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1. Seznam použitých zkratek 

autorský zákon zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

(autorský zákon) 

Bernská úmluva Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých 

děl ze dne 9. září 1886. V ČR vyhl. 133/1980 Sb., ve 

znění vyhl. 19/1985 Sb. 

Dohoda TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu 

vlastnictví ze dne 22. prosince 1994 (Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Rights) 

Listina Listina základních práv a svobod 

občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Pařížská úmluva Pařížská úmluva na ochranu průmyslového 

vlastnictví ze dne 20. března 1883. V ČR vyhl. 

64/1975 Sb., ve znění vyhl. 81/1985 Sb. 

trestní zákoník zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

Úřad Úřad průmyslového vlastnictví v Praze 

zákon o ochraně spotřebitele zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 

znění pozdějších předpisů 

zákon o ochranných známkách zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o 

změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 

přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o soudech a 

soudcích), ve změně pozdějších předpisů, (zákon o 

ochranných známkách) 

zákon o vymáhání práv z 

průmyslového vlastnictví 

zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z 

průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na 

ochranu průmyslového vlastnictví, (zákon o 

vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) 
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2. Úvod 

V posledních letech dochází ke stále užšímu propojování umění a obchodu. Na straně 

spotřebitelů je silná poptávka po produktech, které jsou krásné a jedinečné a se kterými 

se mohou identifikovat. Za originalitu, nevšednost a určitou auru výjimečnosti výrobků 

a služeb jsou často ochotni zaplatit mnohem více než za jejich utilitární hodnotu. 

Podnikatelé si toho jsou vědomi a vynakládají značné prostředky k budování pověsti 

svých produktů, které této poptávce vyjdou vstříc. K tomu je umění ideálním 

prostředkem.  

 Umění se díky svému obchodnímu potenciálu stalo každodenní součástí 

praktického života všech, už není jen formou potěšení samo o sobě. Je tak mnohem 

dostupnější, běžnější. Tím dochází k rozšiřování jeho forem, ale současně 

 i k rozmělňování jeho chápání. Ne vždy je snadné určit, co je projevem umění a co 

spíše podnikatelským záměrem. A ne vždy je nutné tyto dvě oblasti oddělovat. 

 Právo poskytuje k prosazování a ochraně obou rozdílné nástroje, jež odráží 

jejich specifika. Ochranu umění jakožto výsledků tvůrčí činnosti, jejichž znakem  

v žádném smyslu nemusí být obchodní využitelnost, poskytuje autorské právo. Ochranu 

průmyslově využitelných výsledků i netvůrčí činnosti poskytují rozličná práva 

průmyslová a mezi těmito také práva k ochranným známkám. Ta chrání označení 

užívaná výhradně v obchodě. Jejich znakem naopak není sepjetí s lidskou duševní 

činností. Obě tyto ochrany jsou postaveny na zcela odlišných základech a zdánlivě 

existují nezávisle vedle sebe. Ve skutečnosti však dochází k jejich častému prolínání, 

stejně jako dochází k prolínání umění a podnikání. 

 Tato práce se zabývá teoretickými základy obou těchto ochran jakožto  

i situacemi, ke kterým v praxi dochází. Cílem je ukázat obě ochrany ve vzájemné 

souvislosti a na základě toho dojít k závěrům, jakým způsobem je lze kombinovat,  

zda je jejich současné pojetí vyhovující a v čem je případně prostor pro změny. Zatímco 

umění a podnikání se budou prolínat a vyvíjet přirozeně, právní pojetí jejich ochran  

se bude tomuto vývoji zpravidla zpětně přizpůsobovat. Nedojde-li k potřebnému 

přizpůsobení, může sama právní úprava uvedený vývoj i brzdit, či praktické situace 

činit zbytečně komplikovanými. 
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2.1. Struktura práce 

Tato práce je členěna na osm kapitol, jež jsou dále členěny na dvě úrovně podkapitol.  

 V první kapitole je uveden seznam použitých zkratek. Kapitola druhá obsahuje 

úvod do problematiky souběhu autorskoprávní a známkoprávní ochrany  

a je v ní vymezen cíl této práce.  

 Ve třetí kapitole je pojednáno o pojetí autorskoprávní a známkové ochrany  

v širších právně-teoretických souvislostech, jež usnadňují pochopení dalších částí této 

práce. 

 V kapitole čtvrté je pojednáno o autorském právu a autorskoprávní ochraně.  

V kapitole páté je pojednáno o právu ochranných známek a známkové ochraně. Obě 

tyto kapitoly vycházejí z nastíněných teoretických východisek a pojetí právních odvětví 

nehmotných statků a duševního vlastnictví. Kapitoly shrnují platný právní stav v České 

republice jakožto i mezinárodní souvislosti uplatňování těchto ochran. Rozdělení první 

úrovně podkapitol je u kapitoly čtvrté i páté totožné. To umožňuje čtenáři lépe  

si uvědomit vztah, souvislosti, ale i odlišnosti obou těchto právních institutů, jež jsou 

zároveň v textu vždy zdůrazněny. 

 V kapitole šesté je pak pojednáno o souběhu obou ochran jakožto hlavnímu 

tématu této práce. Na základě poznatků z kapitoly čtvrté a páté je rozebráno, jakým 

způsobem k souběhu dochází a jaké situace přináší. Souběh je rozebrán nejprve  

z pohledu porušitelů autorských a známkových práv a následně z pohledu subjektů, jimž 

ochrany svědčí. Problematika je vždy ilustrována na příkladech z praxe. Poslední 

podkapitola šesté kapitoly rozebírá příkladný spor o značení PRIM před českými soudy 

a před Úřadem a uvádí jejich vybraná rozhodnutí. Na sporu je ilustrována zejména 

problematika kolize obou ochran.  

 V kapitole sedmé jsou shrnuty poznatky této práce a jsou zde uvedeny úvahy  

de lege ferenda. 

 Kapitola osmá obsahuje seznam použitých zdrojů.  
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3. Obecně k autorskoprávní a známkoprávní ochraně 

Právo na soudní a jinou právní ochranu je v českém právním řádu zakotveno na ústavní 

úrovni v čl. 36 odst. 1 Listiny: "Každý se může domáhat stanoveným postupem svého 

práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu." 

Předmětem této ochrany může být jakékoliv subjektivní právo, které je garantováno 

právním řádem
1
. Sama Listina obsahuje imperativ k ochraně autorských práv, když  

v čl. 34 odst. 1 stanoví, že "práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna 

zákonem"
2
. Zákonodárce tak stanovil subjektivní autorská práva v autorském zákoně, 

ale nad rámec tohoto ústavního předpokladu také subjektivní známková práva v zákoně 

o ochranných známkách.  

3.1. Předmět autorskoprávní a známkoprávní ochrany  

Samo právo na soudní a jinou právní ochranu je subjektivním právem vůči státu
3
. Obsah 

tohoto práva na ochranu nebude vždy stejný, nýbrž se bude lišit podle povahy 

subjektivního práva, jež má být chráněno. Jak bude pojednáno dále v podkapitolách 4.1 

a 5.1, předmětem autorskoprávní ochrany jsou autorská díla a práva z nich plynoucí  

a předmětem známkoprávní ochrany jsou ochranné známky a práva z nich plynoucí.  

Pro zjištění obsahu autorskoprávní a známkoprávní ochrany je tedy třeba nejprve 

analyzovat povahu těchto práv a dojít k závěrům, jakým způsobem mohou být tato 

práva narušena. Způsob narušení se bude dále odvíjet také od toho, jaký z předmětů 

zásahu byl dotčen
4
. Tím může být samotný subjekt práva (osoba, jíž právo svědčí), 

předmět subjektivního práva (konkrétní nehmotný statek), nebo právní důvod 

subjektivního práva (právní skutečnost), a ty se budou u autorských práv a práv  

z ochranných známek často lišit.   

                                                        
1
 KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 3., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 

382. 
2
 Tento imperativ se nevztahuje pouze na autorská práva, ale na práva z ochranných známek jej pro jejich 

netvůrčí povahu vztáhnout nelze. Blíže k tomu v podkapitole 5.1. 
3
 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 213. 

4
 Tamtéž, s. 215. 
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 K dosažení těchto cílů je nezbytné nejprve instituty autorských práv a práv 

plynoucích z ochranných známek zařadit do širších souvislostí a příslušných právních 

odvětví, aby bylo možné následně aplikovat zásady tato odvětví ovládající. 

3.2. Práva k nehmotným statkům a práva duševního vlastnictví 

Autorská práva a práva z ochranných známek jsou zařazována do tradičních kategorií 

práv k nehmotným statkům a práv duševního vlastnictví. Tyto pojmy se často objevují 

ve vzájemné souvislosti, nejde však o pojmy synonymní
5
. Ani jeden z těchto pojmů 

není v českém právním řádu definován, proto je třeba se pro jejich vymezení zaměřit  

na obecně přijímané názory právní nauky. 

3.2.1. Nehmotné statky 

Statek je pojmem na pomezí ekonomie a práva. V ekonomické teorii se za statek 

považuje vše, co uspokojuje potřeby lidí
6
. Statek může být přírodní nebo vytvořený, 

soukromý či veřejný, může jít o zboží i služby. V právu je možné některé statky označit 

za jeden z druhů sekundárních předmětů právních vztahů
7
, aniž by z toho jednoznačně 

vyplýval právní režim takového předmětu.  Statky tak mohou i nemusí být například 

věcmi
8
. Je třeba podotknout, že ne všechny statky jsou způsobilé být tímto sekundárním 

předmětem právního vztahu. Například pouhá myšlenka může vést k uspokojení určité 

potřeby a přinést užitek, pokud však nebude nějakým objektivně vnímatelným 

způsobem vyjádřena, nelze ji například smluvně převést. Stejně jako v ekonomické 

teorii statek může být hmotný i nehmotný. Jde tedy o významově velice široký pojem. 

  

                                                        
5
 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2009, s. 162. 
6
 URBAN, Jan. Teorie národního hospodářství. 3., dopl. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, s. 16. 
7
 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 204. 

8
 Občanský zákoník potvrzuje, že statek může být věcí, když v ustanovení § 490 uvádí, že "věc určená k 

obecnému užívání je veřejný statek." Jiné ustanovení, které by pracovalo s pojmem statek a které by 

potvrzovalo také opačný závěr, tedy že statek nemusí být věcí, občanský zákoník neobsahuje. Tento závěr 

však vychází z obecného chápání a používání tohoto pojmu v právní nauce. Potvrzuje to i profesor 

Boháček, když uvádí: "Prospěšnost a užitečnost, ale i právní (nikoliv faktická) ovladatelnost je společný 

znak pro věci i nehmotné statky, které věcmi nejsou." BOHÁČEK, Martin. Nehmotné věci v duševním 

vlastnictví podle nového občanského zákoníku. In: Nový občanský zákoník a práva k duševnímu 

vlastnictví. JAKL, Ladislav (ed.). 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 58. 



VI 
 

Nehmotný statek pak nutně neznamená statek, který není spojený s hmotnou 

věcí, ale spíše statek, jenž lze vnímat a užívat nezávisle na hmotné věci, pokud  

je prostřednictvím nějaké vyjádřen. Základní vlastností nehmotných statků je možnost 

je opakovaně vnímat a užívat neomezeným počtem uživatelů následně i současně, 

kdykoliv a kdekoliv na světě, aniž by to mělo vliv na jejich kvalitu, a to zcela nezávisle 

na tom, zda jsou či nejsou vyjádřeny prostřednictvím hmotné věci. Tato vlastnost  

je označována jako potenciální ubikvita.
 9

 Hmotný statek naopak tuto vlastnost postrádá, 

jelikož práva k němu splývají s právy k hmotné věci, jejímž prostřednictvím  

je vyjádřen. Osud nehmotného statku a hmotné věci, na které je případně vyjádřen, 

může být odlišný a právní režim těchto dvou statků je třeba rozlišovat. Stejně tak  

je třeba rozlišovat nehmotné statky a práva k nim
10

. Jako příklad lze uvést nehmotný 

statek označení výrobku, ke kterému se za splnění zákonných podmínek váže právo  

na ochranu například formou ochranné známky. Toto označení pak může být 

vyobrazeno na hmotném předmětu.  

Nehmotné statky mohou být povahy: a) ryze osobní, jako je například osobnost 

člověka; b) ryze majetkové, jako je například zvukový záznam; nebo c) smíšené, jako  

je například obraz naplňující znaky autorského díla.      

 Jelikož autorská práva i práva z ochranných známek se vážou ke statkům 

(autorským dílům a označením), jejichž povaha je nehmotná, lze je zařadit do kategorie 

práv k nehmotným statkům. Ochrana všech nehmotných statků je pak ovládána zásadou 

teritoriality, jež tuto ochranu omezuje pouze na ohraničené území daného státu  

a jež zároveň na tomto území vylučuje působení ochrany jiného státu
11

.  

3.2.2. Duševní vlastnictví 

Práva duševního vlastnictví jsou pojmem užším, tvořícím podmnožinu práv  

k nehmotným statkům, do které již nespadají nehmotné statky ryze osobní, nemajetkové 

povahy
12

. Dle profesora Jakla jsou předmětem duševního vlastnictví "nehmotné statky, 

                                                        
9
 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2009, s. 161. 
10

 TELEC, Ivo. O nehmotných statcích a duševním vlastnictví. In: beck-online [cit. 20. března 2016]. 

Právní rozhledy. 11/1997. 
11

 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2009, s. 162. 
12

 Tamtéž. 
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které člověk vytvořil svojí duševní činností"
13

. Dovolil bych si tuto definici 

konkretizovat tak, že jde o duševní činnost směřující k vytvoření nehmotného statku  

s (alespoň potenciální
14

) majetkovou hodnotou.    

 Duševní vlastnictví bylo definováno v čl. II Úmluvy o zřízení Světové 

organizace duševního vlastnictví ze dne 14. července 1967 jako práva k: 

- literárním, uměleckým a vědeckým dílům,  

- k výkonům výkonných umělců, ke zvukovým záznamům a k rozhlasovému 

vysílání, 

- k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti, 

- k vědeckým objevům, 

- k průmyslovým vzorům a modelům, 

- k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním 

jménům a obchodním názvům,  

- na ochranu proti nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní 

činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké. 

K zařazení práv autorských a známkových do kategorie práv k duševnímu vlastnictví 

tedy netřeba dalšího bádání. Otázkou je, zda toto zařazení samo o sobě určuje povahu 

těchto práv. 

 I navzdory znění samotného pojmu, duševní vlastnictví bylo "chápáno ne jako 

zvláštní kategorie vlastnictví, ale specifický soubor nehmotných hodnot  

a osobních/osobnostních a majetkových práv k nim s tím, že se právní režim vlastnictví 

na ně nevztahuje, a to ani podpůrně, leda s použitím analogie [...]"
15

. Zda tento přístup 

obstojí i dnes je třeba ověřit, neboť s účinností od roku 2014 občanský zákoník: 

- v ustanovení § 489 stanovil, že věcí v právním smyslu je "vše, co je rozdílné  

od osoby a slouží k potřebě lidí";  

                                                        
13

 JAKL, Ladislav. Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana. 1. vyd. Praha: Metropolitan University 

Prague Press, 2014, s. 32. 
14

 TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Licenční smlouva v pojetí nového občanského zákoníku. In: Nový 

občanský zákoník a duševní vlastnictví. JAKL, Ladislav (ed.). 1. vyd. Praha: Metropolitan university 

Prague Press, 2012, s. 78. 
15

 BOHÁČEK, Martin. Nehmotné věci v duševním vlastnictví podle nového občanského zákoníku. In: 

Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví. JAKL, Ladislav (ed.). 1. vyd. Praha: 

Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 53. 
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- v ustanovení § 496 rozdělil věci na movité a nemovité, přičemž stanovil,  

že "hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu 

samostatného předmětu" a že "nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to 

připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty"; a  

- v ustanovení § 1011 stanovil, že vlastnictvím je vše, co někomu patří, všechny 

jeho věci hmotné i nehmotné.  

Mohlo by se tak zdát, že všechny nehmotné statky spadající do kategorie duševního 

vlastnictví a i práva k nim jsou nehmotnými věcmi, k nimž se váže právo vlastnické 

jako absolutní majetkové právo bez dalšího. Jelikož ale některé znaky vlastnického 

práva, jako je jeho ryze majetková povaha, převoditelnost a trvalost neodpovídají 

historickému vývoji ani dnešnímu chápání a právní úpravě práv duševního vlastnictví, 

je třeba se s touto situací vypořádat dalším výkladem. K tomuto účelu považuji  

za vhodné nejprve uvést podkategorie, na které lze duševní vlastnictví a práva k němu 

rozdělit, jelikož i to bude mít vliv na závěr, zda lze tyto statky a práva k nim zahrnovat 

do právního režimu vlastnictví. 

3.3. Průmyslové a jiné duševní vlastnictví 

Duševní vlastnictví se tradičně dělí na průmyslové a jiné duševní vlastnictví.  

Toto dělení zmiňuje i občanský zákoník
16

. V literatuře se lze setkat i s odlišným 

názvoslovím
17

, nicméně ohledně obsahu těchto hlavních podkategorií nebývá sporu. 

 Pro potřeby této práce jsem zvolil podrobnější dělení duševního vlastnictví a práv  

k nim, které uvádí profesor Boháček
18

: 

A.  

a. Autorská práva 

b. Práva s nimi související (například práva k uměleckým výkonům 

                                                        
16

 Například v ustanovení § 2178. 
17

 Například dělení na práva k předmětům průmyslového vlastnictví a práva autorská, včetně práv 

souvisejících s právem autorským. JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany 

průmyslového vlastnictví. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 23. 
18

 BOHÁČEK, Martin. Nehmotné věci v duševním vlastnictví podle nového občanského zákoníku. In: 

Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví. JAKL, Ladislav (ed.). 1. vyd. Praha: 

Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 54. 
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výkonných umělců nebo práva ke zvukově-obrazovým záznamům) 

c. Práva k databázím 

B. Průmyslové vlastnictví (průmyslová práva) 

a. Výsledky tvůrčí činnosti průmyslově využitelné (jako například vynález 

chráněný patentem) 

b. Ochranná označení (ochranné známky, označení původu a zeměpisná 

označení, obchodní firma) 

c. Další nehmotné statky bez zvláštní úpravy (například obchodní 

tajemství) 

C. Nehmotné statky "nechráněné", resp. chráněné úpravou nekalé soutěže  

(např. know-how) 

Pro potřeby této práce se nadále budu zabývat pouze kategoriemi A.a. a B.b.,  

a z kategorie B.b. pouze ochrannými známkami. Mezi společné rysy práv z těchto 

kategorií patří již zmíněná potenciální ubikvita a zásada teritoriality, ale také to, že obě 

mají úpravu ve zvláštních zákonech. Pro oblast autorského práva je to autorský zákoník 

a pro oblast ochranných známek je to zákon o ochranných známkách. Oba tyto zákony 

jsou ve vztahu k občanskému zákoníku lex specialis a oba tyto zákony stanovují,  

že majetková práva, jež jsou v nich upravena, jsou absolutní povahy
19

. Dalším 

společným znakem je časová omezenost trvání těchto práv. 

 Odlišnosti spočívají v obsahu těchto práv a v určování jejich subjektů, ale také  

v tom, že autorské právo má povahu práva smíšeného, jelikož vedle majetkových práv 

zahrnuje i práva osobnostní. Osobnostní práva lze rozeznat i u některých průmyslových 

práv
20

, nikoliv však u práv z ochranných známek. Vznik autorského práva je navíc 

ovládán zásadou neformálnosti, zatímco vznik práva k ochranné známce jako práva  

z průmyslového vlastnictví zásadou registrace, jak bude dále pojednáno  

v podkapitolách 4.3 a 5.3. Především pak ale jde o odlišnosti předmětu autorskoprávní 

a známkoprávní ochrany, tedy odlišnosti autorského díla a označení ve formě ochranné  

známky. Pokud by ovšem autorská díla a ochranné známky a práva z nich plynoucí  

 

 

                                                        
19

 Vyplývá to z ustanovení § 10 autorského zákona a v ustanovení § 8 zákona o ochranných známkách. 
20

 Například práva původce patentovaného vynálezu. 
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měla povahu nehmotných věcí, k nimž se váže právo vlastnické, měla by tato práva 

stejný obsah a požívala by stejné ochrany
21

. 

 Profesor Boháček na základě důvodové zprávy k občanskému zákoníku dochází 

k závěru, že i za současné úpravy nemusí být veškeré duševní vlastnictví vlastnictvím  

v režimu dle obecné úpravy. Podle důvodové zprávy věcí "je to, čeho se budou týkat 

subjektivní majetková práva, především právo vlastnické". Nehmotný statek spadající 

do duševního vlastnictví tedy může být nehmotnou věcí, aniž by se k němu vztahovalo 

nutně (pouze především) vlastnické právo.
22

 Může se k němu místo toho vztahovat jiné 

majetkové právo, jehož případná absolutní povaha by podle ustanovení § 977 

občanského zákoníku musela být dána zákonem. Pokud by nehmotný statek byl vždy 

chráněn vlastnickým právem, docházelo by k absurdním situacím, kdy například 

označení ve formě loga ještě nezapsaného jako ochranná známka by požívalo silnější 

ochrany vlastnického práva dle obecné úpravy v občanském zákoníku, nežli pak totéž 

označení zapsané jako ochranná známka požívající užší ochrany podle zákona  

o ochranných známkách.
23

  

 Ve své stati vydané o dva roky později profesor Boháček dokonce uvádí,  

že osobnostní práva vznikající k nehmotným statkům jako jsou autorská díla nejsou 

vůbec věcí právě z důvodu osobnostní povahy těchto práv, a že ze stejného důvodu 

nemůže být věcí ani nehmotný statek (autorské dílo), ke kterému se taková práva 

vážou. Za věc nepovažuje ani majetková práva k autorskému dílu a to kvůli jejich 

nepřevoditelnosti a úzké vazbě na tato práva osobnostní. Oproti tomu ochranné známky 

a práva k nim považuje za nehmotné věci, které ve vlastnictví jsou. I v tomto případě  

je však použití obecné úpravy vlastnictví z velké části vyloučeno z důvodu speciální 

úpravy v zákoně o ochranných známkách.
 24

 Věcmi ale jsou pohledávky k nehmotným 

statkům, ať už ty samy věcí jsou či nikoliv. Vlastnické právo, které se k nim váže,  

pak ovšem chrání pouze pohledávku samotnou, nikoliv nehmotný statek. 

                                                        
21

 Ustanovení čl. 11 odst. 1 Listiny. 
22

 BOHÁČEK, Martin. Obecné otázky nového občanského zákoníku z hlediska práv k duševnímu 

vlastnictví. In: Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. JAKL, Ladislav (ed.). 1. vyd. Praha: 

Metropolitan university Prague Press, 2012, s. 35. 
23

 TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Licenční smlouva v pojetí nového občanského zákoníku. In: Nový 

občanský zákoník a duševní vlastnictví. JAKL, Ladislav (ed.). 1. vyd. Praha: Metropolitan university 

Prague Press, 2012, s.  83. 
24

 BOHÁČEK, Martin. Nehmotné věci v duševním vlastnictví podle nového občanského zákoníku. In: 

Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví. JAKL, Ladislav (ed.). 1. vyd. Praha: 

Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 59 an. 



XI 
 

 V souladu s výše uvedeným je tedy možné duševní vlastnictví třídit také  

na duševní výtvory, jež věcmi nejsou a na nehmotné věci v právním smyslu
25

,  

u kterých se obecná úprava vlastnictví podle občanského zákoníku užije jen podpůrně  

v rozsahu neupraveném ve zvláštním zákoně, v tomto případě v zákoně o ochranných 

známkách. 

 

  

                                                        
25

 TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Licenční smlouva v pojetí nového občanského zákoníku. In: Nový 

občanský zákoník a duševní vlastnictví. JAKL, Ladislav (ed.). 1. vyd. Praha: Metropolitan university 

Prague Press, 2012, s.  80. 
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4. Autorské právo a autorskoprávní ochrana 

 

Jak již bylo uvedeno, ochrana práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti je zaručena  

na úrovni ústavního pořádku ustanovením čl. 34 odst. 1 Listiny. Tento předpoklad  

je pro oblast autorského práva naplněn především v autorském zákoně, jehož ustanovení 

odráží závazky České republice plynoucí z mezinárodních smluv jakožto i z členství  

v Evropské unii. V trestněprávní rovině poskytuje ochranu právům autorským a právům 

souvisejícím trestní zákoník
26

. Autorskoprávní ochrana je reflektována ale i v celé řadě 

dalších předpisů. Příkladem lze uvést zákon o ochraně spotřebitele
27

.   

 Autorský zákon upravuje jak práva autorská, tak práva související s právem 

autorským
28

 a právo pořizovatele databáze. V této kapitole bude nadále pojednáváno 

pouze o právu autorském. Autorské právo je přirozeným subjektivním právem a má 

soukromoprávní povahu.
 
Stát tedy takové právo nemůže nikomu přiznat, pouze jej 

uznává, chrání a stanovuje pravidla jeho výkonu. Významným zdrojem těchto pravidel 

výkonu bude mimo autorského zákona i občanský zákoník, do nějž byla vyčleněna 

úprava licenční smlouvy. Dále lze v občanském zákoníku najít také úpravu smlouvy  

o dílo s nehmotným výsledkem.  

4.1. Předmět ochrany: Autorské dílo 

Ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona obsahuje generální klauzuli, která stanoví tři 

pojmové znaky autorského díla (dále také jen "díla"), které musí být naplněny 

kumulativně. Aby se jednalo o dílo, musí jít: 

a) o výsledek tvůrčí činnosti autora; 

b) o jedinečný výsledek; 

c) o výsledek vyjádřený v objektivně vnímatelné podobě. 

Rozsah, účel nebo význam díla je z hlediska jeho právní ochrany irelevantní.  

                                                        
26

 Ustanovení § 270 a 271. 
27

 Ustanovení § 8. 
28

 Jde o práva výkonného umělce k uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového záznamu k jeho 

záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu, právo rozhlasového a 

televizního vysílatele k jeho vysílání a právo nakladatele. 
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 Autorský zákon dělí díla na literární, jiná umělecká a vědecká
29

. V zákoně jsou 

demonstrativně uvedeny příklady děl
30

 a je stanoveno, že za splnění určitých podmínek 

se za dílo považuje i počítačový program, databáze, fotografie a dílo vyjádřené 

postupem podobným fotografii. Vzhledem k formulaci generální klauzule  

a demonstrativní povaze uvedeného výčtu může být autorsky chráněným dílem široké 

spektrum výsledků tvůrčí činnosti člověka. Ačkoli autorský zákon díla nijak 

nehierarchizuje a všechna požívají stejné úrovně ochrany, opět platí, že konkrétní obsah 

ochrany se bude odvíjet od obsahu autorského práva a ten od povahy díla. Tedy zatímco 

osobnostní právo autora osobovat si autorství lze rozeznat u všech děl bez rozdílu, 

majetkové právo dílo živě provozovat nelze už z podstaty věci vykonat například  

u nástěnné malby. Nadále se tedy nebudu blíže zabývat takovými aspekty autorského 

práva a jeho ochrany, které lze reálně aplikovat pouze u děl, u nichž je v českém 

právním řádu vyloučena ochrana formou ochranné známky, a tedy je vyloučen i souběh 

těchto dvou ochran.  

4.1.1. K jednotlivým pojmovým znakům autorského díla 

Ad a) Tvůrčí činnost je vždy autorovou činností duševní, přičemž není vyloučeno,  

aby tato byla při vzniku díla zároveň doplněna činností mechanickou. Autorskoprávní 

ochranu tak nevylučuje například použití počítačové techniky při tvorbě díla,  

ale vylučovalo by jí, pokud by výsledný výtvor byl zcela výsledkem umělé inteligence.
 

31
 Netvůrčí prvky činnosti, jako pouhé kopírování, nesmějí být prvky jedinými. Tvůrčí 

činnost je individuálním projevem osobnosti autora
32

 a odráží jeho osobní vlastnosti, 

talent, zdroje inspirace. Je tedy vyloučené, aby tvůrčí činnost v tomto smyslu 

vykonávala právnická osoba. Sama tato činnost není autorskoprávně chráněna, pouze 

její výsledky. 

   

                                                        
29

 Profesor Telec a doktor Tůma uvádějí, že jde ve skutečnosti o dvě třídy, tedy o díla umělecká a díla 

vědecká, přičemž díla (umělecko-) literární spadají to třídy první. TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Autorský 

zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 15. 
30

 Autorský zákon uvádí díla slovesná, díla hudební, díla dramatická a díla hudebně dramatická, díla 

choreografická a díla pantomimická, díla fotografická a díla vytvořená postupem podobným fotografii, 

díla audiovizuální, díla výtvarná, díla architektonická včetně děl urbanistických, díla užitého umění a díla 

kartografická. 
31

 TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 16 an. 
32

 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2009, s. 176. 
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Ad b) Výsledek tvůrčí činnosti je jedinečný, jestliže stejného výsledku nemohou 

dosáhnout dvě osoby nezávisle na sobě. Takto pojatá jedinečnost je chápána spíše jako 

statistická nepravděpodobnost, nežli jako absolutní nemožnost
33

. Někdy je tato 

jedinečnost označována jako neopakovatelnost. Pokud je výsledek, neboli výtvor, 

dosažen tvůrčí činností, ale nejde o výsledek jedinečný, pak jej může dosáhnout i jiná 

osoba a výtvor nebude požívat autorskoprávní ochrany. Není však vyloučena jiná 

ochrana takového výsledku, například jako průmyslového vlastnictví. U fotografie, 

která se za dílo považuje, nemusí být tato podmínka jedinečnosti splněna. Postačí,  

když je fotografie původní v tom smyslu, že se jedná o autorův vlastní duševní výtvor
34

. 

  Ad c) Vyjádření výsledku v objektivně vnímatelné podobě představuje 

požadavek na to, aby výtvor mohl být vůbec jako autorské dílo vnímán i někým jiným, 

než samotným autorem. Musí dojít k jeho alespoň dočasnému zhmotnění, např. formou 

zvukových vln, ačkoliv zároveň platí, jak bylo uvedeno v podkapitole 3.2.1,  

že zachycení výtvoru na hmotný substrát není podmínkou jeho existence. Bez alespoň 

pomíjivého zhmotnění by však bylo vyloučeno jeho vnímání lidskými smysly. Autorský 

zákon výslovně uvádí, že výsledek může být takto zachycen trvale nebo jen dočasně.  

K samotnému vnímání ani nemusí dojít, postačující je již "způsobilost vnímatelnosti"
35

. 

Není podmínkou, aby dílo bylo vnímané nebo vnímatelné všemi, postačí velmi 

omezený okruh osob. Okamžik splnění tohoto pojmového znaku bude většinou  

i okamžikem vzniku autorskoprávní ochrany.  

  Jak vyplývá z výše uvedeného, u autorských děl je akcentován jejich charakter 

odrážející jedinečnou osobnost autora. Hodnota díla a jeho obchodní využitelnost je 

oproti tomu zcela bez významu pro vznik autorskoprávní ochrany. Ta je navíc 

poskytována i dílům, která jsou svým obsahem amorální či protiprávní
36

. Nejsou-li výše 

uvedené znaky naplněny kumulativně, lze i nadále hovořit o výtvoru či dokonce dílu, 

nikoliv ale o takovém, které požívá autorskoprávní ochrany. 
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 TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 19. 
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 Stejně tak u počítačového programu a databáze, viz. ustanovení § 2 odst. 2 autorského zákona. 
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 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2009, s. 177. 
36

 TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 26. 
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4.1.2. Tvorba díla a jeho části 

Autorskoprávní ochrana se vztahuje nejen na dílo dokončené, ale i na jeho vývojové 

fáze a části. Všechny části požívají ochrany, která se odvíjí od ochrany celého díla. 

Tento typ ochrany nazývaný ochranou vnitřní se projevuje zejména osobnostním 

právem autora na nedotknutelnost svého díla
37

. Pokud samy části naplňují pojmové 

znaky autorského díla, a to zejména s ohledem na jejich jedinečnost, pak jsou způsobilé 

k samostatné, takzvané vnější ochraně. U takových částí pak lze rozeznat veškerá 

autorská práva a nakládat s nimi odlišně od díla samotného nebo od jeho ostatních částí. 

 Z důvodu podmínky spočívající v objektivně vnímatelné podobě nemůže být 

dílem pouhá myšlenka, tím může být jen její ztvárnění. Myšlenku, spolu s dalšími 

příklady jako je námět díla, postup, princip nebo vzorec, autorský zákon demonstrativně 

uvádí v ustanovení § 2 odst. 6 jako případy nehmotných statků, jež dílem nejsou. 

Autorské právo chrání až samotný výsledek, nikoliv proces tvorby, byť podmínkou 

ochrany výsledku je, aby byl dosažen tvůrčí činností. Tato skutečnost úzce souvisí  

s pojetím autorství, o kterém je pojednáno v podkapitole 4.2. Tomu, kdo sdělí veřejnosti 

nebo její části tzv. holý námět (nápad) díla, nevzniká k takovému námětu autorské 

právo. To vznikne až tomu, kdo dílo na základě tohoto námětu vyjádří v objektivně 

vnímatelné podobě. Jiná situace nastává u rozvitého námětu, který je tvořen například 

dějovou linií či náčrty, a který už pravděpodobně bude naplňovat všechny pojmové 

znaky díla.
 38

 Holý námět může být chráněn pouze relativně s účinky inter partes. 

4.1.3. Díla odvozená a díla souborná, výluky 

 Stejnou míru ochrany požívají i díla odvozená, která vznikají tvůrčím zpracováním díla 

původního. Zpracováním může být i překlad. Podmínkou je, aby takto nově vzniklé dílo 

bylo jedinečné, jak bylo uvedeno výše. U fotografie, počítačového programu a databáze 

opět postačí původnost. Zpracování musí být tvůrčí, tedy musí jít o duševní činnost 

odrážející osobitost zpracovatele. O tvůrčí zpracování nepůjde v případě překladu 

slovesného díla za použití automatizovaného překladače.  

Autorská práva vážící se k odvozenému dílu existují nezávisle na právech 

vážících se k dílu původnímu, jež zůstávají vznikem odvozeného díla nedotčena. Stejně 
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 Tamtéž, s. 46. 
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 Tamtéž, s. 66 a násl. 
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je to i s jejich trváním. Dílo může být odvozeno i od díla, které samo nepožívá plné 

ochrany dle autorského zákona z důvodu výluky nebo z důvodu, že jde o dílo volné. 

 O zpracování ale nelze hovořit tam, kde původní výtvor vůbec nenaplňuje pojmové 

znaky autorského díla. Ač nově vzniklé autorské právo je svébytné, jeho povaha je 

odvozená od díla původního, a proto je jak k samotnému zpracování, tak ke každému 

užití díla zpracovaného třeba souhlasu autora díla původního, jelikož užíváním díla 

odvozeného dochází i k užívání díla původního.
39

 Absence takového souhlasu nemá 

vliv na vznik autorskoprávní ochrany odvozeného díla, má však zásadní vliv  

na odpovědnost zpracovatele. To platí i pro díla souborná, jež vznikají tvůrčím 

uspořádáním jiných výtvorů, které mohou i nemusí naplňovat znaky autorských děl.  

   Z autorskoprávní ochrany jsou z důvodu veřejného zájmu vyloučena díla úřední 

a za předpokladu, že jméno autora není obecně známo či nejde o dílo anonymní  

či pseudonymní, i díla folklorní. Jelikož u díla folklorního zůstává zachováno právo  

na užití díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu, jedná se spíše o zákonnou licenci 

nežli o výluku
40

. 

4.2. Subjekt ochrany: Autor 

Autorské právo originárně vzniká pouze fyzické osobě, která dílo vytvořila. Jinými 

slovy autorem díla je člověk, jehož tvůrčí činnost vedla k vytvoření výsledku naplňující 

pojmové znaky díla. Toto pojetí je označováno jako objektivní pravdivost autorství 

nebo princip materiální pravdy
4142

. Autorem není ten, kdo pouze pojme myšlenku,  

která je později podkladem k vytvoření díla, a to ani za předpokladu, že myšlenka byla 

sdělena veřejnosti. V pojetí českého práva autorem nemůže být právnická osoba,  

jelikož ta není nadána tvořivostí. Právnická osoba je vždy pouze odvozeným subjektem 

autorského práva, kdy k výkonu některých autorských práv může být oprávněna 

smluvně nebo i ze zákona. Jelikož tvorba a vytvoření díla není právním jednáním,  
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 TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 51 a 

násl. 
40

 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2009, s. 183. 
41

 TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 91. 
42

 Odlišné pojetí lze najít u angloamerického copyright, kde autorem může být i osoba právnická. 
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není ani podmínkou autorství svéprávnost
43

. Pro nakládání s dílem již způsobilost  

k právnímu jednání zapotřebí je. 

  Autor se stává subjektem autorského práva okamžikem vytvoření díla, a to zcela 

bezformálně, bez jakéhokoliv zásahu či požadavku ze strany státní moci. Svých práv  

se autor nemůže vzdát, ani je převést. Až do své smrti autor zůstává jediným 

originárním subjektem autorského práva. Všechny ostatní osoby, jež mohou být  

k výkonu některých autorských práv oprávněny smluvně nebo na základě zákona jsou 

subjekty odvozenými. Stejně tak je tomu i v případě dědiců autora, na něž smrtí autora 

přechází majetková práva autorská. Autorem díla odvozeného je jeho zpracovatel, 

autorem díla souborného je ten, kdo takové dílo tvůrčím způsobem vybral  

nebo uspořádal
44

. 

  Autor má právo své dílo zveřejnit jako dílo tajnojmenné (kryptonymní)
45

,  

tedy pod pseudonymem nebo anonymně. Pokud se tak rozhodne, smí být autorova 

totožnost prozrazena pouze s jeho souhlasem. V případě uvedení pravého jména (dílo 

pravdojmenné - aléthonymní) nebo pseudonymu osoby na díle způsobem, který je  

u takového díla obvyklý, platí vyvratitelná domněnka, že tato osoba je autorem.  

U tajnojmenných děl platí vyvratitelná domněnka, že autora zastupuje při výkonu  

a ochraně autorských práv vlastním jménem a na jeho účet osoba, která dílo zveřejnila 

(o zveřejnění díla blíže v podkapitole 4.3). 

4.2.1. Četnost autorů  

Podílí-li se společnou tvůrčí činností na vytvoření jednoho díla více osob, vznikne dílo 

spoluautorské. Autorské právo k takovému dílu náleží všem spoluautorům společně  

a nerozdílně a je jednotné. Autorský zákon nerozeznává spoluautorský podíl, a tudíž  

s ním nelze ani samostatně disponovat. Zda lze ve finálním díle rozlišit přispění 

jednotlivých spoluautorů není podstatné, avšak pokud by jednotlivé výsledky byly 

samostatně užitelné, nejednalo by se o dílo spoluautorské, nýbrž o dílo souborné 

(například katalog) nebo dílo spojené (například kniha s ilustracemi). "Spoluautorství 
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 Tamtéž, s. 33. 
44

 Ustanovení § 5 odst. 2 autorského zákona. Autorem díla audiovizuálního je podle ustanovení § 63 odst. 

1 autorského zákona jeho režisér. 

ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2009, s.  186. 
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lze realizovat pouze ve stejném oboru činnosti,"
46

 proto o spoluautorství nejde v případě 

uvedené knihy s ilustracemi, jež představuje spojení díla literárního a díla výtvarného. 

Takové prostě účelové spojení postrádá tvůrčí element, proto nejde o dílo souborné  

a k výsledku spojení nevzniká ani nové autorské právo.  

  Spoluautorem může být pouze ten, kdo k podobě díla přispěl před okamžikem 

jeho vzniku. V opačném případě by se jednalo o zpracovávání již existujícího díla. 

Ačkoli společná tvůrčí činnost nemusí být předem naplánována, nejde o spoluautorství, 

jestliže jedna osoba začne s tvorbou díla a druhá osoba jej bez vědomí té první dokončí. 

Spoluautorství je založeno na "shodě ohledně společného úkolu a na podřízenosti 

společné tvůrčí myšlence"
47

.  

  Jelikož je spoluautorství nedělitelné, jsou i všichni spoluautoři zavázáni 

společně a nerozdílně z právního jednání týkajícího se spoluautorského díla.  

O nakládání s dílem rozhodují jednomyslně, přičemž brání-li jeden ze spoluautorů bez 

vážného důvodu nakládání s dílem, mohou se ostatní spoluautoři domáhat nahrazení 

jeho projevu vůle soudem. Míra tvůrčího přispění jednotlivých autorů na výsledném 

díle má vliv pouze na jejich podíl na výnosech z práva autorského, který je úměrný 

tomuto přispění. Nelze-li tyto příspěvky rozeznat, pak platí, že tyto podíly jsou stejné. 

  Autorem ani spoluautorem nemůže být ten, kdo se na dílu podílel jinou  

než tvůrčí činností, tedy například poskytnutím pomoci nebo rady technické, 

administrativní nebo odborné povahy (nikoliv tvůrčí) nebo poskytnutím 

dokumentačního nebo technického materiálu. Autorem není ani ten, kdo dal k vytvoření 

díla podnět, nebo vytvoření organizoval. Podílení se na tvorbě díla netvůrčím způsobem 

nezakládá autorství ani v případě, že tato činnost byla pro vznik díla zásadní. Toto pojetí 

odráží zásadní odlišnost autorského práva od práv průmyslových, jelikož "prvotním 

smyslem českého autorského práva (a obecně kontinentálního evropského pojetí 

autorského práva) není ochrana investice do stvoření nehmotného statku, nýbrž 

ochrana jedinečné duševní tvůrčí činnost"
48

. Zaměstnavateli autora nebo objednavateli 

díla, kteří často budou právě těmito netvůrčími investory, však svědčí zákonné 

kvazilicenční oprávnění k výkonu některých práv (blíže v podkapitole 4.5.2).  
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Tato zaměstnanecká díla a díla na objednávku mohou zároveň být díly 

spoluautorskými.  

  Dalším příkladem díla, pro nějž je typická četnost autorů, je dílo kolektivní. 

Nejde o další druh díla, ale spíše o formu jakou lze dosáhnout ochrany uvedených 

netvůrčích investic, pakliže dílo nelze považovat za zaměstnanecké
49

. Dílo kolektivní je 

vždy dílem spoluautorským, ale pouze jednou z forem, jakou může mít dílo 

spoluautorské
50

. Pojmové znaky kolektivního díla uvedené v ustanovení § 59 

autorského zákona zahrnují četnost autorů, vytvoření z podnětu a pod vedením jedné 

osoby, uvedení na veřejnost pod jménem této osoby a neschopnost samostatného užití 

jednotlivých příspěvků. Zmíněná osoba, která vytvoření díla iniciovala, může být  

i osobou právnickou, avšak nestává se autorem díla. Úprava kolektivního díla pouze 

vytváří fikci, že se tato osoba považuje za zaměstnavatele a tudíž má stejná práva,  

jako kdyby šlo o dílo zaměstnanecké. Podnět k vytvoření díla musí být právně 

relevantní, tedy musí jít o objednávku. Pokud dílo naplní znaky díla kolektivního  

a tedy uplatní se stejná úprava jako u díla zaměstnaneckého, je naopak vyloučena 

aplikace úpravy díla na objednávku, jež zakládá objednateli užší práva  

než zaměstnavateli.
51

 

4.3. Vznik, obsah a trvání autorského práva 

Vznik autorského práva a tedy i nároku na autorskoprávní ochranu nastává okamžikem 

vytvoření díla. Ve stejnou chvíli se i autor stává subjektem autorského práva.  

Jak již bylo uvedeno, české autorské právo je založeno na zásadě neformálnosti  

a ke vzniku autorskoprávní ochrany není třeba splnit žádnou oznamovací či registrační 

povinnost. Okamžik vzniku díla je okamžikem jeho zachycení v jakékoliv vnímatelné 

podobě s tím, že postačí pomíjivý čas trvající potenciální vnímatelnost omezeným 

okruhem osob. 

  Dílo, jakožto nehmotný statek, je nezávislé na hmotné věci (nosiči),  

jejímž prostřednictvím je případně vyjádřeno. O dílu samotném nelze hovořit jako  
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 Je-li kolektivní dílo zároveň dílem zaměstnaneckým, úpravy díla kolektivního se vůbec neužije. 
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 Přičemž kolektivní dílo je vždy dílem spoluautorským. TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Autorský zákon: 

komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 117. 
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 Dílo na objednávku oproti dílu kolektivnímu nemusí splňovat podmínku četnosti autorů, ale především 

může být na veřejnosti uváděno pod jménem autora, nikoliv objednatele. 
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o věci, proto jej nelze ani vlastnit. Práva k dílu a práva k nosiči jsou odlišná. Vlastník 

věci - nosiče nemá povinnost ji opatrovat, jejím zničením ale nedochází k zániku práva 

autorského k dílu. Nabytím vlastnického nebo jiného věcného práva k věci nedochází  

k nabytí práva dílo užívat a ani nabytím práva dílo užívat nedochází k nabytí věcného 

práva k věci, leda že by tak bylo ujednáno. Právo dílo užívat lze udělit smluvně formou 

licence. Nejde-li o udělení výhradní licence, nebo nemusí-li být udělená licence zapsána 

do veřejného seznamu, postačí, když je tak ujednáno konkludentně
52

. Je-li tedy kupní 

smlouvou v obchodě převáděn CD nosič, mlčky se uzavírá i licenční smlouva  

k nevýhradnímu užívání skladeb, jež jsou na něm zachyceny. Opačným příkladem může 

být uzavření licenční smlouvy k jedinému originálu obrazu, při kterém dojde  

i ke konkludentnímu uzavření smlouvy kupní na plátno, na němž je obraz namalován. 

Aby mohlo dojít ke vzniku závazku takovouto nevýslovnou formou, bude vždy třeba, 

aby byla naplněna podmínka srozumitelnosti a určitelnosti právního jednání. Vlastnictví 

nosiče neopravuje vlastníka k zásahům do díla. Je-li to třeba k výkonu autorských práv 

a není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy vlastníka, může se autor na vlastníku 

dožadovat zpřístupnění nosiče. 

  Autorské právo je absolutní povahy, tedy působí erga omnes. Autorské právo 

má povahu práva smíšeného a skládá se z výlučných osobnostních práv a výlučných 

majetkových. 

4.3.1. Autorská práva osobnostní 

Výlučná osobnostní práva jsou a) právo rozhodnout o zveřejnění svého díla, b) právo 

osobovat si autorství a c) právo na nedotknutelnost díla.  

  Ad a) Zveřejnění díla je okamžik, kdy bylo poprvé zpřístupněno veřejnosti, 

přičemž veřejnost je brána jako všechny individuálně neurčené osoby, ale případně  

i určitý okruh individuálně určených osob. Zveřejnění je objektivní právní skutečností, 

nikoliv právním jednáním
53

. Právním jednáním je udělení souhlasu ke zveřejnění díla, 

který je předpokladem oprávněného zveřejnění, pokud zveřejnění neprovádí sám autor. 

Bylo-li dílo zveřejněno neoprávněně, je třeba na něj pohlížet jako na dílo 
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nezveřejněné
54

. Prvním oprávněným zveřejněním je pak toto právo autora vyčerpáno. 

Okamžik zveřejnění je určující pro vznik zákonných licencí. 

  Ad b) Právo osobovat si autorství představuje právo být jako autor v rámci 

možností a zvyklostí uváděn, právo dožadovat se toho, aby nikdo jiný nebyl uváděn 

jako autor a právo zvolit si, že dílo bude zveřejněno a i nadále prezentováno jako dílo 

tajnojmenné. 

  Ad c) Právo na nedotknutelnost svého díla zahrnuje právo udělovat souhlas  

k jakékoliv tvůrčí či netvůrčí změně nebo jinému zásahu do díla, ale i právo dožadovat 

se, aby dílo nebylo doplňováno či aby bylo užíváno jen ve své celistvosti (ochrana 

integrity díla). Ne každá změna však představuje porušení tohoto práva. Příkladem 

může být změna formátu díla, pokud nezasahuje do tvůrčího zpracování, nebo změny 

zcela nepodstatné a předvídatelné
55

. Jak bylo vysvětleno, zásahy do nosiče nemusí 

nutně znamenat zásah do díla.  

  Dále toto osobnostní právo zahrnuje právo na užívání díla způsobem 

nesnižujícím jeho hodnotu. Porušení tohoto práva (dehonestace díla) přitom nemusí 

znamenat zároveň narušení integrity díla. K zabezpečení tohoto práva náleží autorovi 

právo autorského dohledu. Jestliže to po uživateli díla lze spravedlivě požadovat  

a nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití něco jiného, musí být autorovi tento 

dohled, například ve formě přístupu k dílu a pořízení jeho fotografie, umožněn. 

  S osobnostními právy je možno nakládat nezávisle na právech majetkových, 

avšak autorský zákon stanoví omezení této dispozice. Autor se těchto práv nemůže 

vzdát, ani je převést. Může ale udělit souhlas (jako jednostranné právní jednání)  

k zásahu do těchto práv. Nejde tedy o skutečnou dispozici. Osobnostní práva zanikají 

smrtí autora. Kdokoliv pak může například zveřejnit dosud nezveřejněné dílo. Je třeba 

ale dbát majetkových práv dědiců. Po smrti autora se k dílu také váže postmortální 

ochrana, která je časově zcela neomezená a na její trvání nemá vliv ani uplynutí doby 

trvání autorských majetkových práv. Tato ochrana zahrnuje všeobecný zákaz osobovat 

si autorství k dílu, zákaz užívat dílo způsobem snižujícím jeho hodnotu a příkaz uvádět 

autora díla, je-li to možné a nejde-li o dílo anonymní. Právo uplatňovat postmortální 
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ochranu originárně vzniká osobám autorovi blízkým, právnické osobě autory sdružující 

a případně i kolektivnímu správci.  

4.3.2. Autorská práva majetková 

Výlučná majetková práva zahrnují a) právo dílo užít a b) jiná majetková práva.  

Tato práva mají ekonomicky-hospodářský význam
56

. 

  Ad a) Právo dílo užít je "hlavním majetkovým právem, které vyjadřuje 

majetkoprávní panství autora nad svým dílem"
57

. Samotný pojem užívání díla není  

v českém právním řádu definován, ale vyjadřuje možnost autora s dílem svobodně 

nakládat a z nakládání vyloučit ostatní osoby
58

. Autorský zákon pouze demonstrativně 

uvádí, že užitím díla je jeho rozmnožování, rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny 

díla, pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla, vystavování originálu  

nebo rozmnoženiny díla a sdělování díla veřejnosti
59

. Prvním oprávněným převodem 

vlastnického práva k originálu nebo rozmnoženině díla v hmotné podobě na území 

některého ze států Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský 

hospodářský prostor ve vztahu k tomuto originálu či rozmnoženině dochází k vyčerpání 

práva na rozšiřování na území těchto států. Práva autora tak nadále nemohou omezovat 

opětovný prodej, tedy převod vlastnického práva k nosiči. Autor má však za určitých 

podmínek právo požadovat umožnění přístupu k nosiči, případně jeho rozmnoženinu  

či fotografii. 

  Autor má právo dílo uvedenými způsoby nebo i jinak užít v původní či tvůrčím 

nebo netvůrčím způsobem pozměněné podobě, samostatně nebo i ve spojení s jinými 

díly či prvky. Ekonomicky-hospodářský význam pak bude mít pro autora především 

právo udělit jiné osobě oprávnění k takovému užití. K udělení oprávnění dochází 

zpravidla smluvně udělením licence, tedy vícestranným právním jednáním. Na základě 

udělené licence je autor povinen strpět zásah do svého práva dílo užít v rozsahu 
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stanoveném v této licenci, k zániku jeho práva dílo užít ale nedochází. Právo autora 

rozhodovat o tom, kdo a jakým způsobem smí dílo užít může být omezeno ze zákona, 

případně výrokem soudu. K užití díla osobou odlišnou od autora může dojít  

také neoprávněně, což je důvodem pro uplatnění autorskoprávní ochrany.  

  Ad b) Mezi jiné majetkové právo patří absolutní právo na odměnu při opětném 

prodeji originálu díla uměleckého (nikoliv vědeckého), jež se relativizuje při vzniku 

právní skutečnosti předpokládané zákonem. Jak bylo uvedeno, prvním převodem 

originálu nebo rozmnoženiny díla je vyčerpáno právo autora na rozšiřování díla,  

za podmínek uvedených v ustanovení § 24 autorského zákona mu však vzniká právo  

na tuto odměnu. Dalšími majetkovými právy je právo na odměnu v souvislosti  

s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu, která se vybírá 

formou poplatků někdy označovaných jako poplatky z prázdných médií, a právo  

na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla. 

  I u majetkových práv autorský zákon stanoví, že se jich autor nemůže vzdát,  

že jsou nepřevoditelná, a také že je nelze postihnout výkonem rozhodnutí. Zatímco 

osobnostní práva nelze převést vůbec, u majetkových práv je možný převod 

konstitutivní, tedy nepravý
60

. Takový převod představuje pouze udělení oprávnění  

k výkonu práva namísto autora, zpravidla formou licence. Autor tím právo nepozbývá, 

pouze musí strpět zásah do něj. V tomto lze spatřit jednu z odlišností oproti právům 

průmyslovým, u kterých je možný i převod translativní, tedy pravý. 
 
Autorská práva  

a i samo dílo jsou nezastavitelné. Pohledávky vzniklé z licencí jsou však již věcmi  

v právním smyslu a jejich převod tedy možný je. Majetková práva jsou také předmětem 

dědictví. Je-li dědiců více, použije se na jejich dědické podíly úprava spoluautorství 

obdobně. 

 Majetková práva trvají po dobu života autora a dále 70 let po jeho smrti. Smrt 

autora je tedy právní skutečností, která má za následek ukončení doby trvání 

osobnostních práv, a také počátek posledních 70 let trvání majetkových práv a počátek 

časově neomezené postmortální ochrany díla. V případě díla spoluautorského se 70 letá 

doba počítá od smrti posledního ze spoluautorů. U díla souborného pak od smrti toho, 

kdo dílo uspořádal, přičemž trvání práv k dílům do souboru zahrnutých se určuje 

samostatně. Jde-li o dílo pravdojmenné, nemá na trvání autorských práv žádný vliv,  
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zda a případně kdy bylo dílo zveřejněno. U tajnojmenných děl se naopak 70 letá doba 

počítá od oprávněného zveřejnění. Pokud se během této doby autor veřejně prohlásí, 

nebo vejde-li jeho pravé jméno v obecnou známost, bude se tato doba počítat  

dle obecné úpravy, tedy od smrti autora. V případě díla tajnojmenného, u kterého nikdy 

nedošlo ke zveřejnění, zanikají majetková práva uplynutím 70 let od jeho vytvoření. 

Doba trvání majetkových práv se počítá vždy od prvního dne roku následujícího  

po roce, v němž došlo k události rozhodné pro její počítání.
 61

 

4.3.3. Volná díla, volné užití a zákonné licence 

Po uplynutí doby trvání majetkových práv se dílo stává volným. Takové dílo se stává 

součástí obecného fondu
62

 a každý jej může libovolně užívat, aniž by k tomu 

potřeboval svolení nebo licenci. Užívat volné dílo lze však pouze způsobem 

nenarušujícím postmortální ochranu. Pokud se dílo stane volným aniž by kdykoliv bylo 

zveřejněno, vzniknou jeho prvnímu zveřejniteli na dobu 25 let majetková práva  

v takovém rozsahu, v jakém by je měl sám autor.  

 Autorský zákon zná od roku 2014 rovněž pojem osiřelé dílo, jímž je označováno 

dílo, u kterého nebyl určen autor, nebo u něhož autor byl určen, ale nebyl nalezen.   

Pro určité subjekty je pak zavedena výjimka, na základě které mohou osiřelé dílo 

omezeným způsobem užívat, aniž by přitom narušovaly majetková práva. Vzhledem  

k tomu, že se tato výjimka netýká soukromých subjektů ani komerčního užití, není 

úprava osiřelých děl pro účely této práce podstatná. To platí i pro volné užití a zákonné 

licence
63

. V prvním případě autorský zákon stanoví, co se nepovažuje za užití díla, 

případně co nepředstavuje zásah do autorského práva. Ve druhém pak stanoví licence  

k určitému užití díla pro vymezené subjekty. Žádná z těchto výjimek však nedopadá  

na komerční užití díla, přičemž registrace díla formou ochranné známky jako 

obchodního instrumentu by vždy takovým užitím byla. V podkapitole 4.5.2 bude 

pojednáno pouze o zákonných kvazilicencích plynoucích z povahy díla jako díla  

na objednávku nebo díla zaměstnaneckého.  
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 Veškeré výjimky a omezení z autorského práva musí projít tříkrokovým testem
64

, 

jenž v případě autorského práva vyžaduje kumulativní splnění těchto tří podmínek: a) 

výjimka nebo omezení je stanoveno zákonem; b) užití díla umožněného výjimkou není 

v rozporu s jeho běžným způsobem užití; a c) užitím díla nejsou nepřiměřeně dotčeny 

oprávněné zájmy autora. 

4.4. Prostředky autorskoprávní ochrany 

Prostředky ochrany autorských práv lze dělit na prostředky soukromoprávní povahy  

a na prostředky veřejnoprávní povahy. Chráněna jsou jak osobnostní práva, tak práva 

majetková, ochrany se lze domáhat před jejich ohrožením i porušením. 

4.4.1. Soukromoprávní prostředky ochrany 

Soukromoprávní prostředky ochrany děl spočívají jednak ve zvláštní úpravě obsažené  

v autorském zákoně, ale také v obecné úpravě nekalé soutěže v občanském zákoníku.  

  Občanský zákoník v ustanoveních § 2976 až 2987 obsahuje úpravu generální 

klauzule nekalé soutěže a demonstrativní výčet pojmenovaných typických skutkových 

podstat nekalé soutěže. Dle generální klauzule se nekalé soutěže dopustí ten,  

kdo se v hospodářském styku dostane do rozporu s dobrými mravy jednáním, jež je 

způsobilé přivodit ostatním soutěžitelům nebo zákazníkům újmu. Na základě této 

generální klauzule se vedle pojmenovaných skutkových podstat vytvořily soudní praxí 

ještě nepojmenované skutkové podstaty. Jednou z těchto nepojmenovaných skutkových 

podstat je porušení norem soukromého práva, přičemž jednou z nejčastěji porušovaných 

norem je právě autorský zákoník.
 65

 Nekalá soutěž je zakázána a ten, jehož právo bylo 

nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, se může na narušiteli domáhat zdržení  

se nekalosoutěžního jednání a odstranění závadného stavu, a dále může požadovat 

přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. 
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Uplatnění nároků z nekalé soutěže na rozdíl od nároků autorskoprávních připadá 

v úvahu pouze tam, kde k porušení práva došlo v rámci hospodářského styku. Zároveň 

však připadá uplatnění této ochrany v úvahu i v případech, kdy není možné uplatnit 

prostředky ochrany dle autorského zákona. Tak tomu může být z důvodu uplynutí doby 

trvání majetkových práv nebo v situaci, kdy autorskoprávní ochrana ještě nevznikla, 

protože dílo nebylo vytvořeno. Například holý námět díla může být součástí 

obchodního tajemství, k jehož ochraně míří jedna z pojmenovaných skutkových podstat 

nekalé soutěže. Vyloučit nelze ani souběh autorskoprávní ochrany a ochrany  

před nekalou soutěží, byť taková situace je mnohem běžnější u práv z průmyslového 

vlastnictví než u práv autorských
66

.  

  Zvláštní autorskoprávní prostředky ochrany jsou v autorském zákoně uvedeny 

pouze nevyčerpávajícím způsobem, což umožňuje větší flexibilitu v případě, že ochrana 

podle jiného předpisu by nešla aplikovat. Autor se tedy zejména může domáhat: 

a) určení autorství; 

b) zákazu jednání ohrožující jeho právo; 

c) informací o způsobu a rozsahu porušení autorských práv na osobách, jež se 

tohoto porušení dopustily; 

d) odstranění následků zásahu do práva; 

e) přiměřeného zadostiučinění; 

f) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo 

ohrožování práva autora; 

g) uveřejnění rozsudku na náklady neúspěšného účastníka. 

Nároků uvedených pod písmeny b) až d) se také může domáhat osoba, jíž bylo autorem 

uděleno výhradní právo dílo užít, nebo osoba, jíž je oprávnění nebo výkon majetkových 

práv svěřen ze zákona. Tím je myšlen objednatel u díla na objednávku, zaměstnavatel  

u zaměstnaneckého díla a osoba – investor, pod jejímž jménem je dílo uváděno  

na veřejnost u kolektivního díla. 

 Nárok na přiměřené zadostiučinění (ad e)) vzniká pouze v případě, že autorovi 

vznikla nebo alespoň hrozila nemajetková újma. Autorský zákon preferuje formu 

                                                        
66

 HAJN, Petr. K souběhu práva autorského a práva proti nekalé soutěži (Jak také chápat „acquis 

communautaire“). In: beck-online [cit. 23. března 2016]. Právní rozhledy. 15/2011. 



XXVII 
 

morálního zadostiučinění, zejména omluvou.
67

 Zadostiučinění v penězích se přizná 

pouze pokud se morální satisfakce bude jevit jako nedostatečná. Výši přiměřeného 

zadostiučinění určí s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a okolnostem zásahu  

do práva soud. Přidělení peněžního zadostiučinění může sledovat účel reparační, 

satisfakční, preventivní i sankční
68

. Podmínku přiměřenosti (ve vztahu k závažnosti 

porušení práva) musí splňovat i opatření, jímž se oprávněná osoba domáhá odstranění 

následků zásahu do práva (ad d)). Přihlédnuto musí být k zájmům třetích osob, zejména 

spotřebitelů a osob jednajících v dobré víře. Tento posledně jmenovaný korektiv může 

mít významný vliv v případě, že by zásah do autorského práva spočíval v existenci 

ochranné známky. 

 Mimo výše uvedených nároků se autor může domáhat i náhrady škody a vydání 

bezdůvodného obohacení dle obecné úpravy obsažené v občanském zákoníku
69

. 

Autorský zákon pouze v obou případech stanoví zvláštní pravidla pro výpočet výše 

náhrady škody, respektive bezdůvodného obohacení. Dle ustanovení § 2952 

občanského zákoníku se v případě náhrady škody hradí skutečná škoda a ušlý zisk. 

Pokud je porušeno autorské právo, autor si namísto výpočtu skutečného ušlého zisku 

může zvolit náhradu ve výši odměny, která by byla obvyklá za poskytnutí licence  

v době porušení práva. Náhrada skutečné škody je touto volbou nedotčena. Profesor 

Telec a doktor Tůma ovšem uvádějí, že "náhrada skutečné škody přichází v praxi  

v úvahu prakticky pouze v případě škody na hmotném substrátu (věci), kterým je dílo 

vyjádřeno, protože dílo samotné jako nehmotný statek je v tomto smyslu 

nepoškoditelné"
70

. Od výše uvedeného je třeba odlišovat autorovo osobnostní právo 

domáhat se užívání díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. Touto hodnotou  

je myšlena umělecká hodnota, jejímž snížením může teoreticky dojít ke zvýšení ceny 

díla. Výše bezdůvodného obohacení v případě neoprávněného nakládání s dílem činí 

dvojnásobek odměny, která by byla v době neoprávněného nakládání obvyklá  

za získání licence. 
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Ačkoliv autorská práva jsou nepromlčitelná, pohledávky z nich vzešlé jakožto  

i nároky na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení se promlčují v obecných 

lhůtách stanovených občanským zákoníkem. 

 Mezi další prostředky ochrany upravené autorským zákoníkem patří i právo 

 na informace od celních orgánů, ochrana technických prostředků chránících dílo  

a ochrana informací o správě práv k dílu. Zvláštní povahu má ustanovení § 45 

autorského zákona, jež chrání název nebo vnější úpravu díla před užíváním ostatními, 

jestliže by tím mohlo dojít k nebezpečí záměny. Byť se zásah do tohoto práva nemusí 

odehrát v rámci hospodářského styku, ustanovení má poměrně zřetelnou 

nekalosoutěžní povahu. 

4.4.2. Veřejnoprávní prostředky ochrany 

Autorský zákon zakotvuje i prostředky veřejnoprávní povahy, když stanoví skutkové 

podstaty přestupků pro fyzické osoby a skutkové podstaty správních deliktů  

pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, přičemž tyto jsou pro obě skupiny 

totožné. Správního deliktu se dopustí ten, kdo dílo neoprávněně užije nebo ten,  

kdo naruší ochranu technických prostředků ochrany autorských práv nebo ochranu 

informací o jejich správě. Spodní hranice výše pokut není stanovena, horní výše  

se za jednotlivé skutkové podstaty pohybuje od 50 000 Kč do 150 000 Kč. K projednání 

správních deliktů je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, v jehož územním obvodu byl delikt spáchán. Úřad při určení výše pokuty 

přihlédne k závažnosti spáchaného deliktu. Právnická osoba se může z odpovědnosti  

za delikt vyvinit, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí k zabránění porušení 

povinnosti, které po ní bylo možno požadovat. 

 Další veřejnoprávní prostředek ochrany autorských práv poskytuje trestní 

zákoník, který v ustanovení § 270 stanoví skutkovou podstatu trestného činu porušení 

autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, kde trest 

odnětí svobody může být uložen až v délce osmi let, a v ustanovení § 271 skutkovou 

podstatu trestného činu padělání a napodobení díla výtvarného umění, za který může 

soud uložit trest odnětí svobody až na deset let. 



XXIX 
 

4.5. Nakládání a omezení v nakládání s autorským dílem 

O povaze autorského práva a omezeních z této povahy vyplývajících bylo pojednáno  

v předešlých podkapitolách. Bylo uvedeno, že autorských práv se autor nemůže vzdát  

a že jsou nepřevoditelná, přičemž u osobnostních práv to platí zcela a u majetkových 

práv to platí pro translativní převody, když převody konstitutivní možné jsou. Bude-li 

chtít autor ze své tvůrčí činnosti vytěžit zisk, případně bude-li chtít umožnit jinému 

správu svého díla i bez sledování zisku, bude pro něj zásadní právě úprava závazků  

z těchto převodů vznikajících. Relativizováním autorských práv dochází na straně 

autora k omezení možnosti je vykonávat. K omezení může dojít nejen z vůle autora,  

ale i ze zákona na základě objektivních skutečností. V této podkapitole se budu zabývat 

oběma možnostmi. Skutečnost, zda veškerá autorská práva vykonává sám autor  

nebo zda musí strpět určitý zásah, je zásadní pro případný souběh či kolizi 

autorskoprávní a známkoprávní ochrany.  

  Od závazků jako dvoustranných či vícestranných právních jednání je třeba ještě 

odlišovat souhlas k výkonu autorského práva nebo zásahu do něj. Souhlas je 

jednostranným právním jednáním, které nemůže vyvolat vznik povinnosti,  

a to ani na straně autora ani na straně toho, komu je souhlas udělován. V rozsahu 

udělení souhlas představuje okolnost vylučující protiprávnost užití díla.
71

 Ten, komu byl 

souhlas udělen, nenabývá žádný majetek, jako je tomu u licence. I souhlas ovšem může 

obsahovat podmínky nebo doložky času, může být učiněn jen vůči někomu, vůči určité 

skupině nebo i veřejně. Oproti držiteli licence bude mít ten, jenž dílo užívá na základě 

souhlasu, menší jistotu, jelikož souhlas může být kdykoliv odvolán. Zároveň  

však souhlas jako projev privátní autonomie představuje flexibilní prostředek  

k umožnění výkonu autorských práv jiným osobám, aniž by se autor k čemukoliv 

zavazoval. Jelikož u osobnostních práv je zcela vyloučen jejich převod, je souhlas 

jediným způsobem, jakým může autor s těmito právy fakticky nakládat. 
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4.5.1. Licence  

Úpravu "typového (pojmenovaného) - a zároveň typického (příznačného) - závazku 

vznikajícího při nakládání s absolutním majetkovým právem duševního vlastnictví"
72

 

označovaného jako licence obsahuje občanský zákoník v ustanoveních § 2358  

až 2389
73

. Občanský zákoník chápe pojem licence ve dvou rovinách - jednak  

jako označení samotného závazku, ale také jako pohledávku z tohoto závazku 

vycházející, jež je věcí v právním smyslu. Úprava licence reflektuje osobnostní základ 

práv duševního vlastnictví, avšak užití díla je v rámci autonomie stran možné  

i na základě jiného smluvního typu, nebo na základě smlouvy atypické. V takovém 

případě by se úprava licence použila podpůrně. Licence se může týkat kteréhokoliv 

předmětu duševního vlastnictví, k němuž právní řád stanoví absolutní právo působící 

erga omnes.
74

 Další výklad v této podkapitole odráží pouze autorskoprávní specifika.  

  Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění dílo uvedeným 

způsobem užívat, přičemž tento způsob musí být v době uzavření licence znám.  

Toto oprávnění stojí vedle výlučného majetkového práva autora, které nezaniká. Má-li 

ujednaným způsobem užití díla dojít i k zásahu do výlučných osobnostních práv,  

je třeba, aby nabyvatel licence získal od autora i souhlas k tomuto zásahu, popřípadě je 

třeba jej dovodit z účelu licence
75

. Požadavek na písemnou formu zákon stanoví pouze  

u licencí zapisovaných do veřejného seznamu, což se bude týkat zejména předmětů 

průmyslového vlastnictví, a u licencí výhradních, tedy licencí za jejichž trvání nemůže 

autor (poskytovatel) poskytnout tutéž licenci třetí osobě nebo sám právo v rozsahu 

výhradní licence vykonávat. Pokud by poskytovatel tento zákaz porušil a právo dílo 

užívat by udělil i třetí osobě, licence nevznikne. Tato úprava je i jedním z argumentů,  
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na jehož základě doktorky Holcová a Křesťanová docházejí k závěru, že licenci nelze 

nabýt od neoprávněného
76

.  

  Návrh na uzavření licence může být adresován i neurčitému počtu osob. Autor 

může například prostřednictvím internetové sítě nabídnout všem jejím uživatelům 

licenci ke svému dílu, přičemž může odkázat na zveřejněné licenční podmínky. 

Akceptace takového návrhu pak může proběhnout zahájením užívání díla v souladu  

s těmito podmínkami. 

  Licence se většinou poskytuje za odměnu. Jestliže je odměna stanovena  

v závislosti na výnosech z využití licence, má poskytovatel nárok na přístup k účetní  

a jiné dokumentaci. Pakliže odměna není stanovena v závislosti na výnosech,  

a ty se ukáží jako nepoměrně vyšší než sjednaná odměna, má poskytovatel nárok  

na dodatečnou odměnu, jejíž výši určí soud. Má-li být poskytnutí licence bezúplatné, 

musí to být ve smlouvě výslovně uvedeno. V opačném případě má poskytovatel nárok 

na odměnu v obvyklé výši. Poskytovatel má povinnost poskytnout nabyvateli 

součinnost potřebnou k právní ochraně jeho licence. Podlicenci (sublicenci) může 

nabyvatel udělit, jen bylo-li to ujednáno, přičemž existence této sublicence je závislá  

na trvání licence hlavní
77

. 

  Nabyvatel má povinnost autorskoprávní licenci využít. Jde-li o licenci výhradní, 

může být její nevyužívání nebo užívání pouze nedostatečným způsobem důvodem  

pro odstoupení autora, jsou-li tím ohroženy jeho oprávněné zájmy. Toto ustanovení 

směřuje k ochraně zájmů autora, proto jej pravděpodobně nelze využít jako důvod  

pro odstoupení v případě sublicence. Autor nesmí nevyužívání licence sám způsobit  

a před samotným odstoupením musí nabyvateli umožnit situaci napravit. Dalším 

odstupním důvodem může být změna přesvědčení autora, pokud by zveřejnění dosud 

nezveřejněného díla mohlo poškodit autorovy oprávněné zájmy. Dále autorský zákon 

stanoví omezení nabyvatele licence v podobě zákazu dílo měnit či upravovat a také 

omezení územní, časové a rozsahové působnosti licence. Vodítky k určení rozsahu 
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těchto působností jsou při absenci výslovného ujednání smluvních stran účel smlouvy  

a ujednání obvyklá v podobných případech.  

  Licence, na rozdíl od samotného díla, je ocenitelná, je součástí majetku 

nabyvatele, může být se souhlasem poskytovatele postoupena a není-li to vyloučeno 

ujednáním stran, i zastavena. Práva a povinnosti nabyvatele přechází jeho smrtí  

nebo zánikem na právní nástupce, nevyloučila-li tak sama licence. Nutno doplnit,  

že většinu ustanovení upravujících licenční smlouvu si smluvní strany mohou s ohledem 

na limity dispozitivnosti uvedené v ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku ujednat 

odlišně. 

4.5.2. Kvazilicenční omezení 

Vedle smluvních licencí a v podkapitole 4.3.3 zmíněných zákonných licencí může dojít 

k omezení autorových majetkových práv také na základě kvazilicenčních omezení.  

Od zákonných licencí se liší především tím, že jsou zřizovány k ochraně soukromých 

zájmů a že jejich zakotvení je dispozitivní povahy.
 78

 Jedná se o omezení autorových 

práv v případě vytvoření díla zaměstnaneckého, na objednávku a kolektivního. 

  Jestliže autor dílo vytvořil k plnění svých úkolů vyplývajících z jeho 

pracovněprávního nebo služebního vztahu a nebylo předem se zaměstnavatelem 

ujednáno jinak, pak zaměstnavatel vykonává na svůj účet a svým jménem autorská 

majetková práva k takovému dílu. Zaměstnanec zůstává autorem díla, svá majetková 

práva však nevykonává, ledaže by mu k tomu zaměstnavatel udělil licenci. Toho  

se může autor dožadovat v případě, že zaměstnavatel tato práva nevykonává, nebo je 

vykonává nedostatečně. Osobnostní práva autora jsou zachována, avšak platí 

vyvratitelná domněnka, že autor svolil ke zveřejnění a k zásahům do nedotknutelnosti 

díla, jakožto i k tomu, aby bylo dílo uváděno pod jménem zaměstnavatele a ten aby jej 

mohl dokončit v případě, že dojde k ukončení pracovněprávního vztahu. Ani jeho 

případné ukončení ovšem nemá vliv na uvedená práva zaměstnavatele.  

  Zaměstnavatel nesmí užívat dílo způsobem snižujícím jeho hodnotu. To může 

představovat prostředek obrany autora proti tomu, aby jeho dílo bylo užíváno jako 

označení určitého zboží nebo služby zaměstnavatele. Případná dehonestace díla bude 
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posouzena soudem podle objektivních hledisek
79

. Zaměstnavatel je v postoupení 

majetkových práv omezen, jelikož k tomu potřebuje souhlas autora (ledaže by se tak 

dělo v souvislosti s prodejem závodu zaměstnavatele nebo jeho části). Stejný režim má  

i dílo vytvořené orgánem nebo členem orgánu právnické společnosti, když té náleží 

stejná práva, jako by byla zaměstnavatel.  

  Slabší postavení má objednatel díla, jemuž svědčí licence k užití díla způsobem 

vyplývajícím ze smlouvy o dílo. Tato kvazilicence může vzniknout pouze na základě 

pojmenované smlouvy o dílo podle ustanovení § 2586 a následujících občanského 

zákoníku, jejímž předmětem může být jak činnost, tak i výsledek činnosti. Vznik díla 

naplňujícího pojmové znaky autorského díla přitom může být předmětem smlouvy, 

nebo může nastat zcela nahodile
80

. V prvém případě se aplikují ustanovení občanského 

zákoníku upravující smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem, jež reflektuje úpravu 

kvazilicence (autorského) díla na objednávku v autorském zákoně. Účel smlouvy,  

jenž lze dovozovat se smluvních ujednání i z jiných okolností, bude mít tedy zásadní 

význam pro obsah této licence. Jistotu stran lze posílit tím, že se spolu se smlouvou  

o dílo uzavře i výslovná licenční smlouva. To lze doporučit zejména v případě řetězení 

smluv, kdy z účelu smlouvy o dílo mezi autorem a podnikatelem A nemusí jednoznačně 

vyplývat, že podnikatel A je zároveň zhotovitelem ve smlouvě o dílo uzavřené  

s podnikatelem B, kterému se zavázal dílo dále šířit
81

. 

  Jelikož osobnostní práva nelze licencovat, a autorský zákon u díla  

na objednávku nemluví o souhlasu k zásahu do nich, zůstává autor v jejich výkonu 

neomezen. Autor může dílo i sám užívat či poskytnout licenci třetím osobám. Zajímavá 

situace může nastat, je-li autorem díla na objednávku zaměstnanec zhotovitele, nikoliv 

zhotovitel sám. V takovém případě je postoupení majetkových práv na objednatele 

podmíněné souhlasem autora. O užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu platí totéž, 

co bylo uvedeno u díla zaměstnaneckého.  
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4.6. Mezinárodní souvislosti autorskoprávní ochrany 

V souladu s principem teritoriality se autorský zákon vztahuje na jakékoliv užití díla,  

ke kterému došlo na území České republiky (a zároveň pouze na takové užití). Tento 

princip je doplněn principem personality, který stanoví působnost autorského zákona  

na díla autorů, jež jsou státními občany České republiky, a to bez ohledu na místo 

vytvoření nebo zveřejnění díla. Na díla cizích státních příslušníků a osob bez státní 

příslušnosti se autorský zákon vztahuje a) pokud tak určí mezinárodní smlouva, kterou 

je Česká republika vázána a jež byla vyhlášena ve Sbírce zákonů České republiky,  

b) pokud byla zaručena vzájemnost, není-li takové mezinárodní smlouvy, případně  

c) pokud se neuplatní a) ani b) a dílo bylo na území České republiky poprvé zveřejněno 

a autor tu má trvalé bydliště 

  Jednou z nejvýznamnějších mezinárodních smluv, kterou je Česká republika  

v oblasti autorského práva vázána, je Bernská úmluva. V té se 168 signatářských států 

zavazuje poskytovat autorskoprávní ochranu bez jakéhokoliv formálního požadavku  

a cizím státním příslušníkům přiznávat stejná práva, jako těm vlastním
82

. Kompromisní 

řešení pro státy common law, jež vyžadují pro přiznání autorskoprávní ochrany splnění 

formálních požadavků, přinesla Všeobecná úmluva o autorském právu ze dne 6. září 

1952
83

. Státy účastnící se této smlouvy musí formální požadavky považovat za splněné, 

pokud se ochrany dovolává autor - cizí státní příslušník, jehož dílo bylo poprvé 

zveřejněno mimo území daného státu, a pokud jsou od prvého zveřejnění veškeré 

autorizované rozmnoženiny daného díla opatřeny takzvanou copyrightovou doložkou  

ve tvaru ©, jméno nositele autorského práva a rok prvního uveřejnění
84

. Užívání 

symbolu © jinak nemá v zemích přiznávajících autorskoprávní ochranu na principu 

bezformálnosti žádný význam. Autorskoprávní ochrany se tedy lze dovolávat i v cizích 

státech, je však možné, že bude mít rozdílný obsah.  

  Dalšími významnými multilaterálními smlouvami je již zmíněná Úmluva  

o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví ze dne 14. července 1967 či Dohoda 
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TRIPS. Znění autorského zákona zapracovává i řadu předpisů Evropské unie, zejména 

pak Informační směrnici.
85
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5. Právo ochranných známek a známkoprávní ochrana 

Ochranné známky jsou stejně jako autorská díla nehmotnými statky duševního 

vlastnictví. Je jim vlastní potenciální ubikvita a ochrana postavená na zásadě 

teritoriality. Na rozdíl od autorských děl spadají do kategorie průmyslových práv,  

jež se v mnohém od autorských práv a práv s autorským právem souvisejícím liší. Právo 

na ochranu výsledků tvůrčí činnosti je přirozeným právem zakotveným v Listině, právo 

na ochranu nehmotného statku jako předmětu průmyslového práva však tuto 

přirozenoprávní povahu nemá. Stát průmyslová práva pouze neuznává, ale přiznává je  

k podpoře technologického i vědeckého pokroku a k ochraně obchodních zájmů. Původ 

v tvůrčí duševní činnosti navíc není nutným znakem všech předmětů průmyslového 

vlastnictví. Dovolávat se průmyslověprávní ochrany tedy lze pouze za předpokladu 

existence zvláštních zákonů, které tuto ochranu zavedou. Jakmile ty jednou stanoví 

subjektivní průmyslová práva, jejich ochrana je zaručena i na ústavní úrovni čl. 36 odst. 

1 Listiny. 

 Zvláštními zákony, jimiž zákonodárce u nás přiznává právo na ochranu označení 

formou ochranných známek a v nichž konkretizuje prostředky této ochrany je zákon  

o ochranných známkách a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Oba tyto 

předpisy reflektují závazky České republiky z mezinárodních smluv a z komunitárního 

práva. Jelikož ochrana ochranných známek jako předmětů průmyslového vlastnictví 

spočívá na zásadě registrace, důležitá je také úprava řízení o zápisu ochranné známky 

(dále také jen „zápisné řízení“), pro nějž se subsidiárně použije zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v případě autorského práva se  

i v případě ochranných známek užijí ustanovení občanského zákoníku pro oblast smluv 

licenčních a smluv o dílo s nehmotným výsledkem. Trestněprávní rovina ochrany je zde 

taktéž zajištěna trestním zákoníkem.  
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5.1. Předmět ochrany: Ochranná známka 

Právo ochranných známek lze zařadit do širší kategorie práv na označení, kam spadají 

rovněž označení původu a zeměpisná označení. Profesor Boháček
86

 tuto skupinu 

označuje jako ochranná označení a řadí sem i obchodní firmu. V každém případě platí, 

že tato označení jsou předměty průmyslového vlastnictví netvůrčí povahy.  

V následujícím výkladu se budu věnovat pouze obchodním označením zboží a služeb, 

jež se mohou kvalifikovat k právní ochraně formou ochranné známky. 

  Pojem označení není v českém právním řádu vymezen, jeho chápání však nečiní 

žádné zvláštní problémy. Lze se tak spokojit s jeho běžným jazykovým významem. 

Předmětem ochrany dle zákona o ochranných známkách ovšem není označení splňující 

určité znaky bez dalšího. Známkoprávní ochrana se v souladu se zásadou registrace 

vztahuje pouze na označení, jež byla jako ochranná známka veřejnoprávně zapsána. 

Předpokladem udělení této ochrany ovšem je naplnění určitých formálních  

i materiálních znaků. 

5.1.1. Pozitivní vymezení ochranné známky 

Dle ustanovení § 1 zákona o ochranných známkách může být ochrannou známkou 

jakékoliv označení a) schopné grafického znázornění, b) pokud je toto označení 

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

Tyto dvě podmínky musejí být splněny nejen kumulativně, ale především ve vzájemné 

podmíněnosti.  "Ochranná známka tak nemůže existovat sama o sobě, ale vždy jen  

ve spojení s konkrétními výrobky, které označuje nebo službami, které jsou pod touto 

známkou poskytovány."
87

 To odráží povahu známky jako obchodního nástroje,  

nikoliv jako výsledku určité činnosti, jež nemusí být nikdy ani zveřejněn, jako je tomu  

u autorského díla. Pokud označení má požadované vlastnosti, ale nebylo jako ochranná 

známka formálně zapsáno, pak lze hovořit pouze o značce, případně po naplnění 
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určitých znaků o nechráněné značce
88

. Takovému označení nenáleží známkoprávní 

ochrana. Výjimku tvoří všeobecně známá známka, jak bude uvedeno dále.  

  Ad a) Označení musí být vizuálně vnímatelné, tedy může být tvořeno písmeny, 

tvary, barvami, může být dvojrozměrné i trojrozměrné. Tyto prvky lze kombinovat, 

čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že označení splní i druhou podmínku, tedy že bude 

distinktivní, což je základním předpokladem zápisu označení jako ochranné známky. 

Tato rozlišovací způsobilost je brána z pohledu spotřebitelů jako schopnost daného 

označení odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků a služeb ostatních. 

Spotřebiteli se ve známkovém právu označuje okruh osob, které budou pod označením 

výrobky nebo služby nakupovat. Těmito osobami tedy mohou být i podnikatelé  

ve smyslu občanského zákoníku.  

Důležité je, aby označení mělo rozlišovací schopnost jako celek, byť jeho 

jednotlivé grafické prvky ji samostatně mít nemusejí
89

. Jako ochrannou známku tedy 

nepůjde zapsat označení, jež by bylo tvořeno pouze prostým tvarem, jako je kruh, 

základní barvou, jako je červená, nebo popisným slovem, jako je "limonáda". Taková 

označení by neumožňovala spotřebitelům dostatečně odlišit jednoho výrobce limonád 

od druhého, ale také, pokud by zápis takového označení byl připuštěn, došlo by  

k vyloučení ostatních výrobců z používání těchto obecných prvků pro své zboží. 

Požadavek na grafickou znázornitelnost prozatím vylučuje zápis označení čichových, 

zvukových, světelných nebo pohybových. Případný vizuálně vnímatelný přepis těchto 

označení například ve formě notového zápisu či chemického vzorce by jen těžko 

vyvolával u spotřebitelů potřebné asociace. Je však možné vnímat tendence k opuštění 

tohoto požadavku do budoucna.
90

 

  Ad b) Rozlišovací schopnost grafického znázornění je třeba vždy posuzovat  

v závislosti na konkrétním zboží a službách, pro něž má být označení používáno. Tedy 

například slovní spojení "LIME&TONIC" a slovní spojení "SCOTCH&SODA"  

by mohla nedostatečně odlišovat nápoje dvou různých výrobců, ale pokud jedno je 

využíváno pro služby spočívající ve volnočasových a kulturních aktivitách a druhé  
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pro výrobce oděvů a doplňků, mají obě taková označení schopnost jejich uživatele  

v povědomí spotřebitelů odlišit od konkurentů, a to i každé samostatně ve svém oboru, 

jelikož jde o označení v těchto oborech neobvyklá
91

. Tento znak se také projevuje tím, 

že označení se jako ochranná známka zapisuje pro konkrétní zboží nebo služby, jež jsou 

uvedeny v přihlášce ochranné známky. Pro tyto účely se v Niceské dohodě  

o mezinárodním třídění výrobků a služeb ze dne 15. června 1957
92

 pro účely zápisu 

známek ujednalo mezinárodně uznávané rozdělení zboží a služeb do 45 číslovaných 

tříd
93

.  

5.1.2. Negativní vymezení ochranné známky 

Mimo uvedeného pozitivního vymezení označení, jež může tvořit ochrannou známku, 

obsahuje zákon o ochranných známkách i vymezení negativní, představované 

absolutními překážkami zápisné způsobilosti uvedenými v ustanoveních § 4 a 6  

a relativními překážkami zápisné způsobilosti uvedenými v ustanovení § 7. 

  Absolutní překážky zápisné způsobilosti jsou stanoveny taxativně a představují 

důvody pro odmítnutí zápisu označení jako ochranné známky, ke kterým se přihlíží  

ex offo. První překážkou je, pokud označení nevyhovuje základnímu pozitivnímu 

vymezení uvedenému v ustanovení § 1 zákona o ochranných známkách. Druhou 

překážkou je nedostatek rozlišovací způsobilosti. Další překážky pak konkretizují 

požadavek na rozlišovací způsobilost, když je výslovně uvedeno, že jako ochrannou 

známku nelze zapsat označení tvořené pouze popisnými prvky (jako například 

"výběrový", "prvotřídní", "český", "mazací" apod.) nebo pouze druhovými prvky (např. 

"ležák"), nebo prvky, které vyplývají se samotné povahy výrobku (například tvar 

obalu). V prvních dvou případech přihlašovatel může prokázat, že označení užíváním 

již nabylo rozlišovací způsobilost a zápis ochranné známky bude umožněn.  
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Další překážky jsou veřejnoprávní povahy. Označení nemůže být v rozporu  

s veřejným pořádkem, dobrými mravy, nesmí být klamavé, nesmí být tvořeno názvy 

státních orgánů, náboženskými symboly a podobně. Zapsat také nelze označení,  

jehož přihláška nebyla podána v dobré víře. Tak je tomu například u přihlášky 

spekulativní ochranné známky, kterou její přihlašovatel neplánuje užívat, ale pouze  

ji za účelem dosažení zisku převést na toho, kdo na jejím užívání má skutečný zájem. 

Zcela vyloučen je také zápis označení, jež je shodné s již zapsanou ochrannou známkou 

(starší ochranná známka) pro shodné výrobky nebo služby, ledaže by k tomu její 

vlastník udělil písemný souhlas. To samé bude platit i v případě shodnosti s přihláškou 

označení, jíž svědčí právo přednosti (o tom blíže v podkapitole 5.3.1). 

   Osoby, jejichž práva by zápisem nové ochranné známky mohla být dotčena,  

pak mohou podat do tří měsíců od zveřejnění přihlášky námitky, jež představují 

relativní překážky zápisné způsobilosti. Tento okruh osob je vymezen taxativně.  

Než budou uvedeny jednotlivé námitkové důvody, je třeba vysvětlit pojem všeobecně 

známé známky a známky s dobrým jménem. Všeobecně známé známce je poskytována 

známkoprávní ochrana, i přestože nebyla formálně zapsána. Požadavek zápisu je 

nahrazen právě její všeobecnou známostí pro určité výrobky a služby, jež je posuzována 

u takzvaného relevantního okruhu veřejnosti tvořeného skutečnými a potenciálními 

spotřebiteli a osobami činnými v souvisejících distribučních kanálech a obchodních 

kruzích. Známka je všeobecně známá, jestliže ji zná podstatná část relevantního okruhu 

veřejnosti. Známka s dobrým jménem je pak běžná formálně zapsaná ochranná známka 

nebo všeobecně známá známka, která je užívána pro výrobky nebo služby dobré pověsti 

a mimořádné kvality, a kde mezi těmito produkty a známkou existuje spojitost,  

kterou vnímá alespoň většina relevantního okruhu spotřebitelů.
94

 

  Námitky proti zápisu nové ochranné známky může podat vlastník  

nebo přihlašovatel starší ochranné známky nebo vlastník starší všeobecně známé 

známky, pokud z důvodu podobnosti nebo shodnosti této staré a přihlašované známky,  

a zároveň podobnosti nebo shodnosti zboží a služeb, jež tyto známky označují, existuje 

pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Za tuto pravděpodobnost záměny  

se považuje i pravděpodobnost asociace, přičemž kritériem je pozornost průměrného 
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spotřebitele, jenž je průměrně vnímavý, informovaný a obezřetný. Označení si jsou 

podobná, jestliže svými jednotlivými znaky vytváří na spotřebitele podobný účinek. 

Podobné výrobky nebo služby jsou ty, které si jsou blízké svými podstatnými znaky, 

jako je například způsob užití.
 95

 Má-li starší známka dobré jméno, není ani třeba  

aby zboží a služby zapisované známky byly podobné těm u známky již zapsané. 

Postačí, pokud by nové označení mohlo těžit z tohoto dobrého jména.  

Dalšími oprávněnými k podání námitek jsou vlastník nebo přihlašovatel starší 

ochranné známky Evropské unie s dobrým jménem a vlastník ochranné známky zapsané 

v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní 

organizace. Tyto překážky zápisné způsobilosti jsou zároveň jedněmi z prostředků 

známkoprávní ochrany.  

  Námitky může podat také uživatel nechráněné značky, pokud se takové označení 

vžilo přede dnem podání přihlášky nové ochranné známky pro stejné či podobné 

výrobky a služby a pokud jsou označení shodná nebo podobná. Aby označení bylo 

nechráněnou značkou, musí mít jeho užívání větší než pouze místní dosah. Bránit 

zápisu ochranné známky může také fyzická osoba, jejíž právo na jméno a ochranu 

projevů osobní povahy by mohlo být dotčeno. Namítajícím může být dále vlastník 

staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví nebo ten, kdo by byl dotčen na svých 

právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře. Toto ustanovení doplňuje výše 

zmíněnou překážku aplikovanou z moci úřední. "Ke zjištění nedostatku dobré víry 

postačí, když přihlašovatel (vlastník) věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti 

a s ohledem na všechny okolnosti případu mohl vědět o existenci staršího práva  

na označení namítajícího (navrhovatele)."
96

 Posledním důvodem pro podání námitek je 

zásah do autorských práv. Osobou oprávněnou podat námitky může být nejen autor,  

ale i jeho právní nástupce nebo osoba, jež má právo dílo užívat například na základě 

licence.  
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5.1.3. Povaha ochranných známek 

Pro shrnutí lze uvést základní kritéria, jež dle doktora Horáčka
97

 musí splňovat každá 

ochranná známka: 

- obsahová závislost známky na subjektu, pro něhož má být vytvořena, 

- originalita a nevšednost, 

- dobrá rozlišovací schopnost od známek již zapsaných, zavedených  

a používaných, 

- neměnnost vzhledu, časová stálost a neustálá módnost, 

- jednoduchost, výraznost a snadná zapamatovatelnost, 

- všestranná použitelnost na různém materiálu v jakékoliv barvě, 

- možnost zmenšování a zvětšování podle potřeby. 

Zákon neklade žádné nároky na to, jakým způsobem má takové označení vzniknout. 

Může být tedy vytvořeno například i na počítači automatizovaným náhodným 

vygenerováním a spojením jednoduchých obrazců. Zmíněné vlastnosti jako originalita 

a nevšednost pak může označení získat právě užitím ve spojení s konkrétními výrobky 

nebo službami. Tyto vlastnosti ovlivňují obchodní hodnotu ochranné známky,  

ale nejsou všechny podmínkou jejího zápisu. Pro ochranné známky nejsou vlastní ani 

žádné osobnostní složky. 

 Ochranná známka vzniká dnem jejího zápisu do veřejného seznamu - rejstříku 

ochranných známek (dále také jen „rejstřík“), který v České republice vede Úřad. 

Všeobecně známá známka vzniká dnem, kdy v zemi, kde má být chráněna, vejde  

ve všeobecnou známost.  

Ochranná známka je věcí nehmotnou movitou, na níž se ovšem obecná úprava 

vlastnictví užije jen v rozmezí, v jakém to nevylučuje smysl úpravy zvláštní. 

Komplikovanější je povaha označení, které není ochrannou známkou ani všeobecně 

známou známkou a které zároveň ani nenaplňuje znaky autorského díla. Díky širokému 

pojetí věci v občanském zákoníku bude i toto označení věcí, aplikace úpravy vlastnictví 

bez dalšího by však popírala smysl veškerého zákonodárství týkajícího se práv  
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na označení. Pokud by takové označení naplňovalo znaky nechráněné značky, má jeho 

uživatel za výše uvedených podmínek právo podat námitky proti ochranné známce, 

která by s ním byla v kolizi, případně může podat návrh na prohlášení již existující 

ochranné známky za neplatnou. I v případě, že by těchto svých práv uživatel 

nechráněné značky nevyužil, může být vlastník zapsané ochranné známky povinen 

strpět její užívání. Nechráněná značka, ale i jiné označení mohou být rovněž chráněna 

před nekalou soutěží. Nezapsané označení bude moci být i předmětem závazkových 

vztahů jako majetek, ale nebude možné z jeho užívání vyloučit ostatní, jelikož žádný 

zákon nestanoví, že by práva k němu byla absolutní povahy
98

.  

5.2. Subjekt ochrany: Vlastník a přihlašovatel 

U práv z ochranných známek se o jejich subjektu hovoří jako o vlastníku. Vlastníkem 

ochranné známky se stane osoba, jež je jako přihlašovatel uvedena na přihlášce 

ochranné známky, a to dnem zápisu ochranné známky do rejstříku. Vlastník může být 

fyzická i právnická osoba. Vlastník nemusí být v žádném smyslu iniciátorem, 

původcem, tvůrcem, ani autorem zapisovaného označení. Povaha ochranných známek je 

majetková, byť některá práva, která z nich lze uplatňovat, majetkovou povahu mít 

nemusí. Osobnostní spojení se subjektem ochrany však ochranným známkám není 

imanentní a subjekt ochrany je určen na základě formálního úkonu spočívajícím  

v podání přihlášky. Dalo by se říci, že zde platí opak principu materiální pravdy 

známého z autorského práva. Pakliže by zápis ochranné známky jejímu přihlašovateli 

představoval zásah do práv třetích osob (přičemž Úřad by neshledal absolutní překážku 

zápisné způsobilosti), je především na těchto osobách, aby v souladu se zásadou 

vigilantibus iura scripta sunt uplatnily příslušné námitky a tím zápisu ochranné známky 

zabránily. Pokud by se práv těchto osob dotýkala již zapsaná ochranná známka, mají  

v zákonem stanovených případech možnost iniciovat řízení o zrušení ochranné známky 

či jejím prohlášení za neplatnou, jak bude pojednáno v podkapitole 5.3. Pokud tyto 

osoby svá práva neuplatní, může zápis ochranné známky a i její následná existence 

zasahovat do práv třetích osob.  
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  I když obsah práv z ochranných známek není shodný s obsahem vlastnictví  

dle obecné úpravy, vlastník ochranné známky není nijak omezen v nakládání s ní. 

Vlastník se může i jednostranným právním jednáním v písemné formě adresovaným 

Úřadu vzdát veškerých svých práv z ochranné známky, nebo také jen ve vztahu  

k vybraným výrobkům nebo službám. Výkon všech práv z ochranné známky 

plynoucích jejímu vlastníkovi může být umožněn jiné osobě na základě licence,  

ale především ochranná známka může být převedena zcela. Za splnění podmínky 

písemné formy může být převedena i přihláška dosud nezapsané ochranné známky. 

Přihláška ovšem nemůže být předmětem licenční smlouvy
99

. Pakliže by strany chtěly 

sjednat užívání dosud nezapsané ochranné známky, musely by sjednat licenci nikoliv  

k přihlášce, ale k ochranné známce, která má teprve vzniknout.  

  Přihlašovatelů může být v přihlášce uvedeno i více. V takovém případě  

se ochranná známka stane předmětem spoluvlastnictví, které se bude řídit obecnou 

úpravou v občanském zákoníku. Není-li dohodnuto jinak, má každý se spoluvlastníků 

právo ochrannou známku užívat. S uzavřením licenční smlouvy musí souhlasit všichni 

spoluvlastníci. Převod spoluvlastnického podílu na třetí osobu je možný jen za souhlasu 

ostatních spoluvlastníků a za předpokladu, že žádný ze spoluvlastníků neuplatní své 

předkupní právo. Ochranná známka se může stát předmětem spoluvlastnictví i poté,  

co práva k ní nejprve vznikla jedinému vlastníku. 

  Kolektivní ochranná známka představuje instrument, kdy zapsané označení 

může užívat více osob, aniž by přitom známka byla ve spoluvlastnictví. Vlastníkem 

takové známky je právnická osoba nebo sdružení, užívat ji na základě smlouvy  

o užívání však mohou všichni členové a společníci právnické osoby nebo účastníci 

sdružení.  Režim kolektivní ochranné známky je určen už v její přihlášce, ke které je 

nutné přiložit smlouvu o užívání. Její případné porušování zásadním způsobem je 

důvodem pro výmaz kolektivní známky z rejstříku. Kolektivní ochranná známka 

nemůže být předmětem licence, nelze ji ani zastavit či převést. 

  Vedle vlastníka ochranné známky svědčí určitá práva již jejímu přihlašovateli. 

Je to především právo přednosti, jak bude uvedeno v podkapitole 5.3.1,  

ale také možnost bránit zápisu kolizních ochranných známek podáním námitek proti 
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zápisné způsobilosti. Přihlášku lze až do zápisu ochranné známky v omezeném rozsahu 

upravovat. S podáním přihlášky se také váže poplatková povinnost. Přihlašovatel  

i vlastník musejí být svéprávní. 

 

5.3. Vznik, obsah a trvání práv ze zapsané ochranné známky 

Známkoprávní ochrana, jako ochrana předmětů průmyslového vlastnictví, která je 

přiznávána státem, vzniká na základě registrace. Tomu předchází zápisné řízení. 

5.3.1. Zápisné řízení 

Zápisné řízení probíhá před Úřadem, který i vede rejstřík ochranných známek. Řízení se 

zahajuje podáním přihlášky, ve kterém musí být údaje o přihlašovateli, o jeho 

případném zástupci, seznam výrobků a služeb spolu s příslušnými čísly tříd, znění  

nebo plošné vyobrazení přihlašovaného oznámení a podpis přihlašovatele  

nebo zástupce. Od podání má přihlašovatel jeden měsíc k zaplacení správního poplatku, 

jehož výše je odvislá od počtu tříd, do nichž zapisované výrobky nebo služby spadají. 

Při nezaplacení poplatku platí fikce nepodání přihlášky. Dnem doručení přihlášky 

Úřadu svědčí přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo by podal přihlášku 

shodného nebo podobného označení pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby 

později. Přihlášku je možné vzít zpět, a pokud obsahuje více tříd výrobků a služeb,  

tak i rozdělit. Při zpětvzetí Úřad řízení o přihlášce zastaví. Po podání Úřad provede 

formální průzkum přihlášky, tedy zda splňuje náležitosti uvedené v druhé větě tohoto 

odstavce. Při zjištění nedostatků umožní přihlašovateli je odstranit. Neučiní-li tak, Úřad 

přihlášku odmítne. 

 Je-li vše v pořádku, Úřad následně provede věcný průzkum, takzvanou rešerši, 

kde zkoumá absolutní překážky zápisné způsobilosti. Je-li některá zjištěna, Úřad 

přihlášku zamítne. Jsou-li zákonné podmínky splněny, Úřad přihlášku zveřejní  

ve Věstníku. Z důvodů spočívajících v absolutních překážkách zápisné způsobilosti 

může následně každý až do zápisu ochranné známky podat u Úřadu připomínky  

a oprávněné osoby mohou písemně podávat odůvodněné námitky podložené důkazy. 
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Dle výsledku řízení o námitkách Úřad buďto zamítne námitky nebo přihlášku, případně 

řízení zastaví, pokud byly námitky vzaty zpět. 

  Splňuje-li přihláška všechny náležitosti, řízení o ní nebylo zastaveno a nebyly-li 

podány námitky (případně pokud podány byly, ale řízení o nich bylo zastaveno nebo 

byly zamítnuty), Úřad zapíše ochrannou známku do rejstříku ochranných známek.  

Jde o jiný úkon správního orgánu, jenž zakládá subjektivní veřejná práva a povinnosti. 

Jde tedy o úkon konstitutivní.
100

Tímto dnem se přihlašovatel stává vlastníkem  

a přihlášenému označení náleží známkoprávní ochrana. O zápisu vydá Úřad osvědčení, 

jež má povahu veřejné listiny. Veškerá dále uvedená práva se ale týkají i všeobecně 

známé známky, jejíž ochrana vzniká bezformálně. 

5.3.2. Práva z ochranných známek 

 Ode dne zápisu má vlastník ochranné známky výlučné právo ji užívat ve spojení  

s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Toto právo je čistě majetkové povahy  

a působí erga omnes. Za předpokladu, že nedocházelo k porušení práv třetích osob, 

mohl však označením nyní tvořícím ochrannou známku její uživatel označovat své 

výrobky nebo služby již přede dnem zápisu. Konečně pro zápis označení jako ochranné 

známky se nemusel nikdy rozhodnout. Práva z ochranných známek jsou tak významná 

především pro svůj zápovědní účinek. Ten působí ode dne zápisu bez dalšího,  

není tedy třeba žádného uplatnění nebo jiného jednání vlastníka. Vyloučení ostatních  

se vztahuje pouze na užití v obchodním styku.  Tímto omezením je umožněno užití 

ochranné známky například pro potřeby citace nebo výuky, a to i kdyby byla prováděna 

za účelem dosažení zisku. Užití jiným soutěžitelem než vlastníkem připadá v úvahu  

i například v rámci přípustné srovnávací reklamy
101

.  

  Zákaz se vztahuje na užití v obchodním styku faktické (například umísťování  

na výrobky nebo jejich obaly, dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením)  

i fiktivní (například užití v reklamě nebo v obchodní korespondenci).
 
Co je užitím  

v obchodním styku zákon o ochranných známkách uvádí pouze demonstrativně. 

Zapovězeno je užití označení shodného s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby 
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shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána. Pokud by hrozila 

pravděpodobnost vyvolání záměny na straně veřejnosti, pak postačí k působení 

zápovědného účinku i pouhá podobnost označení nebo podobnost výrobků nebo služeb. 

Vydobyla-li si ochranná známka v České republice dobré jméno, účinek působí i vůči 

shodnému či podobnému označení na nepodobných výrobcích či službách, pokud by 

těžilo z rozlišovací schopnosti nebo dobrého jména takové ochranné známky nebo jim 

bylo na újmu. Nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace a je posuzováno stejně, 

jako bylo uvedeno v podkapitole 5.1.2.    

  Vlastník není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku jejich 

jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název, adresu, údaje popisující výrobky  

nebo služby a údaje nezbytné k označení jejich účelu, pokud jsou uvedená označení 

užívána v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské 

soutěže. Toto omezení je ve své podstatě zákonnou licencí
102

. Vlastník je také povinen 

strpět užívání nechráněné značky. Vlastníkova práva z ochranné známky se ve vztahu 

ke konkrétnímu výrobku, který byl s touto ochrannou známkou uveden na trh, 

vyčerpávají. Vlastník tedy nadále nemůže bránit označování výrobku ochrannou 

známkou při jeho opětovném prodeji. Výjimkou jsou pouze případy, kdy by vlastník 

měl k zakázání dalšího obchodního užití výrobku oprávněné důvody. 

  Během doby, kdy je ochranná známka zapsána, nemá její vlastník zákonem 

přímo uloženou povinnost ji užívat, avšak její neužívání může být důvodem jejího 

zrušení. Neprosazuje-li vlastník svá práva, může také dojít k omezení některých z nich. 

Tak jestliže vlastník nezačne známku užívat do pěti let od jejího zápisu nebo užívání  

na nepřetržitých pět let přeruší, je to jedním z důvodů k podání návrhu na její zrušení, 

ale také v důsledku toho její vlastník ztrácí možnost navrhovat zrušení pozdější 

kolidující ochranné známky, pokud by pro to jinak byly zákonné důvody. Za řádné 

užívání se považuje i užívání fiktivní. Pakliže je ochranná známka užívána pouze  

pro export, musí být používána i fakticky
103

. Existují-li k neužívání řádné důvody, 

například z důvodu působení vyšší moci, uvedené následky nenastanou.  
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  Ochranná známka, ale i nechráněná značka, takzvaně ztratí svou prosaditelnost, 

pokud jejich vlastník, respektive uživatel, po dobu 5 let strpí užívání pozdější ochranné 

známky. V důsledku ztráty prosaditelnosti se nelze dožadovat prohlášení kolidující 

ochranné známky za neplatnou nebo jinak bránit jejímu užívání. K tomuto omezení 

však nedojde, jestliže přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře, 

tedy například pokud její přihlašovatel věděl o ochranné známce starší. Tato úprava 

neplatí opačně, tedy vlastník pozdější ochranné známky se nemůže dožadovat zrušení 

starší ochranné známky, která ztratila svou prosaditelnost, nebo bránit jejímu užívání. 

Na trvání výše uvedených dob nemá vliv, pokud ochranná známka mezitím byla 

převedena. Za užívání ochranné známky se považuje i její oprávněné užívání osobou 

odlišnou od vlastníka na základě licence. 

  Vlastník je oprávněn spolu s ochrannou známkou používat symbol ®, jež značí, 

že známka byla zapsána
104

. Užívání symbolu vlastníkova práva neposiluje ani tím není 

podmíněno jejich vynucení, jde ale o obranu před takzvaným zdruhověním značky.  

K tomu by došlo, pokud by se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby,  

pro které je zapsaná, označením v obchodě obvyklým. Pakliže by k tomu došlo  

v důsledku činnosti nebo nečinnosti jejího vlastníka, byl by to důvod pro její výmaz  

z rejstříku ochranných známek
105

. Naopak užívání symbolu ®, aniž by označení bylo 

zapsáno jako ochranná známka, je považováno za nekalosoutěžní jednání
106

. 

5.3.3. Ukončení známkoprávní ochrany 

 Doba zápisu ochranné známky, a tedy i její ochrana, je omezena na dobu 10 let,  

která se počítá ode dne doručení přihlášky Úřadu, nikoliv od zápisu ochranné známky. 

Zápis je možné vždy po 10 letech obnovit, a to pro všechny nebo jen některé výrobky 

nebo služby. S obnovou zápisu je opět spojena poplatková povinnost. Počet možných 

obnovení není omezen. "Po uplynutí ochranné doby ochranné známky zanikají práva 
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vlastníka ochranné známky a označení se stává volným; rozhodnou skutečností je marné 

uplynutí lhůty k podání žádosti o obnovu zápisu. K zániku ochranné známky dochází, 

aniž bylo vydáno rozhodnutí."
107

 Před uplynutím ochranné doby mohou práva  

z ochranné známky vlastníkovi zaniknout tak, že se jich písemně vzdá, nebo také  

v důsledku zrušení ochranné známky či jejího prohlášení za neplatnou. 

 Zrušit může Úřad ochrannou známku pouze na návrh třetí osoby. Důvodem 

může být již dříve uvedené neužívání ochranné známky po dobu pěti let bez řádných 

důvodů a zdruhovění ochranné známky, ale také důvod spočívající v tom, že užívání 

ochranné známky se stane klamavým pro veřejnost až po dni jejího zápisu, například 

když označení je spjato s některým regionem, ale v důsledku udělení licence se 

ochranná známka začne používat v jiném regionu. Posledním důvodem k podání návrhu 

na zrušení ochranné známky je rozhodnutí soudu o tom, že jejím užíváním dochází  

k nedovolenému soutěžnímu jednání. Účinky zrušení nastávají vždy ex nunc.  

 Prohlásit ochrannou známku za neplatnou může Úřad na návrh  

nebo i z vlastního podnětu, jestliže byla zapsána i přes absolutní překážku zápisné 

způsobilosti (pokud jde o důvod spočívající v nedostatku rozlišovací způsobilosti,  

lze v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou prokázat opak,  

tedy že ochranná známka již tuto způsobilost získala). Pouze na návrh pak může dojít  

k prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu relativní zápisné nezpůsobilosti. 

K podání návrhu jsou oprávněny pouze osoby uvedené v podkapitole 5.1.2. Účinky 

zrušení nastávají ex tunc. Důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou i pro 

její zrušení jsou stanoveny taxativně a důsledky se v obou případech mohou týkat všech 

nebo i jen některých výrobků či služeb, pro které byla známka zapsána. 

 Závěrem třeba dodat, že řízení před Úřadem je dvouinstanční a řadu jeho 

náležitostí konkretizuje Úřadem vydaná vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona  

o ochranných známkách. Proti rozhodnutí Úřadu lze podat rozklad. Proti rozhodnutí  

o rozkladu již nelze podat opravný prostředek, je ale přezkoumatelné ve správním 

soudnictví.  
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5.4. Prostředky známkoprávní ochrany 

Prostředky známkoprávní ochrany jsou stejně jako u autorských práv soukromoprávní  

i veřejnoprávní povahy. 

5.4.1. Soukromoprávní prostředky ochrany 

Stejně jako u autorského práva, i u práva ochranných známek převažují soukromoprávní 

prostředky ochrany. Některé prostředky upravuje sám zákon o ochranných známkách  

a byly již zmíněny v předešlých podkapitolách. Vlastníci ochranných známek, 

všeobecně známých známek, ochranných známek Evropské unie s dobrou pověstí  

a ochranných známek zapsaných v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě,  

který je členem Světové obchodní organizace, mají možnost bránit zápisu kolidujících 

ochranných známek včasným podáním námitek. Zákon také poskytuje vlastníkům 

prostředky jak bránit zdruhovění jejich známek. Vlastníci mohou dále ze stejných 

důvodů, z jakých mohli podat námitky, podat návrh na prohlášení již zapsaných známek 

za neplatné. Jistou formou ochrany ochranné známky je de facto i její řádné užívání. 

  Stěžejní úpravu prostředků k prosazování a ochraně práv, jež zakotvuje zákon  

o ochranných známkách, obsahuje zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 

Ten stanoví, že oprávněnou osobou k vymáhání práv je nejen vlastník ochranné 

známky, ale i osoba oprávněná ochrannou známku užívat, tedy zpravidla nabyvatel 

licence. Tato osoba však k vymáhání práv potřebuje souhlas vlastníka,  

ledaže by vlastník ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o porušení  

či ohrožení práva od této osoby nezahájil řízení sám. Zákon o vymáhání práv  

z průmyslového vlastnictví pak dělí prostředky vymáhání známkových práv, respektive 

obecně průmyslových práv, na a) právo na informace a b) opatření k nápravě.  

  Ad a) Oprávněná osoba může požadovat informace o původu a distribuci zboží 

nebo služeb, kterými je právo porušováno, na osobách, které za účelem přímého  

nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu držely takové zboží  

nebo využívaly takovou službu, či poskytovaly související služby, nebo na osobách, 

které předchozí osoby označily za účastníky na výrobě, skladování nebo distribuci zboží 

či poskytování služeb. Není-li informace poskytnuta dobrovolně, lze se jí domáhat  

u soudu.  
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  Ad b) Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práva, může se oprávněná osoba 

domáhat, aby se porušovatel takového jednání zdržel a aby následky byly odstraněny.  

K tomu zákon demonstrativně uvádí, že se oprávněná osoba může domáhat zejména 

stažení výrobků z trhu, případně i jejich trvalého odstranění nebo zničení. Totéž platí 

pro materiály, nástroje a zařízení určené nebo používané výlučně nebo převážně k jejich 

výrobě. Zničení je prostředek, ke kterému by soud měl svolit pouze subsidiárně, 

zároveň musí přihlédnout k zájmu třetích osob. Tato opatření lze také v určitých 

případech nahradit povinností porušovatele zaplatit peněžní vyrovnání. Oprávněné 

osobě může být rovněž přiznáno právo rozsudek na náklady porušovatele zveřejnit. 

  Oprávněná osoba má běžně právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného 

obohacení a přiměřené zadostiučinění, byla-li jí způsobena nemajetková újma. Zákon  

o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví uvádí, že přiměřené zadostiučinění může 

spočívat i v peněžitém plnění. Je tedy zřejmé, že i v případě práv z ochranných známek 

je upřednostňována spíše morální satisfakce, ale formulace je zde volnější  

než v autorském zákoně. Podoba a výše těchto nároků bude stanovena na základě 

obecné úpravy v občanském zákoníku, soud musí přihlédnout ke všem odpovídajícím 

skutečnostem. Na návrh však může soud výši těchto nároků stanovit jako dvojnásobek 

licenčního poplatku, který by byl obvyklý k získání licence k porušeným právům v době 

neoprávněného zásahu. Pokud porušitel nevěděl a ani nemohl vědět, že svým jednáním 

porušuje práva oprávněné osoby, může soud na návrh výši těchto nároků stanovit jako 

jednonásobek uvedeného poplatku.  

  Ochrany práv plynoucích z ochranné známky se lze dovolávat i v rámci úpravy 

hospodářské soutěže. Obecně platí, co bylo řečeno u autorských práv v podkapitole 

4.4.1, v případě porušení práv z ochranné známky však s největší pravděpodobností 

dojde k naplnění některé z pojmenovaných skutkových podstat upravených  

v občanském zákoníku jako je klamavé označení zboží nebo služby podle ustanovení  

§ 2978, vyvolání nebezpečí záměny podle ustanovení § 2981 nebo parazitování  

na pověsti podle ustanovení § 2983. Známkoprávní ochrana a ochrana před nekalou 

soutěží se vzájemně doplňují, nároky lze uplatnit vedle sebe či si zvolit jen některé. 

Jejich vztah je tedy komplementární.
108

 Ochrany před nekalou soutěží se lze dovolávat 

                                                        
108

 ČERMÁK, Karel. O vztazích mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem. In: beck-online [cit. 

28. března 2016]. Bulletin advokacie. 2/2005. 



LII 
 

jen inter partes. Ochranu před nekalosoutěžním jednáním lze aplikovat i jako ochranu 

nezapsaných označení. 

5.4.2. Veřejnoprávní prostředky ochrany 

 V oblasti veřejnoprávní je ochranným známkám poskytována ochrana ustanovením § 33 

přestupkového zákona, který stanoví dvojí skutkovou podstatu přestupku 

pokutovatelného až do 15 000 Kč, a ustanovením § 268 trestního zákoníku,  

který obdobně stanoví dvojí skutkovou podstatu trestného činu porušení práv  

k ochranné známce a jiným označením, za který může být uložen trest odnětí svobody  

v trvání až osmi let. 

 I v případě ochranných známek se jejich ochrana promítá i do celé řady dalších 

zákonů, jako je například zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy 

České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví a zákon  

o ochraně spotřebitele
109

. 

5.5. Nakládání a omezení v nakládání s ochrannou známkou 

Vlastníku ochranné známky je poskytnuta mnohem větší volnost v nakládání se svými 

právy než autorovi díla. Předně, vlastník se může svých práv z ochranné známky vzdát, 

a to zcela nebo jen částečně - ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám,  

nebo ve vztahu k určitému prvku ochranné známky
110

. Vzdání se práv je 

neodvolatelným jednostranným právním jednáním adresovaným Úřadu, který informace 

o něm zveřejní zákonem stanoveným způsobem.  

Ochrannou známku lze také jako věc nemovitou translativně převést. Nabyvatel 

se stane jejím vlastníkem se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími.  

V literatuře
111

 se uvádí, že se tak bude dít na základě smlouvy nepojmenované. 

Domnívám se, že nic nebrání tomu, aby ohledně převodu ochranné známky byla 
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uzavřena smlouva kupní podle občanského zákoníku. Určité problémy by snad mohlo 

představovat, kdyby ochranná známka byla převáděna jen pro některé výrobky  

nebo služby, což zákon o ochranných známkách umožňuje. I pokud by nešlo  

o pojmenovanou smlouvu kupní, její úprava se použije analogicky.
112

 Vždy však musí 

být dodržena písemná forma převodní smlouvy. V souladu s intabulačním principem  

se právo k převedené ochranné známce na základě ustanovení § 1102 občanského 

zákoníku nabyde až zápisem do rejstříku ochranných známek. Účinek vůči třetím 

osobám má převod ve stejný okamžik. O zápis převodu může Úřad žádat převodce  

i nabyvatel. Žádost o zápis změny musí podat nabyvatel i v případě přechodu ochranné 

známky, například v důsledku zdědění. Ochrannou známku lze poskytnout jako zástavu, 

může být předmětem výkonu rozhodnutí a exekuce a může být zahrnuta i do majetkové 

podstaty ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 

pozdějších předpisů, (insolvenční zákon). Převést je možné i přihlášku ochranné 

známky. 

  Stejně jako u autorského práva může i u práv známkových dojít k jejich omezení 

ze zákona. V případě ochranných známek tomu tak ale bude v důsledku nečinnosti 

jejího vlastníka, nikoliv v důsledku objektivních skutečností. Český právní řád nezná 

nic jako zaměstnaneckou ochrannou známku či ochrannou známku na objednávku, 

jelikož veškerá práva plynou jejímu vlastníkovi, kterým se stane úspěšný přihlašovatel, 

tedy osoba uvedená na přihlášce. Ochranná známka je nehmotným statkem netvůrčí 

povahy, proto není třeba zvláštních zákonných ustanovení, která by chránila netvůrčí 

investice do ochranné známky vložené. Pokud by zaměstnanec, respektive zhotovitel, 

měl za to, že zaměstnavatel, respektive objednatel, přihláškou ochranné známky 

porušuje jeho práva, mohl by se bránit podáním námitek. To ovšem za předpokladu,  

že by byl v postavení osoby k tomu oprávněné. Vytvoření ochranné známky v rámci 

plnění pracovních úkolů nebo na základě smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem podle 

občanského zákoníku pojmově není možné. Lze si pouze představit vytvoření označení, 

jež by bylo způsobilé tvořit ochrannou známku. Bránit zaměstnavateli, respektive 

objednateli, v jejím zápisu, by šlo pouze za předpokladu, že by označení naplňovalo 

znaky autorského díla, případně by bylo nechráněnou značkou, což je ovšem 
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nepravděpodobné. Naopak zaměstnavatel, respektive objednatel, by se mohl bránit, 

pokud by zaměstnanec, respektive zhotovitel, podal přihlášku ochranné známky svým 

jménem. Jednak by šlo o porušení smluvního vztahu mezi těmito osobami, především 

by ale taková přihláška nebyla podána v dobré víře. Navíc zaměstnanec ani zhotovitel 

by s největší pravděpodobností nebyli schopni zajistit užívání označení na výrobcích 

nebo službách, pro které by byla zapsána. 

5.5.1. Licence 

 Vlastník, stejně jako autor, může svolit k zásahu do svého práva, či může udělit licenci. 

Úprava licence, jejíž předmětem je ochranná známka, je obsažena v občanském 

zákoníku i v zákoně o ochranných známkách. O povaze licence jako věci a jako 

typového smluvního závazku platí, co již bylo uvedeno v podkapitole 4.5.1,  

avšak z ustanovení občanského zákoníku se užijí jen obecná ustanovení § 2358 až 2370, 

nikoliv ta vztahující se k předmětům chráněným autorským zákonem. Neuplatní se 

například úprava dodatečné odměny v závislosti na výnosech či možnost poskytovatele 

od smlouvy odstoupit pro změnu jeho přesvědčení, ledaže by si to strany výslovně 

sjednaly. Vzhledem k tomu, že ochranné známky jsou zapsány v rejstříku ochranných 

známek, jenž je veřejným seznamem, bude muset mít udělení licence vždy písemnou 

formu. Mezi nabyvatelem a poskytovatelem je licenční smlouva účinná okamžikem 

jejího uzavření, vůči třetím osobám ale až okamžikem jejího zápisu do rejstříku.  

Z toho vyplývá, že Úřad vede také rejstřík licencí. Licence může být úplatná  

či bezúplatná, může být výhradní či nevýhradní a může být udělena pro všechny  

nebo i jen pro některé výrobky a služby. 

  Z obecných ustanovení o licenci plyne, že nabyvatel je povinen licenci využívat, 

jen záleží-li trvání práva na jeho výkonu. Toto ustanovení směřuje zejména na ochranné 

známky, jelikož neužívání ochranné známky po dobu pěti let je jedním z důvodů  

pro podání návrhu na její zrušení. Ustanovení vztahující se na průmyslová práva obecně 

stanoví povinnost poskytovatele právo po dobu licence udržovat, vyžaduje-li to jeho 

povaha. V případě ochranných známek to znamená podání žádosti o obnovu zápisu  

a splnění poplatkové povinnosti, jestliže byla licence udělena na dobu delší,  

než na jakou byla ochranná známka zapsána. O postoupení licence, udělení podlicence 

nebo kontrole dokumentace při sjednání odměny v závislosti na odměně platí totéž,  
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co bylo již uvedeno v podkapitole 4.5.1. Licenci nelze uzavřít ohledně přihlášky 

ochranné známky. 

5.6. Mezinárodní souvislosti známkového práva 

Známkoprávní ochrana podle zákona o ochranných známkách je na území České 

republiky poskytována nejen ochranným známkám zapsaným u Úřadu a všeobecně 

známým známkám, ale i a) ochranným známkám Evropské unie a b) mezinárodním 

ochranným známkám.  

  Ad a) Přihlášku ochranné známky Evropské unie lze podat prostřednictvím 

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví ve španělském Alicante
113

  

nebo prostřednictvím kteréhokoliv národního úřadu členského státu Evropské unie, 

včetně Úřadu. Zapsaná ochranná známka Evropské unie má pak účinky pro všech  

28 států Evropské unie, k udržení práv z ní plynoucích ji postačí užívat v jediném státě. 

  Ad b) Díky účasti České republiky na Madridské dohodě o mezinárodním 

zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1981
114

 a Protokolu  

k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 27. června 

1989
115

 lze prostřednictvím Úřadu podat k Mezinárodnímu úřadu Světové organizace 

duševního vlastnictví v Ženevě i přihlášku takzvané mezinárodní ochranné známky. 

Zápis mezinárodní ochranné známky je závislý na úspěšném zápisu téže ochranné 

známky v tuzemsku. Přihlašovatel si pak může zvolit, pro které státy účastnící  

se zmíněných dohod má být známka zapsána. Pro zápis mezinárodní známky  

lze uplatnit právo přednosti z přihlášky národní ochranné známky v České republice,  

a to do šesti měsíců od jejího podání. 

  Doba zápisu ochranné známky Evropské unie i mezinárodní ochranné známky je 

rovněž 10 let s možností zápis obnovit. Známkoprávní ochrany v cizím státě lze 

dosáhnout ale i zápisem u národního úřadu daného státu (takzvaná národní cesta).  

Pro zápisná řízení v zemích, kde přihlašovatel nemá skutečný podnik, místo trvalého 

pobytu nebo sídlo, většinou platí povinnost být zastoupen. Mimo uvedených dohod je  

                                                        
113

 V březnu 2016 došlo k přejmenování Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu na Úřad Evropské unie 

pro duševní vlastnictví a k přejmenování ochranné známky Společenství na ochrannou známku Evropské 

unie. 
114

 V ČR vyhl. 65/1975 Sb., ve znění vyhl. 78/1985 Sb. 
115

 V ČR sděl. 248/1966 Sb., ve znění sděl. 63/2008 Sb. m. s. a sděl. 64/2008 Sb. m. s. 
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v oblasti průmyslových práv Česká republika také signatářem Pařížské úmluvy  

a Dohody TRIPS. Tyto smlouvy zavádí pro jejich účastníky povinný princip národního 

zacházení, na jehož základě státy musejí s cizími státními příslušníky zacházet stejně 

jako s vlastními, a princip asimilační, který zakazuje diskriminaci mezi cizinci 

navzájem
116

. Se známkoprávní ochranou je vždy spojena poplatková povinnost. 

  Závěrem ještě třeba doplnit, že k vyčerpání práva zakázat užití ochranné známky 

na výrobku, který byl uveden na trh v některém z členských států Evropské unie  

nebo Evropského hospodářského prostoru, dochází ve všech státech těchto uskupení. 

  

                                                        
116

 JAKL, Ladislav. Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana. 1. vyd. Praha: Metropolitan University 

Prague Press, 2014, s. 26. 
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6. Souběh autorskoprávní a známkové ochrany 

 

Jak vyplývá z pojmových znaků autorských děl uvedených v podkapitole 4.1  

a vymezení ochranných známek uvedeného v podkapitole 5.1, existuje množina 

graficky znázorněných výtvorů, jež se kvalifikuje jak pro autorskoprávní,  

tak pro známkoprávní ochranu. Dojde-li ve vztahu k jednomu nehmotnému statku  

nebo jeho části k působení obou těchto ochran, hovoříme o takzvaném souběhu. Právní 

řád souběhu nikterak nebrání, naopak s ním výslovně počítá, když ustanovení § 105 

autorského zákona uvádí, že "ochrana děl podle práva autorského nevylučuje ochranu 

stanovenou zvláštními právními předpisy".  

 K souběhu dochází různými způsoby a přináší rozličné situace, kdy nejednou 

bude výsledkem kolize obou ochran. Důvody, proč obě ochrany mohou působit proti 

sobě, je třeba hledat ve zcela odlišném pojetí, účelu a subjektech těchto ochran,  

když autorské právo chrání výsledky osobní tvůrčí činnosti, kdežto právo ochranných 

známek především netvůrčí investice. To je ale zároveň důvodem, proč nelze obě 

ochrany sjednotit v rámci jednoho institutu, aniž by došlo k omezení možnosti 

nehmotné statky efektivně právně chránit. Nehledě na to, že možných souběhů mezi 

jednotlivými právy duševního vlastnictví je mnohem více
117

. Tuzemské zákony přitom 

neobsahují žádná výslovná pravidla, která by tyto situace řešila. Ačkoliv autorské právo 

je přirozenoprávního základu a na rozdíl od známkového práva se jej lze dovolávat,  

i kdyby jej zákonodárce výslovně neupravoval, obě ochrany mají stejnou váhu a nelze 

obecně říci, že jedna ustupuje té druhé.  

6.1. Předmět souběhu  

Předmětem souběhu je nehmotný statek, k němuž se v jeden okamžik vztahují obě 

ochrany. Pokud tedy dojde (kumulativně): 

a) v důsledku tvůrčí činnosti autora   

                                                        
117

 Například souběh práva autorského s právem průmyslových vzorů, nebo souběh známkového práva s 

právem průmyslových vzorů. 
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b) k vytvoření jedinečného  

c) označení (nehmotného statku) schopného grafického znázornění  

d) jež je vyjádřené v objektivně vnímatelné podobě a  

e) jež je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků  

nebo služeb jiné osoby,  

f) které je za absence absolutních překážek zápisné způsobilosti  

g) úspěšně zapsáno do rejstříku ochranných známek, nebo se alternativně stane 

všeobecně známým,  

stane se tento nehmotný statek předmětem autorskoprávní i známkoprávní ochrany 

najednou.  

 Uvedené schéma však představuje jen zjednodušený příklad souběhu,  

kdy předmět obou ochran je totožný a autorská ochrana vznikla jako první. V takovém 

případě platí, že autorské dílo je zároveň celé ochrannou známkou a naopak. Souběh se 

ale vždy nemusí vztahovat na nehmotný statek jako celek, nýbrž se může týkat pouze 

jeho výseče. Je možné, aby se k části nehmotného statku sbíhala jak autorskoprávní,  

tak známkoprávní ochrana, ale zbylé části byly chráněny pouze jednou z nich.  

Jako ochranná známka může být chráněn pouze jeden z prvků díla, zbytku pak zůstane 

jen ochrana autorskoprávní. Případně je možné, aby dílo bylo upraveno (nikoliv 

zpracováno ve smyslu autorského zákona) netvůrčím způsobem, například ohraničením 

ve čtverci. Ohraničení se může stát součástí ochranné známky, jelikož k dílu ale bylo 

připojeno osobou odlišnou od autora až po jeho vytvoření, nebude součástí předmětu 

autorskoprávní ochrany. Ochranná známka může být dílem spoluautorským, případně 

souborným či kolektivním. Kvůli požadavku na grafickou znázornitelnost ochranných 

známek je nepravděpodobné, aby známka byla dílem spojeným. 

 Souběh může představovat posílení práv jedné osoby, když jí ve vztahu k témuž 

nehmotnému statku nebo jeho části budou svědčit prostředky obou ochran. Jelikož se 

ale souběh váže právě k předmětu ochrany a nikoliv k subjektům, které nemusejí být 

představovány jednou osobou, může souběh znamenat i kolizi obou ochran. Ke střetu 

dojde, pokud autorská práva k jednomu nehmotnému statku budou svědčit osobě 

odlišné od té, než které budou k témuž statku (nebo jeho části) svědčit práva 

k ochranné známce, a tyto osoby nebudou postupovat ve shodě. Vzhledem k tomu,  

že obě ochrany mají absolutní povahu, představuje souběh také širší rozsah povinnosti 



LIX 
 

zdržet se určitého jednání pro všechny třetí osoby ve vztahu k jednomu nehmotnému 

statku nebo jeho části. Pro třetí osoby souběh může při neoprávněném nakládání  

s jedním nehmotným statkem rovněž znamenat vznik odpovědnosti ve vztahu hned  

k několika osobám (subjektům ochran nebo jiným osobám oprávněným k výkonu 

autorských nebo známkových práv) najednou. 

6.2. Časová posloupnost vzniku souběhu 

Vznik autorskoprávní ochrany určitého nehmotného statku bude ve většině případů 

předcházet vzniku jeho ochrany známkoprávní. To souvisí s postavením autorství  

na principu materiální pravdy, oproti vzniku známkoprávní ochrany na základě principu 

registrace. Znění nebo vyobrazení označení, jež má být zapsáno jako ochranná známka, 

musí být uvedeno už v její přihlášce. Pokud takové označení vzniklo v důsledku 

duševní tvůrčí činnosti autora a je jedinečné ve smyslu autorského zákona, nejpozději 

uvedením v přihlášce dojde k jeho vyjádření objektivně vnímatelným způsobem,  

čímž zároveň dojde ke vzniku autorskoprávní ochrany. Známkoprávní ochrana přistoupí  

až v případě úspěšného zápisného řízení. 

 Možná je i situace, kdy známkoprávní ochrana bude předcházet tu 

autorskoprávní. Podmínkou zápisu označení jako ochranné známky totiž není,  

aby naplňovalo znaky autorského díla. Ochrannou známku může tvořit výtvor,  

který není jedinečný, jelikož je tak prostý, že jej opakovaně mohlo vytvořit i více osob 

nezávisle na sobě, nebo výtvor, který není výsledkem tvůrčí činnosti autora, jelikož jej 

vygeneroval přístroj. Příkladem je základní slovní spojení vyobrazené prostým 

typografickým způsobem postrádajícím jakoukoliv tvořivost. Je-li takové označení 

přihlášeno jako ochranná známka, může být následně tvůrčím způsobem zpracováno 

jako součást díla a získat i autorskoprávní ochranu.  

 Pro ilustraci lze uvést případ známého amerického výrobce kondenzovaných 

polévek Campbell Soup Company. Ten dnes i v minulosti měl jak ve Spojených státech 

amerických, tak v Evropě přihlášeno několik ochranných známek. Jednou z těch 

nejstarších je dnes již neplatná ochranná známka s datem registrace 3. března 1925  

ve slovním znění "CAMPBELL'S" a v následujícím vyobrazení: 
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118
 

Jelikož Campbell bylo jméno jednoho ze zakladatelů společnosti
119

, není takové 

označení výsledkem tvořivosti. Uvažovat by se dalo nad jedinečností a tvůrčím 

zpracováním grafického zpracování.
120

 Předpokládejme však, že označení kvalit 

autorského díla nedosahovalo. Jisté je, že později se toto označení součástí jednoho díla 

stalo. To když známý pop artový umělec Andy Warhol v roce 1962 namaloval 

plechovky s polévkami včetně uvedeného označení na třiceti dvou malých plátnech  

a vytvořil autorské dílo pojmenované Campbell's Soup Cans: 

121
 

Motiv plechovek s označením poté umělec ještě využil mnohokrát v různých variacích.  
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 Národní ochranná známka USA ve slovním znění „CAMPBELL’S“, sériové číslo 71162608, datum 

zápisu 30. 03. 1925. Neplatná. Dostupné z WWW: 

http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4809:yl8zv7.3.248 
119

 The Cambell History [online]. Autor neznámý. [cit. 05. Dubna 2016]. Dostupné z WWW: 

https://www.campbells.com/about-us/campbell-history/ 
120

 Tím spíše, že s označením byly později spjaty i typická bílá a červená barva, jakožto i etiketa a obal 

plechovek od polévek. Samotný obal polévek by však v pojetí českého práva pravděpodobně nemohl být 

chráněn známkoprávně, jelikož jde o prvek vyplývající ze samotné povahy výrobku. 
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Campbell’s Soup Cans. Andy Warhol, 1962. In: The Collection [online]. [cit. 05. Dubna 2016]. 

Dostupné z WWW: http://www.moma.org/collection/works/79809 
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V pojetí současného tuzemského práva by se k označení mohla vztahovat  

i ochrana autorskoprávní, a to jako součásti díla ve formě vnitřní ochrany. Andy Warhol 

by tedy nemohl svolit k samostatnému užití uvedeného označení,  

mohl by se ale dožadovat, aby zůstalo nedotknutelnou součástí jeho díla. Pokud by již 

původní označení bylo autorským dílem, došlo by jeho zpracováním k vytvoření díla 

odvozeného, jehož chráněnou součástí by bylo dílo původní. K danému označení by  

se tak ve skutečnosti vztahovala dvojí autorskoprávní ochrana a jedna známkoprávní, 

přičemž každá by mohla svědčit jinému subjektu. 

  Časová posloupnost vzniku ochran je tedy možná v obojím pořadí, je ale téměř 

vyloučeno, aby působení obou ochran nastalo ve vztahu k jednomu nehmotnému statku 

současně. Tím spíše, že vznik autorskoprávní ochrany se váže k určitému okamžiku, 

zatímco počátek ochrany známkoprávní se určuje na dny.  

6.3. Souběh ochran z pohledu porušitele práv 

Jak bylo uvedeno, neoprávněné nakládání s jedním statkem může při souběhu 

autorskoprávní a známkoprávní ochrany znamenat pro porušitele vznik odpovědnosti 

hned v několika rovinách. Pro ilustraci konkrétních situací, ke kterým může v praxi 

dojít, jsem zvolil nedávné rozhodnutí federálního odvolacího soudu Spojených států 

amerických (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit) ve věci DC Comics 

v. Towle z 23. září 2015.
122

 Ačkoliv soud své výroky staví na americkém právu, 

 jež se od tuzemského v mnohém liší, případ je pro účely této práce velice příhodný.  

Je to dáno jednak meritem věci, ale také skutečností, že k obdobným závěrům lze dospět 

i při aplikaci českého práva, jak se dále pokusím svými komentáři ukázat.  

  Spor
123

 začal žalobou světoznámého vydavatele komiksů DC Comics (DC), 

kterému svědčí autorská práva ke komiksově ztvárněným příběhům o super hrdinovi 

Batmanovi, jenž bojuje proti zločinu mimo jiné s pomocí svého technologicky velice 

vyspělého vozidla Batmobilu. Na základě licencí udělených DC dalším dvěma 

společnostem, kdy jedna z nich svá práva dále sublicencovala, vznikla pro potřeby 

televizního seriálu a filmu dvě ztvárnění Batmobilů, která se lišila jednak jedno  

                                                        
122

 DC Comics v. Towle, 802 F.3d 1012 (9th Cir. Cal. 2015). In: LexisNexis. 
123

 Z rozhodnutí byly vybrány pouze skutečnosti a žalované nároky, jejichž povahu lze přirovnat k 

institutům českého práva duševního vlastnictví a jež se vztahují k tématu. 
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od druhého, ale obě i od komiksové předlohy. Obě ztvárnění pak zapracovávala  

i ochranné známky, jako například Batmanův symbol, jejímž vlastníkem byla DC. 

Žalovaným z porušení autorského a známkového práva a z nekalé soutěže byl Mark 

Towle (Towle), jenž podle televizního a filmového zpracování Batmobilů vyráběl  

a prodával pojízdné repliky tohoto vozu. Towle se bránil tím, že práva DC neporušil, 

jelikož DC žádná práva k těmto ztvárněním Batmobilu nemá. 

  Tento výchozí stav si lze právně představit i v českém prostředí. Zaměstnanci 

společnosti DC vytvořili komiks o Batmanovi při plnění svých pracovních úkolů jako 

kreslířů, vypravěčů a podobně. Je otázkou, zda příběh a výtvarné ztvárnění komiksu lze 

užít i nezávisle na sobě, tedy zda vzniklo dílo spojené nebo spoluautorské. V obou 

případech by DC na základě kvazilicence vykonávala k takovému zaměstnaneckému 

dílu majetková práva a měla by i souhlas autorů k jeho zpracování. Části komiksu, 

včetně Batmobilu, by požívaly vnitřní ochrany díla před nedotknutelností. Některé 

prvky (označení) z komiksu DC registrovala jako ochranné známky, například pro 

označování hraček a jiných propagačních materiálů. Batmobil mohl být registrován  

i jako trojrozměrná ochranná známka. K výkonu některých svých práv DC udělením 

licencí oprávnila společnosti, které části komiksového díla zpracovaly a pravděpodobně 

vytvořily další Batmobily jako díla odvozená. Jelikož souhlas ke zpracování díla,  

který DC od autorů měla, nelze jako osobnostní právo dále sublicencovat, 

předpokládejme, že si tento souhlas od autorů vyžádaly i tyto společnosti.  

  Soud prvního stupně a následně i odvolací soud nároky DC uznal. Uvedl, že: 

a) Batmobil je způsobilým předmětem autorskoprávní ochrany. Jeho podoba se  

v různých ztvárněních liší, někdy jsou dvoj a někdy trojrozměrná, ale vždy je 

vyobrazováno jako výjimečně vybavené a na svou dobu technologicky vyspělé 

vozidlo, které Batmanovi pomáhá s bojem proti zločinu, má netopýří motivy  

a speciální zbraně, a jako takové je dostatečně konzistentní a rozpoznatelné. 

b) Oprávněnému z autorských práv svědčí několik výlučných práv, včetně práva 

připravovat odvozená díla nebo svolit k přípravě odvozených děl. Autorovi 

odvozeného díla svědčí autorské právo pouze k originálním prvkům tohoto díla, 

pokud tyto příspěvky jsou více než triviální. Oprávněný z práv vztahujících se  

k původnímu dílu se může domáhat ochrany před zásahem do odvozeného díla  

v takovém rozsahu, v jakém tento zásah představuje i zásah do díla původního. 
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DC se licencováním práv k tvorbě odvozených děl nevzdala ochrany díla 

původního. 

c) Towle použil ochranné známky DC, aby těžil z jejich dobrého jména. 

 Na základě autorského zákona a zákona o ochranných známkách lze k těmto 

bodům konstatovat: 

a) Batmobil by byl zajisté chráněn vnitřní ochranou jako součást původního 

komiksu. Autoři by se mohli domáhat nedotknutelnosti svého díla. Vzhledem  

ke svému tvůrčímu výtvarnému zpracování jdoucímu nad rámec pouhého popisu 

vlastností, jež spadají do obecného fondu
124

, by se pak ale komiksový Batmobil 

jako jedinečná postava kvalifikoval i pro ochranu vnější. DC by měla na základě 

kvazilicence právo Batmobil užívat. V pojetí českého práva by pravděpodobně 

každé další zpracování Batmobilu, jestliže by tato zpracování byla jedinečnými 

výsledky tvůrčí činnosti, byla svébytnými odvozenými díly, včetně uvedených 

zpracování pro seriál a film.  

b) I s těmito závěry se lze ztotožnit. Jak bylo uvedeno v podkapitole 4.1.3, 

užíváním díla odvozeného dochází i k užívání díla původního. DC by neměla 

práva k jedinečným prvkům těchto odvozených děl, ale jejich užitím došlo 

nezbytně i k užití původního Batmobilu, jež je samostatným předmětem 

autorskoprávní ochrany. Pokud by se původní postava Batmobilu kvalifikovala 

jen pro vnitřní ochranu, pouze autoři by se mohli dovolávat nedotknutelnosti 

celého příběhu o Batmanovi. Jestliže ale její komiksové i každé další ztvárnění 

neslo prvky jedinečnosti a vzniklo v důsledku tvůrčí činnosti, jsou všechny její 

verze autorskými díly. Neudělila-li DC k užití Batmobilu výhradní licenci,  

ale pouze licenci nevýhradní, mohla se pak sama domáhat například stažení 

neoprávněných rozmnoženin - replik z obchodování. To samé, co je uvedeno 

zde i v předchozím bodě lze aplikovat i na další části komiksu, jako je například 

nezaměnitelný Batmanův emblém, který byl na replikách taktéž použit. 

c) Předpokládejme, že DC měla jako ochrannou známku registrován Batmanův 

emblém, který Towle na replikách použil ve stejném provedení, a dvou  
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a trojrozměrný model Batmobilu, jenž Towle použil v podobě odlišné, jelikož 

repliky nevycházely z komiksové podoby, ale z té televizní a filmové. 

Předpokládejme také, že DC měla známky registrovány pro označování hraček  

a propagačních materiálů, kdežto Towle vyráběl pojízdné vozy. Pokud si však 

ochranné známky DC vydobyly dobré jméno, postačila by podobnost označení 

při jejich umisťování i na (účelově) nepodobné výrobky k tomu, aby se DC 

mohla domáhat například zničení těchto replik, jestliže těžily z dobrého jména 

jejích ochranných známek. 

 Příklad tak ukazuje, že Towle neautorizovanou výrobou a prodejem replik 

neoprávněně zasáhl: 

a) do osobnostního práva autorů na nedotknutelnost díla - komiksu o Batmanovi;  

a zároveň 

b) do autorských práv k původnímu dílu Batmobilu, zejména do majetkových 

autorských práv vykonávaných DC na základě kvazilicence. Autoři by v takové 

situaci byli povinni poskytnout DC součinnost k ochraně jejích práv; a zároveň 

c) do výlučných práv DC plynoucích z hned několika ochranných známek;  

a zároveň 

d) pravděpodobně i do v tomto rozhodnutí neprojednávaných autorských práv  

k odvozeným dílům Batmobilu.   

 Ačkoliv zde uvádím jen některé prostředky autorskoprávní a známkoprávní 

ochrany, které by mohly oprávnění vůči Towleovi uplatnit, je i přesto z případu patrná 

komplexnost problematiky souběhu. K tomu, aby Towle narušil obě se sbíhající právní 

ochrany, navíc ani nemusel vyrábět sofistikované repliky. K porušení sbíhajících se 

práv svědčících DC by došlo i použitím pouhého Batmanova emblému na výrobcích. 

6.4. Souběh ochran z pohledu oprávněných osob 

Autorskoprávní a známkoprávní ochrana vznikají zcela odlišným způsobem a obě se 

také zásadně liší ve způsobu určení subjektu, kterému náležejí. Díky tomu může být 

oprávněným subjektem těchto ochran ve vztahu k jednomu nehmotnému statku jedna 
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osoba, nebo může jít o dvě rozdílné osoby. Pokud jde o jednu osobu, představuje 

souběh širší výběr prostředků k ochraně nehmotného statku. Pokud jde o více osob, 

mohou se obě ochrany dostat do střetu.  

6.4.1. Souběh ochran svědčící téže osobě 

K souběhu ochran svědčící jedné osobě může dojít dvěma způsoby. Předně sám autor se 

může rozhodnout, že své dílo, nebo jeho část, ochrání i známkoprávně, nebo vlastník 

ochranné známky ji zapracuje do svého autorského díla. Výsledkem je širší ochrana 

jednoho nehmotného statku. Při zásahu předmětu ochran bude moci jejich subjekt 

uplatňovat řadu nároků alternativně, případně i najednou.  

  S autorskoprávní a známkoprávní ochranou se často bude sbíhat i ochrana proti 

nekalé soutěži. Bude-li vedle zásahu do autorských práv shledán i zásah do práv  

k ochranné známce, bude jednodušší prokázat i narušení pravidel hospodářské soutěže, 

jelikož ochranná známka je obchodní nástroj. Jednání porušující známková práva bude 

téměř vždy jednáním v hospodářském styku a často bude naplňovat i některou  

z pojmenovaných skutkových podstat nekalé soutěže. V případě narušení autorského 

práva tomu tak být nemusí. Profesor Hajn uvádí, že souběh autorskoprávní ochrany  

a ochrany před nekalou soutěží představuje pro advokáta, respektive jeho klienta 

(subjektu ochran), možnost uplatnit několik právních titulů najednou a nechat na soudu, 

ke kterému se přikloní. "Souběh právních kvalifikací je v životě práva běžným jevem 

a mohl by např. být v našich poměrech používán častěji, než se dosud děje."
125

  

To zajisté platí i pro sbíhající se ochranu známkoprávní.  

  Obecně lze říci, že k porušení autorských práv může dojít snadněji a vícero 

různými způsoby nakládání s nehmotným statkem, nežli k porušení práv z ochranných 

známek. To je dáno vazbou známkové ochrany na obchodní styky. Nicméně dojde-li  

k neoprávněnému užití nehmotného statku právě v rámci obchodu, jsou některé 

známkoprávní prostředky ochrany upraveny konkrétněji, nežli ty autorskoprávní. 

Příkladem může být výslovně stanovené právo dožadovat se zničení výrobků a nástrojů 

používaných k jejich výrobě. Je také možné, že výše náhrady škody bude snáze 

vyčíslitelná u porušení práv z ochranných známek, nežli u porušení práva autorského. 
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Při uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy bude tato díky volnější formulaci  

v zákoně o ochranných známkách spíše přiznána v penězích v případě neoprávněného 

užití ochranné známky, nežli v případě neoprávněného užití díla.  

  Vzhledem k omezenému místnímu rozsahu ochrany práv duševního vlastnictví 

postavených na principu teritoriality jsou nespornou výhodou známkoprávní ochrany 

nadnárodní systémy registrace. Ochrany díla se lze na základě mezinárodních smluv 

zajisté dovolávat taktéž v cizině, intabulační princip, na němž jsou postaveny národní  

a nadnárodní systémy registrace ochranných známek, však přináší větší míru jistoty. 

Díky tomu jsou zapsané ochranné známky dohledatelné ve veřejných rejstřících a každý 

si může před zahájením užívání svého označení provést vlastní rešerši. Porušitelé se tak 

nemohou dovolávat neznalosti. U autorských děl nemusí být vždy jednoduché prokázat, 

které vzniklo dříve. Díky záznamům v rejstřících není o dni vzniku známkoprávní 

ochrany pochyb. Ode dne doručení přihlášky svědčí přihlašovateli také mezinárodně 

uplatnitelné právo přednosti. 

  Dalším pozitivem uplatnění známkové ochrany vedle té autorskoprávní je její 

prakticky časově neomezené trvání. K zachování ochrany však musí být ochranná 

známka na rozdíl od díla užívána, a to navíc určitým způsobem. V obchodním styku pak 

jistě představuje výhodu i možnost ochrannou známku translativně převést. Na rozdíl  

od díla jsou ochranné známky ocenitelné. To vše odpovídá jejich pojetí jako věci  

v právním smyslu. I po převodu bude ovšem autorovi náležet výkon jeho 

nepřevoditelných osobnostních práv. To může představovat výhodu při vyčerpání práv  

z ochranné známky při prvním prodeji označeného výrobku. Subjektu totiž i nadále 

zůstane právo na nedotknutelnost díla a na užití způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. 

Zákon o ochranných známkách podobné prostředky ochrany samotného označení 

neobsahuje. Chráněno je pouze jeho užití v obchodním styku.  

  Jak bylo uvedeno, známkoprávně lze chránit i jen část díla. Toho lze využít  

u té části díla, která by nebyla způsobilá k samostatné vnější ochraně. Registrací 

ochranné známky se ochrana této části posílí, vzniknou k ní samostatná a samostatně 

převoditelná známková majetková práva. 

  Druhým způsobem, jak se obě ochrany mohou seběhnout jedné osobě, je 

registrace ochranné známky osobou odlišnou od autora na základě udělené licence  

nebo kvazilicence k dílu, pokud obsahem takového oprávnění je i dílo užít způsobem 
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umožňujícím jeho přihlášení jako ochranné známky. V tomto případě se jedné osobě 

neseběhnou veškerá práva autorská i známková. Osobnostní práva autorská zůstanou 

autorovi vždy zachována, avšak ten může svolit (odvolatelně) k zásahu do nich. 

Přihlášení díla jako ochranné známky na základě zákonné licence nebo v rámci volného 

užití není možné. Vlastník ochranné známky, jež je dílem, bude muset vždy respektovat 

jeho postmortální ochranu. 

  Nutno podotknout, že ne každé neoprávněné užití předmětu sbíhajících se 

ochran bude znamenat porušení autorského i známkového práva současně. Pro ilustraci 

se lze vrátit k příkladu s dílem Campbell's Soup Cans. Pokud by Andy Warhol pro své 

dílo použil ochrannou známku "CAMPBELLL'S" bez oprávnění od jejího vlastníka, 

nezasáhl by tím bez dalšího do práv k ní. K porušení by došlo, až pokud by svým dílem 

obsahujícím ochrannou známku začal označovat výrobky nebo služby a vyvolal by 

nebezpečí záměny.  Je také možné, aby například užití ochranné známky tvořené dílem 

nepředstavovalo zásah do známkoprávní ochrany v rámci srovnávací reklamy, ale bylo 

neoprávněným užitím díla.  

6.4.2. Kolize ochran 

Ke kolizi ochran dochází v situacích, kdy užití nehmotného statku je v souladu s jednou 

z nich, ale zároveň je narušením té druhé. Z praktického hlediska kolize přichází  

v úvahu pouze tam, kde subjekty ochran nejsou představovány jednou osobou. I ke 

střetu ochran může dojít v zásadě dvojím způsobem. První je situace, kdy vlastník 

ochranné známky tvořené dílem neměl k jeho zápisu jako ochranné známky oprávnění, 

ale i přesto k zápisu a tedy i vzniku autorskoprávní ochrany došlo. Druhým způsobem je 

již zmíněná situace, kdy autor do svého díla zapracuje existující ochrannou známku  

a dílo pak bez oprávnění k této ochranné známce používá k označování výrobků  

nebo služeb. 

  Uvedeným kolizním situacím lze předejít uzavřením vyhovující licenční 

smlouvy. V praxi je běžná například tvorba firemních log na zakázku na základě smluv 

o dílo s nehmotným výsledkem. Pokud z okolností bude zřejmé, že logo má být 

objednatelem používáno pro jeho podnikatelskou činnost, dojde spolu s uzavřením 

smlouvy o dílo i k implicitnímu uzavření licenční smlouvy, jejímž obsahem bude 

oprávnění k užití díla způsobem plynoucím z účelu smlouvy o dílo. Z účelu dané 
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smlouvy o dílo pak s největší pravděpodobností bude plynout i možnost dílo registrovat 

jako ochrannou známku. Tím dojde ve skutečnosti k souběhu obou ochran ve prospěch 

jedné osoby (objednatele), nikoliv ke kolizi. Je však možné, že ze smlouvy o dílo  

ani z povahy díla nebude vyplývat, v čem spočívá objednatelova podnikatelská činnost 

a pro jaké výrobky nebo služby má být označení používáno. Pak je možné, že užití díla 

způsobem spočívajícím v označování určitého zboží by mohlo být užitím díla 

snižujícím jeho hodnotu a autor by se mohl dožadovat odstranění závadného stavu. 

Autor by rovněž mohl zpochybnit platnost licenční smlouvy pro omyl v povaze plnění, 

nebo od licenční smlouvy odstoupit pro její porušení podstatným způsobem.
126

  

Při uplatňování prostředků autorskoprávní ochrany musí soud přihlédnout  

k zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob jednajících v dobré víře. To může 

hrát zásadní roli, pokud si výrobek označený dílem již zakoupilo mnoho spotřebitelů 

  Mimo uplatnění autorskoprávních prostředků ochrany bude moci osoba, jíž 

autorská práva náležejí, uplatnit i prostředky ochrany upravené v zákoně o ochranných 

známkách, tedy zejména navrhovat prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu 

dotčení autorských práv a docílit tak ukončení známkoprávní ochrany. Předpokladem 

rozhodnutí o důvodnosti této námitky je závěr o tom, že nehmotný statek je skutečně 

dílem. O tom, zda tuto otázku může posoudit sám Úřad, je pojednáno v následující 

podkapitole. Ke zneplatnění může dojít i ve vztahu k pouze některým výrobkům, 

například k těm, jejichž prodej představuje užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu. 

Aby zásah do autorského práva byl důvodem k prohlášení ochranné známky  

za neplatnou, musela autorskoprávní ochrana daného statku vzniknout před tou 

známkoprávní. V opačném případě by bylo možné se domáhat prohlášení ochranné 

známky za neplatnou i z důvodu jejího následného zapracování do díla.  

  Odejmout dílu jeho autorskoprávní ochranu oproti tomu možné není. Pokud dílo 

jednou vznikne, nelze jej ochrany zbavit. To platí i pro díla, která vznikla protiprávně. 

Plynutím času pouze dochází k zúžení rozsahu autorskoprávní ochrany. Výjimku 

představuje situace, kdy soud s účinky ex tunc deklaratorně rozhodně, že nehmotný 

statek nedosahuje kvalit autorského díla a tudíž mu autorskoprávní ochrana nikdy  

ani nenáležela.  
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6.5. Spor o označení PRIM 

V České republice probíhá už několik let spor o práva k označení PRIM a jeho 

grafickým ztvárněním, jež byla od poloviny minulého století užívána jako označení 

známých Československých hodinek. Spor je veden v několika rovinách a dotýká se 

mnoha oblastí autorského a známkového práva (ale i práva na ochranu před nekalou 

soutěží), o nichž bylo v teoretické rovině pojednáno v kapitolách 4 a 6. V této 

podkapitole bude přiblížen původ tohoto sporu a na vybraných soudních a správních 

rozhodnutích bude ukázáno, jakým způsobem jsou otázky souběhu a kolize 

autorskoprávní a známkové ochrany řešeny v praxi českého práva. 

6.5.1. Vznik sporu 

Hodinky značky Prim se začaly vyrábět v padesátých letech dvacátého století  

v národním podniku Chronotechna v Novém Městě nad Metují. Československo se tak 

stalo teprve osmým státem na světě, který dokázal vyrábět mechanické náramkové 

hodinky.
127

 Již v roce 1956 byla Chronotechně jako vlastníku zapsána kombinovaná 

(obrazově-slovní) ochranná známka (Známka 1): 

128
 

Hodinky Prim se těšily značné oblibě a výroba se rozšiřovala. V roce 1969 byl  

z Chronotechny vyčleněn národní podnik ELTON. Nový podnik chtěl pro své výrobky 

používat označení v odlišném grafickém provedení. To pro něj v roce 1969 vytvořil 
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jeho zaměstnanec pan Josef Žid.
 129

 V roce 1985 bylo z rozhodnutí generálního ředitele 

koncernu, do něhož oba národní podniky spadaly, nové označení taktéž registrováno 

jako kombinovaná ochranná známka (Známka 2):  

130
 

Vlastníkem Známky 2 se stal opět podnik Chronotechna, ELTON byl jejím oprávněným 

uživatelem.
 131

  

  V devadesátých letech došlo k utlumení výroby a oba státní podniky prošly 

procesem privatizace, při němž pravděpodobně mnoho právních otázek nebylo 

uspokojivě řešeno. Právním nástupcem Chronotechny, vlastníka Známky 1 i Známky 2, 

se stala EUTECH akciová společnost (EUTECH). S tou se ELTON, dnes již ELTON 

hodinářská, a.s., který známku pro své výrobky dlouho používal, snažil vyjednat získání 

vlastnických práv ke Známce 2, avšak bezvýsledně.
132

 V roce 2001 EUTECH Známku 

2 prodala společnosti MPM -QUALITY v.o.s. (MPM), která se stala jejím novým 

vlastníkem. Označení tvořící Známku 2 (Označení) se tak na dlouhá léta stalo 

předmětem sporů, během nichž jej užívá ELTON i MPM. 
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6.5.2. Řízení před soudy a před Úřadem 

Ještě předtím, než EUTECH odprodala Známku 2, podala v roce 2000 u Úřadu 

přihlášku ochranné známky tvořené Označením, jež měla být zapsána pro služby 

související s výrobou a prodejem hodinářských výrobků, nikoliv přímo pro hodinky 

samotné. ELTON zápisu této známky bránila podáním námitek z důvodu, že je 

uživatelem kolidující nechráněné značky a také osobou, které náležejí práva  

k autorskému dílu, a která by zápisem ochranné známky byla dotčena. V roce 2005 

ELTON skutečně dosáhl zamítnutí přihlášky.
133

  

  Proti tomu se EUTECH bránila podáním žaloby, kterou Městský soud v Praze 

zamítl.
134

 V odůvodnění například uvedl, že pojmovým znakem nechráněné značky není 

nutně získání rozlišovací schopnosti, ale že rozhodné je (pouze) "hledisko užívání 

nezapsaného shodného nebo podobného označení v obchodním styku pro shodné nebo 

podobné výrobky nebo služby, územní dosah označení a okamžik vzniku práva  

k označení". Soud také uvedl, že pro závěr o podobnosti výrobků postačí zjištění, že se 

"jedná o služby nebo výrobky velice úzce spjaté s hodinářskou výrobou". Není tedy 

podstatné, že jedny výrobky jsou o něco luxusnější povahy než ty druhé. EUTECH  

v žalobě namítala, že Úřad nebyl schopen posoudit, zda je Označení autorským dílem  

a že k tomuto účelu měl být ustanoven znalec. K tomu soud uvedl: "Je na žalovaném 

[Úřadu] jako ústředním orgánu státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví 

České republiky, který rozhoduje o poskytování ochrany mj. na ochranné známky  

a označení původu výrobků, a disponuje odborníky, kteří jsou schopni sami posoudit 

otázku existence namítaného autorského díla, aby o takových rozhodných skutečnostech 

učinil závěr. Žalovaný rozhodně nebyl povinen ustanovit znalce […].“ 

  S uvedeným názorem se následně ztotožnil i Nejvyšší správní soud v řízení  

o kasační stížnosti podané společností EUTECH, ve kterém ovšem rozsudek Městkého 

soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k novému řízení.
135

 Jedním z důvodů bylo,  

že EUTECH namítala nejen nezpůsobilost Úřadu posoudit otázku charakteru Označení 
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jako autorského díla, ale i jeho závěr o tom, že Označení dílem je. Tím se však Městský 

soud nezabýval, čímž pochybil. Pokud by Označení nebylo dílem, nebylo by třeba ani 

řešit převod či přechod autorských práv z národního podniku ELTON na ELTON 

hodinářská, a.s. v průběhu privatizace. Nedostatek aktivní legitimace společnosti 

ELTON k podání uvedených námitek byl přitom od počátku řízení před Úřadem 

namítán společností EUTECH. 

  V novém řízení Městský soud v Praze rozhodl
136

, že Označení není autorským 

dílem (což ostatně byl i názor původně vyslovený Úřadem, když rozhodoval v první 

instanci o zamítnutí námitek proti přihlašované ochranné známce), proti čemuž se 

kasační stížností tentokrát bránila ELTON. Nejvyšší správní soud se charakterem 

Označení jako díla podrobně zabýval a došel k opačnému názoru.
137

 Uvedl, že charakter 

díla je třeba posuzovat podle zákona platného a účinného v době vytvoření označení, 

tedy podle zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých 

(autorský zákon). Ten za dílo považoval výsledek tvůrčí duševní činnosti autora 

zachycený v jakékoliv vnímatelné podobě. Zákon tedy dříve výslovně nepožadoval,  

aby výtvor byl jedinečný, nicméně i tehdy se tato podmínka dovozovala
138

.  

  Jelikož ale pod vlivem komunitárního a mezinárodního práva dochází ve většině 

evropských zemí k ústupu "z požadavku kategorie ontologické jedinečnosti, o její 

rozmělňování a stírání rozdílu mezi právem autorským a dalšími souvisejícími právy,  

a to především pod vlivem technologického vývoje,"
139

 byla a stále je autorskoprávní 

ochrana poskytována i takzvaným dílům malé mince, u kterých je jedinečnost chápána 

jako pouhá statistická pravděpodobnost, že dílo mohlo vzniknout v dané podobě jen 

jedno.  

  Nejvyšší správní soud tedy Označení shledal dílem a konstatoval, že "i přes 

limitaci spočívající v tom, že zde bylo předem dáno slovo, jehož úprava byla z důvodu 

osamostatnění a odlišení se požadována, […] zde zbýval dostatečný prostor pro projev 

tvůrčí invence autora […]. Zpracovatel či zpracovatelé předmětného označení mohli dle 

                                                        
136

 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 03. 10. 2010, č. j. 7 Ca 364/2008 – 230-241. Dostupné 

z WWW: https://isdv.upv.cz/webapp/rozhodnuti.Vyhledat 
137

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. července 2011, č. j. 9 As 10/2011 - 275. Dostupné 

z WWW:  

http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&SimpleSearch=1&rjz_id=12&rok=20

11&senat=9&cislo=10&pagesource=0 
138

 TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 20. 
139

 Tamtéž, s. 21. 



LXXIII 
 

názoru zdejšího soudu vybírat z nekonečné řady různých možností zpracování, v tomto 

ohledu zde neexistovalo žádné omezení, a předmětná činnost tak naplňovala (byť 

v omezené míře) znaky tvůrčí činnosti, neboť se jednalo o osobité ztvárnění na základě 

svobodného výběru z tvůrčích možností. Je přitom bezvýznamné, zda tvůrčí činnost byla 

vykonávána bez pomoci technických zařízení, za jejich pomoci, či přímo jejich 

prostřednictvím. […] V soudobém vědeckém pojetí díla jako předmětu práva autorského 

tak nejde o stoprocentní individualitu díla, ale toliko o jedinečnost, která se blíží 

jedinečnosti absolutní (musí existovat pravděpodobnost, že k témuž výsledku nemohou 

nezávisle na sobě dospět dvě různé osoby)". Dále uvedl, že autorskoprávní ochrany se 

dnes dostává i počítačovým fontům. Invenci Označení oproti běžnému písmu shledal 

především u písmen P a R, která mají nedotažená bříška.  

  Soud vysvětlil, že na závěru o jedinečnosti Označení "nemůže nic změnit ani to, 

že zpracovatel výsledky své duševní činnosti konzultoval s dalšími osobami,  

resp. že jednotlivé kroky zpracování předmětného díla probíhaly s přispěním konzultací 

výtvarníků a podléhaly průběžnému schvalování ze strany zadavatele. Skutečnost,  

že zhotovitel průběžně konzultuje své nákresy s dalšími výtvarníky, případně že by 

zobrazení detailů mohlo být výsledkem kolektivního posouzení, ještě sama o sobě 

nevede k vyloučení tvůrčí duševní činnosti, jak se mylně domnívá městský soud". 

Nedostatek tvůrčího prostoru ponechaného panu Židovi byl totiž jedním z argumentů 

uplatňovaných společností EUTECH.  

 V dalších řízeních byla projednávána aktivní legitimace společnosti ELTON  

k podání námitek proti zápisu ochranné známky. Bylo nepochybné, že pan Žid 

Označení vytvořil jako zaměstnanecké dílo a že práva k němu vykonával národní 

podnik ELTON, bylo ale třeba zjistit, zda tato práva přešla v privatizaci i na ELTON 

hodinářská, a.s.    

 Zápis ochranné známky společnosti EUTECH byl nakonec roku 2013 Úřadem 

zamítnut.
140

 O rok později byla prohlášena za neplatnou i Známka 2.
141

 I v tomto 

rozhodnutí Úřad vycházel ze závěrů Nejvyššího správního soudu. Úřad shledal,  

že ELTON hodinářská, a.s. je právním nástupcem národního podniku ELTON jako 
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oprávněného z autorských práv k Označení. K jedné z námitek uplatněných MPM 

uvedl, že podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu dotčení 

autorských práv není časově nijak limitováno. 

6.5.3. Situace dnes 

Spory mezi společností ELTON i MPM však pokračují nadále. Společnosti ELTON 

byla například v roce 2005 zapsána obrazová ochranná známka Evropské unie (Známka 

3): 

142
, 

o níž se v současnosti vede řízení o zrušení. Obě společnosti také v současnosti usilují  

o zápis ochranné známky tvořené Označením a obě jej stále používají na svých 

výrobcích. Hrozí tak nebezpečí záměny na straně spotřebitelů. Ti dokonce někdy 

výrobky jedné společnosti reklamují u té druhé.
143

  

  Ze sporu je patrné, jak komplikované situace souběh přináší a jakou nejistotu 

může znamenat pro subjekty obou ochran. Od podání přihlášky ochranné známky  

do jejího konečného zamítnutí uběhlo více jak deset let. Během té doby české soudy  

a Úřad několikrát zcela protichůdně rozhodly o tom, zda je logo autorským dílem.  

A i přes uvedená rozhodnutí si MPM i ELTON nadále nárokují práva na užívání 

označení ve formě ochranné známky.  
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7. Závěr 

Souběh autorskoprávní a známkové ochrany je zcela běžným jevem. Situacím, které 

přináší, ale možná není věnována dostatečná pozornost. Při pohledu na zákonnou 

úpravu se může zdát, že zde není větších otázek. V praxi však kvůli odlišnému pojetí 

těchto institutů dochází ke komplikovaným sporům. 

 Je přitom možné očekávat, že otázky souběhu budou Úřad i české soudy řešit 

stále častěji. Jedinečnost, jako jeden z pojmových znaků autorských děl, není již 

chápána jako jedinečnost absolutní, ale jako pouhá nepravděpodobnost, že by za daných 

podmínek mohla vzniknout dvě zcela stejná díla. Není na překážku vzniku 

autorskoprávní ochrany, jestliže požadavky zadavatele či použité techniky tvorby do 

značné míry předurčily podobu díla, pokud stále existuje možnost, že jiný autor by 

došel k alespoň v něčem se lišícímu výsledku. I dílčí originální prvky, pokud mají 

původ v lidské tvořivosti, postačí k závěru o tom, že výtvor je dílem ve smyslu 

autorského zákona. Tento přístup tedy poskytuje autorskoprávní ochranu i nejrůznějším 

fontům a jednoduchým logům. 

 Je také pravděpodobné, že stále více subjektů bude svá označení chránit 

známkoprávně. Díky nadnárodním systémům je možné se domoci stejné úrovně 

ochrany v několika státech a poplatky za registraci ochranných známek jsou v 

porovnání s poplatky vyžadovanými u jiných předmětů průmyslových práv relativně 

nízké. V rámci podnikatelských vztahů je nespornou výhodou možnost úplného 

převodu ochranné známky se zápisem ve veřejném rejstříku. A v souladu s výše 

uvedenými tendencemi se ke stále více ochranným známkám bude sbíhat i 

autorskoprávní ochrana. Vzhledem k tomu, že k podnikání jsou hojně zakládány 

právnické osoby, které nemohou být autory, nebudou ani prostředky obou ochran 

většinou svědčit jedné osobě. To přináší potenciální kolizní situace.  

 Jak je patrné ze sporů o označení PRIM, řešení těchto kolizních situací může být 

velice zdlouhavé a nákladné. Spor přitom neznamená jen ztráty přímo zainteresovaných 

stran a náklady státu, který spor rozhoduje, ale i matení a ve svém důsledku poškození 

spotřebitelů. Jak bylo ukázáno na případu DC Comics v. Towle, souběh může znamenat 

i značnou nejistotu u porušitelů práv. U těchto osob může být namítán nedostatek dobré 

víry při jejich jednání, ale domnívám se, že není žádoucí stav, kdy při neoprávněném 
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užití jednoho nehmotného statku vzniká odpovědnost ke zcela neznámému počtu 

subjektů, kdy se navíc každý z nich může domáhat něčeho jiného. Zejména autorství 

založené na principu pravdivosti znemožňuje předcházení těmto situacím. 

 Dalo by se tak říci, že tuzemské pojetí autorskoprávní ochrany nevyhovuje 

potřebám podnikání a obchodování, jelikož autorská práva jsou translativně 

nepřevoditelná, nemohou originárně vzniknout právnickým osobám a osobnostních práv 

se nelze ani vzdát. To je ale zároveň posláním autorského práva, totiž aby chránilo 

výplody lidské fantazie a tvořivosti a nikoliv jen materiální zájmy. Uvedená omezení 

jsou ve výsledku formou ochrany lidské osobnosti. Je ovšem třeba, aby se autorské 

právo alespoň částečně přizpůsobilo současným požadavkům. Vždyť jak silné je spojení 

autorovy osobnosti s dílem, které bylo vytvořeno na popud jiné osoby, podle jejích 

požadavků, za užití předem daných technik a k účelu označování výrobků, s nimiž 

osoba autora nemá nic společného? I takový výtvor je však dnes považován za dílo. 

Uplatňování osobnostních autorských práv u těchto děl může mít až šikanózní povahu.  

 Východiskem by mohlo být zavedení možnosti trvale se vzdát osobnostních 

práv k jednou vytvořenému dílu. Majetková práva by zůstala i nadále konstitutivně 

převoditelná, dílo by stále nebylo věcí v právním smyslu. Domnívám se, že ochrana 

autorů by tím nebyla ohrožena. Již dnes jsou běžné situace, kdy autor fakticky žádná 

autorská práva nevykonává, ale zůstává mu pouze jakési prázdné autorství. Příkladem 

jsou zaměstnanecká díla. Tak tomu bylo i v případě sporu o označení PRIM. V řízeních 

nikde nevystupuje sám autor, jelikož většinu jeho autorských práv od počátku vykonává 

jeho zaměstnavatel, případně jeho právní nástupce. Nabyvatel majetkových práv k dílu, 

u kterého se autor vzdal práv osobnostních, by pak měl mnohem větší jistotu, že jeho 

investice vkládané do budování značky nebudou zmařeny. Tím by byli chráněni i 

spotřebitelé. 

 V případech, kdy by i nadále osobnostní práva zůstala zachována osobě odlišné 

od vlastníka ochranné známky, jeví se jako částečné řešení uvedeného problému zavést 

časově omezenou lhůtu, po kterou by bylo možno podat návrh na prohlášení ochranné 

známky za neplatnou. Pokud by osoba oprávněná z autorských práv ke zveřejněnému 

dílu nenamítala neplatnost ochranné známky během doby jejího prvního zápisu, musela 

by její užívání pro již zapsané výrobky nebo služby strpět. Vigilantibus iura scripta 

sunt.  
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 Navrhovaná řešení by zajistila, že autorská tvorba zůstane chráněna stejně jako 

doposud a pojetí autorského práva bude i nadále odpovídat kontinentálním tradicím. 

Omezí se však riziko vzniku sporných situací a právní prostředky ochrany nehmotných 

statků budou lépe odpovídat dnešním požadavkům. 
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Souběh autorskoprávní a známkové ochrany 

 

Klíčová slova: 
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Abstrakt: 

Práce analyzuje pojetí autorskoprávní a známkoprávní ochrany v českém právu  

a důsledky jejich současného působení. Cílem je zjistit, zda stávající úprava vyhovuje 

aktuálním trendům a požadavkům v naší společnosti, kde stále častěji dochází 

k propojování podnikání a umění a kde hranice mezi těmito obory jsou stírány.  

Obě ochrany jsou nejprve zařazeny do teoretických souvislostí právních odvětví 

duševního vlastnictví a práv k nehmotným statkům. Následující kapitoly vycházejí 

z v této části uvedených zásad, na nichž stojí kontinentální pojetí autorského práva  

a práva průmyslového vlastnictví.  

Následně je rozebrána úprava autorskoprávní ochrany a úprava známkové 

ochrany ve dvou samostatných kapitolách. Tyto kapitoly mají stejné členění a celý text 

je pojat tak, aby byly zdůrazněny podobnosti i odlišnosti obou institutů. Pozornost  

je věnována předmětu obou ochran, jejich subjektům, vzniku, obsahu, trvání, 

prostředkům, omezením, mezinárodním souvislostem i problematice licencování.  

V kapitole věnované souběhu jsou na reálných příkladech ilustrovány 

nejrůznější situace, ke kterým v praxi při současném působení těchto ochran dochází.  

V jednotlivých podkapitolách je pojednáno o předmětu souběhu, o časové posloupnosti 

jeho vzniku, o souběhu z pohledu porušitele práv i z pohledu oprávněných osob. Přístup 

českých soudů a Úřadu pro průmyslové vlastnictví k dané problematice je rozebrán  

na dlouholetém sporu o označení PRIM, které je již od padesátých let dvacátého století 

používáno k označování známých hodinářských výrobků.   

Z práce vyplývá, že souběh ochran představuje nejen širší možnost ochrany 

duševního vlastnictví. Vzhledem k tomu, že obě ochrany jsou postaveny na odlišných 

základech, mohou ve vztahu k jednomu nehmotnému statku svědčit rozdílným 

subjektům a souběh tak představuje i zdroj komplikovaných sporů.  



 
 

V závěru autor navrhuje jako možné řešení uvedené problematiky zavedení možnosti 

vzdát se osobnostních autorských práv a zavedení lhůty k podání návrhu na prohlášení 

ochranné známky za neplatnou.  



 
 

Convergence of Copyright and Trademark Protection 

 

Key Words: 
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Abstract: 

The thesis analyzes the concept of copyright and trademark protection in Czech law  

and the consequences of their simultaneous operation. The aim is to determine whether 

the existing legislation responds the current trends and demands in our society,  

where business and arts are becoming interconnected and where the boundaries between 

those disciplines are blurred. 

Both protections are initially assigned to theoretical context of legal branches  

of intellectual property and intangible property. The author also deals with current 

conception of ownership in Civil Code. Following chapters are based on the principles 

of civil (continental) law concepts of copyright law and industrial property law 

established in this part.  

Subsequently the regulation of copyright protection and trademark protection  

is discussed in two separate chapters. Those chapters are divided into identical  

sub-chapters to highlight similarities and differences of both legal institutes.  The focus 

is on subjects of both protections, their beneficiaries, formation, content, duration, 

means, limitations, international context and the issues of licensing.  

In the chapter devoted to convergence, various situations which might occur 

during the simultaneous operation of both protections are illustrated on real-life 

examples. The subject of the convergence, the chronology of its formation,  

the convergence from the standpoint of both the infringers and the beneficiaries  

are discussed in different sub-chapters. The approach of Czech courts and Industrial 

Property Office to this matter is examined on long-standing dispute over the label 

PRIM, which have been used for labeling famous watchmaking products since  

the fifties of the twentieth century. 

  



 
 

The thesis shows that convergence of protections represents not only  

the possibility of wider protection of intellectual property. Because of their different 

groundings, both legal protections can have different beneficiaries in relation to one 

intangible property, and therefore their convergence represents also a source  

of complicated disputes. In conclusion, the author proposes an implementation  

of a waiver of personal copyrights and implementation of restrictive term for filling  

a motion to declare trademark as invalid.  

 


