

za vysoko pro súťažné a spoločensky prospešné. Licencie umožňujú majiteľovi patentu 

zvoliť najvhodnejšiu kombináciu využitia chráneného vynálezu vzhľadom na jeho 

zdroje a možnosti. Udelením licencie dáva majiteľ súhlas k ďalšiemu šíreniu 

technológie, jej ďalšiemu využitiu či vylepšeniu napr. vo výrobe produktov, ktoré by 

sám nebol schopný či ochotný produkovať. Zároveň sú ale licencie, z pohľadu 

súťažného práva, prostriedkom neželaného chovania na trhu. Ako uvádza čl. 40 ods. 1 

Dohody TRIPS: „...niektoré licenčné praktiky nebo podmienky, vzťahujúce sa k právam 

duševného vlastníctva, ktoré obmedzujú súťaž, majú nepriaznivé účinky na obchod a 

môžu byť prekážkou prevodu a rozširovania technológií.“ Prostredníctvom 

uzatvorených licencií môže napríklad dôjsť k postupnej eliminácií súťaže na trhu 

rozdelením medzi jej účastníkov, ktorí by inak súťažili využívajúc rôzne technológie. 

Ďalším príkladom sú rôzne zmluvné dojednania, ktoré sledujú umelé predlžovanie 

platnosti patentu či vynucujú neprimerané ceny voči druhej strane licenčnej dohody.  

Európska komisia reflektuje všetky tieto skutočnosti v blokových (skupinových) 

výnimkách pre dohody typické pre trh s technológiami. Blokové výnimky sú cielené na 

zjednodušenie posudzovania zmlúv uzatváraných na technologickom trhu stanovením 

pravidiel pre podniky po opustení modelu povoľovania jednotlivých dohôd Komisiou. 

Komisia postupne vytvorila komplexný set vzájomne komplementárnych pravidiel, v 

ktorých sú zvlášť upravené dohody o výskume a vývoji, o špecializácii výroby a o 

transfere technológií. Okrem už spomínaných nariadení je dôležitou súčasťou 
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vytvorenej siete pravidiel nariadenie o blokovej výnimke pre vertikálne dohody137, 

vzhľadom na to, že poskytovateľ licencie môže ako majiteľ technologického práva 

ovplyvniť charakter distribúcie zmluvného produktu stanovením určitých povinností 

nadobúdateľovi. Kým na vzťah medzi poskytovateľom a nadobúdateľom licencie sa 

uplatní skupinová výnimka pre TT, na zmluvy medzi nadobúdateľom licencie 

a odberateľmi (kupujúcimi) zmluvných výrobkov dopadá nariadenie o vertikálnych 

dohodách, kde nadobúdateľ vystupuje v pozícii dodávateľa. Pre účely nariadenia sa 

každý nadobúdateľ licencie posudzuje ako samostatný dodávateľ.138 Vplyv majiteľa 

patentu či iného práva DV na ďalší predaj výrobkov v rámci EHP je súčasne korigovaný 

už popisovaným inštitútom vyčerpania práv. 

Licenčné zmluvy na patenty podliehajú nariadeniu Komisie (EÚ) č. 316/2014 pre 

dohody o transfere technológií 139, (angl. Technology Transfer Block Exemption 

Regulation, ďalej len „TTBER“), ktoré s účinnosťou od 1. 5. 2014 nahradilo 

predchádzajúce nariadenie Komisie č. 772/2004140. Ide v poradí už o tretie nariadenie 

Komisie venované TT, napriek tomu sa zatiaľ neobjavil ani jeden prípad riešený pred 

Súdnym dvorom EÚ týkajúci sa aplikácie nariadenia o TT141. Aplikačný návod však 

plní sprievodný soft-law dokument k TTBER, Oznámenie Komisie o usmerneniach 

o uplatňovaní článku 101 ZFEÚ na dohody o transfere technológií (ďalej len 

„Usmernenia TTBER“)142, ktorý upresňuje význam niektorých otázok upravených 

TTBER a zároveň sa venuje problémom spojeným s transferom technológií, na ktoré sa 

bloková výnimka priamo neaplikuje. TTBER rozširuje uplatňovanie výnimky 

                                                
137 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 zo 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov. In: EUR-lex 
[právny informačný systém]. Úrad pre publikácie Európskej únie [cit. 5. 6. 2015]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/ 
138 Bod 76. – 78. Usmernení TTBER. 
139 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 316/2014 zo 21. marca 2014 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie na kategórie dohôd o transfere technológií. In: EUR-lex [právny informačný 
systém]. Úrad pre publikácie Európskej únie [cit. 5. 6. 2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ 
140 Nariadenie Komisie (ES) č. 772/2004 zo 7. apríla 2004 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na 
kategórie dohôd o transfere technológií. In: EUR-lex [právny informačný systém]. Úrad pre publikácie 
Európskej únie [cit. 5. 6. 2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ 
141 ENCHELMAIER, Stefan. Hardcore restrictions in technology transfer agreements under Regulation 
(EC) No 772/2004. In: ANDERMAN, Steven; EZRACHI, Ariel. Intellectual Property and Competition 
Law. New Frontiers. New York: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-958995-1. S. 411. 
142 Oznámenie Komisie. Usmernenia o uplatňovaní článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na 
dohody o transfere technológií 2014/C 89/03 In: EUR-lex [právny informačný systém]. Úrad pre 
publikácie Európskej únie [cit. 5. 6. 2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ 
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stanovenej v čl. 101 ods. 3 ZFEÚ na dohody o TT inak podliehajúce čl. 101 ods.1 

ZFEÚ, a to v rozsahu stanovenom v nariadení.  

Podľa TTBER je dohodou o transfere technológií (i) dohoda o udelení licencie na 

technologické práva uzatvorená medzi dvomi podnikmi na účely výroby zmluvných 

produktov nadobúdateľom licencie a/alebo jeho subdodávateľom (subdodávateľmi) a 

(ii) prevod technologických práv medzi dvomi podnikmi na účely výroby zmluvných 

produktov v prípade, keď časť rizika spojeného s využívaním technológie spočíva na 

postupiteľovi (čl. 1 písm. c) TTBER). Nariadenie o TT teda pokrýva iba dvojstranné 

dohody, ktoré sledujú účel výroby produktov na základe poskytnutej technológie a ktoré 

v skutočnosti nespôsobujú prevod práv.143 Technologickými právami sa pre účely 

nariadenia rozumie know-how a taxatívne vymenované práva duševného vlastníctva, 

vrátane patentov144. Účinok výnimky sa viaže na existenciu, prípadne platnosť 

predmetného práva duševného vlastníctva, u know-how trvá, pokým je tajné (čl. 2 

TTBER). 

Z hľadiska vzájomného postavenia podnikov na trhu rozlišuje TTBER dva režimy 

aplikácie v závislosti na tom, či ide o dohodu medzi konkurenčnými podnikmi alebo 

nie, inak povedané rozlišuje medzi dohodami na horizontálnej a na vertikálnej úrovni. 

Dohody medzi konkurentmi sú zo strany súťažných orgánov obecne považované za 

rizikovejšie. Stanovená bifurkácia ovplyvňuje uplatňovanie „bezpečných prístavov“ 

(angl. safe harbours) na jednotlivé dohody stanovením rozdielnych hraničných podielov 

na trhu145, ako aj uplatňovanie tvrdých a vylúčených obmedzení (angl. hardcore and 

excluded restrictions)146. Konkurenčný podnik sa určuje podľa analýzy relevantného 

trhu, ktorým je podľa TTBER relevantný trh s technologickými právami a/alebo 

                                                
143 Úplné zmluvné prevody práv DV posilňujú (dominantné) postavenie na trhu, preto sú pre súťažné 
právo zaujímavé a posudzujú sa podľa č. 102 ZFEÚ. Viď MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA 2012 op. 
cit. s. 335. 
144 Podľa čl. 1 písm. b) TTBER ide o: patenty, úžitkové vzory, práva na dizajn (priemyselné vzory), 
topografie polovodičových výrobkov, dodatkové ochranné osvedčenia na liečivá alebo iné výrobky, na 
ktoré možno získať takéto dodatkové ochranné osvedčenia, šľachtiteľské osvedčenia a autorské práva 
na softvér.  
145 U dohôd medzi konkurenčnými podnikmi nesmie spoločný trhový podiel prekročiť 20% a pre dohody 
medzi podnikmi, ktoré nie sú vo vzťahu konkurencie, nesmie trhový podiel každej strany prekročiť 30% 
na žiadnom relevantnom trhu (čl. 3 TTBER). Uplatňovanie hraničných podielov bližšie vymedzuje čl. 8 
TTBER. 
146 Oficiálny slovenský preklad TTBER prekladá hardcore restrictions ako „veľmi závažné obmedzenia“, 
práca sa však prikláňa k českému prekladu „tvrdé obmedzenia“. 
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relevantný trh so zmluvnými produktmi, pre ktorý sa berú do úvahy aj potenciálni 

konkurenti147. Na základe takto stanovených určovacích kritérií môže nastať situácia, že 

stranou zmluvy bude podnik vyrábajúci produkty či poskytujúci služby s využitím 

technológie, ktorú nechce (ako majiteľ) alebo nemôže (ako výhradný nadobúdateľ 

licencie) licencovať ďalej. Z hľadiska TTBER nebude takýto podnik posudzovaný ako 

konkurent na technologickom trhu. Druhá strana, naopak, nebude využívať technológiu 

vo výrobe, ale rozhodne sa vykompenzovať si investičné náklady udelením licencie. 

Tým pádom nebude považovaná za konkurenciu na trhu zmluvných produktov. V tejto 

situácii, potenciálny konkurent prvej strany na technologickom trhu, napr. majiteľ 

technológie, ktorú podnik využíva, nebude pri analýze relevantného trhu zohľadnený.148   

V súvislosti s prijímaním súčasného nariadenia o TT sa preto objavil návrh Komisie na 

zmenu aplikácie trhových podielov na nadobúdateľov licencie, ktorí sú majiteľmi 

technológie zameniteľnej s licencovanou technológiou využívanej len vnútri podniku, 

tzv. vnútropodnikovej technológie (angl. in-house technology). Podľa predošlého 

nariadenia neboli tieto podniky považované za konkurenčné a vzťahoval sa na nich 

vyšší trhový podiel (30 %) dopadajúci na nekonkurentov. Predkladaný návrh Komisie 

by znamenal, že by sa ponovom uplatnil trhový podiel pre konkurenčné podniky (20 

%). Návrh sa stretol s vlnou kritiky z okruhu súkromného sektora. Námietky boli 

vznesené hlavne s problematickému určovaniu trhového podielu takto určených 

potenciálnych konkurentov. Navyše, pre účely uplatňovania tvrdých obmedzení by 

potenciálne konkurenčné podniky boli stále posudzované ako nekonkurenti a vznikla by 

tak diskrepancia medzi aplikáciou navrhovaného čl. 3 a čl. 4 TTBER149. Súčasne je 

nepravdepodobné, že by nadobúdateľ licencie, ktorý využíva substitučnú technológiu, 

dobrovoľne odhalil túto skutočnosť poskytovateľovi licencie. Komisia napokon od 

svojho pôvodného zámeru upustila a presunula matériu pod článok 6 TTBER. 

Článok 6 ods. 1 TTBER umožňuje, resp. upresňuje možnosť Komisie podľa článku 29 

ods. 1 nariadenia č. 1/2003, v jednotlivých prípadoch výnimku odňať, pokiaľ má 

dohoda účinky nezlučiteľné s čl. 101 ods. 3 ZFEÚ.  Čl. 6 ods. 2 priznáva túto právomoc 

                                                
147 Čl. 1 písm. n) TTBER. 
148 ENCHELMAIER in ANDERMAN, EZRACHI 2011 op. cit. s. 415. 
149 Návrh nariadenia Komisie (EÚ) č. .../... z XXX o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie na kategórie dohôd o transfere technológií. Čl. 3 a 4. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/regulation_sk.pdf   
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aj jednotlivým národným súťažným orgánom. V takom prípade má Komisia/ÚOHS 

povinnosť takýto účinok preukázať. Komisia ma navyše na základe čl. 7 TTBER 

právomoc nariadením vyhlásiť, že sa bloková výnimka nevzťahuje na určité dohody 

o TT, ktoré obsahujú špecifické obmedzenia na trhu, kde paralelné siete podobných 

dohôd o transfere technológií pokrývajú viac ako 50 % relevantného trhu.  

Pri skúmaní dohôd z hľadiska ich účinku na hospodársku súťaž musia byť skúmané 

skutočné i potenciálne účinky. Podľa Usmernení TTBER, aby licenčné zmluvy mali 

obmedzujúci účinok na hospodársku súťaž, musia mať taký vplyv na skutočnú alebo 

potenciálnu hospodársku súťaž, že na relevantnom trhu možno s primeraným stupňom 

spoľahlivosti očakávať negatívne účinky na ceny, produkciu, inovácie alebo 

rozmanitosť či kvalitu tovaru a služieb150. Usmernenia ďalej upozorňujú na intenzitu 

obmedzujúceho účinku na súťaž, ktorá, pre pravdepodobnosť negatívneho vplyvu, je 

Komisiou charakterizovaná ako „značná“ (angl. appretiable). Značný obmedzujúci 

účinok licenčnej zmluvy sa predpokladá tam, kde aspoň jedna zo strán dosiahne určitý 

stupeň trhovej sily, ku ktorému prispieva aj daná licenčná zmluva.151 Pre účely TTBER 

Komisia popritom rozlišuje medzi recipročnými a nerecipročnými dohodami. 

Recipročnými dohodami si podniky vzájomne udelia práva na použitie konkurenčných 

technológií prípadne technológií, ktoré majú byť použité na výrobu konkurenčných 

výrobkov (čl. 1 ods. 1 písm. d TTBER). Typickým príkladom sú krížové licencie. 

Nerecipročné sú všetky ostatné dohody o TT, teda zahŕňajú aj vzájomné poskytnutie si 

technológií, ktoré nie sú vo vzťahu substitúcie.  

Pri posudzovaní dohody musia podniky pamätať na to, že súťažné právo EÚ rozlišuje 

medzi dohodami, pre ktoré je narušenie súťaže cieľom, a tie, ktorých je následkom. Prv 

menované majú z pohľadu Komisie samy o sebe natoľko negatívny vplyv na 

hospodársku súťaž, že nie je potrebné dokazovať ich účinky na trh. Pre licenčné zmluvy 

na technologické práva tejto charakteristike zodpovedajú zmluvy obsahujúce tvrdé 

obmedzenia podľa TTBER152. Čo je považované za tvrdé obmedzenie určuje článok 4 

TTBER, článok 5 určuje vylúčené obmedzenia. Obecne je TTBER zhovievavejšie pri 

aplikácii tvrdých a vylúčených obmedzení na dohody medzi nekonkurentmi. Tvrdé 

                                                
150 Usmernenia TTBER, bod 15. 
151 Ibid. 
152 Usmernenia TTBER, body 10 – 14. 
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obmedzenia obsiahnuté v dohode spôsobujú, že skupinová výnimka sa nebude 

vzťahovať na celú dohodu. V tom sa zásadne líšia od vylúčených obmedzení, ktoré sa 

posudzujú individuálne a ich začlenenie do dohody automaticky neznamená 

neuplatnenie výnimky na celú dohodu, pokiaľ sú oddeliteľné od jej zvyšku153. Tvrdé 

obmedzenia sa týkajú predovšetkým určovania cien, zasahovania do pasívneho 

a aktívneho predaja, obmedzenia produkcie, rozdeľovania trhov alebo zákazníkov či 

určovania územia pôsobnosti druhej strany. Vylúčenými obmedzeniami sú spätné 

udelenie výhradných licencií (angl. exclusive grant backs) a doložky o nenapadnutí práv 

a o vypovedaní dohody (angl. no-challenge and terminantion clauses).  

Vzhľadom na to, že jednotlivé tvrdé obmedzenia už boli podrobne rozoberané vo 

viacerých odborných publikáciách vo vzťahu k nariadeniu Komisie č. 772/2004154, 

oproti ktorému nedoznali výraznejších zmien, práca sa ďalej podrobnejšie venuje 

zmenám, ktoré obsahuje v súčasnosti platné nariadenie o TT oproti nariadeniu ho 

predchádzajúcemu. K najvýraznejšej zmene v porovnaní s predošlým nariadením o TT 

došlo vo vzťahu k vylúčeným obmedzeniam. 

3.3.1. Pasívny predaj 

V rámci tvrdých obmedzení došlo k reštrikcii ochrany výhradných licencií medzi 

nekonkurujúcimi podnikmi vo vzťahu k pasívnym predajom155.  Komisia tak učinila 

s cieľom zharmonizovať TTBER s nariadením o vertikálnych dohodách, ktoré 

obmedzenia pasívnych predajov zakazuje. Nariadenie Komisie č. 772/2004 umožňovalo 

poskytovateľom licencií v zmluve zakázať pasívne predaje na územie vyhradené inému 

nadobúdateľovi licencie. Výnimka sa uplatňovala dva roky od vstupu na trh, potom 

obmedzenie pasívnych predajov „spadlo“ do režimu tvrdého obmedzenia a podliehalo 

čl. 101 ods. 1 ZFEÚ.  Podniky (nadobúdatelia licencie) mohli v rámci dvojročnej 

ochrany investovať do výroby a marketingu, nevyhnutných pre vybudovanie novej 

distribučnej siete či spotrebiteľskej základne. TTBER tento koncept opustilo, nie však 

úplne. Podľa Usmernení TTBER je možné v individuálnom prípade uznať 
                                                
153 Usmernenia TTBER, body 95 a 128. 
154 K tvrdým obmedzeniam viď napr. ENCHELMAIER in ANDERMAN, EZRACHI 2011 op. cit. s. 411 
– 432; WHISH 2012 op. cit. s. 786 – 789. 
155 TTBER odkazuje na definíciu v Usmerneniach o vertikálnych dohodách, bod 51: „Aktívny“ predaj 
znamená aktívny prístup k jednotlivým zákazníkom a „pasívny“ predaj znamená reagovanie na 
nevyžiadané požiadavky jednotlivých zákazníkov vrátane dodávky tovaru alebo služieb týmto 
zákazníkom. Viď op. cit. sub. 35. 
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opodstatnenosť takéhoto dojednania vo výlučnej licencii, a to i na viac ako na dva roky. 

Popísaná zmena sa nestretla u podnikateľskej verejnosti s pozitívnou odozvou. Kým 

harmonizácia predpisov je v určitých prípadoch vítaným krokom, najmä z pohľadu ich 

koherentnej aplikácie, v tomto prípade Komisia akoby opomenula špecifickú povahu 

licenčných zmlúv. Je možné predpokladať, že potenciálni nadobúdatelia licencie budú 

v menšej miere ochotní vstupovať do zmlúv s neistou návratnosťou vynaložených 

investícií, najmä v oblastiach s významnou mierou nákladov na marketingové aktivity 

ako farmaceutický priemysel.   

3.3.2. Spätné udelenie výhradných licencií 

Záväzok nadobúdateľa spätne poskytnúť ním vytvorené vylepšenia predmetu licencie 

jej  poskytovateľovi slúži ako záruka určitej miery kontroly poskytovateľa nad 

licencovanou technológiou, bez ktorej by k poskytnutiu oprávnenia tretej osobe často 

ani nedošlo. Na druhej strane znižujú motiváciu nadobúdateľa do poskytnutej 

technológie ďalej investovať. Nariadenie Komisie č. 772/2004 rozlišovalo medzi 

neoddeliteľnými a  oddeliteľnými zlepšeniami, ktoré je možné využiť bez porušenia 

licencovanej technológie (angl. non-severable and severable improvements). Medzi 

vylúčené obmedzenia sa radili iba záväzky spätného udelenia výhradnej licencie na 

oddeliteľné zlepšenia.156 Išlo o zmysluplné rozlišovanie, pretože na neoddeliteľných 

zlepšeniach by bez súhlasu majiteľa technológie (patentu) ani nebolo možné 

právoplatne pracovať.  

TTBER túto úpravu neprevzalo, inak povedané ustanovenie o spätnom udelení 

výhradnej licencie na akékoľvek zlepšenia v súčasnosti spôsobuje neuplatnenie 

blokovej výnimky na danú dohodu, resp. spôsobuje nutnosť jej individuálneho 

posúdenia, čo značne znižuje právnu istotu pre zmluvné strany. Toto opatrenie má 

podľa Usmernení TTBER chrániť nadobúdateľov licencie a ich motiváciu inovovať, 

keď odníma skupinovú výnimku ustanoveniu, ktoré bráni nadobúdateľovi licencie 

využívať zlepšenie, či už na vlastnú výrobu alebo na udelenie licencií tretím stranám157. 

Posilnením postavenia nadobúdateľov licencie automaticky spôsobilo znevýhodnenie 

pozície majiteľov patentov a iných technológií. Popísaný posun znamená aj posun 

imaginárnej hranice medzi súťažným právom a právom duševného vlastníctva. Ak 
                                                
156 Nariadenia Komisie č. 772/2004, čl. 1 ods. 1 písm. n), čl. 5 ods. 1 písm. a). 
157 Usmernenia TTBER, bod 129. 
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majiteľ patentu licencuje svoje výlučné právo na využívanie vynálezu v rozsahu 

umožňujúcom nadobúdateľovi vyvíjať zlepšenia licencovanej veci alebo postupu, bude 

to spravidla s výhľadom možného zisku z prípadných zlepšení, ktoré si poistí záväzkom 

spätného udelenia výhradnej licencie na takéto zlepšenia. U neoddeliteľných zlepšení 

vyplýva taká možnosť z výlučnosti patentovej ochrany. TTBER opustením rozlišovania 

medzi rozdielnou povahou zlepšení ide proti výlučnej majetkovej povahe patentov 

a iných práv DV a v istom zmysle zužuje ochranu nimi poskytovanú. Pravdepodobným 

dôsledkom súčasného nastavenia čl. 5 ods. 1 písm. b) TTBER bude zo strany 

poskytovateľov licencií zníženie rozsahu poskytovaných oprávnení či znížená ochota 

vôbec licencovať.  

3.3.3. Doložka o nenapadnutí práv 

Doložka o nenapadnutí práv znamená, že jedna strana licenčnej zmluvy (obvykle 

nadobúdateľ) sa priamo alebo nepriamo zaviaže nenapadnúť platnosť licencovaného 

práva DV, ktoré má poskytovateľ licencie v Únii. Vylúčenie takéhoto dojednania 

z ochrany poskytovanej skupinovou výnimkou je odôvodnené potrebou eliminácie 

neplatných práv duševného vlastníctva, ktoré brzdia inovačný proces a ktorých 

neplatnosť často najlepšie identifikujú práve nadobúdatelia licencie. Samotné vylúčenie 

neznamená ilegalitu takejto doložky, ale vyvoláva potrebu samostatného posúdenia. 

Povahou doložiek o nenapadnutí práv v licenčnej zmluve na patenty sa venoval aj 

SDEÚ v prípade Bayer AG a Maschinenfabrik Henneke v. Heinz Süllhöfer, kde 

judikoval nasledovne: „Doložka o nenapadnutí práv v licenčnej zmluve na patent môže, 

v závislosti na právnom a ekonomickom kontexte, obmedziť súťaž na trhu v zmysle čl. 85 

ods. 1 ZEHS. Taká doložka ale neobmedzí súťaž na trhu v prípade, že  zmluva, v ktorej 

je obsiahnutá, udeľuje bezodplatnú licenciu a nadobúdateľ licencie nepociťuje 

konkurenčné znevýhodnenie alebo ak bola licencia poskytnutá za  licenčný poplatok, ale 

vzťahuje sa k technicky zastaranému procesu, ktorý podnik zaväzujúci sa 

k nenapadnutiu práv nepoužíva.“158  Vymáhanie záväzku o nenapadnutí práv teda nie je 

z hľadiska článku 101 ods. 1 ZFEÚ problematické vo vzťahu k technológii, ktorá pre jej 

majiteľa nepredstavuje konkurenčnú výhodu na relevantnom trhu, čo a contrario 

                                                
158 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 27. septembra 1988, vec 65/86. In: Curia [databáza 
judikatúry EÚ]. Súdny dvor Európskej únie [cit. 1. 7. 2015]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/ S. 5287, 
5288. (pozn. vlastný preklad) 
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znamená, že vo vzťahu k technológii poskytujúcej jej majiteľovi značnú konkurenčnú 

výhodu doložka podmienky skutkovej podstaty podľa všetkého naplní159. 

3.3.4. Doložka o vypovedaní dohody 

Čl. 5 ods. 1 písm. b) TTBER stanoví, že výnimka sa nevzťahuje na doložky 

o nenapadnutí práv, čím nie je dotknutá možnosť pri výhradnej licencii ukončiť dohodu 

o transfere technológií v prípade, že nadobúdateľ licencie napadne platnosť 

akýchkoľvek licencovaných technologických práv. Inými slovami skupinová výnimka 

pokrýva aj niektoré dohody obsahujúce doložku o vypovedaní dohody, tj. právo 

poskytovateľa licencie ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou z dôvodu napadnutia 

platnosti licencovaného práva nadobúdateľom licencie. Oproti predošlému nariadeniu 

došlo k zúženiu výnimky poskytovanej pre doložky o vypovedaní dohody iba na 

výhradné licencie. Tento krok Komisie možno vnímať ako reakciu na praktiky 

niektorých podnikov využívajúcich svoje práva DV, najmä patenty, na narušovanie 

hospodárskej súťaže na trhu napr. vymáhaním neprimeraných licenčných poplatkov. To 

plynie z bodu 136 Usmernení TTBER, kde Komisia uvádza príklad v súvislosti s 

patentmi zásadnými pre štandard (normu). Nadobúdateľ licencie vyrábajúci produkt v 

súlade s normami bude musieť použiť všetky patenty týkajúce sa danej normy. V 

takýchto prípadoch napadnutie platnosti príslušných patentov môže viesť k značnej 

strate v prípade, že poskytovateľ licenčnú zmluvu vypovie (k štandardizácii 

viď kapitolu 4.). Usmernenia okrem toho uvádzajú prípad, keď má majiteľ technológie 

značnú trhovú pozíciu, tj. k jeho technológii neexistujú vhodné substitúty, či keď 

nadobúdateľ už investoval značné náklady na zahájenie výroby s použitím danej 

technológie.  

Pôvodný návrh TTBER počítal s úplným vylúčením ochrany licenčných zmlúv 

obsahujúcich doložku o vypovedaní dohody spod ochrany blokovej výnimky. 

Skutočnosť, že Komisia nakoniec zachovala ochranu v prípade výhradných licencií je 

vítaná. Podľa § 2360 ods. 1 ObčZ nemá poskytovateľ právo poskytnúť licenciu tretej 

osobe po dobu, po ktorú trvá výhradná licencia. Súčasne sa sám zdrží výkonu 

predmetného práva, ak nie je dojednané medzi stranami inak. To stavia nadobúdateľa 

do silnejšej pozície ako v prípade nevýhradnej licencie, za určitých okolností dokonca 

                                                
159 Usmernenia TTBER, bod 134. 
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môže byť poskytovateľ k nadobúdateľovi výhradnej licencie vo vzťahu závislosti160. 

Z tohto dôvodu by nemožnosť, lepšie povedané neposkytnutie ochrany možnosti 

dojednať si v zmluve výpoveď v prípade napadnutia práva prenechaného na základe 

výhradnej licencie, bola príliš obmedzujúcim opatrením.  

TTBER pomerne hladko nadviazalo na funkčné nariadenie Komisie č. 772/2004. Zatiaľ 

sa zdá, že všetky popísané zmeny v režime dohôd o transfere technológií vo svojom 

výsledku nepriniesli zásadný obrat. Tento pohľad by mohla v budúcnosti zmeniť 

rozhodovacia prax súťažných orgánov. Na základe vyššie uvedeného teda možno 

konštatovať, že podľa TTBER sa článok 101 ods. 1 ZFEÚ nepoužije na vertikálne 

a horizontálne dohody o transfere technológií, ktorých strany neprekračujú stanovené 

trhové podiely a ktoré neobsahujú tvrdé obmedzenia. Dohody, alebo ich časti 

(obsahujúce vylúčené obmedzenia), ktoré nespadajú do „bezpečných prístavov“ 

nariadenia vyžadujú individuálnu analýzu, ale neprezumuje sa u nich reštriktívny 

charakter. Takéto licenčné zmluvy môžu stále naplniť podmienky čl. 101 ods. 3 ZFEÚ. 

Napriek zložitosti či neprehľadnosti formulácie niektorých ustanovení poskytuje 

TTBER podnikom určitú dávku právnej istoty, ostatne to je zmyslom skupinových 

výnimiek. Tu je však nutné zdôrazniť, že TTBER pokrýva len dvojstranné dohody. V 

niektorých podnikateľských sektoroch, kde tvorí licencovanie technológie bežnú súčasť 

ich fungovania, sa často vyskytujú zložitejšie zmluvné vzťahy. Problematike sa venuje 

práca v nasledujúcej kapitole. 

  

                                                
160 Usmernenia TTBER, bod 139. 
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Štandardizácia, licencovanie patentov a súťažné právo 

4.1 Technologické trhy a patentovanie 
Previazanosť technologických trhov a dopyt spotrebiteľov vytvárajú určité ekonomické 

javy, ktorých pochopenie a prispôsobenie vyplýva na chovanie podnikov na trhu. Ide 

predovšetkým o sieťové efekty (angl. network effects), ktorých podstatu tvorí 

výhodnosť masového využívania rovnakej veci. Sieťový efekt existuje, keď prijatie 

určitého statku (hmotného či nehmotného) jedným (i) je výhodné pre všetkých 

ostatných, ktorý statok prijmú a (ii) zvyšuje motiváciu ostatných tento statok prijať.161 

Čo najviac spotrebiteľov teda vyhľadáva statky, z ktorých budú mať najviac prospechu. 

Takými statkami sú napr. v oblasti informačných a komunikačných technológií (ďalej 

len „IKT“) vzájomne kompatibilné produkty, to znamená produkty schopné 

interoperability162. Jednotlivé podniky preto ponúkajú celé skupiny produktov, ktoré sú 

kompatibilné medzi sebou, zvyčajne však už s nie produktmi konkurencie. 

Ďalším ekonomický jav ilustruje nasledovná situácia. Spotrebiteľ si zvolí produkt, ktorý 

je kompatibilný s inými produktmi fungujúcimi na základe určitej technológie. Je 

pravdepodobné, že z dlhodobého hľadiska bude ďalej kupovať práve takto prepojené 

produkty. Prechod na inú technológiu od iného predajcu, ktorá nie je s prvou 

kompatibilná, by ho totiž stál oveľa väčšie náklady. Ide o tzv. switching costs, teda 

náklady spojené so zmenou163. Spotrebiteľ ostane „zafixovaný“ (angl. locked-in) na 

určitej technológií, čo ho odrádza od zmeny dodávateľa aj napriek prípadnej zmene 

efektivity využívania takej technológie. Pri súperení dvoch technológií sieťový efekt 

v konečnom dôsledku spôsobí, že užívateľská masa sa rozhodne pre jednu 

z konkurenčných technológií, trh sa „preklopí“ v prospech určitej technológie. Majiteľ 

„víťaznej“ technológie sa dostáva, aspoň dočasne, do monopolnej pozície, pretože 

vďaka zafixovaniu sa bude spotrebiteľská základňa s najvyššou pravdepodobnosťou len 

rozširovať. Navyše, patenty či iné práva DV k danej technológií monopolné postavenie 
                                                
161 FARRELL, Joseph; KLEMPERER, Paul. Coordination and Lock-in: Competition with Switching 
Costs and Network Effects. In: ARMSTRONG, Mark;, PORTER, Robert H. Handbook of Industrial 
Organization, Volume 3. Amsterdam: NORTH-HOLLAND 2007. S. 1970-2056 ISBN 978-0-444-82435-
6 S. 2007. 
162 Interoperabilita je schopnosť zariadenia alebo software od rôznych výrobcov spolu úspešne 
komunikovať a spolupracovať. In: HLAVENKA, Jiří a kol. Výkladový slovník výpočetní techniky 
a komunikací. 3. vydání. Praha: Computer Press. 1997. 452 s. ISBN 80-7226-023-5. S. 210. 
163 FARRELL, KLEMPERER 2007 op. cit. s. 1977. 
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len umocňujú. V dôsledku rýchleho inovačného procesu sa tak objavujú dočasné 

monopoly, teda podniky v danom momente držiace vedúcu technológiu, ktoré sú rýchlo 

nahradzované novými (dočasnými) monopolmi.164 Popísané ekonomické javy 

znamenajú, že podniky musia súťažiť o trhy pred „preklopením“ a o spotrebiteľov pred 

zafixovaním. Súťaž v rámci trhu sa premieňa na súťaž o trh. Objavujú sa tendencie 

lákať spotrebiteľov na neprimerane nízke (predátorské) ceny, či využívať následne 

získanú moc na trhu zvyšovaním cien, čo sú praktiky typické pre zneužitie 

dominantného postavenia na trhu.  

Situáciu komplikuje aj fakt, že súčasné technické riešenia a finálne produkty na ich 

základe vytvorené, napr. z oblasti výroby spotrebnej elektroniky či softwaru165, sú 

natoľko komplexné, že ich pokrýva niekoľko patentov patriacich viacerým majiteľom. 

Vznikajú celé patentové portfóliá. Nové podniky sú často nútené vytvoriť vlastné 

patentové portfólio, aby ostatní konkurenti na trhu boli ochotní s nimi vstúpiť do 

zmluvných vzťahov, ktorých vyjednávanie je, vzhľadom na veľký počet 

zainteresovaných strán, často spojené s vysokými transakčnými nákladmi. Vo výsledku 

je trh „zaplavený“ patentmi, ktoré sú buď komplementárne alebo sa prekrývajú. Tento 

problém je pomenovaný ako vznik  tzv. patentovej húštiny (angl. patent thicket). Podľa 

niektorých autorov je vznik patentových húštin prepojený s nízkymi štandardmi 

patentovateľnosti.166 Patentové húštiny pre podniky predstavujú bariéru vstupu na trh a 

vytvárajú práve opačný efekt, aký stojí za udržiavaním patentového systému – znižujú 

motiváciu k inovačnej činnosti faktickým znemožnením spätného získania 

vynaložených prostriedkov.167  

Spoločné pôsobenie vyššie opísaných faktorov v konečnom dôsledku vedie k dvom 

možnostiam chovania podnikov na trhu, a to ku zmierňovaniu monopolizácie trhu alebo 

k snahe ju podporiť. Druhá z možností je výnosnejšia predovšetkým pre zavedené 

                                                
164 LUNDQVIST, Björn. Standards in EU Competition Law and US Antitrust Law : The Rise and Limits 
of Self-Regulation (New Horizons in Competition Law and Economics series). Cheltenham: Edward 
Elgar Publishing Ltd. 2014. 473 s. ISBN 978-1781954850 S. 16. 
165 Software (počítačový program) nie je v súlade s  § 3 ods. 2 písm. c) PatZ možné v ČR patentovať ako 
taký, ochrana sa ale poskytuje vynálezom realizovaných počítačom. Softwarové patenty sú 
udeľované napr. v USA. Viď HORÁČEK, ČADA, HAJN 2011 op. cit. s. 30 – 36. 
166 BESSEN, James. Patent Thickets: Strategic Patenting of Complex Technologies. [online] Research on 
Innovation and Boston Universiy School of Law [cit. 17. 6. 2015] Dostupné z:  
http://www.researchoninnovation.org/thicket.pdf  
167 KILIC in KŘÍŽ et al. 2010 op. cit. s. 81. 
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firmy. Tu často zohrávajú kľúčovú úlohu patenty. Podľa výskumov je v súčasnosti 

jedným z hlavných dôvodov podania patentovej prihlášky úmysel blokovať 

konkurenciu (tzv. blokačné patenty)168. Patentové portfóliá sa stali nástrojom 

konkurenčného boja a rozpútavania rozsiahlych patentových sporov pred súdnymi 

a správnymi orgánmi. Rozmach patentových sporov dosiahol takej úrovne, že sa pre ne 

zaužíval pojem patentové vojny. Tento „trend“ sa postupne prenáša aj na iné práva DV, 

najmä priemyselné vzory (niekedy nazývané aj „malé patenty“)169. Účastníci 

patentových vojen spotrebujú nemalé výdaje na vedenie sporu, ktoré inak mohli 

investovať do výroby alebo výskumu a vývoja.  

Na druhej strane, nie všetci účastníci trhu majú záujem o vleklé spory. Faktom je, že 

podniky pôsobiace v sieťových sektoroch potrebujú vytvárať produkty schopné 

interakcie s viacerými ďalšími, potrebujú funkčnú interoperabilitu.  

Riešenie patentových húštin by mohlo spočívať v krížových licenciách a tzv. 

technologických/patentových pooloch170 (angl. technology/patent pools). 

Technologický pool predstavuje dojednanie medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými 

stranami (napr. majiteľmi vzájomne komplementárnych patentov), na základe ktorého 

vytvoria súbor technológií a ktorý umožňuje licencovať všetky v ňom určené 

technológie na základe jednej licencie za jednotnú cenu, tj. ako celok, a to nielen 

účastníkom poolu, ale aj tretím stranám.171 Kým krížové licencie spadajú do pôsobnosti 

TTBER ako recipročné dohody, existenciu technologických poolov zohľadňujú 

Usmernenia TTBER. Ako sa uvádza v usmerneniach, skupinová výnimka sa na dohodu 

o poole nevzťahuje nielen z dôvodu počtu strán poolu, ale aj preto, že dohodou sa 

neudeľujú práva na výrobu zmluvných produktov.172 Vďaka možnosti licencovať 

združené technológie od veľkého množstva majiteľov na jednom mieste, sú pooly 

využívané najmä v odvetviach ako IKT, kde je rozšírené užívanie práv DV na ochranu 

                                                
168 KILIC in KŘÍŽ et al. 2010 op. cit. s. 82. 
169 K tomu viac KALÍŠEK, Jindřich. Apple vs Samsung – Průmyslově-právní spory jako nástroj 
konkurenčního boje mezi významnými výrobci spotřební elektroniky. In In KŘÍŽ, Jan a kol. Aktuální 
otázky práva autorského a práv průmyslových: konsolidace aplikační praxe práva duševního vlastníctví se 
zvláštním přihlédnutím k evropskému právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011. 
110 s. ISBN 978-80-87146-56-9. 
170 Oficiálny slovenský preklad používa pojem „technologické združenie“, práca však pracuje s českým 
prekladom, ktorý zachoval anglický výraz „pool“. 
171 Usmernenia TTBER, bod 244. 
172 Ibid., bod 247. 
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predmetných technológií. Technologické, najmä patentové pooly sú tak často spojené 

s vytváraním štandardov v technologických odvetviach, hoci ako uvádzajú Usmernenia 

TTBER, vnútorné prepojenie medzi nimi neexistuje.173 Vytváraniu technických 

štandardov (noriem) ako forme spolupráce podnikov na trhu, a dôsledkom z nej 

vznikajúcim, sa práca venuje v nasledujúcej časti. 

4.2 Štandardizačné dohody 
Platformou pre spoluprácu na technologickom trhu, ktorá sa v posledných rokoch stala 

jeho neodmysliteľnou súčasťou, je spolupráca na základe dohôd o štandardizácii. 

Obecne je štandardizácia, alebo tiež normalizácia (angl. standard-setting), procesom 

zovšeobecnenia určitých požiadaviek na určitý predmet alebo skupinu predmetov. Pre 

oblasť technológií je výsledkom norma (alebo tiež štandard), ktorá vymedzuje 

technické, kvalitatívne alebo kvantitatívne špecifikácie výrobku. Pre trh IKT sú kľúčové 

predovšetkým normy pre rozhrania umožňujúce interoperabilitu medzi jednotlivými 

výrobkami rôznych výrobcov174 (ide najmä o počítačové a mobilné súčasti, software aj 

hardware). Normy spravidla vznikajú zo súkromných iniciatív alebo na základe silnej 

pozície na trhu (de facto normy)175 a preto nie sú záväzné ako právne normy, ale sú 

dodržiavané dobrovoľne z dôvodu výhod z takého dodržiavania plynúcich. 

V súkromnom sektore sa v sformovali rôzne autoregulačné zoskupenia (konzorciá) za 

účelom spoločného výskumu a vývoja či implementácie prijatých noriem. Najviac 

formalizovaným typom sú normalizačné alebo normotvorné organizácie (ďalej len 

„NO“). 

NO zastrešujú proces stanovovania noriem pre rôzne technologické odvetvia. Pôsobia 

na nadnárodnej i národnej úrovni a spolupracujú so štátmi a medzinárodnými 

organizáciami.176 NO sa stali miestom vyjednávaní o tom, aká technológia sa stane 

normou, stali sa motiváciou pre spoločný výskum a vývoj. Spolupráca viacerých 

účastníkov trhu predchádza vzniku monopolizácie ako dôsledku sieťového efektu, 
                                                
173 Usmernenia TTBER, bod 245. 
174 LUNDQVIST 2014 op. cit. s. 5. 
175 CARRIER, Michael A. Standard Setting Analysis under US Law. In: ANDERMAN, EZRACHI 2011 
op. cit. s. 356. 
176 Na území EÚ pôsobia: Európsky výbor pre normalizáciu (angl. European Committee for 
Standardization – CEN), Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC, European 
Committee for Electrotechnical Standardisation) a Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI, 
European Telecommunications Standards Institute). V ČR pôsobí Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). 
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vyberá najlepšiu technológiu a umožňuje komplementaritu výrobkov na jej základe 

vyrobených. Uplatňovanie normalizačného procesu je tak výhodné pre spotrebiteľov, 

ktorí profitujú z narastajúcej súťaže medzi dodávateľmi, kompatibility produktov 

viacerých výrobcov a znižujúceho sa risku voľby technológie, ktorá sa vzápätí stane 

prekonanou.177 Pôsobenie NO vlastne nahradzuje súťaž na trhu a má povahu 

koluzívneho jednania zúčastnených podnikov. Dohodám o štandardizácii preto venuje 

pozornosť aj Európska komisia. Podrobne tak činí vo svojich Usmernenia o uplatňovaní 

článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na dohody o horizontálnej 

spolupráci178, na ktoré sa vzťahuje čl. 101 ZFEÚ. Ako sa uvádza Usmerneniach 

o horizontálnej spolupráci, dohody o štandardizácii „majú za prvoradý cieľ definovanie 

technických alebo kvalitatívnych požiadaviek, ktoré môžu spĺňať súčasné alebo budúce 

produkty, výrobné procesy alebo metódy“.179  

Podľa Usmernení majú štandardizačné dohody vplyv na štyri trhy: (i) trh s produktmi 

alebo službami, ktorých sa normy týkajú, (ii) príslušný technologický trh, kde 

štandardizačný proces zahŕňa selekciu technológie, za predpokladu, že sa práva DV 

uvádzajú na trh oddelene od výrobkov, (iii)  samotný trh štandardizácie, ak na ňom 

pôsobia viaceré NO a (iv) trh testovania a certifikácie.180 Ako negatívne účinky na 

hospodársku súťaž na týchto trhoch popisujú Usmernenia obmedzovanie cenovej 

súťaže, znemožnenie prístupu k inovatívnym technológiám a zabránením účinného 

prístupu k normám, najmä prostredníctvom práv DV v nich zahrnutých.  Podobne ako 

v ostatných oblastiach kartelového práva EÚ rozlišuje Komisia medzi štandardizačnými 

dohodami s cieľom a s účinkom obmedzenia súťaže.  

Komisia však uznáva, že zväčša majú štandardizačné dohody pozitívny efekt na 

hospodársku súťaž, napr. uľahčením integrácie trhu, znižovaním cien, zvyšovaním 

kvality produktov, umožnením technologickej interoperability a kompatibility, 

                                                
177 CHAPPATTE, Philippe; WALTER, Paul. European Competition Law, Non-practising Entities, and 
FRAND Commitments. In ANDERMAN, EZRACHI 2011 op. cit. s. 374. 
178 Usmernenia o uplatňovaní článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na dohody o horizontálnej 
spolupráci 2011/C 11/01 cit. sub. 56, ďalej len „Usmernenia o horizontálnej spolupráci“. 
179 Usmernenia o horizontálnej spolupráci, bod 257. 
180 Ibid., bod 261. 
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rozšírením ponuky pre spotrebiteľov a pod. Ich účinky tak napĺňajú podmienky čl. 101 

ods. 3 ZFEÚ a preto sa na ne zákaz vo väčšine prípadov nevzťahuje.181  

4.3 Zneužitie patentov v procese štandardizácie 
Napriek vyššie popísaným pozitívnym efektom vytvára normalizačný proces riziko, 

ktoré súvisí s patentovou ochranou. Prijatie určitej technológie ako štandardu znamená 

pre majiteľov patentov pokrývajúcich danú technológiu konkurenčnú výhodu. Ich 

patenty sa stanú patentmi zásadného významu (angl. essential patents). Získanie patentu 

zásadného významu značne posilňuje postavenie jeho držiteľa na trhu. Rovnaký princíp 

„zafixovania“ sa totiž uplatňuje aj na účastníkov normovaného trhu, ktorý po zahájení 

výroby nebudú ochotní alebo schopní vynaložiť vysoké náklady na zmenu technológie. 

Majiteľ takéhoto patentu môže znemožniť výrobu akýchkoľvek výrobkov 

inkorporujúcich chránené technické riešenie či vyžadovať vysoké licenčné poplatky182. 

Z praxe je známa situácia pomenovaná ako „patent hold-up“ (patentový prepad). Ide 

o formu zneužitia patentu zásadného významu prostredníctvom kontraktačného procesu, 

kedy po implementácii štandardu začne jeho majiteľ po záujemcoch o poskytnutie 

licencie požadovať vyššie odmeny, oproti odmenám, ktoré by mohol požadovať nebyť 

v konkurenčne výhodnej pozícii.183 Súčasťou podnikateľských patentových stratégií je 

aj nevyzradenie patentu či patentovej prihlášky na vynález (technológiu) zahrnutý do 

normalizačného procesu. Problém náhleho objavenia sa patentu chrániaceho normovanú 

technológiu a jeho zneužitia na úkor ostatných participantov je známy pod pojmom 

patentová pasca (angl. patent ambush).  

Pôsobenie NO teda na jednej strane potlačuje monopolizáciu, na strane druhej vytvára 

podmienky pre koncentráciu trhovej sily u podnikov, ktoré by sa bez normalizačného 

procesu do takého postavenia nedostali. Z pohľadu súťažného práva to znamená, že 

fungovanie normalizačných organizácií, na prvý pohľad problematické najmä pod čl. 

101 ods. 1 ZFEÚ, má vďaka protisúťažnému konaniu niektorých jeho členov negatívny 

efekt na hospodársku súťaž najmä v kontexte čl. 102 ZFEÚ.  
                                                
181 Usmernenia o horizontálnej spolupráci, bod 308. 
182 CHAPPATTE, WALTER In ANDERMAN, EZRACHI 2011 op. cit. s. 374. 
183 BLIND, Knut et al. Study on the Interplay between Standards and Intellectual Property Rights (IPRs). 
Final Report. Luxemburg: Úrad pre publikácie Európskej únie, 2011. 212 s. ISBN 978-92-79-20654-2. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/files/standards_policy/ipr-
workshop/ipr_study_final_report_en.pdf S. 23. 
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4.3.1. Prípad Rambus 

Americká spoločnosť Rambus, Inc. (ďalej len „Rambus“) sa ako člen normalizačnej 

organizácie JEDEC184 podieľala na procese pre stanovenie technológie pre počítačovú 

pamäť (ďalej len „DRAM“)185. Počas jednaní Rambus zamlčal svoje patentové 

prihlášky, ktorých nároky Rambus rozširoval či inak upravoval tak, aby pokrývali 

technológie neskôr zahrnuté pod normy pre SDRAM a DDR SDRAM, a to napriek 

praxi JEDEC, ktorá od svojich členov vyžadovala odhalenie existencie patentov 

a patentových prihlášok, ktoré by neskôr mohli byť vymáhané proti ostatným členom 

organizácie. Rambus neskôr vystúpil z JEDEC a po získaní patentov pozval výrobcov 

DRAM čipov186, ktorí implementovali dané normy, na jednanie o licenčných 

podmienkach. V priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov Rambus získal dominantné 

postavenie na celosvetovom trhu s DRAM čipmi. Rambus na základe svojich patentov 

zahájil množstvo súdnych sporov (najmä proti výrobcom, ktorí s ním odmietli 

spolupracovať).187 

Práve na základe rozsiahlej agresívnej stratégie Rambusu proti konkurencii sa o prípad 

v roku 2002 začala zaujímať Federálna obchodná komisia (angl. Federal Trade 

Commission, ďalej len „FTC“), ktorá je v Spojených štátoch v oblasti antitrustu 

náprotivkom Európskej Komisie. V roku 2006 FTC vydala vo veci stanovisko, 

v ktorom obvinila Rambus z toho, že svojím jednaním: „(i) prostredníctvom 

protisúťažného a vylučovacieho chovania monopolizoval dané trhy s pamäťovou 

technológiou, (ii) pokúsil sa monopolizovať tieto trhy“, čím porušil § 2 Shermanovho 

zákona188, „a (iii) použil nekalé súťažné metódy“189, čím porušil článok 5(a)(1) 

                                                
184 Joint Electron Device Engineering Council. 
185 Dynamic Random Access Memory. 
186 Spoločnosť Rambus technológie pre počítačové pamäte vyvíja a licencuje, ale sama nevyrába. 
187 TALLMAN, Robert. U.S and E.U. Antitrust Enforcement Efforts in the Rambus Matter: A Patent Law 
Perspective. IDEA - The Intellectual Property Law Review. 2012, roč. 52, č. 1. [cit. 6. 7. 2015] Dostupné 
z: http://law.unh.edu/assets/images/uploads/publications/idea-vol52-no1-tallman.pdf S. 38. 
188 USA. Shermanov zákon zo dňa 2. 7. 1890, 26. Stat. 209, 15 U.S.C. § 1 cez 15 U.S.C. §7, v znení 
neskorších predpisov. Článok 2 Shermanovho zákona stanovuje za nelegálne chovanie každej osoby, 
ktorá „získa monopolné postavenie, alebo sa pokúsi monopolné postavenie získať“, ide teda o obdobu 
a zároveň predlohu čl. 102 ZFEÚ. Na rozdiel od čl. 2 Shermanovho zákona však na základe čl. 102 ZFEÚ 
nemožno postihnúť získanie monopolného postavenia prostredníctvom zneužitia. 
189 Stanovisko Federálnej obchodnej komisie k veci Rambus, Inc. zo dňa 2. 8. 2006. Spis č. 9302 [cit. 6. 
7. 2015] Dostupné z: 
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2006/08/060802commissionopinion.pdf  
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zákona o FTC190, ktorý umožňuje FTC centrálne postihovať nekalosúťažné praktiky 

jednotlivých účastníkov trhu.  

FTC vo svojom stanovisku vyslovila, že podvodné a vylučovacie (angl. deceptive and 

exclusionary) konanie Rambusu, ktoré viedlo k získaniu monopolnej pozície na 

dotknutých trhoch, bolo priamo spojené so štandardizačným procesom na pôde JEDEC. 

FTC dovodila, že ak by došlo k odhaleniu patentov Rambusu, JEDEC by buď vylúčil 

technológie Rambusu z DRAM noriem, alebo by požadoval od Rambusu záväzok 

licencovať svoju technológiu na základe (F)RAND podmienok, s možnosťou ex ante 

vyjednávania o licenčných podmienkach.191 Napokon však FTC nenašla dostatok 

dôkazov na podporu tohto tvrdenia, preto prikázala Rambusu licencovať jeho patenty za 

„primerané sadzby“ založené na hypotetických predpokladoch výsledku vyjednávania 

JEDEC pred prijatím normy, a nie bezodplatne. Nedostatok dôkazov sa podpísal aj pod 

výhru Rambusu v spore pred Odvolacím súdom pre obvod Washington DC, podľa 

ktorého FTC nepreukázala, že konanie Rambusu bolo nezákonné podľa článku 2 

Shermanovho zákona, a ani neposkytla dostatok dôkazov pre postih Rambusu iba na 

základe čl. 5 (a)(1) zákona o FTC.192 

Medzičasom zahájila formálne konanie proti Rambusu aj Európska komisia. Išlo o prvý 

prípad „patentovej pasce“ riešený v rámci európskeho súťažného práva. Vo svojom 

oznámení o výhradách193 z 30. 7. 2007 vyslovila predbežný názor, že vymáhaním 

neprimeraných licenčných poplatkov za používanie určitých patentov na DRAM čipy 

v súvislosti s podvodným konaním v rámci procesu stanovovania noriem JEDEC 

porušil Rambus čl. 102 ZFEÚ194. Zároveň vyslovila názor, že chovanie Rambusu vo 

vzťahu k JEDEC narušil dôveru v proces štandardizácie, ktorý v sektore IKT 

rozhodujúcim elementom pri jeho rozvoji. Prípad bol ukončený 9. 12. 2009 

rozhodnutím Komisie o prijatí záväzkov Rambusu podľa článku 9 ods. 1 nariadenia č. 

1/2003, na základe ktorých sa zaviazal (i) nespoplatňovať normy SDRAM a DDR, 
                                                
190 USA. Zákon o Federálnej obchodnej komisii zo dňa 26. 9. 1914, 38 Stat. 717, 15 U.S.C. §§ 41-58, 
v znení neskorších predpisov.  
191 Stanovisko Federálnej obchodnej komisie k veci Rambus, Inc. zo dňa 2. 8. 2006, s. 74. 
192 ABBOTT, Alden F; KIM, Nicholas J. Standard-setting and Hold-ups under Section 5 of the Federal 
Trade Commission Act. In ANDERMAN, EZRACHI 2011 op. cit. s. 340 - 342. 
193 Oznámenie o výhradách predstavuje predbežné posúdenie v zmysle článku 9 ods. 1 nariadenia č. 
1/2003. 
194 Tlačová správa Európskej komisie zo dňa 23. 8. 2007. MEMO/07/330. Dostupné z: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-330_en.htm?locale=en 
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schválené JEDEC v čase, keď bol členom, (ii) znížiť sadzby na neskoršie generácie 

noriem schválené na pôde JEDEC po jeho odchode a (iii) poskytnúť takto stanovené 

maximálne sadzby všetkým (aj novým) účastníkom trhu.195 

Z hľadiska patentového práva bolo konanie Rambusu, tj. podanie prihlášky patentu 

krátko pred zahájením vyjednávaní o novej norme a na základe prebiehajúcich jednaní 

rozdelenie prihlášky, pridanie nových nárokov a popisu, umožnené procesnými 

pravidlami udeľovania patentovej ochrany. Prihláška vynálezu sa vo väčšine krajín 

zverejňuje 18 mesiacov od vzniku práva prednosti (v ČR na základe § 31 ods. 1 PatZ, 

čl. 93 ods. 1 písm. a) EPC), počas ktorých môže byť predmetná technológia zahrnutá do 

normy. Patent, v tomto prípade patent zásadného významu, sa tak objaví až v čase po 

prijatí normy.196 Táto patentová stratégia je v ČR použiteľná len limitovane, pretože nie 

je možné rozširovať rozsah prihláseného vynálezu nad rámec pôvodného podania 

pridaním podstatných znakov, pokiaľ nevyplývajú z už podaných podkladov vynálezu. 

V opačnom prípade ÚPV celú prihlášku alebo jej časť zamietne, prípade dodatočne 

patent zruší (§ 23 ods. 1 písm. c) PatZ). Je však možné predstaviť si napr. situáciu, kedy 

by podnik počas vyjednávaní o norme pristúpil k podaniu európskej rozdelenej 

prihlášky na vynález tak, aby obsah pôvodnej prihlášky nebol prekročený (čl. 76 ods. 1 

EPC).  

Vzhľadom na priebeh prípadu nedošlo na hlbší rozbor problematiky zneužitia patentu 

v procese štandardizácie z hľadiska európskeho súťažného práva. Komisia nechala 

otvorenú otázku veľkosti relevantného trhu, či šlo o jeden trh pre celý balík DRAM 

technológií, alebo o jednotlivé trhy. Pre porovnanie, FTC vo svojom stanovisku 

vymedzila štyri relevantné technologické trhy197. Prípad však ukázal, že súťažné právo 

EÚ je účinným prostriedkom v postihovaní nesúťažného chovania v súvislosti so 

štandardizačným procesom a že Komisia je pripravená proti podnikom v obdobnom 

postavení zakročiť198. Malo by však ísť o prostriedok ultimátny, v zmysle jeho použitia 

                                                
195 Zhrnutie rozhodnutia Komisie zo dňa 9. 12. 2009 v konaní podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a článku 54 Dohody o EHP. Vec COMP/38.636 – RAMBUS. Úradný vestník EÚ 2010/C 
30/09 In: EUR-lex [právny informačný systém]. Úrad pre publikácie Európskej únie [cit. 13. 7. 2015]. 
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ 
196 LUNDQVIST 2014 op. cit. s. 23. 
197 Stanovisko Federálnej obchodnej komisie k veci Rambus, Inc. zo dňa 2. 8. 2006, s. 9-12. 
198 Hneď po Rambuse zahájila Komisia formálne konanie proti ďalšej americkej spoločnosti Qualcomm, 
ktorá je výrobom čipov a držiteľom patentov pre 3G normy pre technológie na európskom trhu 
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tam, kde zlyhajú samoregulačné mechanizmy jednotlivých NO, čo ostatne podporuje aj 

samotná Komisia.199 V Usmerneniach o horizontálnej spolupráci sú dohody o 

štandardizácii, ktorých účinok spravidla neobmedzuje súťaž popísané ako tie, (i) ktoré 

neobmedzujú účasť na procese štandardizácie, (ii) kde je tento proces je transparentný, 

(iii) ktoré nestanovujú povinnosť dodržať prijatú normu a (iv) ktoré poskytujú efektívny 

prístup k norme na základe tzv. „FRAND podmienok“.200 

4.4 NPEs a FRAND záväzky 
V reakcii na zneužívajúce praktiky prijali mnohé NO pravidlá, podľa ktorých musia ich 

členovia odhaliť existenciu nimi vlastnených patentov a zároveň sa majitelia patentov 

zásadného významu musia zaviazať k ich licencovaniu na základe spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných (angl. fair, reasonable and non-discriminatory terms, 

ďalej len „FRAND“) podmienok201. Ako sa uvádza v Usmerneniach o horizontálnej 

spolupráci: „Záväzky FRAND môžu najmä zabrániť držiteľom práv duševného 

vlastníctva, aby sťažovali implementáciu normy tým, že odmietnu poskytnúť licenciu 

alebo vyžadujú nespravodlivé alebo neprimerané poplatky (inými slovami, neprimerane 

vysoké poplatky) potom, ako bolo odvetvie zablokované vo vzťahu k norme, alebo 

stanovujú diskriminačné licenčné poplatky.“202 Posúdenie toho, či sú licenčné 

podmienky uplatňované majiteľmi patentov v s súlade so záväzkami FRAND už je na 

účastníkoch organizácie. Jednotlivé konzorciá a NO vznikajú na základe dobrovoľnosti 

a nie sú preto nadané právomocou postihovať majiteľov patentov, ktorí odmietli 

licencovať na základe FRAND podmienok. Známe sú prípady, kedy sa majitelia 

patentov zásadného významu zaviazali licencovať na základe podmienok FRAND, 

                                                                                                                                          
mobilných telefónov. Obvinenie sa týkalo licenčných praktík spoločnosti. Komisia nakoniec uzavrela 
prípad bez postihu.  
199 Európska komisia. Biela kniha. Modernizácia normalizácie v oblasti informačných a komunikačných 
technológií v EÚ – cesta vpred. KOM(2009) 324. Brusel, 3.7.2009. Dostupné z:  
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2009/SK/1-2009-324-SK-F1-1.Pdf S. 9. 
200 Usmernenia o horizontálnej spolupráci, bod 280 
201 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012, o európskej 
normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 
2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie 
Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES In: EUR-lex [právny informačný systém]. Úrad pre 
publikácie Európskej únie [cit. 21. 6. 2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ 
202 Usmernenia o horizontálnej spolupráci, bod 287. 
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následne však vyžadovali od zmluvných partnerov licenčné poplatky vo výške, ktorá 

ani zďaleka primeraná nebola.203  

Zneužitie patentov zásadného významu sa najmä v posledných rokoch ukazuje ako 

komplikovaná problematika aj s ohľadom k ďalšiemu aspektu – charakteru samotného 

podniku. Historicky boli patenty zásadného významu pre IKT normy vlastnené 

podnikmi, ktoré boli aktívne buď vo výskume a vývoji (podniky pôsobiace na upstream 

trhoch), vo výrobe produktov či poskytovaní služieb (podniky na downstream trhoch), 

alebo ktoré boli vertikálne integrované, tj. boli aktívne v oboch oblastiach204. Za 

posledné desaťročia objavili podniky, ktoré nič neprodukovali, nevyvíjali ani 

neposkytovali služby a ťažili iba z držby patentov zásadného významu. Takéto podniky 

sú označované ako non-practising entities (v preklade nepraktizujúce entity, entity 

nevykonávajúce činnosť; ďalej len „NPEs“). Fenomén NPEs je známy z USA ale 

postupne sa presúva aj do Európy. NPEs môžu byť aj výskumné inštitúcie držiace 

patenty k vynálezom, ktoré neplánujú využívať ani komercializovať, ale najčastejšie sa 

pojem používa v súvislosti s firmami, ktorých biznis model je založený na vymáhaní 

neprimeraných licenčných poplatkov a vedení patentových sporov, pejoratívne 

označovaných ako patentoví trollovia (angl. patent trolls)205.  

Pozícia NPEs je z pohľadu konkurencie problematická práve v tom, že sa neúčastnia 

vývoja, produkcie ani inak sa nepodieľajú na procese inovovania. NPEs často nie sú ani 

členmi NO a patenty zásadného významu získali na základe prevodu od iných 

podnikov. Zo svojej pozície tak nie sú nútení brať do úvahy prípadnú nemožnosť 

získania krížovej licencie, neúčasť na patentovom poole alebo sankcie zo strany NO vo 

forme nezahrnutia ich technológie do štandardu v budúcnosti. Previazanosť 

technologických trhov, patentové húštiny a vysoký počet patentov zahrnutých do 

štandardu umožňujú NPEs nasledovať agresívnu stratégiu aj za situácie, že držia iba 

                                                
203 WALLACE, Joel. M. Rambus v. F.T.C. in the Context of Standard-Setting Organizations, Antitrust, 
and the Patent Hold-UpProblem. Berkeley Technology Law Journal 2009, roč. 24, č. 1, článok 27 [cit. 7. 
7. 2015]. Dostupné z: 
http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1791&context=btlj S. 665. 
204 Bod 267 Usmernení o horizontálnej spolupráci. 
205 FUSCO, Stefania. Markets and Patent Enforcement: A Comparative Investigation of Non-Practicing 
Entities in the UnitedStates and Europe. Michigan Telecommunication & Technology Law Review, 2014 
[cit. 17. 6. 2015] S. 439 – 465. Dostupné z:  
http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1193&context=mttlr  
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zlomok z celkového počtu patentov zásadného významu.206 Hoci súťažné právo 

poskytuje určitú mieru ochrany vo vzťahu k plošnému vymáhaniu neprimerane 

vysokých licenčných poplatkov, nie je tým dotknutá možnosť vzniku jednotlivých 

súkromnoprávnych sporov. Jedným z obvyklých prostriedkov využívaných pri 

vymáhaní patentov (nielen NPEs) sú predbežné opatrenia či súdne príkazy (angl. 

injunctions) zavedené do právnych systémov členských štátov na základe smernice 

2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva207. Prípad vymáhania patentu 

zásadného významu vo vzťahu k súťažnému právu EÚ riešil vo svojom rozsudku 

SDEÚ. 

4.4.1. Prípad Huawei v. ZTE 

Spor riešený pred SDEÚ208 medzi spoločnosťou Huawei Technologies Co. Ltd (ďalej 

len „Huawei“) a spoločnosťami ZTE Corp. a ZTE Deutschland GmbH (ďalej len 

„ZTE“), ktoré pôsobia v telekomunikačnom sektore, vznikol ohľadne európskeho 

patentu č. EP 2 090 050 B 1 vydaného v Spolkovej republike Nemecko a vlastneného 

spoločnosťou Huawei. Tento patent nazvaný „Metóda a zariadenie na vytvorenie 

synchronizačného signálu v spojovacom systéme“ bol zahrnutý do normy „Long Term 

Evolution“ vydanej normalizačnou organizáciou ETSI, pre ktorú je patentom zásadného 

významu209(v rozsudku označovaného ako „patent nevyhnutný pre normu – PNN“). 

Huawei oznámil ETSI svoj patent dňa 4. 4. 2009 a zaviazal sa ho licencovať na základe 

podmienok FRAND. 

Ako sa uvádza v rozsudku, ZTE uvádzala na trh v SRN základné stanice s technológiou 

(softvérom) zahrnutou do normy, čím nutne využívala aj patent patriaci Huawei bez 

toho, aby platila akékoľvek protiplnenie, tj. jednala v tomto zmysle neoprávnene. Na 

prelome rokov 2010/2011 začali obe spoločnosti rokovať o možnostiach uzatvorenia 

licenčnej zmluvy na predmetný patent. ZTE sa snažila o dojednanie krížovej licencie. 
                                                
206 CHAPPATTE, WALTER In ANDERMAN, EZRACHI 2011 op. cit. s. 376. 
207 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES zo dňa 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv 
duševného vlastníctva. In: EUR-lex [právny informačný systém]. Úrad pre publikácie Európskej únie [cit. 
30. 7. 2015]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. Do českého právneho poriadku bola transponovaná 
ako zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu 
průmyslového vlastnictví In: CODEXIS ACADEMIA [právny informačný systém]. Atlas Consulting [cit. 
30. 7. 2013]. 
208 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 16. júla 2015, vec C-170/13. In: Curia [databáza 
judikatúry EÚ]. Súdny dvor Európskej únie [cit. 30. 7. 2015]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/ (ďalej 
len „rozsudok Huawei v. ZTE“). 
209 Ako sa uvádza v rozsudku, LTE zahŕňa viac ako 4 700 patentov zásadného významu. 
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K uzatvoreniu licenčnej zmluvy napriek viacerým pokusom nedošlo a Huawei podala 

na Landgericht Düsseldorf (ďalej len „vnútroštátny súd“) žalobu proti ZTE pre 

porušenie práv, ďalej aby sa domáhala zdržania sa porušovania práv, poskytnutia 

účtovných údajov, stiahnutia výrobkov z trhu, ako aj poskytnutia náhrady škody210. 

Podľa žalovanej strany ale týmto došlo k zneužitiu dominantného postavenia Huawei 

ako majiteľky PNN. ZTE podala na EPÚ námietku proti udeleniu predmetného patentu, 

z dôvodu jeho neplatnosti, ktorú však EPÚ v prvom stupni zamietol. 

Vnútroštátny súd prerušil konanie a položil SDEÚ päť prejudiciálnych otázok211, ktoré 

SDEÚ napokon zhrnul pod dve otázky. V prvej z nich analyzoval okolnosti, za ktorých 

je žaloba pre porušenie práv alebo na stiahnutie výrobkov, podaná majiteľom PNN ako 

podnikom v dominantnom postavení, ktorý sa pred NO zaviazal k udeleniu licencií za 

podmienok FRAND, porušením článku 102 ZFEÚ. 

Druhá otázka bola položená rovnako, ale týkala sa žaloby na poskytnutie účtovných 

údajov alebo žaloby na náhradu škody podanej z dôvodu predchádzajúceho užívania 

PNN, tj. z prechádzajúceho porušenia práv vyplývajúcich z PNN jeho majiteľovi. 

SDEÚ sa v odôvodnení nezaoberal podmienkami existencie dominantného postavenia 

Huawei, pretože vnútroštátny súd mal jeho existenciu za preukázanú a otázka 

dominantného postavenia preto Súdnemu dvoru položená nebola. Ako ale uviedol vo 

svojom návrhu212 generálny advokát (ďalej len „GA“) Wathelet, skutočnosť, že podnik 

je majiteľom PNN neznamená, že daný podnik má nevyhnutne aj dominantné 

postavenie na trhu v zmysle čl. 102 ZFEÚ a súd má v každom jednotlivom prípade jeho 

existenciu preskúmať, s čím možno plne súhlasiť. Na druhej strane, ako už bolo 

uvedené vyššie, držba patentu zásadného významu pre normu nepochybne prispieva 

k posilneniu pozície podniku na trhu, a to pre nemožnosť využívať normu bez využitia 

predmetného patentu.  

                                                
210 Rozsudok Huawei v. ZTE, bod 27. 
211 K úplnému zneniu prejudiciálnych otázok viď rozsudok Huawei v. ZTE, bod 39. 
212 Návrhy generálneho advokáta Melchior Wathelet prednesené 20. novembra 2014, vec C-170/13. In: 
Curia [databáza judikatúry EÚ]. Súdny dvor Európskej únie [cit. 5. 8. 2015]. Dostupné z: 
http://curia.europa.eu/ (ďalej len „Návrhy GA“). 
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V súvislosti s danou problematikou poukázal vnútroštátny súd jednak na rozsudok 

nemeckého Bundesgerichtshof (Spolkového súdneho dvora) vo veci Orange Book213 a 

ďalej na oznámenie o výhradách Komisie voči spoločnosti Samsung214. V rozsudku 

Orange Book vymedzil súd podmienky zneužitia dominantného postavenia na trhu 

majiteľom patentu uplatnením nároku na zdržanie sa konania tak, že (i) žalovaný musí 

predložiť žalobcovi bezpodmienečný návrh na uzatvorenie licenčnej zmluvy, ktorý 

žalobca nesmie odmietnuť, ak by tým nespravodlivo obmedzil či diskriminoval 

žalovaného, a (ii) žalovaný, ak používa technické riešenie pokryté daným patentom pred 

prijatím takéhoto návrhu žalobcom, musí splniť svoje povinnosti vyplývajúce z takto 

v budúcnosti uzatvorenej licenčnej zmluvy, vyúčtovať a zaplatiť sumy, ktoré z takého 

užívania vyplynuli.215 V kontexte prípadu by to znamenalo, že obrana ZTE založená na 

porušení súťažného práva by neobstála, pretože ZTE ani neposkytla Huawei 

bezpodmienečný záväzok, ani nevyúčtovala a nezaplatila za predošlé užívanie PNN. Na 

druhej strane, v oznámení o výhradách voči spoločnosti Samsung Európska komisia 

uviedla, že podanie žaloby o zdržanie sa konania je v rozpore s čl. 102 ZFEÚ, pokiaľ 

ide o patent zásadného významu, jeho majiteľ sa zaviazal udeliť licencie na základe 

FRAND podmienok a potenciálny nadobúdateľ licencie je ochotný s majiteľom patentu 

rokovať. Na základe takto postavených kritérií by, naopak, mal vnútroštátny súd 

rozhodnúť v prospech ZTE, ktorá bola „ochotná rokovať“, bez ohľadu na výsledok 

týchto rokovaní. 

SDEÚ v odôvodnení zdôraznil ochranu duševného vlastníctva zaručenú čl. 17 ods. 2 

Charty ako aj čl. 47 Charty zakotvujúci právo na účinnú súdnu ochranu, ktorých 

premietnutím je aj smernica 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva 

predovšetkým vo vzťahu k majiteľovi patentu. Ďalej však upozornil, v zhode s GA, že 

vo veci išlo o PNN, ktorý sa stal PNN na základe záväzku jeho majiteľa udeliť licenciu 

za podmienok FRAND, z čoho plynie legitímne očakávanie tretích strán, že licenčná 

zmluva bude skutočne za takýchto podmienok udelená. Pretože ETSI, podobne ako 

väčšina normalizačných organizácií neskúma platnosť patentov, podľa SDEÚ nie je 

                                                
213 Rozsudok Bundesgerichtshof (Spolkového súdneho dvora Nemecka) zo dňa 6. mája 2009 „Orange-
Book-Standard“, sp. zn. KZR 39/06. 
214 Tlačová správa Európskej komisie zo dňa 21. 12. 2012, IP/12/1448. Dostupné z: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_en.htm  
215 Presné znenie výroku viď Rozsudok Huawei v. ZTE, body 30 – 32. 
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namieste vytýkať údajnému porušovateľovi práv možnosť namietať platnosť takéhoto 

patentu či jeho nevyhnutnosť pre normu, prípadne si dojednať takúto možnosť do 

budúcna. Táto argumentácia sa zhoduje s výkladom Komisie k doložkám o nenapadnutí 

práv v Usmerneniach TTBER.216  

Ďalšie argumenty sú zhrnuté v prvom výroku rozsudku, v ktorom Súdny dvor judikoval, 

že pokiaľ ide o prvú otázku, za takto stanovených podmienok nedochádza k porušeniu 

čl. 102 ZFEÚ, ak majiteľ PNN: „(i) pred podaním uvedenej žaloby jednak upozornil 

údajného porušovateľa práv na porušovanie práv, ktoré sa mu vytýka, pričom označil 

uvedený patent a spresnil spôsob, akým boli práva vyplývajúce z tohto patentu 

porušené, a jednak po tom, čo údajný porušovateľ práv vyjadril svoju vôľu uzatvoriť 

licenčnú zmluvu za podmienok FRAND, predložil tomuto porušovateľovi práv konkrétny 

a písomný návrh na licenciu za takýchto podmienok, pričom spresnil najmä poplatok 

a spôsoby jeho výpočtu,“ a „(ii) uvedený porušovateľ práv, ktorý pokračuje v používaní 

dotknutého patentu, sa nezaoberá starostlivo v súlade s obchodnými zvyklosťami 

v danej oblasti a v dobrej viere týmto návrhom, čo musí byť určené na základe 

objektívnych skutočností a zahrnuje najmä absenciu akejkoľvek taktiky zdržiavania.“217 

Súdny dvor v odôvodnení uviedol, že práve majiteľ PNN je v najlepšej pozícii určiť 

výšku (primeraného a nediskriminačného) poplatku, aj vzhľadom na prípadné predošlé 

licenčné zmluvy uzatvorené s inými záujemcami, resp. nadobúdateľmi licencie. SDEÚ 

však počíta s možnosťou predloženia protinávrhu. Pokiaľ napriek takto predloženému 

protinávrhu majiteľ patentu postupuje voči údajnému porušovateľovi PNN súdnou 

cestou, v tom prípade je možná obrana argumentáciou zneužívajúcej povahy takéhoto 

postupu v zmysle čl. 102 ZFEÚ. Pri odmietnutí protinávrhu však podľa SDEÚ musí 

porušovateľ práv plynúcich z PNN zriadiť zábezpeku zodpovedajúcu predošlému 

neoprávnenému využívaniu patentu.  

Čo sa týka druhej otázky, SDEÚ rozhodol, že za okolností, o aké išlo v konaní vo veci 

samej,  podanie žaloby na poskytnutie účtovných údajov alebo žaloby na náhradu škody 

z dôvodu predchádzajúceho užívania PNN nezakladajú zneužitie dominantného 

postavenia na trhu, pretože „nemajú priamy vplyv na uvedenie výrobkov, ktoré sú 

                                                
216 Rozsudok Huawei v. ZTE, bod 69. 
217 Rozsudok Huawei v. ZTE, výrok 1. 
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v súlade s dotknutou normou a ktoré vyrábajú konkurenti, na trh alebo ich udržiavanie 

na trhu.“218 Je vhodné pripomenúť, že okrem dominantného postavenia Huawei, nebolo 

v spore pochybnosť o tom, že ZTE svojou činnosťou porušil práva Huawei plynúce 

z predmetného patentu. Opačný výrok SDEÚ by znamenal neprimeraný zásah do 

podstaty patentovej ochrany umožňujúcej majiteľovi patentu kompenzovať si 

prostriedky investované do vývoja chránenej technológie. 

SDEÚ v rozsudku vytýčil takpovediac „strednú cestu“ medzi prístupom ohľadnom 

porušenia patentu zásadného významu v prípade Orange Book (poskytnutie 

„bezpodmienečného návrhu licenčnej zmluvy“ porušovateľom patentu) a prístupom 

Komisie vo výhradách voči spoločnosti Samsung (podmienka „ochoty rokovať“). Nedal 

tak za pravdu ani Spolkovému súdnemu dvoru ani Európskej komisii, hoci treba 

zohľadniť, ako to urobil i samotný Súdny dvor, že v predošlých prípadoch sa líšili 

skutkové okolnosti. Požiadavky upozornenia údajného porušovateľa práv či predloženia 

návrhu licenčnej zmluvy pred podaním žaloby sa javia ako primerané, vzhľadom na 

záväzok FRAND i vzhľadom na, tu predpokladané, dominantné postavenie majiteľa 

patentu zásadného významu. To korešponduje s líniou „vyššej miery zodpovednosti“ 

podniku v dominantnom postavení presadzovanou v európskom súťažnom práve. 

Podmienka spolupráce porušovateľa je vzhľadom na druhý výrok rozsudku tiež 

prijateľná. Z hľadiska patentovej ochrany nepochybne ide o obmedzenie uplatnenia 

výlučného práva, ktoré patent predstavuje. V tomto prípade však ide o patent zásadného 

významu, u ktorého sa okrem práva jeho majiteľa zohľadňuje i jeho kľúčová pozícia pre 

normu, do ktorej je zahrnutý.  

Problematickým v tomto spore, ako aj mnohých podobných, je stanovenie 

„spravodlivých, primeraných a nediskriminačných“ podmienok. SDEÚ neposkytol 

pohľad na to, čo podľa neho podmienky FRAND predstavujú, ale vydal sa cestou 

stanovenia postupu oboch strán, nachádzajúcich sa v pozícii vyššie popísanej, pri 

vyjednávaní licenčnej zmluvy, ktorá má byť udelená za týchto podmienok tam, kde sa 

strany nevedia zhodnúť na tom, čo presne „FRAND“ znamená. Ostatne, ak by sa SDEÚ 

pokúsil vymedziť podmienky FRAND, mohlo by dôjsť k neprimeranému zásahu do 

zmluvnej voľnosti strán pri vyjednávaní licenčných podmienok.  

                                                
218 Rozsudok Huawei v. ZTE, bod 74. 



70 
 

Ako upozorňuje GA, problematika stanovenia FRAND podmienok by mohla, a zrejme 

i účinnejšie, byť vyriešená v rámci mechanizmov iných právnych odvetví, než 

súťažného práva a správne upozorňuje na fakt, že záväzok licencovať za podmienok 

FRAND nie je to isté, ako stanovenie týchto podmienok. Aspoň čiastočné riešenie vidí 

vo vytvorení rámcových pravidiel vhodného postupu samotnými normalizačnými 

organizáciami.219 V tomto je možné s GA Watheletom súhlasiť. Je však nutné upozorniť 

na to, že pokiaľ by NO vydali napr. oficiálny dokument k určovaniu primeraných 

licenčných poplatkov (pretože najmä výška licenčných poplatkov je „kameňom úrazu“ 

rokovaní), mohlo by sa toto konanie opäť stretnúť s predpismi súťažného práva 

v podobe cenového kartelu zakázaného článkom 101 ZFEÚ. V každom prípade je však 

rozsudok vo veci Huawei v. ZTE dlho očakávaným  a z hľadiska doterajšej roztrieštenej 

judikatúry národných súdov vo vzťahu k licencovaniu patentov zásadného významu za 

podmienok FRAND, vítaným rozhodnutím. 

  

                                                
219 Návrhy GA, body 9 – 11. 
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Záver 

Ciele súťažného práva EÚ a práva duševného vlastníctva sú na prvý pohľad rozdielne, 

ba až protichodné. Pri bližšom skúmaní však môžeme konštatovať, že sa obe právne 

odvetvia vo svojom zameraní až tak nelíšia a že pri ich dosahovaní niektorých cieľov sú 

vzájomne komplementárne. Jedným z takých spoločných cieľov je šírenie inovácií 

a nových technológií v spoločnosti. Výlučnosť patentovej ochrany umožňuje 

vynálezcom znovu získať investície venované do inovačného procesu výmenou za 

zverejnenie nových vynálezov. Súčasťou práv plynúcich z patentu je i oprávnenie udeliť 

licenciu na ďalšie využívanie chráneného technického riešenia. Z právne záväzných 

i právne nezáväzných aktov súťažných orgánov EÚ plynie, že súťažné právo, rešpektuje 

patenty a podporuje ich licencovanie ako pro-súťažné v miere, ktorá neprekračuje 

hranice vymedzené ohrozením či narušením hospodárskej súťaže.  

Prekročením hranice je napríklad situácia, kde licenčná zmluva slúži ako prostriedok 

umelého predlžovania patentovej ochrany prostredníctvom určitých zmluvných 

dojednaní. Problematiku reflektuje nedávno revidované nariadenie TTBER, ktoré 

zabezpečuje licenčným zmluvám s a iným dohodám o transfere technológie výnimku 

z aplikácie čl. 101 ods. 1 ZFEÚ, pričom niektoré zmluvné dojednania aplikáciu 

výnimky vylučujú. Napriek výhradám k možným dopadom niektorých ustanovení 

nariadenia v praxi a pomerne neprehľadnej štruktúre nariadenia, ide celkovo 

o vyhovujúce nastavenie pravidiel, o čom svedčí i minimálny rozsah úprav v novom 

TTBER oproti predchádzajúcej verzii.  

Súčasný technologický pokrok zmenil podobu predmetu patentovej ochrany 

v niektorých oblastiach. Technológie využívané v informačnom a komunikačnom 

sektore sú natoľko zložitými technickými riešeniami, že na jeden produkt pripadá celý 

súbor vzájomne prekrývajúcich sa patentov. V takto vytvorených patentových húštinách 

sa stráca pôvodný účel priznania absolútneho práva k vynálezu a stáva sa prostriedkom 

brzdenia inovačného procesu. Vznikajúca diskrepancia je tŕňom v oku nielen pre 

odporcov existencie práv duševného vlastníctva ale i Komisie, pretože vedie ku 

koluzívnemu jednaniu a koncentrácii trhovej sily u podnikov ako majiteľov patentov na 

relevantnom technologickom trhu. 
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Značný rozpor medzi súťažným právom a patentovou ochranou vzniká v súvislosti 

s patentmi zahrnutými do procesu štandardizácie. Činnosť normalizačných organizácií 

je vzhľadom na kľúčovú úlohu interoperability na trhoch IKT efektívna a vo väčšine 

prípadov prospešná i z hľadiska súťažného práva. Problémy spojené so zneužívaním 

patentov zásadného významu však túto efektivitu narúšajú. Snaha NO o zabránenie 

zneužívania statusu zásadnej významnosti vyústila do vytvorenia FRAND záväzkov. 

Tie však s ohľadom na ich neurčitú povahu ponechávajú dostatočný manévrovací 

priestor pre vymáhanie vysokých licenčných poplatkov či blokovanie používania 

prijatej normy ostanými členmi NO. Problémy spojené so zneužitím patentov zásadného 

významu tak, najmä pokiaľ ide o NPEs, prerástli – aspoň nateraz – nad dosah postihu zo 

strany NO i nad riešiteľnosť problému v rámci priemyselnoprávnych noriem. Ako 

vyplýva z analyzovaných prípadov, na riešenie podobných situácií sa stále častejšie 

využívajú predpisy súťažného práva. Navyše, prípad Rambus naznačil možný 

súkromnoprávny postup jednotlivých zainteresovaných osôb prostredníctvom 

ustanovení smerujúcich na postih nekalej súťaže. Nastavenie medze, kam až môže 

uplatňovanie súťažných predpisov zájsť, je otázkou delikátnou, na ktorú nie je 

jednoduché nájsť odpoveď. Može totiž dôjsť k neželanému obmedzovaniu rozsahu 

patentovej ochrany a narušeniu jej spoločenskej úlohy.  

Pri tvrdenom zneužití patentu zásadného významu z veľkej časti záleží na skutkových 

okolnostiach prípadu, čomu by mala zodpovedať prípadná aplikácia súťažných 

predpisov. Na základe rozsudku Huawei v. ZTE sa zdá, že sa SDEÚ uberá týmto 

smerom. Ide však o prvé rozhodnutie ohľadne patentov zásadného významu na úrovni 

EÚ, od ktorého sa Súdny dvor môže v budúcnosti odchýliť, ako sa stalo napr. 

v súvislosti s aplikáciou doktríny unikátneho zariadenia na práva duševného vlastníctva. 

V prípadoch, ktoré možno riešiť prostredníctvom samoregulačných mechanizmov NO 

alebo prepisov iných právnych odvetví, ktoré ho umožňujú vyriešiť bez podstatných 

zásahov verejnej moci, by súťažné právo malo tvoriť až posledný zvolený spôsob 

riešenia situácie. Do budúcna tak eventuálne prichádza do úvahy zmeniť politiku 

a pravidlá fungovania NO, ktoré môžu podobným situáciám účinne predchádzať. 
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Prehľad skratiek 

ČR Česká republika 

DJPS Dohoda o jednotnom patentovom súde 

DRAM Dynamic Random Access Memory  

DV duševné vlastníctvo 

EHP európsky hospodársky priestor 

EPÚ Európsky patentový úrad 

ETSI European Telecommunications Standards Institute (Európsky inštitút pre 

telekomunikačné normy 

EÚ Európska únia 

FRAND fair, reasonable and non-discriminatory  

GA generálny advokát 

JEDEC Joint Electron Device Engineering Council 

IKT informačné a komunikačné technológie 

NO normalizačné organizácie 

NPEs non-practising entities (entity nevykonávajúce činnosť) 

ObčZ zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

PatZ zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích 

PCT Patent Cooperation Treaty (Zmluva o patentovej spolupráci) 

PNN patent nevyhnutný pre normu 

SDEÚ Súdny dvor Európskej únie 

SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory 

TT transfer technológií 

TTBER nariadenie Komisie (EU) č. 316/2014z 21. marca 2014o uplatňovaní článku 

101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie dohôd o 

transfere technológií 

Usmernenia TTBER  Usmernenia o uplatňovaní článku 101 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie na dohody o transfere technológií 2014/C 89/03 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ÚPV Úřad průmyslového vlastnictví ČR 
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WIPO World Intellectual Property Organization (Svetová organizácia duševného 

vlastníctva) 

WTO World Trade Organization (Svetová obchodná organizácia) 

ZES Zmluva o založení Európskeho spoločenstva 

ZEHS Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva 

ZFEÚ Zmluva o fungovaní Európskej únie   

ZOHS zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže 
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Abstrakt 

Diplomová práca sa venuje aktuálnej problematike vzťahu právnej ochrany 

hospodárskej súťaže na trhu a právnej ochrany vynálezov, ktorú ilustruje na vzťahoch 

vznikajúcich v súvislosti s licencovaním patentov. Text práce sa delí na štyri kapitoly, 

z ktorých prvé dve tvoria teoretický základ pre analýzu vybranej témy spracovanej 

v dvoch nasledujúcich kapitolách. Problematika je skúmaná z pohľadu súťažného práva, 

preto je prvá kapitola venovaná východiskám a úprave súťažného práva v EÚ a ČR. 

Okrem obecných inštitútov práca zameriava pozornosť i na právnu úpravu a judikatúru 

priamo sa vzťahujúcu k technologickým trhom, na ktorých patenty a ich licencovanie 

tvoria bežnú súčasť podnikateľských stratégií. Druhá kapitola sa venuje 

priemyselnoprávnej ochrane vynálezov v českom právnom poriadku, jej základom, ako 

aj jej previazanosti s ochranou medzinárodnou. Obsahovú náplň tretej kapitoly tvorí 

transfer technológií, tj. prenos technologických poznatkov medzi jednotlivými 

podnikmi na trhu. Ide o zásadnú otázku súťažného práva, i práva patentového, keďže 

prenášané technológie sú vo väčšine prípadov chránené patentmi. Vzhľadom na 

teritoriálny charakter a exkluzívnu povahu práv plynúcich z patentu, existujú na trhu 

tendencie prostredníctvom licenčných zmlúv rozširovať tieto práva nad rámec ich 

pôvodného rozsahu, čo vyvoláva rozpor s cieľmi súťažného práva, či už na národnej 

alebo úniovej úrovni. Toto je reflektované v nariadení Európskej komisie o blokovej 

výnimke pre dohody o transfere technológií, ktorého pôsobnosti je venovaná väčšia časť 

danej kapitoly. Záverečná kapitola približuje súčasné patentové stratégie na trhoch 

informačných a komunikačných technológií a súťažné problémy s nimi previazané. 

Osvetľuje činnosť normalizačných organizácii, s ktorou je spojený vznik patentov 

zásadného významu pre normu. Takéto patenty umožňujú ich majiteľom získať silnú 

pozíciu na trhu a spôsobiť narušenie súťaže na tomto trhu. Jednotlivé príklady sú 

rozoberané na základe rozhodovacej praxe súťažných orgánov, konkrétne na prípade 

Rambus, riešenom v USA i na území EÚ, a najnovšom rozhodnutí SDEÚ v prípade 

Huawei v. ZTE. 
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Abstract 

The thesis deals with the relationship between legal protection of competition on the 

market and legal protection of inventions, illustrated by the relations emerging in 

connection with licensing of patents. Text of the thesis is divided into four chapters, 

first two of which constitute a basis for the analysis of chosen subject-matter covered in 

two subsequent chapters. The topic of the thesis is explored from the viewpoint of 

competition law; therefore the first chapter introduces competition law foundations and 

legislation in the EU and the Czech Republic. Besides basic legal institutes the thesis 

pays attention to legislation and judicial decisions related to technological markets on 

which patents and their licensing constitute a common part of business strategies. 

Second chapter covers industrial property protection of inventions in Czech legislation, 

its foundations and its interconnection with such protection on the international level. 

The third chapter discusses technology transfer, i.e. transmission of technology 

information between undertakings on the market. Such information is protected mostly 

by patents hence it constitutes the issue of both competition law and patent law. With 

regard to the territorial and exclusive character of the rights resulting from a patent, 

there are tendencies on the market to extend these rights via licensing agreements 

beyond the framework of their original applicability. Such tendencies are in conflict 

with the goals pursued by competition law both on national and European level. The 

issue is reflected in the Commission's Technology Transfer Block Exemption 

Regulation, the applicability of which forms the main part of the third chapter. The last 

chapter outlines contemporary patent strategies on information and communication 

markets together with competition problems related to them. The chapter explains 

activities of standardization organizations giving rise to standard essential patents. Such 

patents enable their owners to acquire strong market position and to cause distortion of 

the competition on the market. Individual cases are analysed on examples of decisions 

of competition authorities, more specifically on the Rambus case, handled both in the 

USA in the EU, and Huawei v. ZTE case recently decided by the CJEU. 
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