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Úvod 

 „Prvotním cílem duševního vlastnictví je uznání morální a ekonomické hodnoty 

duševní tvůrčí činnosti v kulturním, společenském a ekonomickém vývoji národů.“ 

 Motto duševního vlastnictví zaznělo na konferenci Světové organizace 

duševního vlastnictví konané v Louvru roku 1994 a dodnes provází toto specifické 

odvětví práva, jehož úkolem je především podporovat hospodářský a technický pokrok. 

 Tématem diplomové práce je relativně nový institut ochranné známky s dobrým 

jménem, který dle mého názoru přesně odpovídá cíli práva duševního vlastnictví 

a velmi dobře reflektuje dění v hospodářské soutěži, a představuje tak nepostradatelný 

prvek v moderní známkoprávní ochraně. V rámci diplomové práce bude institut nejprve 

zasazen do širších souvislostí, rozebrány jeho zvláštnosti, a následně kriticky 

zhodnoceno jeho působení v praxi. Vybranými rozhodnutími a problematikou týkajících 

se luxusních značek by měla být potvrzena hypotéza diplomové práce a to že dobrá 

pověst, její získání a udržení je nejdůležitější právě pro značky luxusní. Diplomová 

práce si dále klade za cíl odpovědět na otázku, zda je ochrana nejenom luxusních 

značek skrze institut dobrého jména dostatečná a zda vyvstává potřeba své zboží a 

služby chránit i jinými prostředky, typicky netradičními druhy ochranných známek. 

 Pro výběr tématu diplomové práce mi byly inspirací přednášky v rámci 

předmětu Základy práv duševního vlastnictví, které spolu s mou zálibou v módě 

předznamenaly obsah této práce, jejímž cílem je především názorně ukázat složitost 

institutu dobré pověsti v praxi a dotknout se nahlas nevyřčeného postřehu, že ochrana 

duševního vlastnictví je stále gendrově nevyvážená a předměty ochrany často 

nepochopeny ve vší své celistvosti a složitosti. 

 Cílem první a druhé části diplomové práce je poskytnout čtenáři úvod do 

problematiky ochranných známek zařazením známkového práva v systému práva a 

popsáním principů platných pro toto právní odvětví, stejně jako popsáním pramenů 

českého známkového práva, tedy zmínění platných zákonů České republiky, 

mezinárodních dokumentů, jimiž je Česká republika vázána a právních předpisů 

Evropské unie a jejich hlavní přínos. 
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 V části třetí bude vymezen pojem ochranné známky s dobrým jménem za 

pomoci komparace s ochrannou známkou všeobecně známou, se kterou ji pojí společný 

vývoj. Právě vývoj těchto dvou institutů bude postihnut rozborem jednotlivých 

ustanovení dnes již neúčinných zákonů upravujících ochranné známky až po současnou 

legislativu.  

 Část čtvrtá pojednává o samotné ochranné známce s dobrým jménem a jejích 

specifikách, která budou detailněji rozebrána na pozadí konkrétních případů v části 

šesté. Cílem této části je nastínit problematiku prokazování dobré pověsti, přiblížit účel 

institutu dobré pověsti, tedy především vymezit práva majitele starší ochranné známky 

s dobrým jménem. 

 Část pátá si klade za cíl vymezit pojem luxusních značek pro potřeby této práce. 

Vzhledem k důležitosti činnosti sdružení jednotlivých luxusních značek, bude popsán 

i jejich přínos. Stěžejním tématem této části však bude přiblížení problematiky 

luxusních značek, především problém licencování a volné zamyšlení nad možným 

rozmělňováním ochranné známky samotnými luxusními značkami prostřednictvím tzv. 

„diffusion lines“. 

 Část šestá pak představuje pomyslné vygradování rozebíraného tématu, kde 

budou prezentována konkrétní rozhodnutí týkající se netradičních ochranných známek 

luxusních značek a obecně problematika distinktivity označení luxusních značek, 

nedávno rozhodovaných především evropskými institucemi. 
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1 Známkové právo 

1.1 Známkové právo v systému práva 

 Známkové právo, neboli také právo ochranných známek řadíme do práv na 

označení, která se dále podřazují pod práva k průmyslovému vlastnictví.  

 Předmětem známkového práva jsou ochranné známky. Podle platné legislativy 

České republiky ochrannou známkou může být jakékoli označení schopné grafického 

znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar 

výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby 

jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. 
1
 Za podmínek, že není zákonem 

vyloučeno z možnosti zápisu do rejstříku ochranných známek a splňuje ostatní 

podmínky stanovené zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 

1.2 Průmyslová práva 

 Předmětem průmyslových práv jsou patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, 

obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu. 
2
 

 Průmyslové vlastnictví je užším pojmem pojmu duševní vlastnictví, jehož 

definice byla dána v čl. 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví 

(World Intellectual Property Organisation - dále jen „WIPO“). 
3
 Z tohoto důvodu také 

v souvislosti s průmyslovými právy hovoříme o duševním vlastnictví, respektive 

vlastnictví věcí nehmotného charakteru.  

 „Průmyslové vlastnictví zahrnuje práva k těm předmětům ochrany, které jsou 

využitelné v průmyslu, včetně práv k označením využívaných při hospodářské soutěži 

v tom nejširším pojetí potřeb člověka.“ 
4
  

                                                 
1
 § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 

2
 Čl. 1 odst. 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. 

3
 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2., upr. 

a rozš. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, 22 s. ISBN 978-80-86855-52-3. 
4
 JAKL, Ladislav. Právní ochrana duševního vlastnictví. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 

2011, 37 s. ISBN 978-80-86855-78-3. 
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 Dříve byla průmyslová práva chápána pouze jako součást práva veřejného, ale 

toto pojetí již bylo překonáno, dnes průmyslová práva zaujímají místo vedle práv 

věcných, tedy v oblasti práva soukromého. 

 Pro průmyslová práva jsou typické určité principy, které tudíž platí i pro právo 

známkové: 

 princip registrační - práva k předmětům průmyslového vlastnictví vznikají na 

základě podání přihlášky a jsou poskytována národním úřadem (v ČR Úřad 

průmyslového vlastnictví, dále jen „ÚPV“), mezinárodním úřadem 

(Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví) nebo regionálním úřadem 

(Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu, dále jen „OHIM“) po zaplacení 

správních poplatků. Ochrana předmětu průmyslového práva vzniká až po 

úspěšném průběhu řízení 

 princip teritoriality - získané právo platí pouze na území, pro které bylo 

poskytnuto 

 prozatímní ochrana - doba ochrany je omezená, majitel však může platit 

udržovací poplatky tak, aby byla ochrana známce dále poskytována (příp. 

obnovena) 

 právo přednosti – má přihlašovatel před každým, kdo podá přihlášku shodné 

nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby téhož druhu 

později. 
5
 

1.3 Historický vývoj průmyslových práv 

 Prvopočátek ochranných známek v podobě nejrůznějších kreseb, znaků a značek 

na různých výrobcích, je spojován již s obdobím směnného hospodářství. Tato označení 

měla především funkci rozlišovací a jejich spojení s výrobou a obchodem bylo teprve 

v začátcích.  

 Za skutečné předchůdce ochranných známek v podobě v jaké je známe dnes, 

považujeme označení z doby otrokářské, kdy byly značky uplatňovány ve vztahu 

                                                 
5
 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. 

vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, xxvii, 315 s. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-417-9. 
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k vlastníku a později i výrobci. Zprvu obchod nabýval podoby přímých objednávek, 

s postupem času a rozšířením obchodu, kdy se zboží stává předmětem nabídky, se však 

objevují označení, která v sobě již zahrnují funkci rozlišovací, kontrolní i oznamovací. 

Takto označení začala nabývat na významu s čímž je spojena snaha zajistit jim 

náležitou ochranu. „Ve starém Římě byla dočasně poskytována i právní ochrana 

majitelům značek a ti, kteří je zneužívali, byli stíháni trestně.“ 
6
 

 O ochranných známkách se hovoří jako o poměrně mladém institutu, jehož 

vznik je spojen s přelomem 18. a 19. století jako důsledek průmyslové revoluce, jehož 

význam se stále zvyšuje. 

 Právní úprava materie ochranných známek na území České Republiky navazuje 

na právní úpravu Rakousko-Uherskou. Konkrétně na císařský patent č. 230 vydaný 

v roce 1859 o ochraně průmyslových známek a říšský zákon č. 19 z roku 1890 o 

ochraně známek.  Doba ochrany ochranné známky již v této době byla stanovena na 10 

let s možností obnovy zápisu. Tato úprava znala také možnost obrany nezapsaného 

dříve užívaného označení proti majiteli později zapsané ochranné známky. 
7
 

 Po vzniku samostatné Československé republiky byly rakouské zákony 

recipovány a platily až do roku 1952, kdy vešel v platnost zákon č. 8/1952 Sb., o 

ochranných známkách. V průběhu měnících se politických poměrů pak byl přijat nový 

zákon č. 174/1988 Sb., dále zákon č. 137/1995 Sb., a jako poslední a dodnes účinný 

zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, který již byl plně harmonizován se 

známkovým právem Evropských společenství (dále jen „EU“). 

 Označování výrobků a služeb sahá do hluboké minulosti, přesto cíl „brandingu“ 

zůstává stejný. 
8
 Podnikatelé se snaží spotřebitele / zákazníka upozornit na to, že 

výrobek nebo služba pochází právě od nich a že má tento výrobek nebo služba určité 

kvality spjaté s jejich produkcí nebo obchodem. Zákazníkovi tak přináší snadnější 

                                                 
6
 LOCHMANOVÁ, Ludmila. Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu 

výrobku. Vyd. 1. Praha: Orac, 1997, 36 s. Edice komentovaných předpisů. ISBN 80-901938-3-8. 
7
 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2., upr. 

a rozš. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, 13 s. ISBN 978-80-86855-52-3. 
8
 V legislativě a mezinárodních dokumentech se užívá pojmů „trademarks“, „trade marks“ nebo u nás 

ochranné známky. Nicméně předchůdcem těchto legislativních pojmů je pojem „brand“, který je dnes 

využíván v jiném odvětví a to marketingu. Pojem brand je spjat s dřívějším označováním zvířat a to 

konkrétně vypálením označení do kůže. 
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orientaci v nepřeberné nabídce produktů a podnikateli vylepšení jeho postavení na trhu, 

spojuje-li si spotřebitel s daným označením kvalitu. Pro dnešní trh a soutěžitele na něm 

je typické jeho rozšiřování a internacionalizace, které je původcem nabývání na 

významu práv na označení. Trh se stává globálním a z tohoto důvodu je sjednocování 

právních úprav práv na označení velmi žádoucím. 
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2 Prameny českého známkového práva 

2.1 Mezinárodní právo 

2.1.1 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 

 Pařížská úmluva představuje mnohostrannou mezinárodní úmluvu přijatou 20. 

března 1883 v Paříži otevřenou všem státům. V dnešní době počet jejích členů překročil 

170. Státy, na které se Pařížská úmluva vztahuje, tvoří Unii na ochranu průmyslového 

vlastnictví. Pařížská úmluva, jak již vyplývá z jejího názvu, obsahuje universální úpravu 

průmyslového vlastnictví a ochrannými známkami se zabývá v čl. 6 a následujících. 

Zavádí princip teritoriality jako základní zásadu v ochraně průmyslových práv, upravuje 

také právo mezinárodní priority, které je v případě ochranných známek nutno uplatnit 

ve lhůtě šesti měsíců od podání první přihlášky. Členským státům předepisuje povolit 

alespoň šestiměsíční poshověcí lhůtu k zaplacení poplatků pro zachování práv 

průmyslového vlastnictví.  

 V části úmluvy věnující se ochranným známkám najdeme také úpravu 

všeobecně známé ochranné známky, konkrétně v čl. 6bis, která bude rozebrána 

v následující části této práce. Dále úmluva zavazuje státy k odmítnutí nebo zrušení 

zápisu známek obsahujících emblémy, znaky a erby, vlajky nebo puncovní značky, 

konkrétně v čl. 6ter. Úmluva rovněž upravuje důvody pro odmítnutí zápisu nebo zrušení 

známek a to absenci rozlišovací způsobilosti, druhová označení, označení odporující 

dobrým mravům či veřejnému pořádku a zejména označení schopná klamat veřejnost. 

Pařížská úmluva pojednává i o „nevěrném agentovi“ a známkách svazových, pro které 

česká legislativa užívá označení kolektivní ochranné známky. 

 Unijní země jsou povinny zajistit příslušníkům unie účinnou ochranu proti 

nekalé soutěži a zřídit zvláštní úřad pro průmyslové vlastnictví a ústřední přihlašovnu, 

aby mohla být veřejnost seznamována s ochrannými známkami, patenty, užitnými 

vzory, průmyslovými vzory a modely. Československá republika zřídila zákonem č. 

305/1919 Sb., Patentový úřad a patentový soud v Praze. Úřad průmyslového vlastnictví 

byl ustaven až zákonem České národní rady zákonem č. 2/1969 Sb., jako ústřední orgán 

státní správy v čele s předsedou. 
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2.1.2 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních 

známek a Protokol k Madridské dohodě 

 Madridská dohoda byla přijata v roce 1891 a umožnila mezinárodní registraci 

ochranných známek, tedy získat jedinou mezinárodní přihláškou ochranu ve více 

zemích. Respektive podat u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního 

vlastnictví v Ženevě prostřednictvím národního úřadu průmyslového vlastnictví 

přihlášku ochranné známky do zahraničí. V přihlášce se uvádí konkrétní země, ve 

kterých je žádána ochrana. Pokud úřady těchto zemí nevznesou ve stanovené době 

námitky, zapíší přihlašovanou známku do svých národních rejstříků. Zatímco 

Madridská dohoda tuto možnost váže na zápis ochranné známky u národního úřadu 

průmyslového vlastnictví, Protokol k Madridské dohodě zavádí požadavek pouze 

podané přihlášky k zápisu. Mezi přínosy Madridské dohody patří možnost přístupu 

mezivládních organizací, což umožnilo přístup Evropské Unie, možnost transformace 

mezinárodní registrace, jejíž výmaz byl proveden v důsledku zrušení 

přihlášky/registrace, na národní přihlášku v určených státech. Dochází tedy ke 

značnému teritoriálnímu rozšíření ochrany, byť za cenu vyšší složitosti.  

 Protokol k Madridské dohodě přijatý v roce 1989 představuje usnadnění 

přihlašování ochranných známek především pro zámořské přihlašovatele, kterým 

systém zavedený Madridskou dohodou nevyhovoval (USA, Velká Británie a Japonsko) 

a přináší další změny a doplňky Madridské dohody. 
9
 Protokol mimo jiné zkracuje dobu 

ochrany z původních dvaceti let na deset let a prodlužuje lhůtu pro uplatnění námitek na 

minimálně osmnáct měsíců. 

2.1.3 Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu 

známek 

 Niceská dohoda byla uzavřena v roce 1957 jako reakce na vzrůstající potřebu 

rešerší a vyhledávání ochranných známek. Systém třídění ochranných známek prošel 

během své existence řadou změn a nyní obsahuje 45 tříd ochranných známek, z toho 34 

tříd výrobků a 11 tříd služeb.  

                                                 
9
 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2., upr. 

a rozš. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, 300 s. ISBN 978-80-86855-52-3. 
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 Vedle zatřídění podle Niceské dohody uvádějí všechny významnější země i 

zatřídění podle Vídeňského třídníku obrazových ochranných známek, přestože nejsou 

členským státem Vídeňské dohody o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků 

ochranných známek, která byla uzavřena v roce 1973 a doplněna v roce 1985. 
10

 

2.1.4 Smlouva o známkovém právu 

 Smlouva o známkovém právu byla přijata v roce 1994 v Ženevě s cílem učinit 

přihlašování ochranných známek v členských státech jednodušším a levnějším. Toho 

má být dosaženo prostřednictvím harmonizace procedurálních náležitostí některých 

žádostí týkajících se známkových věcí a stanovením maximálních požadavků, které 

mohou úřady průmyslového vlastnictví klást na přihlašovatele a majitele již 

zaregistrovaných ochranných známek. Smlouva také stanoví, že bez dalšího nelze 

dovozovat podobnost výrobků a služeb z jejich zatřídění a naopak. 
11

 Smlouva o 

známkovém právu přináší pouze dílčí úpravu, neboť upravuje jen některé formální 

náležitosti a jen některé druhy známek.  

2.1.5 Dohoda TRIPS 

 Přijetí TRIPS (Trade Related  Intellectual Property Rights) neboli Dohody 

o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví v roce 1994 v rámci WTO (World 

Trade Organisation) – Světové obchodní organizace, mělo pro právní ochranu 

mezinárodního obchodu zcela zásadní význam. Představuje nejkomplexnější 

mezinárodní smlouvu v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, která se vymyká ostatním 

svou koncepcí – upravuje obchodní aspekty duševního vlastního vlastnictví.  

 Cílem TRIPS deklarovaným v preambuli je snížení deformací a překážek 

mezinárodního obchodu při zajištění účinné a přiměřené ochrany práv k duševnímu 

vlastnictví zároveň usilující, aby se samy prostředky dodržování práv duševního 

vlastnictví nestaly překážkami obchodu. TRIPS navazuje na Pařížskou úmluvu a její 

                                                 
10

 Česká republika není členským státem, ale zatřídění u ochranných známek s obrazovým prvkem uvádí. 

JAKL, Ladislav. Právní ochrana duševního vlastnictví. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 

2011, 211 s. ISBN 978-80-86855-78-3. 
11

 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví: v kontextu evropského 

práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde, 2004, 88 s. ISBN 80-7201-467-6. 
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konkrétní články týkající se ochranných známek, ale především ustanovení Pařížské 

úmluvy rozšiřuje a doplňuje o nová pravidla reflektující moderní vývoj známkového 

práva. 
12

 

 TRIPS vychází ze zásady, že ochrana práv z duševního vlastnictví je základní 

podmínkou mezinárodního obchodu bez překážek. Diskriminace je odstraňována za 

pomoci národního režimu, který zaručuje cizincům stejné zacházení jako občanům 

daného státu. Dále pak za pomoci režimu nejvyšších výhod, který zakazuje diskriminaci 

mezi cizinci navzájem.  

 Vzhledem k čl. 15 odst. 1 lze říci, že TRIPS je prvním mnohostranným 

mezinárodním dokumentem obsahujícím definici ochranné známky. Zohledněny jsou 

ochranné známky služeb, respektive je rozšířena jejich ochrana oproti Pařížské úmluvě, 

která jim sice poskytovala ochranu, nezavazovala však státy k povinnosti registrovat je. 

Čl. 15 odst. 1 umožňuje členským státům požadovat, aby označení schopná zápisu do 

rejstříku ochranných známek byla rozeznatelná zrakem. 

 TRIPS dále stanoví povinnost států zveřejňovat každou ochrannou známku před 

zápisem / po zápisu a podat námitky. Členské státy se zavázaly, že konečná správní 

rozhodnutí o získání a udržování práv k duševnímu vlastnictví budou podléhat 

přezkoumání soudního nebo quasi soudního orgánu.  

 Přínos TRIPS však lze spatřovat především v rozšíření ochrany všeobecně 

známé známky spočívající ve vztažení ochrany i na ochranné známky služeb. TRIPS 

také zpřesňuje užívání ochranné známky k jejímu udržení na minimálně 3 roky, 

neprokázání dobrých důvodů neužívání a stanoví, že oprávněné užívání ochranné 

známky třetí osobou udrží zápis známky.  TRIPS dále zakazuje nucené licence na 

ochranné známky a zavádí volný převod práva, tedy převod známky je možný i bez 

převodu předmětu činnosti. 
13

  

 Na mezinárodní úrovni se nyní setkáváme se dvěma mezinárodními 

organizacemi WTO a WIPO, která zůstává primárním fórem ochrany práv k duševnímu 

                                                 
12

 PÍTRA, Vladimír. K některým obchodním aspektům průmyslového vlastnictví. Průmyslové vlastnictví 

3-4/1997, s. 43. ISBN 0862-8726. 
13

 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví: v kontextu evropského 

práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde, 2004, 84 s. ISBN 80-7201-467-6. 
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vlastnictví. Aktuální otázkou pro rozvoj práv k duševnímu vlastnictví je konflikt mezi 

vyspělými státy a státy rozvojovými a fakt, že uzavírání mezinárodních smluv je 

poměrně zdlouhavý a náročný proces. „V této souvislosti nabývají na významu i 

pružnější a rychlejší nástroje harmonizace práv k duševnímu vlastnictví, tzv. soft-law, 

které WIPO využívá“. 
14

 Z oblasti ochranných známek jde například o Společné 

doporučení týkající se ustanovení o ochraně všeobecných známek z roku 2000. 

2.2 Právo EU 

2.2.1 Směrnice č. 2008/95/ES, kterou se sbližují právní předpisy členských států 

o ochranných známkách 

 Harmonizační směrnice (dále jen „Směrnice“) Evropského Parlamentu a Rady 

přijatá v roce 2008 představuje kodifikaci směrnice 89/104/EHS. Z důvodu rozdílnosti 

právních předpisů, která mohla bránit volnému pohybu výrobků a služeb a tak narušovat 

podmínky soutěže, se přistoupilo ke sblížení právních předpisů jako prostředku zajištění 

řádného fungování vnitřního trhu. K dosažení tohoto cíle bylo žádoucí vyhotovit 

příkladný seznam označení, která mohou tvořit ochrannou známku, ale především 

stanovit, že ochranné známky požívají stejné ochrany ve všech členských státech. To 

však nebrání členským státům poskytnout širší ochranu známkám, které získaly dobré 

jméno. Směrnice nesbližuje právní předpisy v celém rozsahu a členským státům 

ponechává úplnou volnost v úpravě procesních ustanovení.  

2.2.2 Nařízení č. 207/2009 o ochranné známce společenství 

 Nařízení Rady o ochranné známce společenství (dále jen „Nařízení“) přijaté 

v roce 2009 je kodifikací nařízení č. 40/94 přijatého v roce 1993.  Důvodem pro přijetí 

byl fakt, že překážku teritoriality práv udělených majitelům ochranných známek nebylo 

možné odstranit sbližováním právních předpisů. Smyslem nařízení je vytvořit systém 

jedné ochranné známky pro celé území EU. Ochranu na celém území EU přihlašovatel 

získá na základě přihlášky podané u OHIM se sídlem v Alicante. Ochranná známka 

společenství se vyznačuje jednotnou povahou, spočívající ve stejných účincích v celé 

                                                 
14

 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví: v kontextu evropského 

práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde, 2004, 24 s. ISBN 80-7201-467-6. 
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EU: může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo být prohlášena za neplatnou 

a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého společenství. Z této zásady 

však existuje výjimka v podobě možnosti udělit licenci i jen pro část společenství. „Z 

jednotné povahy této známky rovněž vyplývá, že povinnost užívat ochrannou známku 

(při jejímž nedodržení může dojít až ke zrušení známky) je splněna, je-li ochranná 

známka užívána alespoň na území jednoho členského státu Evropského společenství.“ 
15

 

 Nevýhodu ochranné známky společenství lze spatřovat v riziku odmítnutí její 

přihlášky v důsledku jediné námitky staršího práva s účinností pro všechny státy EU. 

V tomto případě je však možná přeměna na přihlášku národní známky.  

 Ochrannou známku společenství může tvořit jakékoli označení schopné 

grafického ztvárnění, je-li způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od 

výrobků nebo služeb jiných podniků. 
16

 Rozlišovací způsobilost ochranné známky je 

vyžadována na celém území EU, při její absenci byť v jediném státě podle rozhodnutí 

Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“) ve věci Ford Motor Company v. OHIM T-91/99 

ze dne 30. 3. 2000 hrozí odmítnutí přihlášky dané známky.  

 Ochranná známka společenství vytváří významný regionální známkový systém 

otevřený subjektům i mimo EU. V současné době tak vedle sebe existuje ochranná 

známka společenství a ochranné známky národní, nadále nezbytné pro podniky, které 

nepožadují ochranu známek na úrovni společenství. 
17

 

2.3 Národní legislativa 

2.3.1 Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

 „Vydáním zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách bylo dosaženo plné 

harmonizace s evropskou legislativou a souladu se smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána, zejména se Smlouvou o známkovém právu a s Dohodou o obchodních aspektech 

                                                 
15

 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. 

vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, xxvii, 430 s. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-417-9. 
16

 Čl. 4 Nařízení č. 207/2009 o ochranné známce společenství. 
17

 PIPKOVÁ, Hana. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Vyd. 

1. Praha: ASPI, 2007, xii, 3 s. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-265-5. 
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práv k duševnímu vlastnictví-TRIPS.“ 
18

 Vybraným jednotlivým ustanovením bude 

věnována pozornost v následující části této práce. 

2.3.2 Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

 Tento zákon zapracovává Směrnici č. 2004/48/ES o vymáhání práv duševního 

vlastnictví. Konkrétně upravuje osoby oprávněné vymáhat práva z průmyslového 

vlastnictví a jejich práva na informace. Vyjmenovává také opatření k nápravě, kterých 

se oprávněné osoby mohou domáhat u soudu. Dále stanoví zvláštní úpravu působnosti 

Městského soudu v Praze ve věcech průmyslového vlastnictví. 

  

                                                 
18

 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2., upr. 

a rozš. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, 16 s. ISBN 978-80-86855-52-3. 
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3 Ochranná známka s dobrou pověstí vs. ochranná známka 

všeobecně známá 

 Ochranná známka s dobrou pověstí i ochranná známka všeobecně známá 

představují užší skupinu ochranných známek, pro které je příznačná širší ochrana 

z důvodu jejich vlastností. Pojem všeobecně známé ochranné známky byl prvně užit 

v článku 6bis Pařížské Úmluvy v roce 1925. Naopak institut ochranné známky 

s dobrým jménem byl zaveden Směrnicí v roce 2008.  Ještě do nedávné doby v České 

republice však jejich vlastnosti byly chápány jako vlastnosti jedné a té samé skupiny 

ochranných známek. Z tohoto důvodu je vhodné před jejich vymezením, respektive 

popsáním platné právní úpravy, postihnout jejich vývoj v rámci české právní úpravy.  

3.1 Historický vývoj rozšířené ochrany 

3.1.1 Období 1989 - 1995 

 V roce 1988 došlo k přijetí zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, 

který byl účinný od 1. ledna 1989 do 30. září 1995. Zákon byl přijat z důvodu nutnosti 

zohlednění nových hospodářských vztahů s cílem přizpůsobit československé 

zákonodárství mezinárodnímu vývoji v oblasti průmyslového vlastnictví. Spolu 

s vyhláškou č. 187/1988 Sb., o řízení ve věcech ochranných známek byl ale zákon 

poměrně zastaralý a překonaný byť nabyl účinnosti až 1. 1. 1989. Problém byl 

spatřován v postavení státu, který mohl nadále zasahovat do právního postavení 

subjektů, tedy i do vztahů podniků k jejich nehmotnému majetku, a činil tak 

prostřednictvím Úřadu pro vynálezy a objevy. 
19

 
20

 Tento zákon rozlišuje mezi běžnými 

a proslulými ochrannými známkami, které tvoří zvláštní kategorii.  Proslulou se 

ochranná známka mohla stát až rozhodnutím Úřadu pro vynálezy a objevy. § 18 odst. 1 

zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách stanovil, že ochranná známka, která se 

rozsáhlým nebo dlouhodobým užíváním pro vysoce jakostní výrobky nebo služby stala 

v ČSSR všeobecně známou a charakteristickou pro svého majitele a jeho výrobky nebo 

                                                 
19

  Pozn. dnešní ÚPV. 
20

 LOCHMANOVÁ, Ludmila. Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu 

výrobku. Vyd. 1. Praha: Orac, 1997, 55 s. Edice komentovaných předpisů. ISBN 80-901938-3-8. 
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služby bude prohlášena za proslulou. O prohlášení rozhodoval Úřad pro vynálezy a 

objevy na návrh majitele ochranné známky, který musel doložit doklady o proslulosti 

své známky. Jakmile ale ochranná známka přestala splňovat podmínky stanovené v § 18 

odst. 1, Úřad pro vynálezy a objevy musel z úřední povinnosti své rozhodnutí o 

prohlášení známky za proslulou zrušit.  

 Známka proslulá, jinak také notorická, disponuje rozlišovací schopností a 

způsobilostí, aniž by musela být zaregistrována. Taková ochranná známka je známá jak 

konkurentům, tak spotřebitelům. 
21

 Známka proslulá požívá širší ochrany v tom smyslu, 

že je chráněna bez ohledu na svou registraci, ale také bez ohledu na seznam výrobků a 

služeb, kterým svědčí. To znamená, že bez souhlasu majitele proslulé známky nesmí 

nikdo užívat jeho ochrannou známku nebo označení s ní shodné nebo zaměnitelné pro 

výrobky nebo služby, pro které je zapsána, tak i pro nezapsané. Stejně tak ji nikdo 

nesmí užívat ve spojení s těmito výrobky a službami. Jinými slovy, není možné známku 

používat ani na výrobcích naprosto odlišného druhu. Příkladem může být např. použití 

známky Finlandia pro kosmetické výrobky. 

 Za existence zákona č. 174/1988 Sb., Úřad pro vynálezy a objevy prohlásil 82 

ochranných známek proslulými. Příkladmo lze uvést některé z nich: Pilsner Bier, Zetor, 

Budvar, Tatra, Pilsner Urquell, Škoda, Prazdroj, Jan Becher, Koh-I-Noor, Pilsen 

Urquell, Plzeňský Prazdroj, Coca-Cola, Bohemia Crystal, Aero, Pepsi Cola, Avon, Bud, 

Budweiser Budvar, Toyota, Pepsi, Lego, Nike, Eta, Finlandia, Milka a Adidas. 
22

 

3.1.2 Období 1995 - 2003 

 Výše zmíněný zákon č. 147/1988 Sb., byl přijímán jakožto předpis, který měl 

české zákonodárství přizpůsobit mezinárodnímu vývoji průmyslových práv. Vzhledem 

k rychle se měnícím hospodářským poměrům však nemohlo dojít k přijetí 

progresivnějšího zákona. Bylo jasné, že řada nových zákonů, zejména v oblasti 

obchodního práva, včetně obchodních vztahů se zahraničním, se bude teprve tvořit a že 
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lze předpokládat, že v řadě případů půjde o právní předpisy, které budou muset být brzy 

nahrazeny. 
23

  

 Návrh novely se objevil již v roce 1992, ale nakonec nedošlo k jejímu 

uskutečnění. Až v roce 1995 byl přijat nový zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných 

známkách, který nabyl účinnosti 1. října 1995. Základním cílem tohoto zákona bylo 

důsledně odlišit soukromoprávní a veřejnoprávní oblast známkového práva. To můžeme 

doložit především na dělení překážek zápisu do dvou kategorií. Tou první jsou absolutní 

překážky zápisné způsobilosti - Úřad je vznáší ex officio a mají veřejnoprávní povahu. 

Zatímco druhá skupina překážek relativního charakteru - má především soukromoprávní 

povahu a plyne ze starších práv třetích osob. 
24

  

 Zákon č. 137/1995 Sb., zavádí pojem všeobecně známé známky s odkazem na 

článek 6 bis Pařížské úmluvy. Ten umožňuje majiteli starší či zaměnitelné známky, 

která se před podáním přihlášky stala v České republice všeobecně známou pro svého 

majitele a jeho výrobky či služby, podat proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku 

u Úřadu zdůvodněné námitky. 

 V části III. práva majitele ochranné známky zákona č. 137/1995 Sb., pak již 

nalezneme úpravu rozšířené ochrany všeobecně známé známky. Majitel ochranné 

známky se může domáhat u soudu, aby každému bylo zakázáno užívat jeho ochrannou 

známku nebo označení s ní zaměnitelné pro stejné nebo podobné výrobky či služby. 

Dále má právo, aby předměty označené způsobem, jímž došlo k porušení jeho práv, 

byly staženy z trhu. Majitel všeobecně známé známky může tato práva uplatnit bez 

ohledu na shodnost či podobnost výrobků či služeb, za splnění dvou kumulativních 

podmínek: 

 pokud by užití všeobecně známé známky na jiných výrobcích či službách 

ukazovalo na vztah mezi takto označenými výrobky či službami a majitelem 

všeobecně známé známky 

 a pokud by zájmy majitele byly takovýmto užíváním poškozeny.  
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 Dále je všeobecně známá ochranná známka zmíněna v souvislosti s úřední 

povinností ÚPV, který shodnou nebo zaměnitelnou ochrannou známku vymaže, jestliže 

v řízení zahájeném na návrh majitele všeobecně známé známky zjistí, že užívání 

napadené ochranné známky by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobré 

pověsti všeobecně známé známky nebo jí bylo na újmu bez ohledu na druh výrobků a 

služeb. Úřad však známku nevymaže, když majitel napadené ochranné známky prokáže, 

že majitel všeobecně známé známky věděl o užívání napadené známky na území České 

republiky, a to nejméně po celou dobu pěti let od jejího zápisu. Ať už jde o námitkové 

řízení nebo řízení o výmazu, musí navrhovatel doložit, že jeho známka získala v České 

republice před vznikem práva přednosti napadené známky všeobecnou známost. 

„Všeobecná známost ochranné známky je dle existující literatury a judikatury založena 

na její pověsti a představě v obchodních a spotřebitelských kruzích, působících v daném 

místě a čase ve vztahu ke konkrétnímu případu. Ve vztahu k zákonu č. 137/1995 Sb., 

tedy na její pověsti a představě na území České republiky před podáním, resp. prioritou 

přihlášky konkurenční známky. Při posuzování všeobecné známosti ochranné známky 

v okruhu spotřebitelské a podnikatelské veřejnosti je třeba brát v úvahu i takové faktory, 

jako vlastní rozlišovací způsobilost, doba a intenzita užívání, rozsah a intenzita 

publikace, inzerce apod.“ 
25

 

 Zákon č. 137/1995 Sb., již neužívá pojmu proslulá známka, nicméně vypořádání 

s tímto institutem najdeme v přechodných ustanoveních. Je stanoveno, že majitel 

ochranné známky, která byla Úřadem prohlášena podle zákona č. 174/1988 Sb., za 

proslulou, se může domáhat výmazu shodné či zaměnitelné ochranné známky za 

podmínek dřívějšího zákona nejdéle však po dobu 10 let od nabytí účinnosti zákona č. 

137/1995 Sb. 
26

 Po tuto dobu může majitel proslulé ochranné známky uplatnit také 

námitky proti zápisu shodného či zaměnitelného označení. Nabízí se tedy komparace 

známky proslulé a známky všeobecně známé. Práva majitelů obou známek jsou stejná, 

neboť se práva z těchto dvou druhů známek vztahují i na ostatní druhy výrobků a 

služeb, než těch, pro které byly zaregistrovány. Nejmarkantnější rozdíl však představuje 

fakt, jak známka získala svůj status. Zatímco proslulá známka svůj status mohla získat 
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jedině na návrh svého vlastníka na základě rozhodnutí Úřadu pro vynálezy a objevy, tak 

známka všeobecně známá svůj status získala na základě faktického stavu, kdy se již 

žádné správní rozhodnutí nevyžaduje, postačuje zjištění, že je všeobecně známá. 

Charakter všeobecně známé známky na rozdíl od známky proslulé není podmíněn její 

právní ochranou na území České republiky a průkazem o kvalitě ochrannou známkou 

označovaného zboží. 
27

  

3.1.3 Období 2003 - současnost 

 V roce 2003 byl přijat nový zákon upravující známkoprávní materii č. 441/2003 

Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“), tak aby plně vyhovoval i po připojení 

České republiky k Evropské Unii. Z jeho úpravy bude vycházet následující výklad 

k známce s dobrým jménem a všeobecně známé ochranné známce. 

3.2 Vymezení pojmů  

3.2.1 Ochranná známka s dobrým jménem 

 Dobré jméno neboli pověst ochranné známky znamená, že veřejnost známku zná 

a asociuje si ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb touto známkou 

označených, očekává. To znamená, že veřejnost má v takovouto ochrannou známku 

důvěru.  „Známka s dobrým jménem je natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od 

jiných bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb.“ 
28

 Zmiňované dobré jméno, 

jinými slovy například „good-will“, je důvodem pro rozšířenou ochranu ochranné 

známky. 

 Objevují se názory, že vybudovat si dobré jméno lze jen skutečným užíváním 

ochranné známky v souvislosti s výrobky a / nebo službami, na něž se zápis vztahuje. 
29

 

Nicméně kolektiv autorů komentáře ZOZ zastává názor, že dobré jméno může ochranná 
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známka získat i v relativně velmi krátké době díky rozsáhlé mediální kampani. 
30

 Nebo 

dokonce ochranná známka získá dobré jméno v důsledku dlouhodobé a silné kampaně 

dříve, než se výrobky či služby označené touto ochrannou známkou začnou prodávat. 
31

 

 Blíže bude ochranná známka s dobrou pověstí popsána v nadcházející kapitole. 

3.2.2 Ochranná známka všeobecně známá 

 Ochranná známka všeobecně známá je známkou, která získala ochranu svou 

všeobecnou známostí, nikoli zápisem do rejstříku. „Všeobecně známá známka je 

známka natolik „silná“, že se vžila pro výrobky a/nebo služby svého vlastníka 

v příslušném okruhu veřejnosti tak, že má rozlišovací způsobilost, a to i přesto, že 

nebyla formálně zapsána do rejstříku. Na základě všeobecné známosti je relevantní 

spotřebitelská veřejnost schopná identifikovat původ výrobku a/nebo služeb a vlastníka 

označení.“ 
32

 Taková známka získává naprosto stejnou procesní ochranu pro zboží 

a výrobky, pro které vešla ve všeobecnou známost, jako známka zapsaná. To platí pro 

smluvní státy Pařížské úmluvy, které se podle jejího článku 6bis  zavazují, buď z úřední 

povinnosti, jestliže to zákonodárství země dovoluje, nebo na žádost zájemce, že 

odmítnou nebo zruší zápis a zakáží užívání tovární nebo obchodní známky, která je 

reprodukcí, napodobením, nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se známkou, 

o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu, nebo užívání je tam všeobecně 

známo, že je již známkou osoby oprávněné užívat výhod Pařížské úmluvy a užívanou 

pro stejné nebo podobné výrobky. Stejně je tomu, jestliže podstatná část známky je 

reprodukcí takové známky obecně známé, nebo napodobením, jež je s to způsobit 

záměnu s ní. 
33

  

 Dohoda TRIPS, konkrétně její článek 16 odst. 1 pak doplňuje článek 6bis 

Pařížské úmluvy, kde stanoví, že se použije mutatis mutandi i na služby. Ve smyslu 
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článku 16 odst. 3 TRIPS se článek 6 bis Pařížské úmluvy použije mutatis mutandis na 

zboží a služby, které nejsou podobné těm, pro které byla ochranná známka zapsána za 

předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k tomuto zboží nebo službám 

by ukazovalo na vztah mezi tímto zbožím nebo službami a majitelem zapsané ochranné 

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

pravděpodobně takovým užíváním byly poškozeny. 

 Nabyla-li známka všeobecně známá navíc dobrého jména, tak nic nebrání tomu, 

aby jí byla poskytnuta ochrana bez ohledu na zboží a služby, pro které se stala 

všeobecně známou. Všeobecnou známost ochranné známky je nutné prokázat v každém 

řízení, kde ji bude její vlastník uplatňovat, a to s ohledem na skutečnost, že všeobecná 

známost se vždy prokazuje ke konkrétnímu řízení a ve vztahu ke konkrétní přihlášce 

ochranné známky. 
34

 

 Důvodem zavedení institutu všeobecné známosti bylo poskytnutí ochrany i těm 

ochranným známkám, které z nějakého důvodu nebyly zaregistrovány v členské zemi 

Pařížské úmluvy a zabránění některým subjektům, které chtěly vědomě těžit 

z rozlišovací schopnosti takových známek. Všeobecná známost tak představuje 

náležitost, která zde nahrazuje požadavek registrace, jako formálního předpokladu pro 

poskytnutí ochrany. 
35

 

 Vlastník starší ochranné známky musí prokázat, že jeho ochranná známka je 

známá relevantní veřejnosti. Za relevantní veřejnost se přitom považují zejména 

současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží nebo služeb, pro které se 

známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží nebo služeb, 

popřípadě obchodní okruhy, zabývající se daným druhem zboží nebo služeb, pro které 

se známka užívá. 
36

 Namítající dále musí prokázat, že všeobecnou známost ochranná 

známka získala před datem podání napadané přihlášky ochranné známky. 
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 Pro účely posouzení dobrého jména je relevantní veřejností veřejnost, které se 

daná ochranná známka týká, jinak řečeno, ta část spotřebitelů, která přichází do styku 

s posuzovanými výrobky nebo službami označených ochrannou známkou s dobrým 

jménem. Tato relevantní veřejnost bude v různých případech různá, typicky se uvádí 

příklad luxusních výrobků a výrobků denní spotřeby. 
37

  

 Při posuzování všeobecné známosti lze připustit jakékoli okolnosti, ze kterých 

lze vyvodit, že se jedná o všeobecně známou známku, podle Společného doporučení 

týkajícího se ustanovení o ochraně všeobecných známek WIPO z roku 2000 jde 

zejména o: 

 míru znalosti nebo poznání (uznání) známky relevantní částí veřejnosti 

 trvání, rozsah a geografický dosah užívání ochranné známky 

 trvání, rozsah a geografický dosah propagace známky, zahrnující reklamu, 

publicitu, prezentaci na veletrzích a výstavách výrobků a služeb, ke kterým se 

známka vztahuje 

 trvání a geografický dosah registrace, nebo přihlášky k registraci či ochraně, 

které dokládají užívání či poznání (uznání) známky  

 záznamy úspěšného prosazování práv ze známky, zejména rozsah, v jakém byla 

známka uznána jako všeobecně známá příslušnými autoritami 

 hodnota asociovaná se známkou. 

 Nastíněné ukazatele představují pouze vodítka pro určování všeobecné známosti, 

v konkrétních případech se pak mohou užít jen některé, nebo i žádné z výše zmíněných. 

Nicméně zcela irelevantní by pak měly zůstat faktory jako užívání ochranné známky na 

území členského státu (stačí její známost na daném území), podmínka registrace nebo 

podání přihlášky k registraci či ochraně v teritoriu, důkazy o ochraně v jiných zemích 

nebo o všeobecné známosti v jiných zemích, důkazy o všeobecné známosti známky 

u široké veřejnosti daného členského státu. Nejrůznější kvantitativní omezení známosti 

například typicky procenty by nemělo být uplatňováno vůbec. 
38
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Podmínky k podání námitek vlastníka starší všeobecně známé známky 

 Vlastník starší všeobecně známé známky může podat námitky proti zápisu 

označení shodného či podobného, které je žádáno pro výrobky nebo služby shodné či 

podobné těm na které se vztahuje všeobecně známá známka, jestliže existuje 

pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Za pravděpodobnost záměny se považuje 

i pravděpodobnost asociace se straší ochrannou známkou.   

 Pravděpodobnost záměny existuje, pokud přihlašované označení je natolik 

podobné všeobecně známé ochranné známce, že spotřebitelé mohou být uváděni 

v omyl, pokud jde o původ výrobků a služeb takto označených. „Pravděpodobnost 

asociace se starší ochrannou známkou znamená vyvolání představy o souvislosti 

přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, tzn., že slouží zejména 

k definování rozsahu nebezpečí záměny.“ 
39
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4 Ochranné známky s dobrou pověstí 

4.1 Pojmové znaky 

 Ochranná známka s dobrým jménem není v ZOZ definována. „Dobré jméno 

(dobrá pověst, renomé) je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v 

důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo 

služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Tato skutečnost má za 

následek zvýšení hodnoty takové známky.“ 
40

 

 Ochranná známka s dobrou pověstí je natolik silná, že odlišuje svého vlastníka 

od jiných osob nehledě na spojení s určitými výrobky či službami. Zákonodárce jasně 

stanovuje, že ochranná známka s dobrým jménem může být jak známkou zapsanou, tak 

známkou všeobecně známou. Česká legislativa zvolila slovní spojení přesnější než 

unijní zákonodárce, který zvolil přívlastek „with reputation“. Byť slovník definuje 

reputaci jako dobré jméno bez nutnosti přítomnosti přívlastku, tak jistě použití spojení 

dobré jméno nemůže vyvolávat žádné pochybnosti o povaze pověsti ochranné známky, 

která je chráněna. Pro ochrannou známku s dobrým jménem je tedy signifikantní 

schopnost vyvolat ve veřejnosti důvěru ve své produkty či poskytované služby. Od této 

schopnosti se pak odvíjí i její hodnota. Ochranná známka pro dojem, který je 

u spotřebitelů schopna vyvolat nabývá ochrany napříč spektrem výrobků a služeb. 

 Dobré jméno známka získává svou prezencí a působením na trhu a představuje 

pozitivní vztah spotřebitelů k výrobkům a službám označené ochrannou známkou. Jde 

tedy o určitou vlastnost ochranné známky, která se může a často se taky mění v průběhu 

času. Určování toho, zda ochranná známka nabyla dobrého jména, by mělo být vždy 

individuální a mělo by zohlednit všechny relevantní skutečnosti. Kritéria, která by měla 

splnit pro dosažení tohoto statusu, však nejsou striktně stanovena. Proto lze usuzovat 

především na ukazatele, jako je délka a intenzita užívání, povědomí o ochranné známce, 

objem prostředků investovaných k jejímu zviditelnění, stejně jako množství reklamy 
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a podíl ochranné známky na trhu. 
41

 Přičemž všechna kritéria musí být posuzována ve 

vzájemné souvislosti. V případě luxusních značek, konkrétně u značek zařaditelných do 

„elite-level“ 
42

 by mohlo dojít k nesprávné interpretaci, že nedosahují relevantního 

podílu na trhu (pro svou úzkou profilaci), a tak nemohou nabýt dobré jméno. Příkladem 

může být značka Bugatti, kdy její nejznámější model byl vyroben od roku 2005 pouze 

v počtu 450 kusů. 
43

 

4.2 Prokazování dobré pověsti 

 Instituty dobré pověsti a všeobecné známosti ochranných známek jsou 

systematicky zařazeny do § 7 ZOZ jakožto důvody námitek vlastníků starších známek, 

které mají tyto vlastnosti, proti zápisu ochranné známky.  Z toho vyplývá, že jak dobrá 

pověst, tak všeobecná známost se vždy budou prokazovat v řízení zahájeném na základě 

námitek, nebo na základě návrhu osob uvedených v § 7 ZOZ z důvodů v tomto 

ustanovení uvedených, nikoli z úřední povinnosti ÚPV.  

 V některých případech by se mohlo zdát, že dobré jméno či všeobecná známost 

je „navýsost jasná“, nicméně, dle rozhodovací praxe ÚPV tyto dvě vlastnosti nelze brát 

nikdy jako notoriety - skutečnosti obecně známé ve smyslu § 50 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správního řádu. 
44

 Jinými slovy dobrá pověst i všeobecná známost jsou 

skutečnostmi, které před správním orgánem bude třeba vždy dokazovat, protože jsou 

proměnlivé v čase a na hodnocení spotřebitelů. „Správní orgán zároveň nesmí brát 

zřetel na skutečnosti, které zná na základě vlastních neveřejných znalostí trhu, ani 

nesmí vést vlastní šetření; při svých úvahách musí vycházet výhradně z údajů a důkazů 

předložených namítajícím.“ 
45
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 Vlastník starší ochranné známky může podat své námitky do tří měsíců od 

zveřejnění napadané přihlášky. Námitky musí být podány písemně, musí být 

odůvodněny a podloženy důkazy - namítající má tedy důkazní povinnost, že jeho 

ochranná známka požívá dobrého jména a úspěšnost námitek tedy bude spočívat na 

unesení jeho důkazního břemene. 
46

 

 ZOZ neposkytuje výčet možných důkazních prostředků k prokázání dobré 

pověsti, a proto pro námitkové řízení podle § 7 ZOZ platí důkazní volnost. Je tedy čistě 

na namítajícím, jaké důkazní prostředky úřadu předloží. Doporučuje se svá tvrzení 

podložit co nejvyšším počtem relevantních důkazů. Pro námitkové řízení je však 

příznačná koncentrace řízení upravená v § 25 odst. 2 ZOZ, který stanoví, že k doplnění 

důkazů předložených na podporu námitek předložených po uplynutí tří měsíční lhůty od 

zveřejnění napadané přihlášky, ÚPV nepřihlíží. Přičemž tuto lhůtu nelze prodloužit 

a její zmeškání nelze ani prominout. A to ani v případě získání důkazů, které jsou 

časově i jinak náročné na získání, typicky průzkumy veřejného mínění o dané známce. 

Neboť jejich přítomnost v námitkovém řízení, nejen že není vyžadována, ale často 

k úspěšnému prokázání tvrzení dobrého jména postačí jiné důkazy, které ÚPV volně 

zhodnotí v jejich vzájemné souvislosti. 

 Ačkoli vlastník starší známky může ÚPV předložit řadu důkazů k prokázání 

dobré pověsti, úspěšnost vlastníka však bude spočívat na jejich relevanci. Relevance 

důkazů se bude odvíjet především od jejich stáří. Vlastník starší ochranné známky by 

neměl podceňovat význam stáří jím předkládaných důkazů, neboť namítající musí 

prokázat, že namítané ochranné známky měly dobré jméno v letech bezprostředně 

předcházejících podání napadené přihlášky ochranné známky. ÚPV ve svém rozhodnutí 

konstatoval, že doklady vztahující se k letům 2003 - 2007 ve vztahu k rozhodnému dni 

30. 11. 2012 jsou pro prokázání dobré pověsti nedostatečné, neprůkazné. 
47
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4.3 Shodnost nebo podobnost přihlašovaného označení 

4.3.1 Shodnost přihlašovaného označení 

 „Ke splnění podmínky shodnosti přihlášeného označení se straší ochrannou 

známkou s dobrým jménem, není třeba žádného srovnávání, neboť skutečnost, zda je 

přihlášené označení shodné s namítanou ochrannou známkou s dobrým jménem, je 

dána objektivně. V případě shodnosti přihlášeného označení s namítanou ochrannou 

známkou s dobrým jménem je nepoctivé těžení z dobrého jména téměř nevyhnutelné, 

neboť veřejnost je nebude vzájemně vůbec rozlišovat.“ 
48

 

4.3.2 Podobnost přihlašovaného označení 

 V případě podobnosti je rozhodující, zda se přihlašované označení podobá 

ochranné známce s dobrým jménem natolik, že spotřebitel může být uváděn v omyl 

ohledně původu označených výrobků nebo služeb. Podle rozhodnutí SDEU ve věci 

Adidas C-408/01 ze dne 23. 10. 2003 judikoval, že pro stupeň podobnosti mezi 

přihlašovaným označením a ochrannou známkou s dobrým jménem je postačující, když 

si příslušná veřejnost vytvoří spojení mezi tímto označením a ochrannou známkou. 

4.4 Podmínky k podání námitek vlastníka starší ochranné známky 

s dobrým jménem 

 Vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem, která je shodná 

s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, může podat námitky proti zápisu 

označení, jestliže: 

 užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti 

nebo 

 užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z dobrého jména starší 

ochranné známky nebo 

 užívání přihlašovaného označení by jim bylo na újmu. 
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4.4.1 Nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti 

 Nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti představuje jeden z důvodů, proč se 

přihlašovatel snaží zapsat dané označení. V těchto případech je rozlišovací způsobilost 

starší ochranné známky s dobrým jménem vysoká a představuje tak „snadnou variantu 

zviditelnění“, protože veřejnost ji okamžitě pozná. Jinými slovy, přihlašovatel těží 

z přitažlivosti ochranné známky, která je na trhu známá. 
49

 

4.4.2 Nepoctivé těžení z dobrého jména 

 Zatímco těžení z rozlišovací způsobilosti je podněcováno především přitažlivostí 

dané ochranné známky, těžení z dobrého jména je naopak motivováno přiživením se na 

zvláštní pověsti ochranné známky, kterou oplývá.  

4.4.3 Újma na dobrém jménu 

 Pod pojmem újma na dobrém jménu rozumíme zhoršení pověsti starší ochranné 

známky, kterou ochranná známka u veřejnosti nabyla. Typickým příkladem je užívání 

označení pro výrobky či služby se znatelně nižší kvalitou. V případě luxusních značek a 

jejich těžce budované prestiže, se bude jednat i o případy výrobků či služeb vulgárních 

ve srovnání s portfoliem produktů konkrétní značky.  
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5 Luxusní značky 

 Tématem diplomové práce jsou ochranné známky, nicméně v případě luxusních 

značek budu používat pojem „luxusní značky“, nikoli luxusní ochranné známky, ani 

ochranné známky luxusních značek, neboť takováto označení nejsou vžitá a proto jsem 

zvolila již ustálený pojem, který je širšímu okruhu známý, byť se nejedná v právní 

terminologii o pojem přesný. Ochranná známka je formou právní ochrany značky, 

v terminologii ekonomické či marketingové obchodní značky (lépe „brandu“). 

Ochranná známka je pojem užší a také závažnější. Každá ochranná známka je značkou, 

ale nikoli naopak.  

5.1 Definice 

 „Luxusní značky jsou v myslích spotřebitelů mentálními obrazy, které zahrnují 

asociace s vysokou cenou, kvalitou, estetičností, vzácností, výjimečností a nikoli 

asociace s jejich funkčností.“ 
50

       

 Podle společnosti Interbrands je pro luxusní značky charakteristická kvalita, 

původ, řemeslná dovednost, inovace, vzácnost a působivý příběh. Každá potenciálně 

luxusní značka by měla být hodnocena podle charakteristik luxusu, tedy principů: 

 Cena - značka nabízí produkty, které patří mezi nejdražší ve své kategorii 

 Kvalita - značka nabízí trvalé, nejlepší produkty, které nebudou opotřebované, 

ani po dlouhodobém užívání, nebo vadě, ale spíše se opraví a které velmi často 

dokonce získávají na hodnotě plynutím času 

 Estetika - kdykoli a kdekoli je značka vidět, je ztělesněním světa krásy a 

elegance 

 Vzácnost - značka musí limitovat svou produkci a snažit se neprozradit vysoká 

čísla prodeje, značka není dostupná za všech okolností, ani na všech místech 

 Mimořádnost - značka má svůj styl a duši a její produkty přinášejí „wow“ efekt 
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 Symbolismus - značka zastává ideu „nejlepší z nejlepších pro ty nejlepší“ 
51

 

 Nicméně, již zhruba dvacet let však existuje především v business literatuře 

konsenzus, že ve skutečnosti žádný konsenzus ohledně luxusního zboží a luxusních 

značek neexistuje.  

 V roce 2013 ECCIA 
52

 vedla průzkum v zemích EU, jak Evropané vnímají 

luxusní sektor, jeho výrobky a tak můžeme říci, že i jejich představitele - luxusní 

značky. Jako slovo, které nejlépe vystihuje jejich vnímání luxusního sektoru, označilo 

53 % kvalitu, 42 % cenu, 30 % důvěru ve značky, 24 % řemeslnou dovednost, 23 % 

dokonalost, 23 % krásu, 18 % kreativitu.  

Dělení Luxusních značek podle úrovně luxusu 

1. „entry-level“ - do této skupiny řadíme značky, které se pohybují nad prémiovým 

segmentem, ale v nejnižší úrovni luxusu a obecně nejsou ani shledávány za 

luxusní značky. Příkladem je značka Hugo Boss. 

2. „medium-level“ - je skupinou značek, které jsou shledávány součástí segmentu 

luxusních značek, ale jsou krok za předními luxusními značkami. Příkladem je 

značka Moschino. 

3. „top-level“ - představuje skupinu luxusních značek, které jsou bezpochyby 

etablované jako vedoucí. Příkladem je značka Cartier. 

4. „elite-level“ - značky patřící do této skupiny určují měřítka nejlepší kvality 

a nejvyšší exkluzivity. Příkladem je značka Rolls-Royce. 

5.2 Sdružení luxusních značek 

5.2.1 Comité Colbert 

 Comité Colbert je francouzským sdružením na počátku zastřešujícím 15 

luxusních značek a dnes čítajícím již 78 luxusních značek založeným v roce 1954 Jean 

Jacques Guerlainem k propagování konceptu luxusu. Sdružení své členy vybírá na 
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základě pěti kritérií: standardy vysoké kvality, kreativita, představivost, etické chování, 

mezinárodní ambice a silná kulturní identita.  

Sdružení se rozpadá do sekcí řemesel, takzvaných metiérs:  

1. Křišťál 

2. Dekorace 

3. Fajáns a porcelán 

4. Parfémy a kosmetika 

5. Gastronomie 

6. Zlato a drahé kovy 

7. Haute couture / móda 

8. Pohostinnost 

9. Kožené výrobky 

10. Publikování 

11. Stříbro a bronz 

12. Víno a destiláty. 

 Comité Colbert donedávna zastřešovala pouze francouzské značky a z toho 

důvodu výčet postrádá automobily, neboť ve Francii nenajdeme výrobce luxusních 

automobilů. V roce 2011 však sdružení otevřelo své dveře i značkám z Evropské unie a 

nyní čítá čtyři mimo francouzské značky, mezi nimiž má svého zástupce i Česká 

Republika. Jedná se o sklárnu Moser založenou v roce 1857 specializující se na ručně 

vyráběné křišťálové sklo, mezi jejíž výrobky patří mimo jiné ceny pro Mezinárodní 

filmový festival Karlovy Vary. Sdružení samo tento krok odůvodnilo nejenom splněním 

všech kritérií pro vstup značek do sdružení, ale přímo deklarovalo, že cílem je podpořit, 

zvýšit relevanci hlasu sdružení v očích předních orgánů Evropské unie. Comité Colbert 

se zasazuje nejenom o propagaci luxusu, ale také o jeho náležitou ochranu jak na unijní 

úrovni, tak především ve Francii, kde se v roce 1994 podařilo přijmout zákon proti 

padělání (Loi Longuet), který stanovil, že padělání je trestným činem podle Celního 

kodexu. Podle zákona na ochranu duševního vlastnictví (Code de la Propriété 
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Intellectuelle) se pokuta může vyšplhat až na částku 300.000 EUR a až tři roky odnětí 

svobody. 
53

 

 Nutno zdůraznit, že postihovány nejsou jen osoby účastnící se některé z fází 

padělání, ale také samotný zákazník. Tím se Francie dostává do pozice nejtvrdšího 

postihovatele padělání, což je dáno především tím, že právě jen značky, které zastřešuje 

Comité Colbert celkem tvoří čtvrtinu světového trhu s luxusem s obratem blížícím se 30 

miliardám EUR. 
54

 

 V roce 2012 se Comité Colbert podílela na velké kampani proti padělkům, která 

cílila především na turisty. Letiště byla zaplavena plakáty upozorňující humorným 

způsobem na důsledky nakupování padělků v několika zemích, například i České 

republice. Tato rozsáhlá kampaň měla za cíl zvýšit povědomí o tom, že nákup padělků 

je protiprávní, ale také zde sdružení podalo pomocnou ruku celním úředníkům vydáním 

návodů, popisů, jak správně identifikovat padělané zboží od zboží autentického.    

 

 

 

Obrázek 1 „Kupte si falešného 

Cartiéra, dostanete opravdový trestní 

záznam.“ 

Obrázek 2 „Opravdové dámy nemají 

rády padělky.“ 
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Obrázek 3 „Náramek pro štěstí? Smůla 

při celní prohlídce.“ 

 

Obrázek 4 „Sázka na špatného koně, 

může být velmi drahá.“ 
55

 

  

  

  

 V nynější době je pozornost sdružení upřena novým směrem, a to na 

prostředníky transakcí s padělky - banky, společnosti Master Card, Visa, American 

Express a Paypal. Neboť průzkumy jasně ukazují, že i když má osvěta svůj ohlas, tak 

anonymita internetu umožní všem, kteří by se například padělek báli zakoupit na 

veřejném místě, si věc vybrat v pohodlí svého domova a nechat si ji diskrétně doručit. 

Pohybují-li se v okruhu lidí neznalých, tak i věc nosit a mnohdy dokonce vydávat 

takové věci za pravé. Zásah ze strany prostředníků by byl velmi vítaný a myslím, že i 

velmi efektivní, avšak je otázkou, jestli má reálnou šanci na úspěch, neboť prostředníci 

mají z transakcí profit, kterého se budou jen těžko vzdávat. Pro ilustraci objemu padělků 

můžeme zmínit údaj z roku 2010, kdy bylo v Evropě zabaveno 103 milionů výrobků 

v hodnotě sahající až k 1,1 bilionů EUR. 
56
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Členové 

 K dnešnímu dni má sdružení 78 členů, mezi něž patří například Boucheron, 

Cartier, Celine, Christian Dior Couture, Chanel, Guerlain, Hermѐs, Louis Vuitton, La 

Maison du Chocolat, Yves Saint Laurent.  

5.2.2 Walpole British Luxury 

 Walpole představuje britské sdružení založené v roce 1990 nesoucí jméno 

významného státníka sira Roberta Walpola, který byl mimo jiné patronem umění a 

architektury a přispěl ke zlatému věku řemeslné výroby a výroby obecně, ale také 

prosazoval zahraniční obchod. Cílem sdružení je navázat na tradici a pokračovat ve 

zvyšování povědomí o produktech a službách svých členů, zároveň zvyšovat a zlepšovat 

reputaci Británie jako živého, kulturního a dynamického obchodního národa.  

Členové 

 Sdružení čítá přes 160 luxusních značek, například Aston Martin, Burberry, 

Diaego Reserve Brands Group, Jimmy Choo, Mulberry, Rolls-Royce Motor Cars, 

Vertu. 

5.2.3 Fondazione Altagamma 

 Altagamma je italským sdružením luxusních značek, které bylo založeno v roce 

1992 za účelem podpory špičkového italského průmyslu a kultury, která za ním stojí. 

Členové sdružení vyčnívají pro své inovace, kvalitu, úroveň služeb, design, prestiž a 

vyjadřují italskou kulturu a styl ve svých produktech a obchodním přístupu.  

Členové 

 Altagamma sdružuje 85 luxusních značek, mezi které patří například Bottega 

Veneta, Bvlgari, Ducati Motor holding, Fendi, Ferrari, Gucci, Illy Caffé, Kartell, 

Moleskine, Versace, Valentino.   
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5.2.4 Další sdružení luxusních značek 

 Chambre syndicale de la haute couture - je sdružením zastřešujícím pouze 

luxusní značky, které se zabývají „haute couture“ volně překládáno jako vysoké 

krejčovství, které jak již název napovídá, pochází z Francie. Nicméně Chambre 

syndicale sdružuje i značky nikoli francouzské, neboť akcent je kladen na splnění 

podmínek haute couture, které je ve Francii chráněno zákonem a samotným sdružením 

každoročně zkoumáno. Označení Haute Couture může módní dům užívat až po udělení 

označení Ministerstvem průmyslu.  

 Mezi nejznámější členy patří například Elie Saab, Giambatista Valli, Jean Paul 

Gaultier, Valentino, Vivienne Westwood. 

 Circulo Fortuny je sdružením španělských luxusních značek a Meisterkreis je 

sdružením německých luxusních značek. Tato sdružení ve spolupráci se sdruženími 

Altagamma, Walpole a Comité Colbert založila v roce 2010 Evropskou alianci 

kulturních a kreativních průmyslů The European Cultural and Creative Industries 

Alliance (ECCIA). Pohnutkou ke spojení národních lobbistických skupin bylo zvýšit 

svou váhu a postupovat jednotně v prosazování zájmů svých členů vůči orgánům 

Evropské unie a mezinárodních organizací. Z nejnovějších výstupů ECCIA vyplývá, že 

evropské značky tvoří přes 70 % trhu s luxusním zbožím. Objem výroby v roce 2013 

překročil částku 547 bilionů EUR, což jsou pro představu zhruba 4 % HDP Evropské 

Unie. Střednědobé výhledy předpokládají růst sektoru mezi 7 až 9 %.  

5.3 Specifika luxusních značek 

5.3.1 Problematika licencí 

 Pro luxusní značky je typická jedinečná image a apel, které jsou často zdrojem 

jejich schopnosti určovat vysoké ceny za své produkty. Tato image bývá spojena s jejich 

původem (například Burberry - jako ryze britská značka; Prada - jako italské kožené 

doplňky ruční výroby; Chanel - jako pařížská elegance). 
57

 Mimo jiné právě z tohoto 

důvodu je pro luxusní značky velice problematické udělování licencí, neboť hrozí, že 
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zákazníkův zájem o značku jako takovou opadne po zjištění, že jeho ručně vyrobená 

italská kabelka byla vyrobena nabyvatelem licence v Asii a již za ní nestojí onen 

pověstný příběh detailní propracované ruční výroby dobře finančně ohodnocených 

řemeslníků ani původ značky, které cílový zákazník od produktů luxusních značek 

vyžaduje. V případě poskytování licencí hrozí také nebezpečí, že nabyvatel licence 

nedostojí standardům kvality stanovených značkou samotnou a může tak zapříčinit 

odliv zákazníků. Řešením by jistě měla být detailní licenční smlouva s ujednáním 

dostatečné kontroly z důvodů výše nastíněných, avšak to činí z licencování, které by 

mělo přinést poměrně snadný zisk pro poskytovatele, náročný proces. Některé značky 

jako Louis Vuitton a Hermѐs licence neposkytují vůbec. 
58

 

 Jako příklad může posloužit značka Calvin Klein, která od roku 1968 rozšiřovala 

své impérium právě za pomoci licencování, avšak nedostatečná kontrola především 

doplňků vedla k tomu, že značka v 90. letech ztrácela na hodnotě v očích zákazníků. I 

přesto se však dokázala udržet a vydobýt si alespoň částečně své místo zpět po změně 

vlastníka a strategie licencování, nicméně svou pověst luxusní značky již zpět nenabyla. 

5.3.2 Diffusion lines 

 V souvislosti s luxusními značkami nutno zmínit pojem „diffusion line“, který 

nebudu překládat, pouze se pokusím přiblížit jeho význam. Za prvé se jedná se o typ 

licence, kterou poskytuje luxusní značka velkému obchodnímu řetězci pro určitou 

kolekci oblečení a doplňků, nebo pro celou řadu produktů, aby vytvořili kolekci 

dostupnou těm, kteří by si produkty luxusní značky nemohli dovolit.  Jedním z prvních 

takovýchto počinů byla spolupráce amerického řetězce Wallmart a módního domu 

Missoni v roce 2011, který navrhl kolekci skládající se z oblečení, zavazadel, ale i 

například jízdních kol. Bussiness model „kolekce od návrháře v dostupném řetězci 

obchodů s konfekcí“ sklízí velký úspěch a za nejznámějšího evropského hráče na poli 

módy, který s úspěchem aplikuje tento model již od roku 2004, lze označit švédskou 

oděvní značku H&M. „H&M collaborations“ odstartoval Karl Lagerfeld a posledním 

návrhářem, jehož kolekce byla uvedena na podzim 2014, byl Alexandr Wang. Velký 
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úspěch sklidily i kolekce připravené módním domem Lanvin, Versace nebo i Jimmy 

Chooem. 

 Reputace luxusních značek se odvíjí od celé řady aspektů, těmi nejdůležitějšími 

jsou kvalita produktů a poskytovaných služeb, kultura prodeje, originalita, ale i 

nadčasovost. V neposlední řadě můžeme zmínit i osobnosti, s nimiž je asociována. 

Hovorově jsou dnes označovány jako ambasadoři značky, kteří ztělesňují její hodnoty. 

59
 Chce-li si značka udržet svůj luxusní status, musí udržovat standardy kvality, ne-li je 

posouvat neustále dopředu s vývojem postupů, materiálů apod. Z tohoto důvodu je 

poskytování licencí problematické. V případě diffusion lines, jsou však jasně nastaveny 

parametry, kdy zákazník za cenu blížící se zhruba trojnásobku ceny produktů 

prodávaných řetězcem, neočekává kvalitu srovnatelnou s kvalitou produktů z běžných 

kolekcí značky zastřešující kolaboraci, které jsou mnohonásobně, až nesrovnatelně 

dražší. Diffusion lines o sobě značka dává vědět, především se snaží zacílit na mladší 

klientelu, které se tyto kolekce jeví luxusně, a vychovat si tak z nich zákazníky věrné 

značce, na jejíž produkty v budoucnu budou mít finanční prostředky. Diffusion lines 

nabízejí omezený rozsah co do množství, tak druhů zboží. Zmíněné H&M kolaborace 

jsou vždy dostupné jen v metropolích a zpravidla se stihnou vyprodat během několika 

hodin, ne-li minut po otevření obchodu. Na otevření obchodu již tradičně čekají celé 

fronty lidí, kteří jsou do obchodu pouštěni popořadě, dle času svého příchodu. To se jeví 

jako charakteristická limitace, vytvářející stejný pocit exkluzivity, která je spojena 

s luxusními značkami ve vysokých cenách nebo jiných aspektech omezujících přístup 

k ní. Stejně tak je pocit luxusu navozován užitím doplňků jednotlivých produktů, které 

obchodní řetězec ke svému zboží nikdy nenabízí a naopak u luxusní značky jsou 

naprostou samozřejmostí. V případě H&M kolaborací šlo o protiprachové sáčky na 

kabelky (Jimmy Choo), plátěné obaly na šaty s ramínky (Lanvin), speciální 

transparentní boxy i na nejlevnější produkty jako náušnice (Marni), polstrované 

krabičky na šperky (Anna Dello Russo). Každý nákup pak zákazník dostane 

samozřejmě do papírové nákupní tašky, která je jediným typem tašky neodmyslitelně 

spjatým s luxusními značkami. 
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 Za druhé, diffusion line představuje vedlejší řadu produktů navržených módním 

domem nebo designérem, která se prodává za nižší cenu. 
60

 Tyto řady jsou oddělené od 

hlavních kolekcí módních domů, od kterých se odlišují tím, že mohou být předmětem 

slev, prodávány v „outletech“, 
61

 nebo řetězcích s konfekcí. 

Tabulka 1 Příklady luxusních značek a jejich vedlejší řady 

Luxusní značky Vedlejší řady 

Agent Provocateur L’agent 

Armani Armani Exchange, Emporio Armani 

Donna Karan DKNY 

Chloé See by Chloé 

Marc Jacobs Marc by Marc Jacobs 

Michael Kors Michael by Michael Kors 

Prada Miu Miu 

Vera Wang Simply Vera 

 

 Některé značky se z důvodu úspor přiklánějí k prodeji vedlejší řady ve svých 

buticích hned vedle hlavní řady jako například Prada a její Miu Miu. Některé naopak 

volí strategii nezávislé řady, jako například See by Chloé, která je určena pouze 

k prodeji ve větších řetězcích a v buticích Chloé je dostupná pouze hlavní řada. Každá 

varianta má svá úskalí - v prvním případě je levnější řada, byť stejné značky, nabízena 

hned vedle řady hlavní, podstatně dražší, což v zákazníkovi vyvolává řadu otázek, 

mimo jiné stran kvality levnějších produktů dané značky, zdali jsou dostatečně dobré, 

proč jsou levnější. V případě druhém má značka jasnou strategii, kdy levnější řada 

přiznává například levnější materiály a vedením je „oddělena“ od hlavní řady, například 

typem prodeje, samostatnými obchody se svým jménem nebo dokonce deklarací své 

povahy samotnou značkou jako je tomu v případě značky Moschino a její diffusion řady 

s názvem „Moschino Cheap and Chic“ (pozn. levné a šik, ale dalo by se uvažovat i o 

překladu laciné a šik). Příkladem velmi dobré strategie vedlejší značky je jistě Michael 
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Kors a jeho Michael by Michael Kors, který představuje „affordable luxury“ - dostupný 

luxus, ale i takovýto luxus si musí zachovat svou exkluzivitu, určitou nedostupnost, 

protože jinak značce hrozí odliv zákazníků, kterým jejich produkty nemohou připadat 

luxusní, neboť se stanou dostupnými. „Jinými slovy, zdá se, že Kors se stává obětí 

vlastního úspěchu: jeho výjimečně rychlý růst zapříčinil, že jeho produkty se staly 

dostupné velmi širokému okruhu zákazníků a důsledkem toho značka ztratila punc 

exkluzivity, která je tak kruciální pro luxusní značku.“ 
62

  

Významnou roli jistě sehrál i fakt, že byť je mezi zákazníky nejvíce rozšířená 

právě vedlejší řada Michael by Michael Kors, tak jednotlivé produkty nejsou dost dobře 

odlišitelné od hlavní řady a to z toho důvodu, že typicky na kabelkách z diffusion line 

Korse najdeme nápisy „Michael Kors“ - tedy ten samý nápis, který nese řada hlavní, 

byť název diffusion line je Michael by Michael Kors, který však nalezneme pouze na 

visačkách a účtenkách. Pro zákazníka, který si může dovolit jen tento dostupný luxus, 

jde o fakt vítaný - na jeho kabelce nebude žádná známka toho, že si zakoupil model 

z levnější řady. Ale pro cílovou skupinu Korsovy hlavní řady je to jasný signál, že 

značka se orientuje na zisk z diffusion line, nikoli neakcentuje zachování představy o 

Michael Kors jako luxusní značce spjaté pouze s hlavní řadou, která postrádá přívlastek 

dostupná a lze tak očekávat přeorientování zákazníků na jinou značku. Podobným 

scénářem prošla i další americká značka Coach, které se v roce 2000 vedlo velmi dobře, 

neboť využila příležitosti a prakticky zaplavila trh Coach outletovými obchody, tak aby 

dostala své produkty i k méně majetným zákazníkům. „Když ale bohatší zákazníci 

začali potkávat kabelky poseté písmenem „C“ prakticky na každém druhém dámském 

rameni, začali značku ignorovat ve prospěch něčeho, co jim připadalo více výjimečné. 

Na určitou dobu to zákazníci našli u Korse, ale burzovní analytici tvrdí, že Kors nyní 

trpí tím samým problémem, zvláště v Severní Americe.“ 
63
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 Vyvstává tedy otázka, zda jsou konkurenti luxusních značek jedinými, kdo by 

chtěl těžit z jejich dobrého jména, respektive, zda jsou jedinými, kteří luxusním 

značkám škodí. Na výše nastíněných případech dnešních trendů a konkrétních případů 

je dle mého názoru jasně ilustrován případ rozmělňování ochranných známek 

samotnými luxusními značkami, potažmo jejich dobré pověsti. Odpověď na to, zda 

rozmělňování v určité omezené míře může luxusním značkám uškodit nebo snad 

dokonce pomoci je obsažena právě v diffusion lines, kdy podle mého názoru diffusion 

lines ve smyslu kolaborací jsou svou specifičností a dnešním nastavením pro značku 

přínosem, ale naopak diffusion lines ve smyslu vedlejších řad, pro luxusní značky 

nepředstavují v delším časovém horizontu z pohledu reputace přínos. 
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6 Netradiční ochranné známky optikou luxusních značek 

 Tradiční ochranné známky představují ochranné známky slovní, obrazové, 

kombinované a prostorové. Ostatní druhy ochranných známek bývají označovány, jako 

netradiční či nekonvenční. Do této skupiny řadíme ochranné známky, které mají 

mnohem širší záběr na vnímání zákazníka / spotřebitele. Působí nejen na zrak, ale i na 

další naše smysly - hmat, chuť, čich. 
64

 K rozvoji druhů ochranných známek dochází 

zcela logicky s vývojem společnosti a průmyslu. Obchodní společnosti hledají nové 

cesty, jak nejlépe odlišit své produkty a služby od produktů a služeb jiných společností 

a zároveň vytvořit trvalou stopu v paměti zákazníka, kterou podpoří vjemem na 

několika smyslové úrovni. Netradičními ochrannými známkami jsou barva per se, vůně, 

tvar, zvuk, pohyb, hologram a poziční známka. Cílem této části není zcela postihnout 

materii netradičních ochranných známek, vybrány byly pouze netradiční známky 

související s tématem luxusních značek a jejich imanentní dobrou pověstí. 

 Netradiční ochranné známky se víceméně objevují ve všech státech EU, kde 

bývají předmětem diskuzí stran své zápisné způsobilosti. Literatura na toto téma dosud 

příliš nereagovala, nicméně SDEU se již netradičním ochranným známkám věnoval ať 

už v řadě zodpovězených předběžných otázek, tak ve svých rozhodnutích stanovujících 

konkrétní pravidla pro možnost zápisu těchto nových označení. 

 Základním východiskem pro ochranné známky je čl. 2 Směrnice, který stanoví, 

že: Ochrannou známkou může být jakékoli označení schopné grafického ztvárnění, 

zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho 

balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku 

od výrobků či služeb jiných podniků. Výčet označení tedy není taxativní, to znamená, 

že dveře pro netradiční ochranné známky jsou otevřené, nicméně pouze za předpokladu, 

že jsou dostatečně distinktivní a jsou schopné grafického ztvárnění, což podle 

judikatury představuje značný problém. 
65
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6.1 Barva 

 V českém prostředí nelze přesně hovořit o ochranné známce tvořené barvou, 

jako netradiční. Zákonodárce barvu totiž výslovně vyjmenovává v § 1 ZOZ, jakožto 

jeden z příkladů označení („zejména“), které však musí být schopné grafického 

znázornění a musí být způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků 

nebo služeb jiné osoby. V evropských souvislostech byla samotná barva deklarována, 

jako zápisu schopná, především v rozhodnutích SDEU Libertel C-104/01 z 6. 5. 2003 a 

Heidelberger Bauchemie C-49/02 z 24. 6. 2004 pak i kombinace barev.   

 Barvy můžeme rozdělit do dvou skupin a to na skupinu barev základních a 

skupinu barev specifických, přesně vymezených odstínem dané barvy. První skupina na 

první pohled není zápisu schopná, protože ze samotné povahy základních barev vyplývá 

jejich omezenost, a proto musí zůstat dostupné všem. Zvláštní odstín barvy musí být 

v přihlášce konkretizován, z důvodu další reprodukce, uvedením například čísla odstínu 

podle vzorníku barev PANTONE, CMYK či barevné stupnice RAL. 
66

 

 Barvu jako takovou lze považovat za schopnou zápisu, obvykle však až po 

prokázání rozlišovací způsobilosti ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám na 

trhu (např. červená barva společnosti Vodafone pro mobilní telekomunikační služby). 
67

 

 V případě luxusních značek zůstaneme u již zmíněné červené barvy, ne snad 

proto, že by byla asociována jen s luxusními značkami, ale proto, že v módním 

průmyslu sehrává pro svou podmanivost poměrně důležitou roli a v poslední dekádě je i 

předmětem řady soudních sporů. Značka Louboutin je držitelem ochranné známky 

zapsané USPTO 
68

 v rejstříku jako červená lakovaná podrážka dámských módních bot 

na vysokém podpatku. Veřejnosti je prezentován konkrétní odstín červené, který 

Louboutin nazývá „China Red“ (Pantone No. 18.1663TP). Louboutin zažaloval 

společnost Yves Saint Laurent za užívání své ochranné známky, které spatřoval v tom, 

že Yves Saint Laurent uvedl monochromatickou kolekci bot, kde vedle fialového, 
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modrého, zeleného modelu, byl také model celo-červený. Rozhodnutí soudu první 

instance nebylo relevantní, neboť soudce zcela popřel principy stanovené v rozhodnutí 

Qualitex & Co 514 U.S. 159 z roku 1995, když prohlásil, že samotná barva nemůže 

sloužit jako ochranná známka. Žalující strana takovýto závěr nečekala a hrozící 

potvrzení rozhodnutí odvolacím soudem nesla poměrně těžce. Na soud se dokonce 

obrátilo několik subjektů, mezi něž patří Tiffany & Co a The International Trademark 

Association, oba na podporu Louboutin. Tiffany & Co je držitelem ochranné známky, 

mimo jiné, pro samotnou barvu - odstín modré s názvem „Robin’s egg blue“ (Pantone 

No. 1837). Většina veřejnosti ale už tento konkrétní odstín vnímá jako „Tiffany blue“, 

byť nejde o barvu výrobků, ani barvu vyobrazení značky, nýbrž o barvu krabiček, 

v nichž Tiffany & Co prodává své šperky. Odvolací soud se zcela distancoval od 

odůvodnění soudu prvního stupně, ale žalující straně nedal za pravdu a nevydal soudní 

příkaz k zastavení prodeje celo-červených lodiček Yves Saint Laurent.  

 Počátek užívání červené lakované podrážky je spojen s rokem 1992, rokem po 

založení společnosti Louboutin. V případě USA Louboutin úspěšně zažádal o zápis 

ochranné známky až v roce 2007, kdy bylo zcela nepochybné, že ochranná známka 

tvořená barvou získala „secondary meaning“ (tzv. druhotný význam). Jinými slovy, 

spotřebitel musí být vjemem barvy upozorněn na výrobce / poskytovatele služeb, 

nikoliv na výrobek / službu jako takovou. 
69

 Odvolací soud potvrdil získání „secondary 

meaning“, nicméně Louboutin se svým nárokem neuspěl a to z toho důvodu, že svou 

distinktivitu ochranná známka nezískala, kvůli přesnému odstínu červené barvy 

v lakovaném provedení na svých modelech. V takovémto případě by se dalo 

polemizovat o padlých argumentech, že by tak získal monopol na červené boty, které 

však již byly mnohokrát užity ať už Yves Saint Laurentem, nebo byly nošeny dávno 

předtím například Dorotkou z Čaroděje ze země OZ. 
70

 Takovýto stav by jistě nebyl 

v souladu s nutností zachování základních barev. 
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 Ochranná známka získala svou rozlišovací způsobilost pro svůj kontrast a tedy 

červenou podrážku kontrastující se zbytkem barevného provedení boty a z toho důvodu, 

nebylo shledáno její porušení monochromatickým červeným modelem Yves Saint 

Laurenta, který tento kontrast postrádá. 
71

  

  

Obrázek 5 Yves Saint Laurent 
 

Obrázek 6 Christian Louboutin 
72

 

 Jednou z často skloňovaných vlastností produktů luxusních značek je 

nadčasovost, která kompenzuje zákazníkům větší počáteční investici. Originalita 

produktů je sice vyžadována, ale je upozaďována právě nadčasovostí. V ideálním 

případě značka nabídne originální produkt, který se postupem času stane nadčasovým a 

nikoli poplatným již skomírajícímu trendu. Tomuto scénáři dostál právě Louboutin při 

snaze vytvořit pár bot, který by vyvolával stejný dojem jako obraz Květiny Andyho 

Warhola. Louboutin celou podrážku bot natřel červeným lakem na nehty své asistentky 

a zahájil tak novou éru bot, která trvá dodnes. Originalita luxusního zboží je však 

nanejvýš problematická. Někdy může originální řada znamenat příchod svěžího ducha, 

upoutání pozornosti nových mladých zákazníků, jak tomu bylo například u Louis 

Vuitton po příchodu Marca Jacobse v roce 1997 jako kreativního ředitele a jeho modelů 

s velkými ledabylými nápisy „Louis Vuitton“, které i díky velkému zájmu padělatelů, 

zaznamenala celá řada lidí napříč spektrem.  

                                                 
71
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 I v případě značky Moschino a její kolekce ready-to-wear Podzim / Zima 2014 

sázka na originalitu přinesla úspěch. Zmíněná kolekce s pracovním názvem „fast 

fashion“ zcela bez okolků užila ochranné známky McDonald’s, Budweiser a 

Spongebob. Tento poněkud marketingově odvážný krok však dodnes není spojen 

s žádnými právními kroky, natož soudními rozhodnutími. Nejvýznamnější důvod 

představuje fakt, že značku Moschino zařazujeme do skupiny luxusních značek a 

značky uvedené výše do této skupiny naopak nepatří. Odvážná kolekce přinesla 

nebývalý úspěch nejenom pro svou reminiscenci stylu práce Andyho Warhola, nýbrž i 

pro změnu prodejní strategie, kdy kolekce byla dostupná hned druhý den po svém 

uvedení a batoh nesoucí, byť upravenou, ochrannou známku McDonald‘s klenuté „M“ 

byl vyprodán ihned. Tato fakta jasně dokladují, že ačkoli byly ochranné známky 

zmíněných společností užity bez souhlasu, jejich užití nekonstituovalo nepoctivé těžení 

z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky a ani jim nebylo na 

újmu. 
73

 Mohlo by se zdát, že šlo naopak o neplacenou reklamu, kdy především 

McDonald’s dostal svou ochrannou známku na jednu z nejexponovanějších módních 

událostí - Milan Fashion Week. Ochranné známky byly užity jak na oblečení, 

doplňcích, tak například z obecně známého McDonald’s boxu pro děti „Happy Meal“ 

byla vytvořena kabelka. Užití jednotlivých barev i jejich kombinací jasně asociovalo 

společnost McDonald’s a její výrobky.  

   

Obrázek 7 Moschino 

„Fast Fashion“ 

Obrázek 8 Moschino 

„Fast Fashion“ 

Obrázek 9 Moschino 

„Fast Fashion“ 
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 Od příkladů úspěšných kroků do neznáma je nutné se posunout k běžným 

produktům luxusních značek, které lze označit za nadčasové nikoli pro jejich přílišnou 

originalitu, nýbrž pro jejich jednoduchost. Zde pro mnohé značky nastává poměrně 

velký problém, kdy se střetává požadavek luxusní značky na jednoduchost 

s požadavkem distinktivity zákonodárce pro poskytnutí ochrany.  

 Jako příklad lze zmínit značku Louis Vuitton a její vzor Damier Ebene a Damier 

Graphite a to konkrétně nejnovější rozhodnutí Tribunálu EU T-359/12 a T-360/12 ze 

dne 21. 5. 2015 o odvolání proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM. Jedná se o 

rozhodnutí Tribunálu EU, která by se dala označit za velmi významná pro jasné 

definování neplatnosti ochranné známky společenství, jakožto i pro získání distinktivity 

užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do 

rejstříku. Před rozhodnutím a především jeho odůvodněním se jako vhodné jeví popsat 

řešené ochranné známky. V roce 1998 byla Louis Vuitton udělena registrace pro 

figurativní ochrannou známku – vzor Damier Ebene. Ochranná známka se skládá 

ze dvou různě barevných kostiček a to tmavě hnědé a béžové, které se střídají tak, že 

vytváří šachovnici. Šachovnice však není prostá, postrádá ostré hrany mezi barvami a to 

z toho důvodu, že i samotné kostičky jsou vyobrazeny jako útek 
75

 a tomu je poplatné i 

jejich prolínání. Tento vzor byl vymyšlen zakladatelem značky – samotným Louis 

Vuittonem v roce 1888 prezentován pod názvem Damier Canvas. Značka Vuitton tehdy 

přišla s inovativním řešením cestovních kufrů, pro které jako první použila lehké plátno. 

Zprvu v šedivém provedení, později v barvách, které si většina se značkou Louis 

Vuitton asociuje a tedy v tmavě hnědé a béžové, konkrétně v úzkých proužcích. Ale i 

tato změna byla opět registrována imitátory a tak Vuitton představil již zmíněný Damier 

Canvas, na kterém bylo označení „L. Vuitton registrovaná ochranná známka“. 
76

 

 Ani tato změna však nezabránila imitátorům v napodobování výrobků Vuitton a 

tak byl v roce 1896 představen LV monogram, který se stal pro značku příznačným. 

Vzor Damier Canvas značku Vuitton provází prakticky od jejího počátku až do 

současnosti, kdy pro svou oblíbenost získal dvě jiné barevné variace. První v roce 2006 

s názvem Damier Azur skládající se z modrých a světle béžových čtverečků určený 
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výhradně pro dámské výrobky. Druhou v roce 2008 s názvem Damier Graphite 

skládající se z černých a šedivých čtverečků určený primárně pro pánské výrobky. Vzor 

je natolik populární, že ho značka variuje v posledních letech například v podobě 

reliéfu. Není tak divu, že tento vzor se značka snaží chránit po celou dobu své existence 

naposledy i skrze komunitární ochrannou známku, respektive pozdější ochrannou 

známku společenství.   

 V roce 2009 však německá společnost Nanu-Nana podala OHIM návrh na 

prohlášení neplatnosti této ochranné známky z důvodu absolutní neplatnosti na základě 

čl. 52 odst. 1 písm. a) Nařízení. Důvodem tedy měl být zápis ochranné známky 

v rozporu s čl. 7 Nařízení, konkrétně navrhovatel namítal popisnost ochranné známky a 

především absenci rozlišovací způsobilosti. Poslední rozhodnutí ve věci představuje 

rozhodnutí Tribunálu EU, který zamítl odvolání Louis Vuitton proti rozhodnutí 

odvolacího senátu OHIM o prohlášení Damier ochranné známky Louis Vuitton 

zapsanou pro výrobky třídy 18 podle Niceské dohody 
77

 za neplatnou.  

  

Obrázek 10 Damier Canvas 
78

 Obrázek 11 Damier Graphite 
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 Tribunál EU judikoval, že vzor útkové šachovnice je jedním z nejjednodušších 

vzorů a je užíván jako okrasný prvek, takže relevantní veřejnost by ho vnímala jako 

dekorativní prvek, nikoli jako známku ukazující na původ výrobků, na nichž se nachází. 

Odvolací senát konstatoval, že zmiňovaná šachovnice představuje základní až banální 

vlastnost složenou z velmi prostých prvků a že je všeobecně známo, že tato vlastnost se 

běžně užívá k dekoraci nejrůznějších výrobků, tedy i výrobků spadajících do třídy 18.  

Odvolací senát neshledal žádný prvek, který by dostatečně individualizoval, dle 

svého názoru, prostou šachovnici. I argument v podobě útku, který Louis Vuitton vnímá 

jako rozlišovací prvek, byl smeten ze stolu jako nedostatečný. Druhou možností bylo 

prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním. Podklady poskytnuté však byly pro 

Tribunál EU taktéž nedostatečné. Za neprůkazné, Tribunál EU označil dokumenty 

dokladující obrat značky spojený s diskutovanou ochrannou známkou. Byť se tato data 

týkala značné části členských zemí EU, Tribunál EU postrádal podložení těchto 

poskytnutých dat například certifikovaným subjektem k ověřování účetních údajů. Jako 

nepostačující byly označeny i dokumenty dokládající reklamu v magazínech napříč 

členskými státy EU a seznam obchodů, protože neříkají nic o vnímání ochranné známky 

relevantní veřejností. K prokázání rozlišovací způsobilosti byl předložen i průzkum, 

který však zkoumal spíše povědomí o značce samotné a to pouze mezi zákazníky 

luxusního zboží, nikoli však mezi relevantní veřejností. Tribunál EU se vyjádřil 

negativně i k fotografiím nejrůznějších subjektů s imitacemi modelů značky Louis 

Vuitton nesoucí vzor Damier, ve kterém opět nespatřoval důkaz toho, že si relevantní 

veřejnost vzor spojuje s konkrétním výrobcem. Tribunál EU poměrně zevrubně 

odůvodnil, proč odvolatel neunesl důkazní břemeno a neprokázal nabytí rozlišovací 

způsobilosti užíváním. O důvodech pro nepřiznání rozlišovací způsobilosti ab initio by 

se dalo polemizovat. Tento případ je specifický i tím, že ochranná známka byla užívána 

celosvětově dekády před svým zápisem na úrovni společenství. Tudíž zůstává otázkou, 

zda v době žádosti o zápis komunitární ochranné známky její vzor Damier již dávno 

nezískal rozlišovací způsobilost užíváním, i kdyby chtěl Tribunál EU trvat na tvrzení, že 

tento vzor je pouhým okrasným prvkem, který využívá každý a relevantní veřejnost si 

ho nespojuje s konkrétním podnikem. 
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 Jak bylo naznačeno v začátku kapitoly, luxusní značky staví na trvanlivosti 

svých výrobků a jejich nadčasovosti, která je spojena nejenom s tradicí značky samotné, 

ale i s tradicí jednotlivých modelů, materiálů a vzorů. Zůstává otázkou, zda se Tribunál 

EU dostatečně vypořádal s historií samotného vzoru, který se jeví jako banální 

maximálně na první pohled. Nicméně je obohacen o útkovou strukturu a konkrétní 

odstíny barev, které jsou pro značku signifikantní již od 19. století. S argumentem, že 

jde o vzor každému známý a běžně užívaný napříč spektrem výrobků by se dalo 

souhlasit i kontrovat s tím, že již ve zmíněném 19. století konkurenti neužívali tento 

vzor z okrasných důvodů, ale s úmyslem těžit z proslulosti známky i výrobků Louis 

Vuitton. Zde se přímo nabízí srovnání s ochrannými známkami tvořenými barvou per 

se, kde by se dala uplatnit totožná argumentace s jednoduchostí ochranné známky a i 

užívání barvy pro nejrůznější výrobky. V tomto konkrétním případě vzoru Damier ani 

nenajdeme jiného konkurenta (v rámci třídy 18) na rozdíl například od případu fialové 

barvy, jejíž dva poměrně blízké odstíny mají zapsány konkurenti Cadbury a Milka.  

6.2 Vůně 

 Vůně představuje jeden z nejsilnějších typů lidské paměti a z tohoto důvodu se 

čím dál tím častěji stává předmětem nejrůznějších marketingových snah. 
80

 Vůně je 

schopna vytvořit poměrně silnou paměťovou stopu a vyvolat tak v člověku nejrůznější 

vzpomínky a prožitky, které má s konkrétní vůní spjaty. V dnešní společnosti, kdy 

především v módě není prakticky možné přijít s čímkoli novým a pravidelně tak 

dochází k návratu již proběhlých módních vln, se vůně může stát poměrně kvalitním 

rozlišovacím prvkem. Jako příklad lze uvést například výrobce bot brazilskou značku 

Melissa, která nabízí své boty vyrobené z inovativního přizpůsobivého gumového 

materiálu „melfex“. Kromě pohodlnosti se však boty zapsaly do povědomí veřejnosti 

svou přidanou hodnotou a to vůní „bubblegum“ (žvýkačky), kterou si boty uchovají po 

několik měsíců. Dá se předpokládat, že Melissa spoléhá i na vytvoření paměťové stopy 
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u zákazníka, když vůně bot je nejznatelnější při pořízení, při vybalení bot z krabice. A 

tato vzpomínka může nejednu zákaznici přimět k opětovné koupi bot této značky. 
81

  

 Zápis čichové známky je však navýsost problematický a to z důvodu základních 

požadavků kladených na ochrannou známku – grafická znázornitelnost a rozlišovací 

způsobilost. Ačkoli je čichová známka bezesporu schopná odlišit výrobky či služby od 

výrobků či služeb jiného podniku, je její vnímání poměrně sporné, protože výsledný 

vjem není zaručen. Řada spotřebitelů čichovou známku například nerozporná vůbec, 

druhá skupina ji rozpozná, ale může ji vnímat buď pozitivně, nebo negativně. První a 

dodnes jedinou čichovou ochrannou známkou, jež byla zapsána na komunitární úrovni 

v roce 2000, představuje „vůně čerstvě posečené trávy“ pro tenisové míčky. Jedná se o 

případ, kdy přihlašovatel ochranné známky s úspěchem tvrdil schopnost slovního 

popisu vůně jako grafického znázornění. Odvolací senát OHIM shledal, že 

harmonizační směrnice nevylučuje zápis čichových známek a spokojil se s předloženým 

slovním popisem vůně, jakožto dostatečného grafického znázornění vůně čerstvě 

posečené trávy. „Vůně čerstvě posečené trávy je výraznou vůní, kterou každý 

bezprostředně rozezná z předchozí zkušenosti. Mnohým vůně či aroma čerstvě posečené 

trávy připomíná jaro, nebo léto, udržované trávníky či hřiště nebo jiné příjemné 

zážitky.“ 
82

 

 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM bylo inspirováno mimo jiné i praxí 

Spojeného Království. To pro ochranné známky striktně vyžaduje grafickou 

znázornitelnost, kterou podle rozhodnutí splňoval jasný slovní popis vůně a uvedení, že 

jde o čichovou známku. 
83

 

 Tato liberální praxe však neměla na britské ani evropské úrovni dlouhého trvání. 

SDEU v roce 2002 stanovil v případu Sieckmann jasná pravidla grafické 

znázornitelnosti ochranných známek. Pan Ralph Sieckmann žádal o zápis čichové 
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ochranné známky pro chemickou látku methyl cinamát u německého patentového a 

známkového úřadu - Deutsches Patent- und Markenamt. Přihláška čichové známky byla 

panem Sieckmanem připravena pečlivě, kdy vůně byla vyjádřena chemickým vzorcem 

v podobě zápisu C6H5-CH = CHCOOCH3, slovně popsána jako „balzámově ovocná 

s jemným nádechem skořice“ a vzorek vůně byl přiložen k přihlášce. Nad to uvedl, že 

vzorky čichové ochranné známky mohou být kdykoli získány v místních laboratořích 

uvedených ve žlutých stránkách. Ochrannou známku však úřad odmítl zapsat 

s odůvodněním, že nesplňuje požadavek grafické znázornitelnosti. Německý soud, který 

se tímto případem následně zabýval, se obrátil na SDEU s předběžnou otázkou. 

K zodpovězení byly předloženy dvě otázky. První otázka směřovala na výklad čl. 2 

harmonizační směrnice, zda schopnost grafického znázornění splňují pouze označení, 

která mohou být vyjádřena přímo ve své viditelné podobě nebo i označení - jako vůně 

nebo zvuky - která nemohou být vnímána vizuálně per se, ale mohou být vyjádřena 

nepřímo za užití určitých pomůcek. Druhá z nich se vztahovala k danému případu a to, 

zda chemický vzorec nebo slovní popis či vzorek nebo snad kombinace všech splňuje 

požadavek grafické znázornitelnosti.  

 Stran první otázky SDEU judikoval, že ochrannou známkou mohou být 

označení, která nelze vnímat vizuálně, za předpokladu, že jsou graficky znázornitelná, 

zejména prostřednictvím obrazů, čar či znaků a znázornění je: 

 jasné, 

 přesné, 

 soběstačné, 

 snadno dostupné, 

 srozumitelné, 

 trvalé, 

 objektivní. 
84 

 V souvislosti s druhou otázkou došel SDEU k závěru, že ani jedna z možností 

nesplňuje požadavek grafické znázornitelnosti. Přičemž chemický vzorec byl prohlášen 

za popis samotné chemické látky, nikoli její vůně, která měla být předmětem známkové 
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ochrany. Ačkoli by mohl být povolen vzorek vůně, SDEU ho shledal nevyhovujícím, 

neboť v čase podléhá změnám zapříčiněných těkáním a jinými jevy a tak nemůže 

vytvořit trvající čichový dojem schopný grafického znázornění. Další úskalí je 

spatřováno v publikaci vzorku, která by nenaplnila požadavek na jasnost a přesnost. 

Slovní popis vůně jako jediný z předložených možností vyhovuje požadavku grafické 

znázornitelnosti. SDEU ho však shledává nedostatečně jasným, přesným a objektivním. 

A přiklání se tak k názoru, vyjádřeném již ve stanovisku generálního advokáta, že 

předchozí rozhodnutí OHIM o umožnění zápisu čichové ochranné známky na základě 

slovního popisu, je zcela ojedinělé a nebude následováno. K poslední předkládané 

možnosti a to kombinaci tří výše zmíněných možností SDEU dodal, že když samy o 

sobě nejsou schopné splnit požadavek grafické znázornitelnosti, jejich spojení mu taktéž 

nedostojí a to především v jasnosti a přesnosti.  

 Rozhodnutí Sieckman nadále představuje de facto nepřekonatelnou překážku pro 

zápis čichových ochranných známek, které nemohou dostát požadavku grafické 

znázornitelnosti. Ze stanoviska generálního advokáta vyplývá, že ani slovní zápis 

získaný za pomoci plynové chromatografie, nebo senzorického vyhodnocení, by nebyl 

shledán postačujícím pro nedostatečnou jasnost a přesnost. 

 V poslední době je však požadavek grafické znázornitelnosti považován za 

zastaralý. V návrhu přepracované Směrnice předložené v roce 2013 je kompletně 

vypuštěna z čl. 2 schopnost grafického ztvárnění. Autor návrhu v požadavku grafického 

ztvárnění spatřuje původce právní nejistoty pro některé netradiční ochranné známky. 

Zdůrazňuje především, že požadavek grafického ztvárnění je překonaný v tom smyslu, 

že ztvárnění těchto ochranných známek jinými než grafickými prostředky je vhodnější 

než ztvárnění grafické, jestliže umožňuje přesnější identifikaci známky a tím především 

posiluje právní jistotu. „Nově navrhovaná definice neomezuje přípustné prostředky 

ztvárnění na grafické nebo vizuální, ale otevírá možnost zapsat známky, které mohou 

být ztvárněny technologickými prostředky, jež poskytují dostatečné záruky.“ 
85

 Z návrhu 

je patrné, že cílem není otevřít cestu pro neomezený počet způsobů ztvárnění označení, 

ale zavést větší flexibilitu do poměrně rigidního systému. 
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6.2.1 Parfémy 

 V souvislosti s luxusními značkami je třeba upřít pozornost na parfémy, které se 

staly zcela nedílnou součástí nabídky jejich produktů. Prodej parfémů luxusním 

značkám přináší značný zisk a pro zákazníky představuje pomyslný vstup do světa 

luxusu. Chtělo by se říci, že zní více než logicky, aby byly parfémy obecně předmětem 

ochrany duševního vlastnictví. Bohužel možnosti ochrany parfémů jsou dnes velmi 

limitované. O tom se přesvědčila především značka Chanel se svým nejpopulárnějším 

dámským parfémem na světě N°5, jehož historie sahá až do roku 1921 k samotné 

zakladatelce značky Coco Chanel, a o kterém platí, že každých 55 vteřin se prodá jeden 

jeho flakón. 

 V roce 1994 se značka Chanel ve Spojeném Království pokusila zaregistrovat 

parfém N°5 jako ochrannou známku, která byla slovně popsána jako aldehydická 

květinová vůně s hlavou (dominantní vůní) z aldehydů, bergamotu, citrónu a neroli. 

Srdce (střední tóny) parfému představuje elegantní květinová vůně z jasmínu, růže, 

konvalinky, kosatce a ylang-ylang. Základ (nízké tóny) pak tvoří smyslná ženská vůně 

ze santalu, cedru, vanilky, jantaru, cibetu a pižma. Vůně je známá pod názvem N°5, 

který si nese od svého počátku, představení chemikem Ernstem Beaux. Coco Chanel si 

z několika parfémů připravených podle svého zadání vybrala vzorek s číslem 5. Neboť 

vzorek parfému číslo 5 nejlépe odpovídal jejím vzpomínkám z mládí a samotné číslo 5 

pro ni mělo silnou symbolickou hodnotu. 
86

 

 Žádost o registraci však přišla v době, kdy v účinnost vstoupil The United 

Kingdom Trade Marks Act 1994, který implementoval harmonizační směrnici. Chanel 

se svou přihláškou neuspěl ze dvou důvodů. Prvním byl fakt, že slovní popis parfému 

nesplňoval požadavek grafické znázornitelnosti. Druhým důvodem byl závěr, že parfém 

představuje samotný produkt a neindikuje původ výrobku. 
87
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 Otázka možnosti ochrany parfémů tak zůstává v kategorii ochranných známek 

velmi nejistá. Z tohoto důvodu se objevují snahy nahlížet na parfém jako na autorské 

dílo. Mezi nejvýznamnější rozhodnutí týkající se této otázky, patří rozhodnutí 

nizozemského soudu ve věci Lancôme vs. Kecofa z roku 2006. 
88

 Mezi nejúspěšnější 

parfémy značky Lancôme patří parfém s názvem Trésor, registrovaný v Beneluxu od 

roku 1985. V roce 1993 se na trhu objevil parfém nesoucí název Female Treasure 

společnosti Kecofa. Případ se dostal až k nejvyššímu soudu, který judikoval, že Kecofa 

se užíváním názvu Female Treasure dopouští porušování ochranné známky Trésor, jež 

se do angličtiny překládá právě jako treasure. Průlomovým je až další výrok soudu, 

kterým zakázal další užívání vůně Female Treasure, která je reprodukcí vůně Trésor. 

Bylo judikováno, že parfém může být předmětem autorskoprávní ochrany. Nizozemský 

autorský zákon totiž umožňuje ochranu de facto čehokoli, co je vnímatelné a originální. 

A to parfém podle závěrů soudu splňuje. Odlišuje však substanci, která je vytvářena, 

aby produkovala vůni a vůni samotnou, která má být předmětem ochrany. Vůni 

připodobňuje obsahu knihy a substanci papíru, na němž je kniha napsána. 
89

  

 Problém je spatřován v situaci, kdy substance není tvořena ze stejných 

ingrediencí, ale kdy vůně jsou shodné. I v tomto případě byl žalovanou stranou namítán 

fakt, že vnímání vůní je příliš subjektivní. S tím se soud vyrovnal konstatováním, že 

vnímání je vždy do určité míry subjektivní a tento objektivní fakt tak nečiní větší potíže. 

Trésor splnil i požadavek originality, kdy značka Lancôme poukázala na doklady 

zdlouhavého procesu výroby a pečlivého výběru všech ingrediencí ze stovek na 

konečných 26 čichových prvků. Soud vyjádřil názor, že dílo nemusí být nové 

v objektivním smyslu, musí však být subjektivně originální a případná namítaná 

odvozenost parfému musí být prokázána tím, kdo se jí dovolává, což se v tomto případě 

nestalo. Naopak soud konstatoval, že samotný fakt, že parfém zapadá do určitého stylu, 

nebo vychází z určité tradice, nepostačuje ke konstatování neoriginality. Parfém Trésor 

tak považuje za dílo originální, nesoucí osobní stopu svého autora, které může být 

považováno za dílo pod ochranou autorského zákona. 
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 Lancôme svá tvrzení podložil expertním posudkem, obsahujícím fyzikálně 

chemickou analýzu zmíněných parfémů. Výsledkem byla shoda 24 prvků z 26, přičemž 

zbývající pětadvacátý prvek byl nahrazen levným substitutem. Název parfémy nesly 

„stejný“, byť tento závěr nebyl soudem prvního stupně zprvu uznán. Vizuální podoba, 

byť Kecofa neužila shodný flakon, ani krabičku, vyvolává dojem podobnosti.   

  

Obrázek 12 Lancôme 

 

Obrázek 13 Kecofa 
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 Parfém Trésor byl i předmětem rozhodování francouzských soudů. V roce 2006 

byla rozhodnutím ve věci Bsiri-Barbir vs. Haarmann & Reimer zavedena praxe, že vůně 

parfému vzniklá zkombinováním esencí není vytvořením (per se) díla a nemůže tak být 

předmětem autorskoprávní ochrany. Projednáváno bylo ukončení pracovního poměru 

francouzské parfumérky s německou společností vyrábějící parfémy a následné 

nevyplácení licenčních poplatků, které parfumérka nárokovala z titulu autorského práva 

k úspěšnému parfému Dune. Soud shledal, že parfém je pouhým produktem aplikování 

„know-how“ a jako takový je nezpůsobilý vyjádřit originální otisk autorovy osobnosti, 

který je vyžadován pro autorské dílo. 
91

 Navíc k pojetí parfuméra jako umělce se 

vyjádřil velmi odmítavě, přičemž zástupce této profese připodobnil k řemeslníkům, jako 
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tesařům, klempířům. Jinými slovy, jejich práci označil za neschopnou autorskoprávní 

ochrany. 
92

 

 Ačkoli se na tuto praxi snáší řada kritik, je stále následována soudy. Naposledy 

v roce 2013 kasační soud potvrdil rozhodnutí odvolacího soudu v Nancy ve věci 

Lancôme, GA Modefine a Prestige s odůvodněním: „autorské právo chrání umělecké 

výtvory v jejich objektivní vnímatelné podobě pouze za předpokladu, že jde o konkrétní 

formu natolik určitelnou (identifikovatelnou), s dostatečnou přesností a distinktivitou, 

aby byla umožněna její komunikace. Z tohoto důvodu tedy vůně parfému (pokud 

pomineme její výrobní proces, který sám o sobě není duševním výtvorem) nenabývá 

takovéto charakteristické formy a nemůže být předmětem autorskoprávní ochrany, pro 

kterou tedy není dán žádný důvod.“  
93

 

6.3 Poziční ochranná známka 

 Poziční ochrannou známku lze definovat jako označení, umístěné na zvláštním 

místě produktu v konstantní velikosti nebo proporci k produktu.
94

 Jedná se o označení, 

které by často samo o sobě nemohlo sloužit jako ochranná známka, tedy odlišovat 

výrobky či služby jednoho výrobce od druhého. Právě ono umístění často přináší 

označení distinktivitu. Mohou se vyskytovat v podobě nejrůznějších knoflíků, odznaků 

či štítků jako například červený štítek s nápisem Levi‘s umístěný vertikálně do švu 

zadní kapsy džínových kalhot. Zcela určitě by definici naplnily i označení luxusních 

značek, která můžeme běžně potkávat a které se staly pro značky signifikantní. 

Příkladem může být písmeno „H“, které značka Hermѐs užívá jako sponu u pásků, 

náramků či kabelek. 
95

  V případě luxusních vozů by jistě šlo i o znak Mercedesu, jehož 
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umístění je spjato s okrajem přední kapoty vozu. Stejně tak v případě Rolls Royce pak o 

jeho postavičku „spirit of ectasy“ umístěnou na obdobném místě.  

 Pravděpodobně nejznámější poziční ochrannou známku představují tři pruhy 

značky Adidas. Označení tvoří vertikální rovnoběžné proužky stejné šířky skloněné od 

vrchní části boty (od tkaniček) k podrážce, jejichž barva kontrastuje se základní barvou 

bot. V této souvislosti se nabízí zmínit případ „tři vs. dva pruhy“, který SDEU rozhodl 

21. 5. 2015 pod spis. zn. T-145/14. 
96

 

  

Obrázek 14 Adidas  Obrázek 15 BVBA Shoe Branding 

Europe 
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 Společnost Shoe Branding Europe BVBA podala v roce 2009 přihlášku 

k registraci ochranné známky společenství pro výrobky 25. třídy, dle Niceského třídění. 

Ochrannou známku definovala jako poziční známku tvořenou ze dvou paralelních čar 

na povrchu boty sahajících od podrážky, sklánějících se směrem k patě, sahajících ke 

kotníku. Po zveřejnění přihlášky v Bulletinu ochranných známek společenství vznesla 

společnost Adidas AG námitky podle čl. 41 Nařízení. Argumentováno bylo mimo jiné 

registrovanými staršími figurativními známkami. Jak známkou společenství - 

zaregistrována v roce 2006 pod číslem 3517646 pro třídu 25 podle Niceského třídění 

(obrázek 12), tak ochrannými známkami registrovanými pro tu samou skupinu výrobků 

v Německu. Odvolací senát OHIM zamítl námitky s tím, že neshledal namítané 

porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) ani čl. 8 odst. 5 Nařízení. Kvůli počtu pruhů a jejich 
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umístění na botě nejsou hodnocené ochranné známky podobné. I když vzal odvolací 

senát v potaz reputaci starších ochranných známek, došel k závěru, že výše zmíněné 

rozdíly jsou dostatečné k vyloučení podobnosti záměny u veřejnosti, v rozumné míře 

dobře informované, pozorné a obezřetné. Tyto odlišnosti považoval jako determinující a 

vyjádřil názor, že je nepravděpodobné, aby si relevantní část veřejnosti tyto dvě 

ochranné známky spojovala, bez ohledu na reputaci známky starší. 

 Rozhodnutí odvolacího senátu o zamítnutí námitek Adidas AG však bylo SDEU 

zrušeno. SDEU připomněl, že projednávaná poziční známka je spjata se sportovní 

obuví, kterou si sice kupuje téměř každý, ale relevantní veřejnost tvoří průměrný 

spotřebitel, jehož stupeň pozornosti musí být při nákupu sportovní obuvi považován za 

průměrný. SDEU rovněž uvedl, že průměrný spotřebitel známku vnímá jako celek a 

neanalyzuje její detaily. 
98

 A tak závěr odvolacího senátu, že rozdíly budou 

zaznamenány spotřebiteli, kteří si všímají detailů, neobstojí.  SDEU je toho názoru, že 

umístění pruhů na povrchu bude průměrným spotřebitelem snadno a bezprostředně 

zaznamenáno jako prvek podobnosti. Naproti tomu, rozdíly budou odhaleny až po 

důkladnější prohlídce. Projednávanému rozhodnutí je dále vytýkán přílišný důraz na 

počet pruhů a naopak nezohlednění stejné šířky pruhů, jejich rovnoběžnosti, stejné 

vzdálenosti, stejně jako jejich barevný kontrast se zbytkem boty. „V potaz musí být vzat 

celkový dojem, který známky vyvolávají, a ten je do určité míry podobný.“ 
99

  

 Odvolací senát správně poznamenal, že starší ochranná známka má velmi dobré 

jméno v rámci sportovní obuvi a oblečení. SDEU doplnil, že čím vyšší distinktivita 

starší známky, tím vyšší bude pravděpodobnost záměny, kterou v tomto případě shledal 

a z tohoto důvodu anuloval rozhodnutí odvolacího senátu zamítající námitky Adidas 

AG. 

 Mezi známé poziční ochranné známky patří také červený proužek s nápisem 

Levi’s umístěný v levém švu pravé zadní kapsy džínových kalhot společnosti Levi 
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Strauss. Levi Strauss je držitelem několika ochranných známek souvisejících se 

zmíněným pozičním označením. Jde o figurativní ochrannou známku společenství 

tvořenou štítkem s nápisem „Levi‘s“ zapsanou v roce 2002 (obrázek č. 16), německou 

slovní a obrazovou známku zapsanou v roce 1977 (obrázek č. 17) a především o 

figurativní ochrannou známku společenství zapsanou v roce 2005 sestávající se 

z červené obdélníkové etikety z textilního materiálu, která je všita a vyčnívá z vrchního 

levého švu zadní kapsy kalhot, šortek nebo sukní. (obrázek č. 18). 
100

  

   

Obrázek 16 

Ochranná známka 

společenství Levi's 
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Obrázek 17 Ochranná 

známka obrazová Levi's 

zapsaná v Německu 
102

 

Obrázek 18 Ochranná 

známka společenství Levi's 
103

 

 

 

 Zmíněné poziční označení se stalo předmětem sporu a pozdějšího rozhodování 

SDEU ve věci Colloseum Holding AG vs. Levi Strauss C-12/12 ze dne 18. 4. 2013. 

Společnost Colloseum uvedla na trh džínové kalhoty značek COLLOSEUM, S. MALIK 

a EURGIULIO. Tyto kalhoty měly na pravé zadní kapse červené obdélníkové textilní 

štítky, které jsou všité do horního pravého vnějšího švu kapsy a jsou na nich uvedeny 

výše zmíněné značky či nápis „SM JEANS“. Levi Strauss se u soudu domáhal zejména 
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zákazu tyto džíny uvádět na trh. Společnost Colloseum se u soudu bránila 

nedostatečným užíváním ochranné známky vyobrazené na obrázku 18. Německý soud 

projednávající vzniklý spor se na SDEU obrátil s předběžnými otázkami týkajícími se 

výkladu užívání podle čl. 15 odst. 1 Nařízení. Konkrétně, zdali ochranná známka, která 

představuje jeden z prvků kombinované ochranné známky a získala rozlišovací 

způsobilost jen užíváním kombinované ochranné známky, se může užívat způsobem 

umožňujícím zajistit zachování práv jejího majitele, když se užívá jen kombinovaná 

ochranná známka? SDEU ve svém rozhodnutí vyšel z významu rozlišovací způsobilosti 

ochranné známky, mimo jiné i s odkazem na konstantní judikaturu SDEU, a tedy že tato 

ochranná známka umožňuje identifikovat výrobek, pro který je zápis požadován, jako 

pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tento výrobek od výrobků jiných 

podniků.  

 „Pokud jde o získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky za účelem jejího 

zápisu užíváním ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, Soudní dvůr v rámci čl. 3 

odst. 3 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují 

právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; 

Zvl. vyd. 17/01, s. 92), přičemž toto posledně uvedené ustanovení v podstatě odpovídá 

uvedenému ustanovení nařízení č. 40/94, rozhodl, že získání této způsobilosti může 

vyplývat jak z užívání prvku této ochranné známky jako součásti zapsané ochranné 

známky, tak z užívání odlišné ochranné známky společně se zapsanou ochrannou 

známkou. V obou případech stačí, že v důsledku tohoto užívání zúčastněné kruhy 

skutečně vnímají výrobek nebo službu označené pouze ochrannou známkou, jejíž zápis 

je požadován, jako pocházející z určitého podniku (rozsudek ze dne 7. července 2005, 

Nestlé, C-353/03, Sb. rozh. s. I-6135, bod 30).“ 
104

 

 Velmi podobný případ pozičního označení lze spatřovat v textilním štítku 

připevněném kovovým knoflíkem na uši plyšových hraček, především medvědů. 

Bezesporu se jedná o „poznávací značku“ výrobků německé společnosti Steiff založené 

v roce 1880. „Knopf im ohr“ neboli knoflík v uchu se stal neodmyslitelnou součástí 

plyšových hraček značky Steiff a v roce 1904 byl pro lepší ochranu proti padělatelům 
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zapsán jako ochranná známka ve státě svého původu - Německu. Společnost Steiff 

chtěla své označení ochránit i na úrovni společenství, nicméně konečným rozhodnutím 

Tribunálu EU byly její snahy zmařeny. Tribunál EU potvrdil názor OHIM, že toto 

poziční označení nelze zapsat z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti. Textilní 

štítky a nejrůznější knoflíky považuje Tribunál EU za zcela běžnou součást plyšových 

hraček. Štítek uchycený na uchu shledává jako dekorativní element, nebo i funkční 

element, protože se sestává ze štítku. Jako takový tedy štítek uchycený knoflíkem 

nepovažuje za jedinečný a nemůže tak ukazovat na původ výrobku. Pro rozhodování o 

zápisu schopnosti pozičního označení Tribunál EU označil za irelevantní i fakt, že toto 

označení užívá pouze výrobce Steiff. 
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Obrázek 19 „Knopf im ohr“ 
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 Obrázek 20 „Knopf im ohr“ 
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 Steiff využívá toto poziční označení ve spojení i s jinými barevnými variacemi, 

které slouží k označení limitovaných edic (černý nápis na bílém štítku) a také 

speciálních edic vyrobených na zakázku pro jednotlivce nebo země (červený nápis na 
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bílém štítku). Tyto informace jsou známy zcela určitě minimálně sběratelům plyšových 

hraček, neboť jsou mimo jiné veřejně dostupné. 
109
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Závěr 

 Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala problematiku ochranných 

známek s dobrým jménem, neboť význam tohoto poměrně nového institutu stále stoupá. 

Dobré jméno neboli reputace představuje přidanou hodnotu ochranné známky, které se 

snaží dosáhnout prakticky každý majitel ochranné známky, respektive soutěžitel.  

 Nepochybně je institut dobrého jména spjat s výrobky a službami napříč 

spektrem, nicméně pozornost je v této práci upřena na luxusní značky. Důvodem pro 

toto zaměření je významnost reputace pro jednotlivé luxusní značky. Při srovnání 

postavení ochranných známek například spotřebního zboží a ochranných známek 

luxusních značek docházíme k závěru, že pro luxusní značky je pověst mnohdy 

samotnou podmínkou jejich existence. Zatímco u ochranných známek spotřebního zboží 

by újma na reputaci v delším časovém horizontu rozhodně nutně neznamenala konec 

působení značky na trhu. Důvodem proč dobré jméno a jeho udržení není tak zásadní 

pro jiné než luxusní značky je prostý. Nikoli luxusní značky si v případě újmy na své 

pověsti mohou pomoci nástroji jako je typicky úprava ceny, což je v případě luxusních 

značek nemyslitelné kvůli jejich povaze. Z tohoto důvodu se nabytí a udržení reputace 

nejenom v intencích marketingu, ale především práva, stává alfou a omegou právě pro 

luxusní značky. 

 Dobré jméno představuje pro značku vyšší míru ochrany, kterou lze spatřovat i v 

institutu netradičních ochranných známek v tom smyslu, že představují další krok v širší 

ochraně ochranných známek, byť na jiné úrovni. Z tohoto důvodu je poslední část práce 

věnována právě vybraným netradičním ochranným známkám. 

 Zmíněné druhy netradičních ochranných známek a relevantní rozhodnutí byly 

vybrány zcela záměrně pro ilustraci obtížnosti pojetí rozlišovací způsobilosti. Na první 

pohled by se mohlo zdát, že vztah mezi dobrou pověstí a tímto tématem není příliš 

blízký. Na druhou stranu, když vyjdeme ze smyslu známkoprávní ochrany, která již 

neslouží primárně k ochraně spotřebitele, ale je významných institutem v hospodářské 

soutěži, dojdeme k závěru, že ačkoli je dobrá pověst značek chráněna dostatečně, tak 

vývoj společnosti si žádá ochranu ještě širší. Jako trend se ukazuje využívání i dalších 

druhů - netradičních druhů ochranných známek, kde rozlišovací způsobilost představuje 
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jedno z klíčových témat. Pro netradiční označení je charakteristická jejich omezenost a 

tak se zcela logicky objevují obavy z jejich monopolizace. Tyto obavy jsou 

opodstatněny jen v některých případech, nikoli v jejich většině.  

 Ve zmíněných rozhodnutích najdeme řadu společných prvků. Vystupují v nich 

společnosti založené již v 19. nebo 20. století osobnostmi, jejichž odkaz si nesou do 

současnosti a jejichž výrobky se ve svém oboru staly doslova kultovními. V očích laika 

by se probíraná rozhodnutí mohla zdát až protichůdná a zcela oprávněně by si tak mohl 

položit otázku, proč je textilní štítek nesoucí název značky jednou ochrannou známkou 

s vysokou rozlišovací způsobilostí a podruhé je označen jako zcela nedistinktivní a to 

navíc ve spojení s kovovým knoflíkem.  

 Z právního hlediska je však třeba podrobit případy drobnohledu. Mnohdy se 

společnosti spoléhají na to, že OHIM nebo později Tribunál EU či SDEU dojde 

k závěru, že ochranná známka má inherentní rozlišovací způsobilost. Podceňují tak 

druhou rovinu a to je získaná rozlišovací způsobilost. Její prokázání je méně teoretické 

než inherentní, vyžaduje však pečlivou přípravu relevantních podkladů. Problémem 

zůstává, co přesně bude pro instituce relevantní, rozhodující.  

 V případě luxusních značek, které bojují především s levnými kopiemi svých 

výrobků, se de facto až odmítání důkazů o padělcích s jejich označeními, jako 

nedostatečným důkazem jejich distinktivity, jeví jako velmi nešťastné. Otázkou zůstává, 

zdali je chyba na straně společností, které se do jisté míry opodstatněně domnívají, že 

diskutované označení je přeci jasně distinktivní a ukazuje na svůj původ, svého výrobce 

a podceňují tak vážnost situace, kdy nedojde k prokázání jejich tvrzení a následně pak 

případ prohrávají. Nebo zdali je chyba v rozhodování evropských institucí, které často 

opomíjí fakt, že ochranné známky neexistují ve vakuu, ale naopak ve velmi tvrdém 

soutěžním prostředí.  

 Rozhodování evropských institucí ve věcech ochranných známek je často 

vyčítán přílišný formalismus a odtržení od reality. V mnou vybraných případech 

odmítnutí zaregistrovat označení, nebo dokonce zrušení jeho registrace, se setkáváme 

s velkou mírou formalismu a naopak nulovou reflexí stavu hospodářské soutěže. 

Zavedené značky, které například získaly své dobré jméno již v minulém či 
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předminulém století, se pak ocitají v horším postavení než nezavedené nebo nově 

vstupující subjekty na trh. Kdy není brán zřetel na faktory, jako je doba působení na 

trhu, dobré jméno a faktory jako velikost nebo významnost společnosti, její přínos pro 

hospodářství jsou absolutně opomíjeny. A to vše mnohdy pouze ze strachu, že by mohl 

vzniknout monopol například u zmíněné šachovnice pro módní kožené a nekožené 

doplňky. Otázkou je, zdali by vznik monopolu právě například v tomto případě bránil 

jakémukoli společenskému pokroku tak, jak to hrozí u jiných druhů průmyslového 

vlastnictví, nebo obecně přinesl nějaké negativní jevy. Domnívám se, že nikoli.  

 Jako další nedostatek spatřuji nezohledňování motivací napadatelů takovýchto 

známek. Nejčastěji skloňovaným důvodem je absence distinktivity. Když vyjdeme 

z názoru SDEU, že čím vyšší distinktivita, tím vyšší možnost záměny, je tedy 

s podivem, že tyto subjekty stojí o jejich zrušení, když jsou podle jejich tvrzení 

nedistinktivní a v hospodářském styku z tohoto důvodu de facto bez významu. 

Nezohledňování výše zmíněného vyvolává přinejmenším řadu otázek a opět nás přivádí 

k přílišnému formalismu. 

 Téma parfémů a jejich ochrany představuje poměrně rozsáhlou problematiku, 

která nemohla být postihnuta v celé své šíři. Jestliže však dojde k vypuštění požadavku 

grafické znázornitelnosti, jak bylo nastíněno výše, a dojde k posunu v přístupu 

evropských institucí obecně, domnívám se, že cesta pro registraci parfémů jako 

ochranných známek bude otevřena. Argument, že vůně parfému je samotným 

výrobkem, nikoli jeho označením a je tedy zcela nemyslitelná, jako ochranná stránka, je 

na první pohled platný. Dle mého názoru však pojem „vůně“ a „parfém“ nejsou totožné. 

Parfém zde představuje výrobek, od něhož spotřebitel očekává překrytí pachů a líbivou 

vůni. Ale konkrétní vůně pak představuje označení, které odlišuje jednotlivé parfémy. 

Nebo jinými slovy substanci, která představuje papír pro své dílo.  

 Dle mého názoru by mělo dojít k odstranění nejrigidnějších ustanovení a 

rozhodovací praxe by měla dbát především na smysl existence ochranných známek a 

hodnotit je nikoli jen v intencích legislativních aktů, ale především také v kontextu 

hospodářské soutěže. 
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Seznam zkratek 

EU  Evropská unie 

OHIM  Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu 

NSS  Nejvyšší správní soud 

SDEU  Soudní dvůr Evropské unie 

ÚPV  Úřad průmyslového vlastnictví 

WIPO  Světová organizace duševního vlastnictví 

WTO  Světová obchodní organizace 

ZOZ  Zákon o ochranných známkách 
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Resumé v českém jazyce 

Známky s dobrou pověstí se zaměřením na luxusní značky 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou ochranných známek s dobrým jménem, 

jakožto užší skupiny ochranných známek, pro něž je příznačná širší ochrana. První části 

této práce jsou věnovány úvodu do známkového práva, zejména zařazení známkového 

práva v systému práva, popsání principů ovládajících toto právní odvětví a především 

seznámení se s prameny českého známkového práva za pomoci výčtu jednotlivých 

předpisů s jejich hlavním přínosem. Část třetí a čtvrtá je pak již věnována samotnému 

institutu ochranné známky s dobrým jménem a jejím specifikům, kdy ta je rozebírána 

i za pomoci komparace s ochrannou známkou všeobecně známou, neboť jsou tyto dva 

instituty spjaty svým společným historickým vývojem, kterému se diplomová práce 

věnuje též. V části páté pak dochází k definování pojmu luxusních značek pro potřeby 

diplomové práce, kde je prostřednictvím rozboru vlastností luxusních značek postižen 

význam reputace pro luxusní značky, který je dále rozváděn na pozadí konkrétních 

soudních rozhodnutí nejen evropských institucí. V závěrečné části diplomové práce jsou 

prezentována vybraná rozhodnutí týkající se netradičních ochranných známek, neboť i 

ty představují vyšší míru ochrany, byť na jiné úrovni, a tak s institutem dobrého jména 

souvisejí, především v kontextu známkoprávních trendů, které budou nastíněny. 

Klíčová slova: ochranné známky s dobrým jménem, reputace, ochranné známky 

všeobecně známé, luxusní značky, netradiční ochranné známky 
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Resume in English 

Trade marks with reputation with special view to luxury brands 

This diploma thesis deals with trade marks with reputation materia as a subgroup of 

trade marks connected with greater protection. First parts of this thesis are dedicated to 

an introduction to the trade mark law, in particular the inclusion of trade mark law in the 

legal system, principles governing this branch of law description and especially 

familiarization with the Czech trade mark law sources through an enumeration of the 

individual regulations, along with their significance. Parts three and four then are 

focused on the concept of trade mark with reputation and the specifics analysed also by 

comparison with the famous trade mark, because these two concepts are united in their 

development, which is also described. In the fifth part, the concept of luxury brands is 

described for the purposes of this thesis, where importance of reputation for luxury 

brands is covered through luxury brands characteristics analysis, and expanded in the 

context of individual court decisions, not only the European institutions. The final part 

of this thesis presents selected decisions relating to non-traditional trade marks as they 

constitute a higher level of protection, even though at different level, and thus they are 

related to the concept of reputation, especially in the context of trade mark law trends 

that will be outlined. 

Key words: trade marks with reputation, reputation, famous trade marks, luxury brands, 

non-traditional trade marks 


