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ÚVOD 

Autorské právo, právo ochranných známek a obecně veškerá práva k duševnímu vlastnictví 

jsou v dnešním moderním globalizovaném světě plném sdílených sítí a ekonomik důležitou 

součástí našich životů. Právo duševního vlastnictví mě vždy velice zajímalo a z toho 

důvodu jsem si taky v tomto oboru vybral téma své diplomové práce, a to konkrétně souběh 

autorskoprávní a známkové ochrany. Autorská díla, stejně tak jako ochranné známky, se 

nachází všude kolem nás a neustále nás obklopují, aniž bychom si to v mnohých případech 

vůbec uvědomovali. Jen si představme takové běžné každodenní ráno, kdy vstaneme 

z rozkládací postele, jejíž řešení je chráněno užitným vzorem, oblékneme na sebe svetr 

svojí oblíbené značky zaregistrované jako ochranná známka, nasedneme do osobního 

automobilu nesoucího známky určitého nového designu a tedy chráněného průmyslovým 

vzorem a pustíme rádio, které zrovna vysílá do éteru skladbu, kterou jeden složil, druhý 

otextoval, třetí nazpíval a čtvrtý nahrál. Ať chceme nebo ne, právu duševního vlastnictví se 

nemůžeme vyhnout.  

Cílem mé práce je poskytnout základní přehled o právní úpravě dvou oblastí práv 

duševního vlastnictví, a to autorských práv a práv k ochranným známkám jak v platném 

právním řádu České republiky, tak v mezinárodních i Evropských souvislostech. 

Komparací obou úprav bych chtěl poukázat na společné znaky i odlišnosti, na příkladech 

z praxe ukázat, jakým způsobem lze obě úpravy kombinovat, kdy může k souběhu docházet 

a jaké jsou možnosti ochrany při kolizi obou práv. 
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Struktura práce 

Práce je členěna na úvod, čtyři hlavní kapitoly, které jsou dále děleny na podkapitoly, závěr 

a seznam použitých zdrojů. 

První kapitola čtenáři široce představuje zařazení autorskoprávní a známkové ochrany do 

teoretických souvislostí, ústavní zakotvení, pochopení pojmů nehmotných statků, 

duševního vlastnictví a vztah obou ochran. 

Druhá kapitola nám blíže pojednává o právu autorském a jeho ochraně. Je zde popsána 

právní úprava této problematiky v České republice, mezinárodním právu i právu Evropské 

unie. Dále jsou zde rozebrány pojmy autorské dílo, autor, licence či ochrana autorských 

práv. 

Třetí kapitola má obdobné členění jako kapitola druhá a pojednává o právu a právní úpravě 

ochranných známek. Je zde opět popsána jak mezinárodní úprava, tak úprava Evropské 

unie a dále kapitola přibližuje zejména zakotvení ochranných známek v České republice, 

jejich druhy, účinky, průběh zápisného řízení a ochranu práv z ochranných známek. 

Čtvrtá kapitola pojednává o souběhu autorskoprávní a známkové ochrany, jakožto hlavním 

tématu práce a ukazuje možné souběhy na konkrétních případech z praxe. Blíže 

představuje, za jakých okolností lze k souběhu obou ochran dojít a co se stane v případě 

jejich kolize. Podrobně je pak popsána kolize slovní ochranné známky s autorským právem 

v kauze Lady Karneval a příklad možného prodlužování ochrany práv zaregistrováním 

ochranné známky z důvodu vyprchání doby autorskoprávní ochrany. 
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1 ZAŘAZENÍ AUTORSKÉHO A ZNÁMKOVÉHO PRÁVA 

V první kapitole se nejdříve pokusím zařadit obě rozebírané právní úpravy do obecných 

právních režimů a vůbec zakotvit jejich základy. Jak autorské, tak známkové právo jsou 

odvětvím především práva soukromého, ale vztahují se na ně i veřejnoprávní normy. 

Prameny obou úprav najdeme v několika právních předpisech s různou právní sílou a 

v mezinárodních smlouvách nevyjímaje. Ústavní zakotvení nalezneme v několika článcích 

Ústavního zákona č. 2/1993 Sb. Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“). 

Prvním z nich je čl. 11 odst. 1 LZPS: „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo 

všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“
1
 Majetkem se 

rozumí souhrn všeho, co někomu patří. Jsou to tedy věci hmotné i nehmotné, mezi které 

řadíme předměty autorského i známkového práva. Dalším ustanovením zakotvující vůbec 

vznik práv k duševním vlastnictvím je čl. 15 odst. 2 LZPS: „Svoboda vědeckého bádání a 

umělecké tvorby je zaručena.“
2
 Tento článek nám zakládá a zaručuje subjektivní práva vůči 

státu a především právo nějaké dílo vytvořit. Na něj navazuje čl. 34 odst. 1 LZPS: „Práva k 

výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.“
3
, kterým nám zákonodárce 

zajišťuje ochranu takové umělecké tvorby a sám se zavazuje přijmout speciální zákon, dle 

kterého je možné se takové ochrany domáhat. Základní práva a svobody jsou subjektivními 

právy osob vůči státu a jsou pod ochranou soudní moci, jak stanoví čl. 4 ústavního zákona 

č. 1/1993 Ústavy ČR (dále jen „Ústava“). Pokud bylo do jakéhokoli subjektivního práva 

zasaženo, je možné se dle čl. 36 odst. 1 LZPS obrátit na soud či jiný orgán. „Každý se může 

domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve 

stanovených případech u jiného orgánu.“
4
 

  

                                                 
1
 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 

2
 témže 

3
 témže 

4
 témže 
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1.1 Soukromé právo, veřejné právo 

Z teoretického hlediska dělíme právo na právo soukromé a právo veřejné. Soukromé právo 

se řídí mnoha zásadami a znaky. Je založeno na rovnosti zúčastněných subjektů, musí zde 

dojít ke smluvnímu konsensu, je zde možnost dispozitivní úpravy i dispozice ve vedení 

sporu, který rozhoduje orgán veřejné moci. Týká se hlavně majetkových věcí a v případech 

sporů je zde typické obnovení původního stavu nebo náhrada škody. 

Veřejné právo je založeno na nerovnosti zúčastněných subjektů, používají se kogentní 

právní normy, vztah vzniká určitým individuálním právním aktem, kterým orgán veřejné 

moci může přiznat práva či uložit povinnosti i proti vůli druhého subjektu.
5
 

Autorské právo je založeno především na základech práva soukromého. Práva k ochranným 

známkám tak jednoduše zařadit nemůžeme, jelikož nám vznikají registrací, tedy 

individuálním právním aktem orgánu veřejné moci, ale některé instituty, jako například 

poskytování licencí či jejich ochrana, jsou založené na principu smluvním. 

  

                                                 
5
 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 

Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 9788073800239. Str. 124-127 
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1.2 Nehmotné statky 

V teorii i praxi se vytvořily dva oddělené pojmy, a to hmotný statek, tedy jakýkoli hmotný 

majetek, který je možné fyzicky uchopit, a nehmotný statek. Pojem nehmotný statek se 

společnost snaží vymezit všeobecně jako konkrétní výtvor duševní činnosti či jeho obsah, 

vyjádřený v takové formě, aby ho bylo možno vnímat lidskými smysly. Vymezujeme ho 

jako nehmotný statek vytvářený konkrétním duševním obsahem, který je způsobilý být 

předmětem společenských vztahů i bez toho, aby byl ztělesněn v hmotné podobě. Je tedy 

rozpoznatelný, odlišitelný a vnímatelný většinou na určitém materiálním substrátu, jako 

například papír, obrazový snímek, zvukový záznam atd. Pravá hodnota nehmotného statku 

však nespočívá v hodnotě toho hmotného statku, nosiče, na kterém je nehmotný statek 

vyjádřen ve vnímatelné podobě, ale v jeho ztvárnění, v hodnotě jeho samotné existence. 

Vždy tedy musíme odlišovat nehmotné statky a s nimi související hmotné nosiče, na 

kterých jsou nehmotné statky zaznamenány. Například CD s hudebním obsahem může být 

předmětem vlastnictví určitého subjektu, ale na jeho obsah se vztahují práva autorská, 

práva výkonných umělců či práva výrobců zvukových záznamů.
6
  

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „NOZ“) v § 489 definuje věc jako vše, co 

je odlišné od osoby a slouží potřebě lidí a dále v § 496 dělí věci na hmotné a nehmotné. 

Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu.
7
 

Avšak chybí zde přesnější definice věci nehmotné, kde zákon pouze obecně stanoví, že jsou 

to práva, jejichž povaha to připouští. Dále pak NOZ ve svém § 498 dělí věci dle jejich 

povahy na nemovité a movité. Nemovitostí jsou pozemky (jejichž součástí jsou i stavby, 

které na nich stojí) a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, a dále věcná 

práva k nim a práva, která za nemovité prohlásí zákon. Všechny ostatní věci jsou movité. 

                                                 
6
 VOJČÍK, Peter. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 

Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 9788073803735. Str. 23-24 

7
 §496 zákona č. 89/2012 sb. občanského zákoníku 
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Dle těchto ustanovení je tedy nehmotný statek, vzhledem k tomu, že není nemovitostí, 

řazen mezi věci movité.
8
 

Definici nehmotného statku v našem právním řádu nenajdeme, a to i přes to, že se tento 

pojem běžně užívá. K. Knap ho charakterizuje takto: „Nehmotný statek lze pojmově vymezit 

jako statek vytvářený konkrétním duševním obsahem, jehož objektivní výraz je způsobilý být 

předmětem společenských vztahů, aniž by bylo třeba jeho ztělesnění v hmotné podobě. 

Objektivní výraz umožňuje u nehmotných statků jejich smyslové vnímání (zpravidla zrakem 

či sluchem), stejně jako každý hmotný statek (tj. statek vyjádřený v objektivní hmotné 

podobě je vnímatelný již hmatem).“
9
 

1.3 Duševní vlastnictví 

Duševní vlastnictví je užším pojmem a tedy podmnožinou nehmotných statků. „Předmětem 

duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svojí duševní činností. 

Jsou jimi například řešení různých technických problémů, vytvoření nejrůznějších 

literárních, grafických, architektonických, sochařských a hudebních děl, ale i způsoby 

provedení těchto děl, jako jsou přednesy, recitace, zpěv, hudební produkce, překlady a 

podobně.“
10

 Práva duševního vlastnictví řadíme mezi tzv. subjektivní práva soukromá, a to 

i přes to, že některá vznikají na základě veřejnoprávních skutečností, např. úředním 

zápisem ochranné známky do veřejnoprávního rejstříku. Jako příklad může posloužit rozdíl 

mezi architektonickým dílem a kulturní památkou. „Architektonické dílo, které je 

předmětem soukromého práva autorského, bývá často vyjádřeno stavbou, řekněme domu. 

Dům ovšem může být úředně prohlášen za kulturní památku ve smyslu veřejného 

památkového práva. Ochrana architektonického díla právem autorským, tj. soukromým, je 

                                                 
8
 JAKL, Ladislav. Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví. Praha: Metropolitan University 

Prague Press, 2014. ISBN 9788087956014. Str. 40 

9
 KNAP, K. a kol. Práva k nehmotným statkům. Praha: Codex, 1994. ISBN 80-901-1853-4. Str. 11 

10
 JAKL, Ladislav. Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana. Praha: Metropolitan University Prague Press, 

2014. ISBN 9788087956007. Str. 32 
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nezávislá na ochraně domu, jímž je toto dílo hmotně vyjádřeno, právem památkovým, tj. 

veřejným.“
11

 

Subjektivní soukromá práva mají absolutní povahu a působí tedy erga omnes. Všechna 

práva duševního vlastnictví jsou zároveň i práva majetková, jak vyplývá z pojmu 

vlastnictví, ale pouze některá z nich mají i osobní povahu. Ta se týká například práva 

autorského a práv výkonných umělců.  

Světová organizace duševního vlastnictví (anglicky World Intellectual Property 

Organisation, dále jen „WIPO“) na svých stránkách definuje duševní vlastnictví jako práva 

týkající se tvůrčí činnosti k vynálezům, literárním a uměleckým dílům, symbolům, názvům 

a obrázkům užívaných v obchodním styku.
12

 

A přímo v článku 2 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví z roku 

1967 definuje pojem duševní vlastnictví jako práva: 

- k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, 

- k výkonům výkonných umělců, zvukových záznamů a 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.
13

 

                                                 
11

 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 9788075022400. Str. 35 

12
 [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: http://www.wipo.int/about-ip/en/ 

13
 Čl. 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví 
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1.4 Dělení duševního vlastnictví 

Ve své šíři duševní vlastnictví zahrnuje veškeré nástroje pro ochranu tvůrčí činnosti 

člověka, tedy patenty, ochranné známky, průmyslový design, označení původu, ale i práva 

autorská a práva s autorským právem související. Tato práva ale rozdělujeme a v České 

republice odlišujeme dvě hlavní odvětví. Autorská práva a práva s ním související, 

upravovány převážně AZ, a průmyslová práva, mezi které řadíme výše zmiňované 

vynálezy, ochranné známky, průmyslové a užitné vzory a další. Ty jsou blíže upraveny 

v několika dílčích právních předpisech například zákon o vynálezech, zákon o ochranných 

známkách, zákon o užitných vzorech atd.
14

 

1.5 Vztah a rozdíly mezi autorskoprávní a průmyslověprávní ochranou 

Moderní základy práv duševního vlastnictví byly položeny koncem 19. století, kdy byly 

uzavřeny dvě významné mezinárodní smlouvy, a to Bernská úmluva o ochraně děl 

literárních a uměleckých a Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví. Obě 

ochrany mají mnoho společných znaků, avšak některé odlišné. Hlavní rozdíl možno 

spatřovat v tom, že práva na ochranu autorských práv vznikají automaticky již vytvořením 

díla a jeho vyjádřením v lidskými smysly vnímatelné formě, ke vzniku práva na ochranu 

průmyslového vlastnictví je nutné provést formální úkony. Tedy podat přihlášky u Úřadu 

průmyslového vlastnictví a zaplatit stanovené správní poplatky. Autorské právo chrání jak 

dílo dokončené, tak jeho jednotlivé fáze, včetně názvu a jmen postav bez ohledu na jeho 

rozsah, účel či význam. Naproti tomu u průmyslových práv se od předmětu ochrany 

požaduje určitá úroveň řešení. Další rozdíl můžeme spatřit v podmínkách trvání ochrany. 

Osobnostní autorská práva jsou nepřevoditelná, smrtí autora nezanikají a nelze se jich ani 

vzdát. Majetková autorská práva trvají po celou dobu života autora a ve většině případů i 70 

let po jeho smrti. Naproti tomu u práv průmyslových je trvání jejich ochrany podmíněno 

placením udržovacích správních poplatků. Například u ochranných známek činí doba 

                                                 
14

 [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: DOI: http://www.ifpi.cz/wp-

content/uploads/2013/03/Z%C3%A1klady-pr%C3%A1va-du%C5%A1evn%C3%ADho-

vlastnictv%C3%AD.pdf. 
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platnosti práv 10 let od podání přihlášky, je ji ale možné obnovovat vždy o dalších 10 let. 

Ochrana patentových práv činí maximálně 20 let od podání přihlášky. U obou ochran může 

oprávněný subjekt předmětu ochrany poskytnout oprávnění k výkonu práva třetí osobě 

licenční smlouvou, na rozdíl od autorského práva však musí být licence v oblasti 

průmyslových práv udělena výhradně písemnou formou.
15

 Autorské právo chrání pouze 

tvůrčí vyjádření myšlenky, nikoli myšlenku samotnou, zatímco průmyslovými právy lze 

chránit např. i technické řešení. Autorské právo má silnou osobnostní složku spojenou 

s nepřevoditelností práv, u práv průmyslových takové silné sepjetí s tvůrcem postrádáme. 

  

                                                 
15

 JAKL, Ladislav a Václav JANSA. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. 2., přeprac. a 

dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. ISBN 9788086855653. Str. 14-23 
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2 AUTORSKÉ PRÁVO 

Autorské právo je souborem práv osobnostních dle § 11 zákona č. 121/2000 Sb., 

autorského zákona (dále jen „AZ“), výlučných práv majetkových dle § 12 AZ a zabývá se 

autorským dílem.16 Co rozumíme pod pojmem autorské dílo, bude podrobněji rozebráno v 

kapitolách níže. Autorské právo můžeme ve formálním smyslu chápat jako soubor právních 

norem, které upravují vztahy vyplývající z tvorby a užívání autorských děl a v materiálním 

smyslu jako souhrn oprávnění příslušející konkrétnímu autorovi k jeho dílu. Jak již bylo 

uvedeno v kapitole první, autorské právo se na úrovni ústavního pořádku opírá o článek 34 

odst. 1 LZPS, kterým se stát zavázal k ochraně práv k výsledkům tvůrčí činnosti. Jde 

o právo absolutní právní povahy, které je dále blíže upraveno v AZ. Předmětem autorského 

práva je nehmotný statek, jímž je dílo literární, jiné umělecké nebo vědecké. Musí jít 

o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora jako fyzické osoby a vzniká okamžikem, kdy je 

dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě a zahrnuje v sobě výlučná práva 

osobnostní a výlučná práva majetková.17 

Pokud hovoříme o pojmu autorské právo, měli bychom vědět, že AZ se netýká pouze práva 

autora k jeho autorskému dílu, ale upravuje i práva související s právem autorským, mezi 

které řadíme: „práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce 

zvukového záznamu k jeho záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho 

záznamu, právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání, právo zveřejnitele 

k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, právo 

nakladatele na odměnu a dále právo pořizovatele k jím pořízené databázi.“ 18
 

 

                                                 
16

 ŠULC, Petr a Aleš BARTOŠ. Autorské právo: v otázkách a odpovědích. Praha: Pierot, 2012. ISBN 

9788073532239. Str.9 

17
 TELEC, Ivo. Autorské právo. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, 

Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3.vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 

18
 Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů 
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2.1 Mezinárodní úprava autorského práva 

Jednou ze základních zásad autorského práva je zásada teritoriality, dle které se obsah, 

rozsah i podmínky řídí právním řádem státu, kde se uplatňuje právo na ochranu. Pro řešení 

důsledků této zásady státy uzavírají mezinárodní smlouvy, které i přes četnost právních 

režimů v oblasti autorského práva zakotvují mezinárodní minimální úroveň ochrany těchto 

práv.
19

 

Klíčovou roli zde hraje Bernská úmluva o ochraně děl literárních a uměleckých uzavřena 

v roce 1886. Vytvořila minimální základ pro ochranu všech děl v oblasti literární, vědecké 

a umělecké. Během let byla několikrát revidována, nyní ji známe jako Revidovaná úmluva 

bernská (dále jen „RÚB“), správu nad ní vykonává WIPO a členy RÚB je celkem 172 

států. 

Další významnou mezinárodní dohodou je Všeobecná úmluva o právu autorském (dále jen 

„VÚAP“) revidovaná v Paříži roku 1971, ale svoji významnost vedle RÚB, která má 

minimální standarty širší, postupně pozbývá. Byla významná díky tzv. copyrightové 

doložce ©, kdy zejména v angloamerických právních systémech bylo označení 

copyrightovou doložkou podmínkou ochrany. 

Pro práva související s právem autorským je důležitá Mezinárodní úmluva o ochraně 

výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací z roku 1961 – 

Římská úmluva, která vymezuje minimální standardy ochrany práv náležející těmto 

subjektům. 

V rámci Světové obchodní organizace – WTO byla v roce 1994 uzavřena mezinárodní 

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „TRIPS“), jejíž 

základním cílem bylo zmenšit překážky mezinárodního obchodu. „V oblasti autorskoprávní 

ochrany je zde zdůrazněn princip, že tato ochrana nebude poskytována myšlenkám, 

postupům, výrobním metodám nebo matematickým pojmům jako takovým, nýbrž jejich 

                                                 
19

 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 9788075022400. Str. 370-371 
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vyjádřením. Tedy pouze vnější formě jejich vyjádření.“
20

 Na rozdíl od předchozích 

mezinárodních dohod v oblasti autorského práva v sobě obsahuje TRIPS ustanovení 

vztahující se k vynucení těchto práv.  

2.2 Právní úprava v rámci EU 

Dne 1.5.2004, vstupem České republiky do EU, se pramenem práva stalo též právo EU, 

které dělíme na primární a sekundární. Primární právo je obsaženo zejména ve Smlouvě o 

Evropské Unii (dále jen „SEU“) a Smlouvě o fungování Evropské Unie (dále jen „SFEU“) 

a přímo se problematikou autorského práva nezabývá. Nicméně některá ustanovení, 

především ty ohledně volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu, na tuto oblast 

dopadají. SFEU ve svém článku 118 žádá, aby Evropský parlament a Rada přijaly opatření 

k vytvoření evropských práv duševního vlastnictví.  

Konkrétněji se oblastí autorských práv v rovině EU zabývají její sekundární právní 

předpisy, mezi které řadíme nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. 

„Nařízení jsou právní akty, které se uplatňují automaticky a jednotně ve všech zemích Unie, 

a to okamžitě po jejich vstupu v platnost, aniž by se musely provádět do vnitrostátního 

práva. Jsou závazná v celém rozsahu pro všechny země EU.“
21

 Autorských práv se 

například dotýká nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. 

června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení 

Rady (ES) č. 1383/2003
22

 a dále také nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/1563 ze dne 13. září 2017 o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin 

některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími 

                                                 
20

 JAKL, Ladislav. Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana. Praha: Metropolitan University Prague Press, 

2014. ISBN 9788087956007. Str. 27 

21
 [online]. [cit. 2018-03-01]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_cs 

 

22
 Úřední Věstník EU čerpáno z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0608 
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mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením 

nebo osob s jinými poruchami čtení.
23

 

Dalším sekundárním předpisem, který hraje v oblasti autorských práv největší roli, je 

směrnice. „Směrnice vyžadují, aby členské státy EU dosáhly určitého výsledku, ponechávají 

jim však svobodu volby v tom, jak to učiní. K dosažení cílů stanovených ve směrnici musí 

členské země přijmout opatření, aby mohly tuto směrnici začlenit do vnitrostátního práva 

(tzv. provedení). Vnitrostátní orgány musí o těchto opatřeních informovat Evropskou 

komisi. Provedení do vnitrostátního práva se musí uskutečnit ve lhůtě stanovené při 

přijímání směrnice (obvykle do 2 let). Pokud některá země směrnici do svého práva 

neprovede, může Komise zahájit řízení o nesplnění povinnosti EU.“
24

 Jednou z prvních 

přijatých autorskoprávních směrnic je směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o 

koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při 

družicovém vysílání a kabelovém přenosu. Dále dle data přijetí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází, směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2001/29ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých 

aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej 

ve prospěch autora originálu uměleckého díla, směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví, směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem 

a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským 

právem, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o 

době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících, která byla dne 27. září 

2011 novelizována směrnicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU 

transponovanou do českého právní řádu novelou AZ z roku 2014. Dále byly přijaty 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní 

                                                 
23

 Úřední Věstník EU čerpáno z http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1563 

24
 [online]. [cit. 2018-03-01]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_cs 
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ochraně počítačových programů, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze 

dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl, směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě 

autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům 

k užití hudebních děl online na vnitřním trhu a konečně poslední přijatá směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. září 2017 o některých 

povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským 

právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým 

postižením nebo osob s jinými poruchami čtení.
25

 

2.3 Autorský zákon 

Primárním právním předpisem ochrany autorského práva je v právním řádu České 

republiky AZ, který chrání zejména osobu autora a dále některé dalších osoby, kterým AZ 

garantuje jejich práva. Jak bylo zmíněno v dřívější kapitole, AZ neupravuje pouze autorská 

práva, ale také šestici práv souvisejících s právem autorským
26

 a práva pořizovatele k jím 

pořízené databázi. Dřívější právní předpisy hovořily o „právech příbuzných právu 

autorskému“, což ale bylo nesprávné, jelikož „příbuzným“ právem mohou být pouze práva 

výkonného umělce z důvodu, že není uměleckého výkonu bez autorského díla, jež je 

uměleckým výkonem prováděno.
27

 

2.3.1 Autorské dílo 

Autorské dílo je předmětem ochrany autorského práva a je definováno v první části § 2 

odst. 1 AZ jako: „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným 

                                                 
25

 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 9788075022400. Str. 385-400 

26
 práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, 

právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, právo rozhlasového nebo televizního vysílatele 

k jeho vysílání, právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových 

práv, právo nakladatele na odměnu 

27
TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře. ISBN 

9788071796084. Str. 3 
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výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě 

včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo 

význam.“
28

 AZ nám tedy třídí díla do tří kategorií na díla literární, jiná umělecká a díla 

vědecká. Z historického a mezinárodněprávního pohledu a z vyšší druhové klasifikace děl 

známe však jen dva druhy, a to díla umělecká, mezi která řadíme i díla literární, a díla 

vědecká. Druhá část § 2 odst. 1 AZ nám představuje demonstrativní výčet autorských děl, 

kterými můžou být zejména díla slovesná vyjádřená řečí nebo písmem, díla hudební, 

dramatická, choreografická, fotografická, audiovizuální, malířská, výtvarná, grafická, 

sochařská, architektonická a další. § 2 odst. 2 AZ nám demonstrativní výčet rozšiřuje ještě 

o počítačový program či výtvor vyjádřený postupem podobným fotografii, které sice 

nemusejí být jedinečné, ale jsou chápány jako původní v tom smyslu, že jsou autorovým 

vlastním duševním výtvorem. Ač několik různých fotografů vyfotí stejné místo, předmět či 

osobu, je to chápáno jako výsledek jejich tvůrčí činnosti a každá taková fotografie je 

chráněna autorským právem. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR č.j. 37 Cdo 739/2007 ze 

dne 30.4.2007 je předmětem autorského práva jednotlivě určené dílo, které je nehmotné, ale 

musí být vždy hmotně vyjádřeno (materializováno) v jakékoli smysly vnímatelné podobě 

(formě).
29

 

K pochopení pojmu autorské dílo je nutné si rozebrat tři základní pojmové znaky díla, a to: 

- dílo musí být literární, umělecké nebo vědecké, 

- musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, 

- musí být objektivně vnímatelné. 

Všechny tyto znaky musí být splněny kumulativně, jinak by se o autorské dílo nejednalo. 

Nyní k jednotlivým pojmovým znakům. 

                                                 
28

 §2 odst. 1 zákona č. 121/2000 sb. autorského zákona 

29
 rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 37 Cdo 739/2007 ze dne 30.4.2007, čerpáno z: 

http://kraken.slv.cz/30Cdo739/2007 
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2.3.1.1 Dílo literární, umělecké a vědecké 

Tento pojmový znak je nutno chápat tak, že předmětem autorského práva je pouze dílo, 

které může být objektivně vnímáno jako dílo literární, umělecké nebo vědecké. Nepřímo 

nám také stanovuje určitý minimální stupeň hodnoty, jakou má dílo mít. Povahová 

vlastnost díla by měla být taková, aby byla schopna působit estetickým či filosofickým 

dojmem na obecenstvo. Umělecká díla by měla publikum ovlivňovat emocionálně, vědecká 

díla zase intelektuálně. Literární díla představují pouze určitou formu zápisu děl 

uměleckých či vědeckých.
30

  

2.3.1.2 Jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora 

Tvůrčí činnost je dle své povahy vždy činností duševní a jde o výplod tvůrčí fantazie 

určitého autora, čímž je dílo jedinečné. Jde tedy o požadavek originálnosti autorského díla a 

s ním související neopakovatelnosti. Pokud máme díla, která jsou shodná, musí jít zákonitě 

na jedné straně o plagiát, anebo se o autorská díla vůbec nejedná. V jedinečném díle je 

obsažen prvek osobitosti autora, ale i prvek originality a jeho novosti. 

2.3.1.3 Objektivně vnímatelná podoba díla 

Každé dílo tedy vzniká tvůrčí fantazií autora, jeho myšlenkovými pochody, ale v této formě 

ještě nejde o dílo chráněné právem. Ochranu nabývá dílo až v případě vyjádření v smysly 

objektivně vnímatelné podobě. Může jít například o vyjádření slovem, tónem, tvarem, atd. 

Zhmotnění nehmotného předmětu je prostředkem umožňujícím vnímat dílo dalšími 

osobami. „Předmětem autorského práva nemůže být to, co existuje bez ohledu na tvůrčí 

činnost autora (např. fakta), nebo to, co je předem do té míry determinováno, že pro 

autorskou tvůrčí činnost nezbývá již dostatečný prostor, takže při splnění určitých 

podmínek by mohly nezávisle na sobě k témuž výsledku dospět různé osoby. Předmětem 

autorskoprávní ochrany není proto myšlenkový obsah sám o sobě, nýbrž výlučně jeho tvůrčí 

                                                 
30

 ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2009. C.H. Beck pro praxi. ISBN 9788074000973. Str. 12 
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ztvárnění v autorskoprávním smyslu. Aby dílo splňovalo tento znak, nesmí existovat dílo 

totožné nebo zaměnitelné.“
31

 

2.3.2 Autor 

„Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.“
32

 Takto jednoduše nám definuje pojem 

autor platný AZ. Vycházíme z toho, že autorské dílo může vzniknout jen na základě spojení 

duševního výtvoru a osobnosti tvůrce. Logickým výkladem tedy vyvodíme, že autorem 

nemůže být právnická osoba, u které k duševní činnosti zkrátka nelze dojít. Existence díla 

je závislá na tvůrčích schopnostech autora. Autorství k dílu nemůže vzniknout na základě 

výkonu jiné než tvůrčí činnosti a také pouhá pomoc, rada nebo podnět k dílu neznamená, že 

se člověk stává autorem. Je důležité oddělit autora, jakožto originární subjekt autorského 

práva, od ostatních subjektů, kterými mohou být i neautoři, jako např. dědici či právní 

nástupci.
33

  

Autorem souborného díla
34

 je ta fyzická osoba, která tvůrčím způsobem vybrala a 

uspořádala soubor prvků, které samy o sobě mohou i nemusí požívat autorskoprávní 

ochranu. Pokud ji požívají, je třeba k zařazení do souborného díla souhlasu autora 

zařazeného díla.
35

 

V § 6 AZ máme upravenou vyvratitelnou domněnku autorství
36

, která je významná 

z hlediska právní jistoty. Osoba, jíž domněnka svědčí, nemusí své autorství prokazovat, ale 

                                                 
31

 SPIRIT, Michal. Úvod do studia práva. 2. vyd., aktualiz. dle nového občanského zákoníku. Praha: Grada, 

2014. Expert (Grada). ISBN 9788024752808. Str. 72 

32
 §5 odst. 1 zákona č. 121/2000 sb. autorského zákona 

33
 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře. ISBN 

9788071796084. Str. 90-92 

34
 Pojem souborného díla zmíněn v §5 odst. 2 zákona č. 121/2000 sb. autorského zákona 

35
 CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 5 [Autor]. In: CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. Autorský 

zákon. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 20. ISBN 978-80-7400-671-5. 

36
 „Autorem díla je fyzická osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla 

uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán opak; to 

neplatí v případech, kdy je údaj v rozporu s jiným údajem takto uvedeným. Toto ustanovení se použije i tehdy, 

je-li toto jméno pseudonymem, pokud autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o autorově 

totožnosti.“ 
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je vyvratitelná osobou popírající autorství této osoby. Na popírající osobu se v tuto chvíli 

přenáší důkazní břemeno.
37

  

Jméno autora se obvykle uvádí na titulní straně díla. V případech, kdy se autor rozhodl své 

jméno nezveřejnit, jedná se o tzv. dílo anonymní. Další možností autora je zveřejnit dílo 

pod krycím jménem nebo uměleckou značkou, pak půjde o tzv. dílo pseudonymní. Pokud 

se autor takových děl veřejně nepřihlásí, nebo pokud není veřejně známo, o koho se jedná, 

zastupuje autora vlastním jménem a na vlastní účet osoba, která dílo zveřejnila.
38

  

Podílí-li se společnou tvůrčí činností na vytvoření jednoho díla dva či více autorů (horní 

hranice není omezena), vznikne dílo spoluautorské.  Musí jít o činnost spoluautorů ve 

stejné oblasti a musí se jednat o tvůrčí činnost do doby dokončení díla, jinak by se jednalo 

o zpracování již existujícího díla. Není důležité, jaký mají mezi sebou spoluautoři 

vzájemný vztah, podíly si mohou určit smlouvou dle občanského zákoníku. AZ se 

vzájemnou smlouvou mezi spoluautory nezabývá. Pokud se však autoři ohledně výše svých 

podílů na díle nedohodnou, má se za to, že jsou stejné. „Z právních úkonů týkajících se díla 

spoluautorů jsou oprávněni a povinni všichni spoluautoři společně a nerozdílně.“
39

  

2.3.3 Vznik a obsah práva autorského 

Naše právní úprava je založena na bezformálnosti vzniku díla a autorského práva k němu. 

Není tedy nutná žádná registrace, žádné poplatky. Vznik autorského práva nastává 

okamžikem vytvořením díla a jeho vyjádřením v jakékoli smysly objektivně vnímatelné 

podobě. Vznikem dílo přestává být pouhým vnitřním nápadem či myšlenkou autora, ale je 

zhmotněno v pozitivně právním smyslu, tedy v nějaké vnímatelné formě, což je i jedním 

z pojmových znaků díla. Není podmínkou AZ, aby dílo bylo vnímáno každým. Postačí, aby 

                                                 
37

 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře. ISBN 

9788071796084. Str. 98-99 

38
 §7 odst. 1, odst. 2 zákona č. 121/2000 sb. autorského zákona 

39
 §8 odst. 3 zákona č. 121/2000 sb. autorského zákona 
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jej mohl vnímat jen okruh osob k tomu způsobilý, viz např. vyjádření hudebního díla 

v notách.
40

 

K vyjádření díla v objektivně vnímatelné podobě dochází zpravidla prostřednictvím 

hmotného substrátu. Tím myslíme jak originál díla, tak veškeré jeho kopie a další věci, 

kterými je dílo vyjádřeno.
41

 Hmotný substrát nám sice dílo představuje, ale ustanovení § 9 

odst. 2 AZ nám zdůrazňuje nezávislost autorského práva k dílu na hmotném substrátu, 

v němž je samo obsaženo. A to i v případech, kdy je hmotný substrát díky své originalitě 

tak významný, neboť jde o unikátní exempláře jako např. malby, sochy apod. „Zničením 

věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nezaniká právo autorské k dílu.“
42

 Takové 

dílo je možné autorem kdykoli obnovit a vyjádřit prostřednictvím substrátu nového. 

Teoreticky jsou tak díla nezničitelná a nevymazatelná, avšak může dojít ke ztrátě myšlenky 

a tím i k zániku existence díla. 

Ustanovení § 9 odst. 3 AZ souvisí s nezávislostí autorského práva na jeho hmotném 

substrátu a zdůrazňuje tuto zásadu z pohledu vlastníka substrátu. Vlastník věci, která v sobě 

obsahuje autorské dílo, je omezen tak, že nabytím vlastnického práva k věci nenabývá 

automaticky oprávnění k výkonu práva dílo užít. Vlastník je dále oprávněn užívat dílo 

pouze v případech, kdy tak stanový AZ, a to zejména při volném užití díla a zákonné 

licence dle § 29 AZ a násl. Vlastnické právo však požívá ochrany bez dalších omezení.
43

 

Povinnost zachování nosiče díla není v AZ výslovně stanovena. Vlastník či jiný uživatel 

věci tak nemá vůči autorovi povinnosti starat se o dílo a dbát o to, aby nebylo zničeno.
44

  

                                                 
40

 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře. ISBN 

9788071796084. Str. 126-127 

41
 CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 9 [Vznik práva autorského]. In: CHALOUPKOVÁ, Helena, 

HOLÝ, Petr. Autorský zákon. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 27. ISBN 978-80-7400-

671-5. 

42
 §9 odst. 2 zákona č. 121/2000 sb. autorského zákona 

43
 CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 9 [Vznik práva autorského]. In: CHALOUPKOVÁ, Helena, 

HOLÝ, Petr. Autorský zákon. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 27. ISBN 978-80-7400-

671-5 

44
 §9 odst. 4 zákona č. 121/2000 sb. autorského zákona 
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2.3.3.1 Osobnostní práva 

Autorské právo se skládá z výlučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových. 

V případě osobnostních práv se jedná o subjektivní práva autora nemajetkové povahy a 

můžeme se u nich setkat i s pojmem práv morálních. Tím, že dílo je součástí osobnosti 

autora, jsou osobnostní práva vázána výhradně na jeho osobu, jsou nepřevoditelná a 

neocenitelná.
45

 Patří mezi ně právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si 

autorství a právo na nedotknutelnost díla. „Osobnostních práv se autor nemůže vzdát. Tato 

práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Avšak ani po smrti autora si nikdo nesmí 

osobovat autorství k jeho dílu; i po jeho smrti je na místě uvádět autora díla.“
46

 

Nyní k jednotlivým právům. V případě práva rozhodnout o zveřejnění díla jde o 

jednorázovou záležitost, kdy autor poprvé zpřístupní dílo veřejnosti, a tím je jeho právo 

vyčerpáno. Toto právo rozhodnout o zveřejnění díla zaniká smrtí autora, nezakazuje však 

možnost zveřejnit dílo dosud nezveřejněné, pokud osoba získá souhlas k užití od dědiců či 

jiných právních nástupců majetkových práv.
47

 

Právo osobovat si autorství je základním stavebním kamenem autorského práva, neboť 

autorství je důležitou podmínkou pro vznik a ochranu autorského práva k dílu. Obsahuje 

právo autora vynucovat si uvedení svého jména v souvislosti s užitím jeho díla, právo 

rozhodovat, zdali a jakým způsobem bude jeho autorství uvedeno, bránit jiným osobám 

osobovat si autorství díla a dokonce i povinnost strpět neuvedení svého jména na díle, 

pokud je to v běžných případech obvyklé.
48

 

Třetím osobnostním právem je právo na nedotknutelnost díla, které je v praxi jednou 

z nejsložitějších kapitol v oblasti autorského práva. § 11 odst. 3 AZ uvádí demonstrativní 

                                                 
45

 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 9788075022400. Str. 84 

46
 JAKL, Ladislav. Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana. Praha: Metropolitan University Prague Press, 

2014. ISBN 9788087956007. Str. 225 

47
 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře. ISBN 

9788071796084. Str. 147-148 

48
 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 9788075022400. Str. 87 
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výčet prostředků, které slouží autorovi k zachování nedotknutelnosti jeho díla. Významným 

prostředkem je udělení svolení jiné osobě ke změně či jinému zásahu do díla. Logicky 

z toho vyplývá, že bez svolení autora nemůže nikdo žádným způsobem jeho dílo změnit, 

zpracovat nebo do něj jakýmkoli způsobem zasahovat. Pro nabyvatele licencí k užití děl je 

důležité si uvědomit, že součástí této licence není automaticky i souhlas ke změně, resp. 

zásahu do díla, protože tím by bylo dotčeno osobnostní právo autora na jeho 

nedotknutelnost. K tomu se váže i § 2375 NOZ, dle kterého smí být označení autora 

nabyvatelem upraveno či změněno, jen bylo-li tak ujednáno a „nabyvatel smí dílo nebo 

jeho název upravit či jinak měnit, jen bylo-li to ujednáno, ledaže se jedná o takovou úpravu 

nebo jinou změnu, u níž lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem 

užití svolil; ani v takovém případě však nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název upravit nebo 

jinak změnit, vyhradil-li si autor svolení a je-li nabyvateli taková výhrada známa.“
49

 

Uživatel díla není oprávněn jakkoli snižovat hodnotu díla, dehonestovat ho, užívat dílo 

v nevhodných souvislostech či zasahovat do jeho integrity. Nad plnění povinností ze strany 

uživatelů ohledně nedotknutelnosti díla má autor dle AZ prostředek ochrany ve formě práva 

na autorský dohled, který musí uživatel strpět. Toto právo nelze využít pouze ve 

výjimečných případech, kdy to nevyplývá z povahy díla, nebo pokud to nelze po uživateli 

spravedlivě požadovat.
50

 K nedotknutelností díla se váže velice zajímavý Rozsudek 

Nejvyššího soudu o změně a užití textu písně „Dej cihlu k cihle“ autorů Zdeňka Svěráka a 

Jaroslava Uhlíře.
51

 

2.3.3.2 Majetková práva 

Majetková práva jsou stejně jako práva osobnostní výlučná, avšak nemusejí náležet pouze 

autorovi díla, nejsou tedy nutně spjata s jeho osobou. Mají ekonomický a hospodářský 

                                                 
49

 §2375 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

50
 [online]. [cit. 2018-03-09]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-pravu-autora-na-

nedotknutelnost-jeho-dila-101777.html 

51 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007 
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význam a autor jejich prostřednictvím realizuje své majetkové zájmy. Autor se jich nemůže 

vzdát a jsou nepřevoditelná, nelze je převést na jinou osobu. Autor ale může dát třetí osobě 

svolení k jejich užívání. Majetková práva trvají po dobu života autora a 70 let po jeho 

smrti. Jsou předmětem dědictví. Zdědí-li majetková práva k dílu více dědiců, jejich vztahy 

jsou obdobné jako vztahy spoluautorů a mohou je bez dalšího užívat stejně jako autor. 

Pod majetková práva dle AZ spadá právo dílo užít, udělit jiné osobě oprávnění k výkonu 

tohoto práva a jiná majetková práva, mezi které řadíme právo na odměnu při opětném 

prodeji originálu díla uměleckého, právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla 

pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu a právo na odměnu v souvislosti s pronájmem 

originálu nebo rozmnoženiny díla.
52

 

Základním pojmem této problematiky je právo dílo užít. „Autor má výlučné a 

nepřevoditelné právo dílo užít a bez jeho souhlasu je tak dílo vyloučeno z právního oběhu. 

Za užití díla je třeba považovat jakékoli nakládání s dílem, ledaže jde o nakládání s dílem, 

které lze považovat za tzv. konzumování díla (například poslech hudby, neveřejná 

interpretace hudby, četba knihy, prohlížení výtvarného díla), čili takové nakládání s dílem, 

jehož cílem je přímé naplnění účelu vzniku díla, tj. vnímání díla lidskými smysly.“
53

 

Poskytnutím třetí osobě oprávnění dílo užít formou licence
54

autorovi právo nezaniká, tak 

jako je to u translativního
55

 převodu vlastnického práva dle NOZ, je však povinen strpět 

zásah do tohoto práva, a to v rozsahu vyplývajícím z poskytnuté licence. 

AZ v § 12 odst. 4 uvádí demonstrativní výčet jednotlivých způsobů užití díla, které jsou 

pak blíže vymezeny v ustanoveních § 13 - § 23. „Právem dílo užít je zejména: 

- právo na rozmnožování díla (§ 13), 

                                                 
52

 §12 odst. 1, §24, §25, §25a zákona č. 121/2000 sb. autorského zákona 

53
 CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 12 [Právo dílo užít]. In: CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, 

Petr. Autorský zákon. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 33. ISBN 978-80-7400-671-5 

54
 Upraveno v podkapitole 2.3.4 Licence 

55
 Translativní převod práva je tzv. úplný převod, kdy namísto původního nositele práv nastupuje nabyvatel 

nový a původní nabyvatel převodem svá práva pozbývá.  
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- právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), 

- právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15), 

- právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16), 

- právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17), 

- právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména: 

- právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos 

provozování díla (§ 19 a 20), 

- právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21), 

- právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22), 

- právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 

23).“
56

 

2.3.4 Licence 

Jak bylo napsáno a vysvětleno v předchozí kapitole, majetková práva jsou nepřevoditelná, a 

tak jediným prostředkem, jak může autor se svým dílem smluvně nakládat, je licenční 

smlouva neboli licence. V těchto případech autorské právo autorovi zůstává, ale umožňuje 

užívat právo jiné osobě. Jde o tzv. konstitutivní převod
57

. Právní úpravu licence nalezneme 

od roku 2014, kdy byla vyňata z AZ, v NOZ v § 2358 - § 2370, které upravují obecnou 

problematiku licencí ke všem právům duševního vlastnictví (včetně ochranných známek) a 

v § 2371 - § 2386 NOZ, které upravují blíže autorskoprávní licence. Definice obecné 

licence dle NOZ zní: „Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k 

výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném 

rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli 

odměnu.“
58

 Licenční smlouva obecně nevyžaduje písemnou formu kromě dvou případů, 

                                                 
56

 §12 odst. 4 zákona č. 121/2000 sb. autorského zákona 

57
 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 9788075022400. Str. 158 

58
 §2358 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb. občanského zákoníku 
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kdy NOZ použití písemné formy výslovně stanoví a sice, pokud je poskytována licence 

jako výhradní, a nebo má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu.
59

  

Pokud je na základě domluvy licence poskytována v určitém časovém období pouze 

jednomu subjektu, jedná se o licenci výhradní a poskytovatel nemá právo poskytnout tutéž 

licenci další osobě po dobu, co výhradní licence trvá. Pokud i přesto autor bez souhlasu 

nabyvatele udělí licenci i jiné osobě, taková licence bude neplatná a bude se na ní hledět, 

jako by nikdy nevznikla. U licence nevýhradní je autor i nadále oprávněn poskytovat 

licence třetím osobám i dílo sám užívat. Pokud není výslovně ujednáno, že jde o licenci 

výhradní, platí, že se jedná o licenci nevýhradní. 

Na rozdíl od licencí k předmětům průmyslového vlastnictví se autorskoprávní licence 

nikam neregistrují a nabývají účinnosti dnem uzavření. Autorská práva, stejně jako veškerá 

práva k nehmotným statkům jsou založena na základě principu teritoriality a jejich ochrana 

je vždy poskytována podle právního řádu daného státu. Tato zásada implikující rozdílnost 

právních úprav v jednotlivých státech je překonávána uzavíráním mezinárodních smluv a 

předpisy Evropské unie.
60

 

Dle § 2385 odst. 1 NOZ se nabyvatel licence zavazuje poskytnout poskytovateli odměnu, 

není-li sjednáno jinak. Z toho vyplývá, že licence může být sjednána jako úplatná i 

bezúplatná. V licenční smlouvě musí být výše odměny dohodnuta, stanoven způsob jejího 

určení nebo je nabyvatel povinen poskytnout autorovi odměnu v obvyklé výši v daném 

místě a čase, která se odvíjí od duševní hodnoty díla, renomé autora a kvality samotného 

díla. Odměna může být stanovena jednorázovým licenčním poplatkem, určitým procentem 

z prodaných kusů, kombinací obou či paušální opakující se částkou, kterou platí nabyvatel 

bez ohledu na rozsah užití a skutečný počet rozmnoženin autorského díla.61 „Není-li 

odměna za poskytnutí licence ujednána v závislosti na výnosech z využití licence a je-li tak 

                                                 
59

 Tímto seznamem je například rejstřík ochranných známek vedený u Úřadu průmyslového vlastnictví 

60
http://www.ifpi.cz/wp-content/uploads/2013/03/Z%C3%A1klady-pr%C3%A1va-

du%C5%A1evn%C3%ADho-vlastnictv%C3%AD.pdf 

61
 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 9788075022400. Str. 165 
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nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu předmětu licence 

pro dosažení takového zisku, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu; tohoto 

práva se nemůže vzdát.“62 Výši takové dodatečné odměny určí soud v závislosti na původní 

odměně, dosaženému zisku a významu díla. Jako příklad může sloužit situace J.K. 

Rowlingové, která si jakožto začínající a neznámá spisovatelka sjednala s vydavatelstvím 

jednorázovou licenční odměnu na první díl knihy o Harry Potterovi. Po prodeji několika 

milionů výtisků, z nichž měl vydavatel vysoký zisk, se její odměna dostala do zřejmého 

nepoměru se ziskem vydavatele z využití licence.63 

2.3.5 Mimosmluvní instituty užití autorského díla 

Tzv. mimosmluvní instituty užití autorského díla jsou AZ vymezené výjimky z práva 

autora rozhodovat o užití svého díla a zakládají dovolená užití díla. „Jejich účelem je řešit 

střet oprávněných zájmů autora (nebo jiné osoby) se zájmy obecnými tak, aby výkonem 

absolutního autorského práva nedošlo k narušení rozumného uspořádání vztahů ve 

společnosti. Děje se tak ve prospěch zájmů obecných a autor je v tomto směru omezen ve 

svých subjektivních právech absolutní povahy, jež mu jinak náležejí.“
64

 Velkou roli 

v aplikaci těchto výjimek hraje tzv. tříkrokový test upraven v § 29 odst. 1 AZ. Tříkrokový 

test má výkladovou povahu a je promítnutím obecného testu proporcionality do oblasti 

autorských práv. Dle něho musí jakákoli výjimka či omezení autorského práva splnit 

kumulativně tři podmínky, kterými jsou: 

- výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech 

stanovených zákonem, 

- užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla, 

- užitím díla nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. 

                                                 
62

 § 2374 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb. občanského zákoníku 

63
 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 9788075022400. Str. 166 

64
 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře. ISBN 

9788071796084. Str. 339 
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Mezi mimosmluvní instituty užití autorských děl řadíme volné dílo, volná užití a zákonné 

licence. 

2.3.5.1 Volné dílo 

„Dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, může každý bez dalšího volně 

užít.“
65

 K takovému užívání již není nutný souhlas nebo licence, je však nutné užívat dílo 

tak, aby nenarušovalo postmortální ochranu. Osobnostní práva smrtí autora zanikají, ale 

výjimku tvoří právo osobovat si autorství k dílu a právo zabraňovat užití díla způsobem 

snižujícím jeho hodnotu ve stejném rozsahu jako za života autora. AZ v § 11 odst. 5 

aktivně legitimuje osoby, které se mohou takových práv domáhat. Jsou jimi osoby autorovi 

blízké
66

, právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce. Pokud se dílo 

stane volným a dosud nebylo zveřejněno, vznikají prvnímu zveřejniteli výlučná majetková 

práva v rozsahu, v jakém by je měl autor díla, a to na dobu 25 let. 

2.3.5.2 Volná užití a zákonné licence 

Za užití díla dle AZ se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, pokud účelem 

takového užití není dosažení ekonomického prospěchu, a to přímého nebo nepřímého. 

Zákon nám nijak blíže osobní potřebu nedefinuje. Dle odborné literatury osobní potřeba v 

podstatě znamená užití díla v soukromí uživatele v rámci domácnosti, rodiny a osob 

blízkých uživateli67, mezi které můžeme považovat i osoby pozvané. Vždy ale musí být 

splněna podmínky individuální určitosti těchto osob. „Do práva autorského tak nezasahuje 

                                                 
65

 §28 odst. 1 zákona č. 121/2000 sb. autorského zákona 

66 Osobou blízkou se dle § 22 odst. 1 NOZ rozumí „příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner 

podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru 

rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna 

z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené 

nebo osoby, které spolu trvale žijí.“ 

67
 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře. ISBN 

9788071796084. Str. 345 
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ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.“
68

 

U zveřejněných děl, která lze rozmnožovat pro osobní potřebu, má však autor dle § 25 odst. 

1 AZ právo na odměnu v souvislosti s takovým rozmnožením díla. AZ také ve svém § 30 

odst. 3 stanovuje výjimky, dle kterých se o volné užití nejedná ani v případech, kdy je dílo 

užíváno právě pouze pro osobní potřebu fyzické osoby a týká se užití počítačového 

programu, užití elektronické databáze, zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla 

architektonického stavbou a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze 

záznamu nebo jeho přenosu.69  

U zákonných licencí souhlas autora k užití díla nahrazuje přímo ustanovení AZ a zasahuje 

tím do práva autora dílo užít a práva na odměnu. Osobnostní práva však zůstávají 

nedotčena. Zákonné licence jsou zpravidla bezúplatné a vztahují se jen na díla již 

zveřejněná. Neplatí to však absolutně a najdeme zde výjimky. Úpravu zákonných licencí 

nalezneme v ustanovení § 31 - § 39 AZ a patří mezi ně například citace, úřední a 

zpravodajská licence, knihovní licence, licence pro osoby se zdravotním postižením atd. 

2.4 Ochrana autorského práva 

Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo třetí osobou nebo jehož právu takový 

neoprávněný zásah hrozí, se může u sodu domáhat ochrany. Prostředky ochrany autorského 

práva rozlišujeme na soukromoprávní, neboli občanskoprávní a veřejnoprávní. Ty dále 

dělíme na prostředky ochrany trestní a správní. 

2.4.1 Občanskoprávní nároky 

„Osobou aktivně legitimovanou je zásadně originární nositel práv, tj. u autorského práva 

autor, u práv uměleckého výkonu umělec a u ostatních práv podle autorského zákona jejich 

majitel (vlastník), po zániku (smrti) nositele práv pak jeho právní nástupci.“ Místo 

originárního nositele práv se může v některých případech nároků domáhat vykonavatel 
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 §30 odst. 2 zákona č. 121/2000 sb. autorského zákona 
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 §30 odst. 3 zákona č. 121/2000 sb. autorského zákona 
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majetkových práv, pokud se jedná o zaměstnavatele nebo objednavatele, který vykonává 

majetková práva místo autora či umělce a v případě, kdy byla udělena výhradní licence, 

může se nároků domáhat pouze nabyvatel takové výhradní licence. Vedle těchto subjektů 

se nároků na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a na zdržení může domáhat 

také kolektivní správce, pokud se však originární nositel nedomáhá svého nároku sám. 

Jednotlivé nároky máme: 

- Nárok určovací, 

- Nárok zdržovací, 

- Nárok informační, 

- Nárok odstraňovací, 

- Nárok satisfakční, 

- Nárok na náhradu škody, 

- Nárok na vydání bezdůvodného obohacení, 

- Nárok na uveřejnění rozsudku. 

Nyní stručně k jednotlivým nárokům, kterých se oprávněné subjekty mohou domáhat. 

Nárokem na určení se subjekt domáhá určení autorství, původcovství uměleckého výkonu 

či vlastnictví jiných práv, zdržovacím nárokem se subjekt domáhá, aby se třetí osoba 

zdržela neoprávněné výroby, obchodního odbytu, dovozu, vývozu, nabídky na prodej 

rozmnoženiny, neoprávněného sdělování veřejnosti či propagace, inzerce či jiné reklamy. 

„Nárok informační spočívá v nároku žádat sdělení údajů o způsobu a rozsahu 

neoprávněného užití, o původu zhotovených rozmnoženin, způsobu a rozsahu jejich 

neoprávněného užití, o jejich ceně, o ceně služby, které se neoprávněným užitím souvisí, o 

osobách, které se neoprávněného užití účastní, včetně osob, kterým byly předmětné 

rozmnoženiny určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě.“ Odstraňovacím nárokem je 

snaha o restituci, tedy navrácení do stavu, který zde byl před zásahem. Satisfakční nároky 

zahrnují jak nepeněžitou kompenzaci (omluvu), tak přiměřené zadostiučinění vyjádřené 

v penězích, jehož výši určí soud. Jak říká pan doktor Leška ve své kapitole: „Je důležité si 



29 

 

uvědomit, že výše nároku není závislá na ceně (hodnotě) prodávaného zboží (např. CD 

nosičů, knih apod.), ale na ceně (hodnotě) neoprávněně realizovaného užití.“ 
70

 

2.4.2 Veřejnoprávní prostředky ochrany 

Ve zvláštní části trestního zákoníku, mezi ustanoveními o trestných činech hospodářských, 

najdeme dva paragrafy, které chrání zájem nositelů práv a postihují pachatele, kteří svým 

jednáním naplní skutkovou podstatu trestného činu porušení autorského práva, práv 

souvisejících s autorským právem a práv k databázi (§ 270 TZ) a trestného činu padělání a 

napodobení díla výtvarného umění (§ 271 TZ).
71

 Dle charakteru trestního zákoníku 

s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe chápeme zásahy do autorských práv jako 

důležité hodnoty, které je potřeba chránit i v rámci veřejného práva. 

V právním řádu České republiky nalezneme i regulaci odpovědnosti za přestupky v oblasti 

autorského práva. Hlavními ustanoveními jsou § 105a – § 105d AZ, v nichž jsou obsaženy 

skutkové podstaty přestupků fyzických osob, právnických a podnikajících fyzických osob, 

kolektivních správců a nezávislých správců práv.
72

 

Je potřeba zmínit, že bude-li pachatel odpovědný za trestný čin či přestupek, nezbavuje se 

tím důsledků svého jednání v oblasti občanskoprávní, je zde tedy možný souběh ochran. 

2.4.3 Kolektivní správa 

Individuální výkon a ochrana autorských práv je mnohdy obtížný, neúčelný, či v některých 

případech zcela nemožný. V tuto chvíli umožňuje autorům a ostatním nositelům práv 

výkon a ochranu institut kolektivní správy. Místo toho, aby autoři a nositelé práv 

vykonávali svá práva osobně, pověří kolektivního správce, aby za ně jejich práva 

spravoval. Kolektivní správce spravuje práva nositelů vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost a na účet zastupovaných nositelů práv. Kolektivní správa má dvě hlavní 
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 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 9788075022400. Str. 242-246 
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funkce. První z nich je zastupování a ochrana nositelů práv a zajištění jejich adekvátní 

odměny a druhá umožnění užití předmětu ochrany uživatelům široké veřejnosti, kteří by se 

pouze formou individuálního vypořádání práv k předmětům ochrany nedostaly, a pokud 

ano, tak velice složitě.
73

 AZ stanovuje i tzv. povinnou kolektivní správu práv, která 

nemohou být spravována individuálně a nositelé práv jsou ze zákona povinni uzavřít 

smlouvu s příslušným kolektivním správce. Povinně kolektivně spravovanými právy jsou 

ze zákona například „užití uměleckého výkonu, zaznamenaného na zvukový záznam vydaný 

k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo 

televizního vysílání“ nebo „užití zvukového záznamu, vydaného k obchodním účelům, 

vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního 

vysílání.“
74

 Mezi v současné době působící kolektivní správce v ČR řadíme například OSA 

– Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., INTERGRAM, nezávislá 

společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z.s., 

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. a další. 
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 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 
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3 PRÁVO OCHRANNÝCH ZNÁMEK  

Právo ochranných známek stejně jako právo autorské patří do skupiny práv duševního 

vlastnictví, avšak na rozdíl od nich spadají do kategorie průmyslového vlastnictví, které se 

od autorských práv v mnohém liší. Předměty průmyslového vlastnictví se oproti jiným 

předmětům duševního vlastnictví vyznačují svou průmyslovou, hospodářskou využitelností 

a tím, že pro vznik výlučných práv k těmto předmětům je nezbytný požadavek formálního 

zápisu do příslušeného rejstříku. Jde tedy o součást práva soukromého, ale obsahuje četné 

veřejnoprávní prvky.
75

 Průmyslová práva dále dělíme na dvě kategorie: 

1) práva k výsledkům tvůrčí činnosti, mezi které řadíme: 

- patenty na vynálezy, 

- užitné vzory, 

- průmyslové vzory, 

- topografie polovodičových prvků, 

- práva k novým odrůdám rostlin, 

2) práva na označení, mezi které řadíme: 

- ochranné známky, 

- označení původu a zeměpisná označení, 

- obchodní firmy. 

Nyní něco k účelu ochranné známky. Na jedné straně pomáhá spotřebitelům bezpečně 

identifikovat a odlišit výrobky nebo služby stejného druhu, které jsou poskytovány různými 

výrobci nebo poskytovateli služeb, což umožňuje spotřebiteli snadněji se orientovat v 

nabídce výrobků či služeb na relevantním trhu.
76

 Ochranná známka také potenciálním 

spotřebitelům představuje záruku, že zboží nebo služby mají například vysokou kvalitu, 

osvědčené vlastnosti nebo charakterizuje specifický módní styl, z čehož plyne vyšší 
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poptávka po těchto výrobcích či službách. Na druhé straně ochranné známky představují 

jeden z nejúčinnějších prostředků, jak ochránit svou značku a dostat výrobky či služby do 

povědomí veřejnosti. Usnadňují vlastníkovi budovat pověst svého podniku, výrobků či 

služeb a odlišují je od ostatních výrobků či služeb poskytovaných na relevantním trhu. 

Ochranné známky určité výrobky či služby identifikují, opatřují značkou a v současné době 

zvláště propagují. Čím je ochranná známka starší a známější, tím je veřejností více vnímána 

a podporována a přispívá ke zvyšování obchodního obratu výrobce. Pokud je ochranná 

známka správně použita, soustavně propagována, platí tvrzení, že „zavedená známka má 

stejnou hodnotu či větší, než sama podstata podniku.“
77

 S tím ovšem souvisí i investování 

značných finančních prostředků od jejího majitele. 

Právní úpravu ochranných známek v ČR nalezneme především v zákoně o ochranných 

známkách a v zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
78

, dále pak v zákoně č. 

500/2004 Sb. správním řádu, který se subsidiárně použije pro zápisné řízení, 

v ustanoveních NOZ pro oblast licencí a v dalších právních předpisech.  

3.1 Mezinárodní úprava známkového práva 

Povaha průmyslového vlastnictví, především jeho teritoriální omezenost, znemožňuje 

spokojit se s právní úpravou pouze v daném státě. Jakmile například zboží označené 

ochrannou známkou registrovanou v jednom státě překročí hranice daného státu, ochranná 

známka již zboží nechrání. Základní snahou států bylo tento princip teritoriality překonat 

přijetím mezinárodních dohod, díky kterým signatářské státy poskytují příslušníkům jiných 

smluvních států stejné podmínky pro vznik ochrany a stejnou ochranu práv jako svým 
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vlastním příslušníkům a dále pak dohody obsahují i minimální ochranu průmyslových 

práv.
79

  

Základním dokumentem upravující mezinárodní ochranu průmyslového vlastnictví je 

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví přijatá dne 20. března 1883 (dále jen 

„PUÚ“). Od jejího přijetí prodělala několik revizí a v současnosti má více než 170 členů. 

Významná je především z hlediska řešení cizineckého režimu, dle kterého jsou členské 

státy povinny zajistit příslušníkům všech ostatních států stejnou ochranu jako těm vlastním. 

Ochranným známkám se věnují ustanovení článků 6 až 9 PUÚ. Článek 6bis například 

opravňuje majitele všeobecně známé ochranné známky domáhat se zrušení zápisu jiné 

ochranné známky v jiném státě, pokud se jedná o reprodukci či napodobeninu.
80

 Jako 

příklad může posloužit případ registrace všeobecně známé ochranné známky 

automobilového giganta „Toyota“ jistým českým podnikatelem Ing. Markem Němcem, 

který si nechal ochrannou známku zapsat pro svoje šicí stroje. Z důvodu chybějící právní 

úpravy v ČR je tento článek významný v boji proti tzv. známkovým pirátům a nyní už by 

Úřad průmyslového vlastnictví takovou ochrannou známku vůbec nezapsal. 

Další významnou mezinárodní smlouvou je dohoda TRIPS, která již byla představena 

v kapitole 2.1 pro oblast autorského práva. Ochranným známkám jsou věnovány ustanovení 

článků 15 až 21 a postupně upravují předmět ochrany, rozsah udělovaných práv, minimální 

dobu ochrany, požadavky na užívání či úpravu převodů a licencí. Velkým přínosem je již 

také zmíněné stanovení podrobných pravidel pro vymáhání práv.
81

 

V oblasti ochranných známek ještě stojí za zmínku Madridská dohoda o mezinárodním 

zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1981 a Protokol k Madridské 

dohodě, jejichž účelem je zavést jednodušší postup, jak získat prostřednictvím jedné 
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přihlášky ochranu ve více zemích. K takovému zápisu slouží rejstřík mezinárodních 

ochranných známek, který vede WIPO a sídlí v Ženevě.
82

  

3.2 Právní úprava ochranných známek v EU 

Právní systém Evropské unie chrání ochranné známky dlouhodobě a souběžně 

s vnitrostátními právními systémy jednotlivých států. S ohledem na vývoj a harmonizaci 

vnitrostátního práva s právem EU a v důsledku přijetí Lisabonské smlouvy bylo nutné 

aktualizovat a sjednotit právní terminologii, kdy spojení „ochranná známka Společenství“ 

bylo nahrazeno spojením „ochranná známka Evropské unie“ a název „Úřad pro 

harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)“ byl nahrazen názvem „Úřad 

Evropské unie pro duševní vlastnictví“. Bylo vydáno nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) 2015/2424 ze dne 16.12.2015
83

, kterým se mění a ruší předchozí nařízení 

týkající se ochranných známek a v Úředním věstníku EU byla zveřejněna Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16.12.2015
84

, která pomáhá ke 

sbližování právních předpisů členských států o ochranných známkách a celkové 

harmonizaci.  

Smyslem harmonizace je zajistit subjektům levnější, rychlejší, spolehlivější a 

předvídatelnější zápisné řízení a zároveň lépe chránit předmět ochrany proti padělkům. 

Důležitým požadavkem bylo, aby podmínky pro zápis a ochranu ochranných známek v EU 

byly pokud možno rovny v celé Unii. Z toho důvodu již není možné podat přihlášku 

ochranné známky EU prostřednictvím vnitrostátních úřadů, jak tomu bylo dříve, ale jedinou 

možností je podat přihlášku ochranné známky EU přímo u Úřadu EU pro duševní 

vlastnictví ve španělském Alicante. Po zveřejnění zápisu ochranné známky EU může 
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majitel vůči třetím osobám uplatnit svá práva a požadovat přiměřenou náhradu za zakázaná 

jednání. Ochrannou před zneužitím ochranné známky EU se zabývá i TRIPS, kde zejména 

v článku 16. Odst. 1 uvádí, že majitel zapsané ochranné známky má výhradní právo 

zabránit všem třetím stranám, které nemají souhlas vlastníka, používat v obchodním styku 

totožné nebo podobné označení pro výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka 

zapsána. Poplatek za podanou přihlášku či obnovu ochranné známky EU je stanoven přímo 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2015/2424 a činí 850 EUR.
85

 

3.3 Ochranná známka 

Předmětem ochrany známkového práva je ochranná známka. Platný zákon č. 441/2003 Sb. 

o ochranných známkách (dále jen „ZoOZ“) nám pojem přesně nedefinuje, pouze v § 1 

stanoví, jaké označení ochrannou známkou může být. „Ochrannou známkou může být za 

podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, 

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

jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od 

výrobků nebo služeb jiné osoby.“
86

 V této definici dle právního řádu ČR nalezneme dvě 

podmínky, které musí ochranná známka kumulativně splnit, aby mohla být zapsána. První 

z nich je grafické znázornění s demonstrativním výčtem různých možných forem 

znázornění. Z toho a contrario vyplývá, že cokoli, co nelze napsat nebo nakreslit, například 

zvukové znělky, speciální vůně či televizní přenosy, nelze zapsat do rejstříku ochranných 

známek. Druhou podmínkou je rozlišovací způsobilost, tj. schopnost odlišit výrobky nebo 

služby jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby druhé. Rozlišovací způsobilost 

přihlašovaného označení se posuzuje ve vztahu ke konkrétním výrobkům nebo službám, k 
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jejichž rozlišení má sloužit a musí být splněna u každého označení, které má být chráněno 

jako ochranná známka.
87

 

Podepsáním směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 

2015 se však definice pojmu ochranné známky rozšiřuje, a tím i značně komplikuje. 

Směrnice ve svém článku 3 opouští podmínku grafického znázornění, mění ji na jakékoli 

označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či 

služeb jiných podniků a které může být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným 

orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté 

vlastníkovi ochranné známky a rozšiřuje demonstrativní výčet o zvuky.
88

 Česká republika 

je povinna ve lhůtě do 14. ledna 2019 implementovat uvedené změny do právního řádu ČR. 

Uvedená změna zajisté přinese průlom v přihlašování dosud netradičních ochranných 

známek, jako např. známky zvukové, zachycené v podobě notového zápisu nebo zvukové 

stopy či známky čichové (viz. v minulosti zapsaná ochranná známka „vůně čerstvě 

posekané trávy“
89

). 

§ 2 ZoOZ uvádí taxativní výčet ochranných známek, které na území ČR požívají ochrany: 

- národní ochranné známky, tj. ochranné známky zapsané v rejstříku vedeném 

Úřadem průmyslového vlastnictví, 

- mezinárodní ochranné známky, tj. ochranné známky zapsané Mezinárodním úřadem 

duševního vlastnictví dle Madridské dohody a Protokolu k ní, 

- ochranné známky společenství, tj. ochranné známky zapsané v rejstříku vedeném 

Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu
90

, 
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- všeobecně známé známky, tj. označení, která nejsou zapsaná, ale získala 

všeobecnou známost dle článku 6bis Pařížské úmluvy a článku 16 TRIPS. 

Následující § 3 ZoOZ vymezuje institut starší ochranné známky, který je významný 

z hlediska neposkytnutí ochrany pozdější ochranné známce či její prohlášení za neplatnou. 

Posouzení, zda se jedná o starší či mladší ochrannou známku, se odvíjí od vzniku práva 

předosti.
91

 

Aby ochranná známka dobře naplnila svůj účel, je nutné splňovat základní kritéria. 

Ochranná známka musí být závislá na subjektu, pro něhož má být vytvořena, musí být 

originální, nevšední, musí být dobře rozlišitelná od známek již zapsaných, zavedených a 

používaných. Dále by neměla měnit vzhled, měla by být výrazná, jednoduchá, snadno 

zapamatovatelná a neustále módní. Obrovskou výhodou je její všestranná použitelnost na 

různých materiálech v jakékoliv barvě či možnost měnit její velikost dle potřeby.
92

  

3.3.1 Označení nezpůsobilá zápisu do rejstříku ochranných známek 

Důvody odmítnutí ochrany dělíme na absolutní, tedy důvody, které nelze překonat a jsou 

veřejnoprávního charakteru, a relativní, které jsou ve většině případů namítány třetí osobou 

v rámci řízení u ÚPV a lze je rozhodnutím úřadu odstranit. § 4 ZoOZ uvádí taxativní výčet 

absolutních důvodů, kvůli kterým se do rejstříku nezapíše označení, které nemůže tvořit 

ochrannou známku dle § 1 ZoOZ, postrádá rozlišovací způsobilost, je tvořené pouze 

označeními, které slouží k určení druhu, jakosti atd., nebo se stalo obvyklým v běžném 

jazyce a v obchodních stycích. Dále nemohou být zapsána označení, která jsou v rozporu 

s veřejným pořádkem, dobrými mravy a mohou klamat veřejnost, či která obsahují znak 

vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol, nebyla podána v dobré víře a 

další. 
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3.3.2 Druhy ochranných známek 

Rozeznáváme několik druhů ochranných známek. Prvním z nich jsou slovní ochranné 

známky, které jsou tvořeny jedním nebo více slovy, písmeny nebo číslicemi, a to jak 

z obecné slovní zásoby, tak i slovy uměle vytvořenými. Chráněna mohou být běžná slova 

jako např. „DUHA“, uměle vytvořená slova („ZETOR“), spojení slov v jedno („ČEDOK“ – 

Česká dopravní kancelář), nebo třeba shluk písmen či zkratka („BMW“ - Bayarische 

Motoren Werke). 

Dalším druhem jsou známky obrazové. U nich je zvlášť důležitá snadná zapamatovatelnost, 

protože jsou tvořeny pouze kresbou, geometrickým obrazcem nebo jiným grafickým 

provedením bez použití slov. U obrazových známek se často dostáváme do souběhu 

autorskoprávní a známkové ochrany, protože si musíme uvědomit, že každou ochrannou 

známku někdo vytvořil, a pokud kresba nebo obrazec splňuje znaky autorského díla, tedy 

pokud jde o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, je chráněna autorským právem.
93

  

Obrazovou známkou je např.: 

94 95
 

Kombinovaná ochranná známka v sobě spojuje prvky slovních i obrazových známek a 

zpravidla vycházejí již z registrované známky v té či oné podobě. Dalším druhem jsou 

prostorové ochranné známky, které jsou trojrozměrného provedení a zpravidla představují 

tvar výrobku, lahví, obalu nebo i léků. Netypickými druhy jsou holografické ochranné 

                                                 
93

 K tomu blíže v kapitole čtvrté Souběh autorskoprávní a známkové ochrany 

94
 Mezinárodní obrazová ochranná známka číslo zápisu 338989, Ferrari. Zdroj databáze WIPO 

95
 Národní obrazová ochranná známka číslo zápisu 168143, Jaguar. Zdroj databáze ÚPV ČR 
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známky, poziční ochranné známky, ochranné známky se vzorem, ochranné známky tvořeny 

barvou či kombinací barev, zvukové ochranné známky, pohybové ochranné známky a další. 

3.4 Účinky a užívání ochranné známky 

S ohledem na pojetí ochranné známky, jakožto věci v právním smyslu, lze s ochrannou 

známkou nakládat jako s předmětem vlastnického práva. § 8 ZoOZ zakotvuje práva 

vyplývající ze zápisu ochranné známky, která lze charakterizovat jako soukromá 

subjektivní práva majetkové povahy, která jakožto práva absolutní působí erga omnes.  

Vlastník ochranné známky má především výlučné právo ochrannou známku užívat pro 

výrobky a služby, pro něž je známka zapsána. Vlastník má sice právo ochrannou známku 

užívat, avšak s jejím neužíváním zákon spojuje negativní důsledky uvedené v § 13, § 14 a § 

31 ZoOZ.
96

 Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, 

popřípadě osvědčením o zápisu. S právem užívat je spojeno i oprávnění spolu s ochrannou 

známkou použít značku ® (anglicky „registered“), která znamená, že je ochranná známka 

zapsána. Toto označení však nepředstavuje žádnou povinnost a na práva z ochranné 

známky nemá neuvedení značky ® žádný vliv. Pokud však ochranná známka zapsána není, 

                                                 

96 „Pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro 

které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, podléhá 

ochranná známka následkům uvedeným v tomto zákoně (§ 14 a 31), ledaže pro neužívání existují řádné 

důvody.“ § 13 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

„Ochranná známka nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud 

tato starší ochranná známka nesplňuje podmínky užívání uvedené v § 13. Není-li starší ochranná známka 

užívána ve smyslu § 13 pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána, může být její existence důvodem 

pro prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou jen v rozsahu výrobků a služeb, pro které je užívána.“ 

§ 14 odst.1,2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

„Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže a) ochranná známka nebyla 

po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání 

neexistují řádné důvody.“ § 31 odst.1 písm.a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 



40 

 

a někdo by přesto označení ® na svých výrobcích či službách používal, uváděl by 

spotřebitele v omyl a naplnil tak znaky nekalé soutěže.
97

  

S právem vlastníka užívat ochrannou známku souvisí i právo domáhat se zákazu takových 

jednání třetích osob, které v obchodním styku bez souhlasu vlastníka užívají označení 

shodné s jeho ochrannou známkou, shodné nebo obdobné s jeho ochrannou známkou pro 

podobné výrobky s pravděpodobností záměny ze strany veřejnosti, či pokud by ochrannou 

známku s dobrým jménem
98

 v ČR ohrožovalo nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti 

nebo ji bylo na újmu.  

3.4.1 Omezení účinků ochranné známky 

Vlastník ochranné známky není v určitých případech oprávněn zakázat jednání, která by 

v jiných situacích znamenala porušování práv vlastníka z ochranných známek, pokud je 

užívání v obchodník styku v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly 

hospodářské soutěže. Jedná se o taxativní výčet údajů, a to jméno a příjmení, obchodní 

firmu, název nebo adresu, dále údajů týkajících se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, 

zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich 

vlastností a zatřetí nelze zakázat užívání označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo 

služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů. Vlastník ochranné známky je také 

v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva 

                                                 
97

 KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622. Str. 200 

98 „Známka s dobrým jménem (dobrou pověstí, renomé) je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka 

od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb, a to i v tom případě, není-li zapsána. V případě, 

že se jedná o nezapsané označení/známku, může se jednat o všeobecně známou známku [§ 7odst. 1 písm. c), 

popř. všeobecně známou známkou s dobrým jménem § 7odst. 1 písm. d)]. Známka s dobrým jménem tedy 

může být jak ochrannou známkou formálně registrovanou, tak známkou všeobecně známou.“ DE KORVER, 

Zuzana. § 7 [(Důvody námitek)]. In: HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, DE KORVER, Zuzana. Práva 

na označení a jejich vymáhání. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 49. ISBN 978-80-7400-

569-5. 
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k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu 

s právem České republiky.99 

3.4.2 Ochranná známka jako předmět vlastnictví 

Mezi základní práva z ochranné známky řadíme právo nakládat s ní. Právo vlastníka 

ochranné známky nakládat s ní je podstatně širší než právo autora ke svému dílu. Zahrnuje 

zejména možnost poskytnout k ní licenci, ale navíc i právo ochrannou známku převést, 

požádat o přepis vlastníka či ochrannou známku zastavit. Vlastník se může práv k ochranné 

známce dokonce i vzdát jednostranným neodvolatelným právním jednáním adresovaným 

příslušnému úřadu. 

 Uzavřením licenční smlouvy podle zvláštního právního předpisu
100

 vlastník poskytne třetí 

osobě právo užívat ochrannou známku pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla 

ochranná známka zapsána. Licenční smlouvou vlastník ochranné známky poskytuje 

nabyvateli za úplatu právo užívat ochrannou známku ve sjednaném rozsahu. Nedochází tím 

tedy ke změně v osobě vlastníka, nabyvatel má pouze právo ochrannou známku užívat. 

Licence může být poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná
101

. Licenční smlouva je účinná 

vůči třetím osobám zápisem do rejstříku, vůči smluvním stranám účinností licenční 

smlouvy, a vyžaduje písemnou formu.
102

 

Další možností vlastníka je práva k ochranné známce či jejich část převést na jinou 

fyzickou nebo právnickou osobu. Jde o dispoziční právo vlastníka a samotný převod je 

projevem vůle smluvních stran. Převod musí být učiněn písemnou formou a uzavřením 

smlouvy dochází k převodu veškerých práv předchozího vlastníka tak, jak mu tato práva 

příslušela v době uskutečnění převodu, včetně práva přednosti či závazků z licenčních 

                                                 
99

 § 10 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách 

100
 § 2358 - § 2389 NOZ 

101
 Viz. Kapitola 2.3.4. Licence 

102
 SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. 

Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 8086920089. Str. 149 
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smluv. Práva k ochranné známce jsou také předmětem dědictví a přechází na právního 

nástupce v případě zániku obchodní korporace. 

Dále může být ochranná známka předmětem zástavního práva, předmětem výkonu 

rozhodnutí či exekuce a může být zahrnuta do majetkové podstaty podle zvláštního 

právního předpisu.
103  

3.5 Vznik, trvání a zánik ochrany 

Jak již bylo zmíněno v předcházejících kapitolách, známkové právo v ČR je založeno na 

principu registrace, který je pro kontinentální systém vzniku právní ochrany příznačný. 

Rozhodnou právní skutečností pro vznik známkové ochrany je tedy zápis ochranné známky 

do rejstříku. O zápis se žádá přihláškou u příslušného úřadu a ochrannou známku si může 

přihlásit každá fyzická nebo právnická osoba, ale i subjekty veřejného práva. Jde o úkon 

konstitutivní povahy a zapsáním do rejstříku se osoba stává vlastníkem ochranné známky, 

k čemuž dostane osvědčení prokazující práva k ochranné známce. Výjimku z registračního 

principu v platném právním řádu ČR představuje institut všeobecně známé ochranné 

známky
104

. 

3.5.1 Přihláška ochranné známky 

Národní přihláška ochranné známky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze 

(dále jen „ÚPV“), musí mít písemnou formu a je možné ji podat osobně na podatelně ÚPV, 

pomocí poštovního úřadu, elektronicky či faxem. Přihláška musí obsahovat podstatné 

náležitosti, mezi něž patří obchodní firma či jméno a příjmení, sídlo či bydliště 

přihlašovatele, znění či vyobrazení určitého přihlašovaného označení a seznam konkrétních 

výrobků a služeb přihlašovaných k ochraně. Podáním přihlášky je zahájeno správní řízení o 

                                                 
103

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

104
 Známky, které nebyly registrovány na území některého z členských států PÚU, a kterým je nutno 

poskytnout účinnou ochranu proti jejich zneužívání. U všeobecně známé známky je důležitý rozsah ochrany, 

jež se vztahuje pouze na výrobky a služby, pro které se stala všeobecně známou. HORÁČEK, Roman, Karel 

ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. 

Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074006555. Str. 39 
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jejím zápisu do veřejného rejstříku. Jelikož registrace ochranných známek podléhá 

správnímu poplatku, je ho přihlašovatel povinen uhradit do 1 měsíce od podání přihlášky, 

jinak se na přihlášku hledí, jako by nebyla podána. Dnem doručení přihlášky vzniká 

přihlašovateli právo přednosti proti všem, kteří by podali přihlášku shodného nebo 

podobného označení pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby později.
105

 

Přihláška ochranné známky Evropské unie po zápisu zajišťuje ochranu ve všech členských 

státech EU a podává se u Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie se sídlem ve 

španělském Alicante. Na základě Madridské dohody a protokolu k ní je možné národní 

ochranné známky prostřednictvím ÚPV přihlásit jako mezinárodní do jednotlivých států a 

ochranu svojí ochranné známky si tak rozšířit i za hranice státu.
106

 

3.5.1.1 Řízení o přihlášce 

Ve chvíli, kdy byla přihláška řádně podána, přichází na řadu tzv. formální přezkum 

přihlášky, kterým ÚPV zjišťuje, zda přihláška obsahuje veškeré potřebné náležitosti. Pokud 

neobsahuje, ÚPV vyzve přihlašovatele k odstranění nedostatků či chybějících náležitostí do 

15 dnů a upozorní ho, že neodstraní-li potřebné nedostatky, bude přihláška odmítnuta. 

Pokud přihlašovatel všechny vady odstranil, či byla-li přihláška od počátku bezvadná, je na 

řadě tzv. věcný průzkum přihlášky, kterým se zkoumá, zda je přihláška způsobilá k zápisu. 

ÚPV může při prováděné rešerši například zjistit, že přihlašované označení má stejné nebo 

obdobné prvky starší ochranné známky, které by mohly vést k záměně, a přihlášku 

rozhodnutím zamítne. To lze překonat, pokud přihlašovatel získá písemný souhlas 

přihlašovatele či vlastníka starší ochranné známky k zápisu pozdější přihlášky do rejstříku. 

Jestliže je přihlašované označení formálně i věcně způsobilé k zápisu, ÚPV přihlášku 

ochranné známky zveřejní ve Věstníku ÚPV či Věstníku ochranných známek EU.
107

 

                                                 
105

 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074006555. Str. 21 

106
 Tamtéž, Str. 22 

107
 Tamtéž, Str. 25-28 
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3.5.1.2 Námitky 

Oprávněné osoby
108

, které se domnívají, že do jejich dříve získaných práv může být 

zasaženo, mají možnost ve lhůtě tří měsíců od data zveřejnění přihlášky podat námitky 

proti zápisu ochranné známky do rejstříku. Námitky musí být podány písemně, musí být 

odůvodněny, podloženy důkazy a namítající je povinen zaplatit správní poplatek. 

K doplnění námitek již úřad z důvodu koncentrace řízení nepřihlédne. Úřad vyrozumí 

přihlašovatele o obsahu námitek, vyzve k vyjádření či vyzve přihlašovatele i namítajícího 

ke vzájemné dohodě. Poté úřad námitky kvůli nedůvodnosti zamítne, nebo nesplňuje-li 

přihlašovaná ochranná známka podmínky vytknuté v námitkách, zamítne přihlášku.
109

 Proti 

rozhodnutí úřadu v prvním stupni lze podat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení 

rozklad. 

3.5.2 Zápis a doba platnosti ochranné známky 

Jestliže proti přihlašovanému označení nejsou ve stanovené lhůtě podány námitky, nebo je 

úřad shledal neodůvodněnými, zapíše přihlašované označení ro rejstříku ochranných 

známek a přidělí číslo zápisu. V tu chvíli nastávají účinky zápisu a vlastníku vzniká 

výlučné právo označovat výrobky a služby chráněným označením. Ochranná doba zapsané 

známky trvá 10 let ode dne podání přihlášky a je možné ji na žádost vlastníka ochranné 

známky vždy na dalších 10 let obnovit. Počet možných obnovení není omezen. Stejná doba 

ochrany platí i u ochranných známek EU a mezinárodních známek. Žádost o obnovu se 

                                                 
108

 Oprávněnými osobami jsou dle § 7 ZoOZ: vlastník starší ochranné známky, vlastník starší ochranné 

známky s dobrým jménem, vlastník starší všeobecně známé známky, vlastník starší všeobecně známe známky 

s dobrým jménem, vlastník starší ochranné známky EU s dobrým jménem, vlastník ochranné známky zapsané 

v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy, uživatel nezapsaného označení, fyzická osoba, jejíž práva na jméno a na 

ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, osoba, které náležejí práva 

k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno, vlastník staršího 

práva z jiného průmyslového vlastnictví a ten, kdo je dotčen na svých právech přihláškou, která nebyla 

podána v dobré víře.  

109
 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074006555. Str. 29 
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podává u úřadu v posledním roce ochrany. ZoOZ umožňuje podat žádost i v dodatečné 

lhůtě 6 měsíců po uplynutí ochrany, avšak za zvýšený poplatek.
110

  

3.5.3 Zánik ochranné známky 

Zánik ochranné známky je dle ZoOZ možný čtyřmi způsoby, a to uplynutím doby platnosti 

ochranné známky, vzdáním se práv k ochranné známce, zrušením ochranné známky a 

prohlášením neplatnosti ochranné známky.  

Uplynutím doby platnosti zaniká ochranná známka, nebyla-li obnovena, a to ani 

v dodatečné šesti měsíční lhůtě. Zánik ochrany nastává ex nunc. 

Vlastník ochranné známky je dále oprávněn se jí vzdát písemným prohlášením u úřadu, a to 

buď v celém rozsahu, nebo pouze pro část výrobků a služeb, pro které byla zapsána. 

Účinky zániku nastávají ex nunc ode dne doručení prohlášení úřadu, který tuto skutečnost 

oznámí ve Věstníku. 

Zrušení ochranné známky je možné na návrh jakékoli osoby, která se podáním návrhu na 

zrušení a zaplacením správního poplatku stává účastníkem řízení. Návrh na zrušení musí 

být odůvodněn a doložen doklady, které dokazují alespoň jeden z důvodů zrušení ochranné 

známky. Tu lze zrušit, pokud nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky 

nebo služby, pro které je zapsána a pro neužívání neexistují řádné důvody, dále pokud se 

ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti 

nebo nečinnosti svého vlastníka označením, které je v obchodním styku obvyklé, anebo 

pokud ochranná známka v důsledku užívání vlastníkem může vést ke klamání veřejnosti. 

Zvláštním typem řízení je, že úřad ochrannou známku zruší bez zkoumání důvodů, pokud 

je podán návrh na zrušení do 6 měsíců od pravomocného soudního rozhodnutí, podle něhož 
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 SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. 

Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 8086920089. Str. 143 
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je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním.
111

 Účinky zániku nastávají 

opět ex nunc. 

Poslední možností, jak může ochranná známka zaniknout, je prohlášení její neplatnosti. 

Úřad může prohlásit ochrannou známku za neplatnou jak na návrh třetí osoby, tak 

z vlastního podnětu, a to, jestliže byla zapsána i přes absolutní překážku zápisné 

způsobilosti včetně důvodu shodnosti. Pouze na návrh pak může úřad ochrannou známku 

prohlásit za neplatnou, pokud shledá důvodnými námitky podané v řízené dle kapitoly 

3.5.1.2. Účinky zániku známky z důvodu prohlášení její neplatnosti nastávají ex tunc, tedy 

hledí se na ni, jako by nikdy nebyla zapsána.  

 

 

3.6 Ochrana práv z ochranné známky 

Právní základ ochrany těchto práv vyplývá z čl. 34 odst. 1 LZPS, podle něhož práva 

k výsledkům tvůrčí činnosti jsou chráněna zákonem. Práva z ochranných známek jsou 

chráněna soukromoprávními i veřejnoprávními prostředky ochrany. Soukromoprávní 

prostředky jsou postaveny na dispozitivní zásadě, a tak je pouze na oprávněné osobě, zda 

bude chtít uplatňovat svá práva či nikoliv.  

3.6.1 Soukromoprávní nároky 

V případě neoprávněného zásahu do práv z ochranné známky má vlastník ochranné známky 

právo domáhat se u soudu zejména toho, aby bylo rušení práva zakázáno a jeho následky 

odstraněny. Pokud mu byla v důsledku porušování práv k ochranné známce způsobena 

škoda, má právo na její náhradu. Právní úprava vymáhání práv z ochranných známek je 

obecně ve vztahu k průmyslovým právům upravena v zákoně č.221/2006 Sb., o vymáhání 

práv z průmyslového vlastnictví. Tento zákon v § 6 konstituuje věcnou a místní příslušnost 
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Městského soudu v Praze, jakožto jediného prvoinstančního soudu pro spory o nárocích 

vycházejících z průmyslového vlastnictví a přiznává vlastníkovi ochranné známky 

následující práva.  

Základním právem vycházejícím z porušování ochranné známky v obchodním styku je 

právo vlastníka domáhat se žalobou u soudu toho, aby porušení nebo ohrožení práva bylo 

zakázáno a aby následky porušení byly odstraněny. Taktéž se může domáhat přiměřeného 

zadostiučinění, a to i v penězích, práva na vydání bezdůvodného obohacení či na náhradu 

škody.
112

 

V souvislosti s již podanou žalobou na porušení práv k ochranné známce může oprávněná 

osoba vůči třetí osobě požadovat informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, 

kterým je porušováno právo. Tohoto nároku se však nelze domáhat samostatně. 

Vlastník ochranné známky může také žalobou požadovat, aby soud nařídil porušovateli 

stáhnout z trhu a zničit výrobky, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním 

došlo k ohrožení nebo porušení práva chráněného tímto zákonem, případně zničit materiál a 

nástroje určené nebo používané výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo 

ohrožujících práva chráněná tímto zákonem.
113

  

Výše náhrady škody nebo bezdůvodného obohacení v případech neúmyslného porušování 

odpovídá výši licenčního poplatku, v případě úmyslného porušování se výše stanoví jako 

dvojnásobek takového poplatku.
114

 Výši náhrady škody či bezdůvodného obohacení vždy 

určí soud. 

Další možností je ochrana práv v rámci úpravy hospodářské soutěže, jelikož známkoprávní 

ochrana a ochrana před nekalou soutěží se vzájemně doplňují. Problematiku nekalé soutěže 

upravuje NOZ a porušováním práv k ochranné známce by mohlo dojít např. k naplnění 
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skutkové podstaty § 2978 NOZ klamavé označení zboží nebo služby, § 2981 vyvolání 

nebezpečné záměny či § 2982 parazitování na pověsti. 

3.6.2 Veřejnoprávní prostředky ochrany 

V oblasti veřejnoprávní je ochranným známkám poskytována ochrana ustanovením § 268 

trestního zákoníku: „Kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně 

označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní 

zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje, 

vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, anebo takovou službu nabídne 

nebo zprostředkuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci.“115
 Pokud však pachatel naplní kvalifikovanou skutkovou podstatu a 

získá-li činem prospěch velkého rozsahu, hrozí mu trest odnětí svobody až na osm let.  

V ZoOZ nalezneme i regulaci odpovědnosti za přestupky, a to konkrétně v § 51a ZoOZ, dle 

něhož je za neoprávněné užití ochranné známky možné uložit pokutu až do výše 250.000,-

Kč nebo zákaz činnosti. 
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4 SOUBĚH AUTORSKOPRÁVNÍ A ZNÁMKOVÉ 

OCHRANY 

V přechozích dvou kapitolách byly podrobněji rozebrány obě ochrany, zejména pak 

pojmové znaky autorského díla a vymezení ochranné známky, což je nezbytné k pochopení 

situací, kdy tyto ochrany působí vedle sebe a mohou se i vzájemně prolínat. Takovou 

situaci nazýváme souběhem obou ochran. V praxi se lze poměrně často setkat se souběhem 

autorskoprávní a známkové ochrany, kdy je v jednom nehmotném statku odděleně 

obsaženo jak literární, nebo jiné umělecké dílo, tak ochranná známka, z nichž každý žije 

v jiném právním režimu, ale je potřeba je vzájemně zohledňovat. Právní řád takovému 

souběhu nebrání, dokonce s ním AZ ve svém § 105 počítá: „Právo autorské není dotčeno 

právy souvisejícími s právem autorským ani právem pořizovatele databáze k jím pořízené 

databázi. Ochrana děl podle práva autorského nevylučuje ochranu stanovenou zvláštními 

právními předpisy.“
116

 

S ohledem na principy, kterými se řídí autorskoprávní i známková ochrana, je možné mezi 

nimi najít vzájemné vztahy. Prvním takovým vztahem může být tzv. plná souběžná 

ochrana, kdy obě oblasti působí sice nezávisle na sobě, ale právní řád umožňuje jejich plné 

oboustranné překrývání, to znamená, že ochranná známka by byla bez jakéhokoli omezení 

chráněna prostřednictvím autorského práva současně s ochrannou známkoprávní a naopak 

autorské dílo by mohlo být chráněno zapsanou či nezapsanou ochrannou známkou. Tento 

vztah je však pouze teoretický a v praxi na něj nejspíše nenarazíme. Druhou možností je 

přesný opak, a to ochrana samostatná, kdy autorské dílo je chráněno pouze autorským 

právem a ochranné známky pouze ochrannou plynoucí z vlastní právní úpravy. 

Autorskoprávní ochrana je vyhrazena pouze pro umělecká díla, neposkytuje se jim 

průmyslově právní ochrana a souběh je tak v zásadě vyloučen. Třetí možností je tzv. 

částečný souběh, který je uplatňován v mnoha evropských zemích včetně České republiky a 

je hlavním tématem této práce. Podle tohoto pojetí jsou sice obě ochrany od sebe oddělené, 
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fungují nezávisle na sobě, ale v určitých případech je možné jejich vzájemné prolínání. 

Ochranným známkám, které lze považovat za umělecká díla a splňují tak kritéria díla 

autorského, je umožněna autorskoprávní ochrana. Důvodem možného souběhu je odlišnost 

a účel obou ochran, kdy autorské právo chrání výsledky tvůrčí činnosti, zatímco ochranné 

známky mají zejména obchodní smysl, když jsou jimi chráněny výrobky, služby a slouží 

jako obchodní identifikátor. 

4.1 Znaky souběhu 

Aby mohlo k souběhu ochran vůbec dojít, musí určitý nehmotný statek obsahovat jak 

pojmové znaky autorskoprávní ochrany, tak splňovat podmínky pro zápis ochranné 

známky. Aby se tedy nehmotný statek mohl stát předmětem autorskoprávní i známkové 

ochrany najednou, musí kumulativně splňovat následující kritéria. Musí jít o: 

- dílo literární, umělecké nebo vědecké, 

- jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, 

- vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelní podobě, 

- označení schopné grafického znázornění
117

, 

- označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo 

služeb jiné osoby, 

- označení zapsané do rejstříku ochranných známek.
118

 

V případě souběhu autorskoprávní a známkové ochrany platí, že v drtivé většině případů 

bude autorskoprávní ochrana díky neformálnosti vzniku autorských práv předcházet 

ochraně známkoprávní. V takovém případě musí osoba, která chce zapsat autorské dílo jako 

ochrannou známku, získat souhlas k užití od autora daného autorské díla nebo nositele jeho 

majetkových práv. Pokud si takový souhlas neopatří, vystavuje se riziku, že mu ÚPV na 

základě námitek autora či dalších aktivně legitimovaných dle § 7 odst. 1 písm. i) ZoOZ 
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ochrannou známku nezapíše, nebo ji bude moct později dle § 32 odst. 3 ve spojení § 7 odst. 

1 písm. i) ZoOZ prohlásit za neplatnou. Obráceně to však neplatí a není možné se domáhat 

určení „neplatnosti“ autorského díla kvůli tomu, že dochází ke kolizi se starší ochrannou 

známkou.  

Možná je však i situace, kdy známkoprávní ochrana předchází té autorskoprávní. K tomu 

dochází v případě, kdy je ochranná známka tvořena označením, které je velice prosté, není 

tak výsledkem tvůrčí činnosti a může ho vytvořit nezávisle na sobě několik osob. Takové 

označení však může být v budoucnu tvůrčím způsobem zapracováno do autorského díla a 

bude požívat obou ochran. 

4.2 Druhy souběhu 

K pochopení problematiky souběhu je důležité si uvědomit, že každou ochrannou známku 

někdo vytvořil a pokud označení splňuje požadavky autorského díla, vznikem tohoto díla a 

vyjádřením v objektivně vnímatelné podobě nastupuje ochrana autorským zákonem. 

Významným právem majetkové povahy je právo autora své dílo užít a udělit jiné osobě 

smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, za což mu náleží odměna. Z toho plyne, že 

podáním přihlášky ochranné známky, která je autorským dílem, se přihlašovatel bez 

souhlasu autora k užití díla může dostat do rozporu s právní úpravou. K překrývání 

autorskoprávní a známkové ochrany může docházet v následujících případech. 

4.2.1 Obrazová označení 

Nejčastěji může k souběhu dojít v případě obrazových označení v podobě kresby, malby, 

fotografie a dalších grafických znázornění. Pokud je totiž chráněné označení pouze 

obrazového charakteru, vždy musel dané logo, obraz či kresbu někdo vytvořit a pokud bude 

takové umělecké dílo jedinečné, bude podléhat autorskoprávní ochraně. Jako příklad uvedu 

britského výtvarníka Johna Pasche, který dostal v roce 1971 od zpěváka kapely Rolling 

Stones Micka Jaggera úkol, aby vytvořil návrh plakátu pro jejich evropské turné. John 

Pasche vytvořil jednoduchý motiv rtů a jazyka, z kterého časem vzniklo jedno 

z nejslavnějších log světa, v oblasti hudebního průmyslu si troufnu říci nejznámější vůbec. 
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119
 

John sice později kapele svá autorská práva prodal, protože v angloamerickém právu je 

tento postup možný, ale označení je autorským právem nadále chráněno. Zároveň je však 

chráněno ochrannou známkou č. 016171662 u WIPO převážně pro oblečení a různé 

doplňky pro fanoušky této slavné rock´n´rollové kapely.  

4.2.2 Trojrozměrná označení 

U trojrozměrných předmětů to platí obdobně jako u obrazových označení. Do této kategorie 

budou patřit zejména sochy, které svým pojetím a účelem podléhají autorskoprávní ochraně 

a jsou zároveň zaregistrovány jako označení tvořící ochrannou známku, a dále sem můžeme 

zařadit například díla užitého umění, pokud naplňují znaky autorského díla. 

4.2.3 Názvy děl a postav 

K souběhu ochran v případě názvu díla dojde v situaci, pokud je v přihlašovaném slovním 

označení použito takové slovní spojení, které naplňuje znaky autorského díla a pro svou 

originalitu je možné ho považovat za dílo slovesné. Blíže popsáno na příkladu z praxe 

v kapitole 4.3.1. 

U postav a představitelů děl, zejména filmových či seriálových se setkáváme s institutem 

„character merchandising“, kdy se tyto hlavní tahouni děl využívají ke komerčním účelům. 
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„Zvláště typický je tento způsob obchodního zhodnocování u kreslených postaviček 

z animovaných seriálů (cartoon), proto se o něm někdy hovoří jako o tzv. cartoon 

merchandising. Nejčastější případy charakter merchandising jsou dva, produkce výrobků 

vztahující se k dílu (nejčastěji hračky a oblečení) a reklamní podpora cizích výrobků.“120 

V praxi je obvyklé, že si tyto postavy chrání velké produkční společnosti spíše než samotní 

autoři, a to formou ochranných známek. Výtvarník však k tomuto musí dát přihlašovateli 

souhlas, jinak by šlo o zásah do autorských práv. Příkladem může být zapsaná slovní 

ochranná známka „The Simpsons“ číslo 4770465 u WIPO, kterou vlastní  společnost 

Twentieth Century Fox Film Corporation či kombinovaná ochranná známka „Harry 

Potter“¨vlastníka Warner Bros. Entertainment Inc.: 

121 

4.2.4 Zvukové, pohyblivé, a další označení 

Současná platná právní úprava ochranných známek v České republice sice umožňuje 

registrovat pouze označení, která jsou schopna grafického znázornění, avšak v blízké době 

po implementování Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. 

prosince 2015
122

 se Česká republika přiblíží mezinárodní úpravě. S ohledem na obrovskou 

digitalizaci a modernizaci filmového i hudebního průmyslu se můžeme ve světě setkat i 

s ochrannými známkami, které se pohybují, jako například audiovizuální znělky při 

představování filmů, nebo se známkami zvukovými, kterými mohou být například 
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vyzváněcí tóny mobilních telefonů či znělky rádiové či televizní stanice. Takové ochranné 

známky se podávají u úřadu ve formátu MP3 a zároveň v notovém zápise, což ulehčuje 

pracovníkům úřadu rozpoznatelnost při různých rešerších.  

4.3 Kolize ochran 

Ke kolizi autorskoprávní a známkové ochrany může dojít v případě, kdy užití nehmotného 

statku požívajícího oba druhy právní ochrany je v souladu pouze s jednou z nich a 

v rozporu s tou druhou. Například při zápisu ochranné známky může dojít ke kolizi 

s autorským právem v případě, že by si osoba chtěla přihlásit ochrannou známku, která by 

byla autorským dílem, bez toho aniž by k tomu měla od autora díla svolení formou licence. 

V takovém případě se autor může proti zápisu ochranné známky do rejstříku bránit 

institutem podání námitek a proti již zapsané ochranné známce návrhem na zrušení či 

prohlášením ochranné známky za neplatnou. 

Na druhou stranu je zajímavé se zamyslet, je-li samotné „podání přihlášky“ užitím díla. O 

jaké užití by se v takovém případě jednalo? Pravděpodobně o rozmnožování, ale zde se 

dostáváme do konfliktu s ustanovením § 34 písm. a) AZ, podle kterého je rozmnožování 

pro účely správního podání vyloučeno z ochrany. Pokud by to tak bylo, mohl by autor 

žalovat stát i za neoprávněné rozšiřování díla ve věstníku ÚPV, což je nonsens. 

Souběh ochran může svědčit buď jedné osobě, kdy se tak rozšiřuje právní ochrana daného 

statku a autor a vlastník ochranné známky v jedné osobě si může vybrat, jakou formu 

ochrany zvolí, nebo dvěma osobám, kdy je situace mezi autorem a vlastníkem ochranné 

známky řádně vyřešena, ale označení začne neoprávněně užívat osoba třetí. V tu chvíli se 

může autor bránit proti neoprávněnému zásahu do jeho autorských práv a vlastník ochranné 

známky může pro neoprávněné užití práv z ochranné známky vymáhat svá práva dle 

zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 
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4.3.1 Kauza Lady Karneval 

Kolizi slovní autorskoprávní a známkové ochrany se pokusím blíže popsat na následujícím 

příkladu z praxe. Troufnu si říci, že téměř každý člověk v České republice zná slavnou 

píseň nejznámějšího českého zpěváka Karla Gotta s názvem „Lady Carneval“, kterou pro 

něho složil Karel Svoboda a napsal jeho dvorní textař, dnes již zesnulý Jiří Štaidl. Tato 

skladba byla nahrána roku 1968 ve studiu Supraphonu, v průběhu let se dočkala více jak 

třiceti cizojazyčných verzí, získala mnoho mezinárodních ocenění a dodnes se jedná o 

jednu z nejhranějších písní v českém éteru vůbec. Skladba „Lady Carneval“ je tedy 

bezesporu významným autorským dílem chráněným dle AZ. V roce 2006 však byla u ÚPV 

podána přihláška slovní ochranné známky ve znění „Lady Karneval“ jistým panem 

Zdeňkem Kohákem a 10. dubna 2007 zapsána pod číslem 289058. Ochranná známka byla 

zapsána pro následující výrobky a služby: dekorativní kosmetika, kosmetické a 

voňavkářské výrobky, včetně éterických olejů, aroma, deodoranty pro osobní potřebu, 

éterické esence, kolínská voda, kosmetické přípravky, koupelové soli, výtažky z květin, 

parfémy, květinové parfémy, vonné sáčky do prádla, růžový olej zařazené ve třídě 3 

mezinárodního třídění výrobků a služeb a na trhu se objevil parfém pojmenovaný „Lady 

Karneval“. 

Dne 15. srpna 2013 byl doručen ÚPV návrh pana Ladislava Štaidla (dále jen 

„navrhovatel“), dědice autorských majetkových práv pro zesnulém bratru, textaři Jiřím 

Štaidlovi, který je autorem textu a názvu písně Lady Carneval. Návrhem se navrhovatel 

domáhal prohlášení slovní ochranné známky č. 289058 ve znění „Lady Karneval“ za 

neplatnou podle ustanovení § 32. odst. 3 ve spojení § 7 odst. 1 písm. i) ZoOZ
123

. Dle 

názoru navrhovatele bylo slovní spojení „Lady Carneval“, jakožto název autorského díla 

chráněno dle AZ, konkrétně ustanovením § 2 odst. 3 AZ, který říká, že právo autorské se 

vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé fáze a části, včetně názvu a jmen postav. Dle 

                                                 
123

 Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 

a z důvodů v tomto ustanovení uvedených. Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek 

proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu - osobou, které náležejí práva k autorskému 

dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno. 
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navrhovatele tedy šlo o tzv. vnější autorskoprávní ochranu názvu díla, která obstojí i jako 

samotný předmět autorského práva, jelikož jde o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora 

Jiřího Štaidla. Tento argument navrhovatel podpořil odborným vyjádřením Ústavu pro 

jazyk český Akademie věd České republiky, ze kterého vyplývá, že se slovní spojení „Lady 

Carneval“ před vytvořením písně v češtině vůbec nevyskytovalo. Užíváním ochranné 

známky tedy dle navrhovatele docházelo k neoprávněnému užití autorského díla bez 

souhlasu vlastníka autorských majetkových práv k tomuto dílu a z tohoto důvodu 

navrhovatel žádal, aby ÚPV prohlásil ochrannou známku za neplatnou v celém rozsahu. 

Vlastník ochranné známky s předmětným návrhem na určení neplatnosti nesouhlasil, a to 

z několika důvodů. Prvním z argumentů bylo, že název skladby a znění ochranné známky 

se liší, jelikož skladba nese titul „Lady Carneval“ a znění ochranné známky zní „Lady 

Karneval“. Dále vlastník namítal, že název pochází z anglického jazyka, kde se jedná o 

zcela standardní a běžné slovní spojení a že kvůli překladu z anglického jazyka do českého 

se nemůže jednat o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti a tudíž ani o autorské dílo. 

Posledním argumentem vlastníka ochranné známky byla skutečnost, že parfém se od roku 

2006 prodával pod názvem „Karel Gott Lady Karneval“, k čemuž prý dostal od Karla Gotta 

souhlas s využitím jeho jména a faksimile podpisu k označení výrobků. Navrhovatel prý o 

tomto označení parfémů věděl, jelikož se několikrát objevil na oslavách muzea Karla Gotta 

(zvaného Gottland) a přišel tak do styku s předmětnými výrobky, které byly součástí stálé 

nabídky suvenýrů. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi vlastník upozornil, že 

navrhovatel nevyužil v zákonných lhůtách možnost námitek proti zápisu ochranné známky 

ani neučinil jiné právní kroky směřující k ochraně svých práv. Z uvedených důvodů tak 

vlastník žádal, aby ÚPV návrh na prohlášení ochranné známky „Lady Karneval“ č. 289058 

za neplatnou zamítl.  

ÚPV se při rozhodnutí o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou opíral o 

následující skutečnosti a důvody: 
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Nejdříve se zabýval návrhem uplatněným dle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení § 7 odst. 1 

písm. i) ZoOZ
124

. V prvé řadě ÚPV poukázal na to, že v daném řízení není rozhodný 

poukaz na to, že navrhovatel nehájil svá práva dříve například uplatněním námitek proti 

zápisu
125

, a to i přes to, že o parfému nesoucí název skladby věděl, neboť ustanovení § 32 

odst. 3 ZoOZ nestanoví jako podmínku pro možnost podání návrhu na prohlášení ochranné 

známky za neplatnou předchozí uplatnění námitek v zápisném řízení. Podání návrhu dle 

tohoto paragrafu není omezeno žádnou časovou podmínkou, je tedy čistě na navrhovateli, 

kdy a jakým způsobem se rozhodne hájit svá práva. Předmětný návrh byl tedy podán 

v souladu se zákonem a lze jej projednat.  

Dále ÚPV shledal za nesporné, že navrhovatel byl dědicem majetkových autorských práv 

po autorovi textu písně „Lady Carneval“ a poznamenal, že rozdílnost obou názvů 

v písmenech „K“ a „C“ je z hlediska vnímání označení veřejností natolik nevýznamná, že 

nepředstavuje podstatnou změnu, aby mohl být zásah do autorských majetkových práv 

navrhovatele zcela vyloučen. Dále k tomuto podotkl, že název písně se na území České 

republiky mnohdy i častěji užívá ve variantě „Lady Karneval“, tedy ve znění shodném 

s napadanou ochrannou známkou. Dle AZ jde o dílo literární, slovesné, vyjádřené řečí nebo 

písmem a jde tak o předmět autorského práva, které se dle § 2 odst. 3 AZ vztahuje jak na 

dílo dokončené, tak na jeho jednotlivé fáze a části, včetně názvu, který lze v českém 

prostředí v době vytvoření díla (1968) považovat za jedinečný výsledek tvůrčí činnosti 

autora, pana Jiřího Štaidla.  

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky ve svém rozboru uvádí, že výraz 

„carneval“ žádné české jazykové příručky neuvádějí, ve většině případů se jedná o součást 

názvu písně Karla Gotta. Důležitý je právě výskyt slova v České republice, jelikož 

ochranná známka platila pouze pro území České republiky. Z tohoto důvodu je tedy 

nerozhodné, zda se označení vyskytovalo v různých úpravách v ostatní zemích, protože 

v tomto případě je směrodatné území ČR.  

                                                 
124

 Viz poznámka pod čarou č. 119 

125
 Námitky popsány v kapitole 3.5.1.2 
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V daném řízení dle ÚPV nebyla rozhodná ani skutečnost, že byl navrhovatel přítomen při 

oslavách Gottlandu, ani domněnka vlastníka ochranné známky, že mu dal navrhovatel svou 

přítomností souhlas s užíváním namítaného rozhodnutí. Taktéž bylo dle názoru ÚPV 

nepodstatné, že dal pan Karel Gott vlastníku ochranné známky souhlas s užíváním jeho 

jména a faksimilie podpisu k označení určitých výrobků, neboť v daném řízení bylo 

uplatňováno zcela jiné právo zcela jiné osoby.  

Na základě uvedených zjištění ÚPV uzavřel, že užíváním ochranné známky č. 289058 ve 

znění „Lady Karneval“ mohlo být autorské dílo s titulem „Lady Carneval“ dotčeno. 

Vlastník ochranné známky by jejím užíváním pro výrobky a služby, pro které je zapsána, 

mohl neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti namítaného titulu autorského díla, jehož 

autorská majetková práva svědčí navrhovateli, a současně by mohlo docházet 

k poškozování předmětných práv v důsledku způsobu užívání napadené ochranné známky.  

ÚPV dne 1. srpna 2014 z výše uvedených důvodů rozhodl tak, že ochrannou známku č. 

289058 ve znění „Lady Karneval“ podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení § 7 odst. 1 

písm. i) ZoOZ prohlásil za neplatnou s účinky ex tunc. Dle § 32 odst. 4 se na ochrannou 

známku, která byla prohlášena za neplatnou hledí, jako by nikdy nebyla zapsána.
126

 

  

                                                 
126

 Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 1.8.2014, sp. Zn. O-441703, č.j. O-

441703/D052219/2013/ÚPV 
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4.4 Prodloužení ochrany práva zaregistrováním ochranné známky 

Co je bezesporu obrovskou výhodou známkoprávní ochrany před ochranou autorskoprávní, 

je její možná časová neomezenost. Autorská majetková práva trvají po dobu života autora a 

zpravidla 70 let po jeho smrti a po uplynutí ochranné doby se dílo stává dílem volným, kdy 

ho každý může bez dalšího volně užívat. Naopak doba ochrany u ochranných známek činí 

deset let, ale lze ji neomezeně vždy o dalších 10 let prodlužovat. K zachování ochrany musí 

být ochranná známka užívána. Pokud není používána po dobu 5 let od zápisu, nebo pokud 

bylo její užívání na tuto dobu přerušeno, ÚPV ji na návrh třetí osoby dle § 13 a § 31 ZoOZ 

zruší. Touto formou lze troufnu si říci obcházet platnou právní úpravu autorského práva, 

která počítá s tím, že až majetková práva autorská zaniknou, bude možno autorské dílo 

veřejnost volně užívat. Jestliže si však dědic majetkových práv dílo, které má být z pohledu 

autorského práva dílem volným, zaregistruje prostřednictvím ochranné známky, nadále tak 

požívá dílo ochrany, i když ne tak široké, jako v případě ochrany autorským právem.  Další 

výhodou je možnost ochrannou známku převést na jiného majitele a v souvislosti 

s neustálým prodlužováním doby ochrany tak chránit dílo neomezeně dlouhou dobu, ovšem 

pouze jako obchodní označení pro zapsané výrobky a služby, pro které navíc musí být 

užíváno. 

4.4.1 Stanovisko Soudního dvora EFTA 

K tématu prodloužení ochrany autorského díla ochrannou známkou, u kterého uplynula 

ochranná doba dle autorského práva, se váže stanovisko Soudního dvoru EFTA
127

 

(European Free Trade Association, česky Evropské sdružení volného obchodu) ze dne 7. 

dubna 2017. Norské kulturní prostředí se potýkalo s tím, že řadě uměleckých děl slavných 

norských umělců, v tomto případě konkrétně pana Gustava Vigelanda, brzy uplyne ochrana 

dle norského autorského zákona a stanou se tak volnými. Na to zareagovalo město Oslo 

tím, že se rozhodlo ještě před uplynutím autorské ochrany zaregistrovat několik autorských 

                                                 
127

 Soudní dvůr EFTA je založený Evropským sdružením volného obchodu (ESVO), plní soudní funkci 

v rámci systému ESVO a vykládá Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHP) ve vztahu ke státům 

ESVO, kterými jsou v současné době Island, Lichtenštejnsko a Norsko. 
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děl jako ochrannou známku. Nutno podotknout, že město Oslo mnoho děl přímo 

spravovalo. Norský úřad průmyslového vlastnictví však některé přihlášky ochranných 

známek zamítl z toho důvodu, že některá označení jsou v rozporu s článkem 3 odst. 1 písm. 

f) Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008 kterou se 

sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, který stanoví, že do 

rejstříku nesmějí být zapsány ty ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným 

pořádkem nebo s dobrými mravy.  

Město Oslo podalo proti zamítnutí přihlášek odvolání k odvolacímu senátu. Ten však nebyl 

na základě svých poznatků schopen samostatně rozhodnout, a tak odvolací senát zažádal o 

stanovisko ze strany Soudního dvora EFTA. Konkrétně v otázce, zda může být registrace 

ochranné známky veřejně známého uměleckého díla, které má bezpochyby významnou 

kulturní hodnotu a u kterého vypršela lhůta ochrany dle autorského zákona, v rozporu 

s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy.  

Při řešení tohoto problému Soudní dvůr EFTA na počátku poukazoval na to, že autorské 

právo a právo ochranných známek sledují různé cíle a v zásadě nic nebrání tomu, aby obě 

práva existovala současně vedle sebe. Omezené trvání autorských práv je slučitelné se 

zásadami právní jistoty a ochrany legitimních očekávání, ale funguje i jako ochrana 

kreativního myšlení před komerční chtivostí a zajišťuje svobodu umění. Volně přístupná 

díla pozbývají individuální ochrany a patří veřejnosti.  

Pokud jde o právo ochranných známek, soud poznamenal, že ochrana ochranných známek 

má za cíl transparentnost trhu a přispívání nenarušené hospodářské soutěže. Na druhou 

stranu ochranná známka zapsaná výlučně na základě autorského díla představuje určité 

nebezpečí monopolizace a možnosti vykořisťování, jelikož uděluje majiteli ochranné 

známky značnou exkluzivitu a možnosti ochrany, které neměl ani sám autor. Veřejný zájem 

se přiklání spíše k volnému užívání než k další nastupující individuální ochraně.  

Co se týče zmíněného článku 3 odst. 1 písm. f) Směrnice soud poznamenal, že důvod 

rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy je v použití na konkrétní případ 

poněkud přísný, zamítnutí přihlášky ochranné známky z důvodu rozporu s veřejným 
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pořádkem musí být založeno na objektivních kritériích a konkrétní přihlašované ochranné 

známky by samy o sobě nenarušovaly vnímání průměrného rozumného spotřebitele.  

Vzhledem k tomu, že pojem veřejný pořádek se liší dle místa a času, k zamítnutí registrace 

ochranné známky z tohoto důvodu může dojít pouze za výjimečných okolností. Zamítnout 

přihlášku lze tedy v případech, že její registrace je skutečnou a vážnou hrozbou pro některé 

základní hodnoty nebo kde je nutné chránit významný veřejný zájem.  

Soud na závěr ve svém stanovisku uvedl, že registrace označení, které se skládá 

z uměleckých děl, pro které uplynula ochranná doba dle autorského zákona, není sama o 

sobě v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy dle článku 3 odst. 1 písm. f) 

Směrnice, ale že zamítnutí označení závisí především na konkrétních případech a vnímání 

uměleckých děl v daném státě. 
128
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 Stanovisko soudního dvora EFTA ze dne 7. dubna 2017 č.j. E-5/16, čerpáno z: 

http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/5_16_Judgment_EN.pdf 
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5 ZÁVĚR 

V souladu s cílem mé práce, který jsem nastínil v úvodu, jsem v prvních kapitolách popsal 

režimy autorskoprávní a známkové ochrany, poskytnul o nich základní přehled a komparací 

obou úprav poukázal na jejich společné znaky i odlišnosti. Každá z ochran má svoje 

výhody i nevýhody, ale není možné říci, že by jedna byla lepší nežli druhá, a to hlavně 

kvůli jejich odlišnému záměru. Hlavní rozdíly vidím především ve vzniku ochrany, formě a 

délce jejího trvání, ale i co se týče možností uplatňování svých práv proti rušitelům. 

Přes to, že každá z úprav plní odlišnou funkci a cíle i účel jejich ochrany jsou zcela jiného 

charakteru, kdy autorské právo chrání výsledky tvůrčí činnosti, zatímco ochranné známky 

mají zejména obchodní smysl, když jsou jimi chráněny výrobky, služby a slouží jako 

obchodní identifikátory, souběh obou ochran je možný a v praxi zcela běžný. Zákon souběh 

dokonce i umožňuje, ale bohužel už neřeší problematiku kolizí těchto ochran. Souběh může 

na jedné straně posílit pozici autora a vlastníka ochranné známky v jedné osobě, kterému se 

tak rozšíří možnosti ochrany svého práva a bude si moci vybrat, zda uplatní nárok dle práva 

autorského či známkového, ale na druhé straně může způsobit kolizi ochran a vleklý spor. 

Na kauze Lady Karneval jsem se snažil poukázat, že na získání souhlasu od autora či 

dědice autorových majetkových práv by si přihlašovatelé ochranné známky tvořené 

autorským dílem měli dle mého názoru dát velký pozor, protože prohlášení ochranné 

známky za neplatnou s účinky ex tunc, by mohlo mít za následek obrovské ekonomické 

dopady. Nehledě na možnost autora navíc dovolávat se ochrany dle autorského zákona a 

s tím související i participace na vleklých a nákladných sporech. 

V návaznosti na rozhodnutí soudního dvoru EFTA popsané v kapitole 4.4.1 je velice 

pravděpodobné, že stále více subjektů bude chránit svá práva známkoprávně, a to i ty 

práva, kterým pomalu uplyne ochranná doba dle autorského zákona.  
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Souběh autorskoprávní a známkové ochrany 

Klíčová slova 

Autorskoprávní, známkoprávní, ochrana, souběh 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá oblastí duševního vlastnictví a pojednává o právní úpravě 

autorského práva, práva ochranných známek a jejich možném souběhu. Cílem práce je 

přiblížit a představit základní atributy obou jednotlivých úprav, ukázat základy, na kterých 

autorské a známkové právo stojí a tím si vytyčit jejich společné i zcela odlišné znaky. Práce 

je členěna na úvod, který čtenáře seznámí s problematikou tématu, čtyři hlavní kapitoly a 

závěr. První kapitola se věnuje teoretickému zařazení autorského i známkového práva do 

oblastí práv duševního vlastnictví, nehmotných statků a ústavnímu zakotvení úprav 

v právním řádu České republiky. V následujících dvou kapitolách jsou podrobněji 

rozebrány obě probírané ochrany. Kapitoly mají obdobné členění, které pomáhá 

k pochopení jednotlivých autorskoprávních i známkoprávních prvků, jdou zde popsány 

právní úpravy jak v mezinárodním, evropském, tak platném právu České republiky a 

podrobněji se zaměřují na hlavní pojmy obou úprav jako autor, autorské dílo, ochranná 

známka, její účinky či zápisné řízení. Důležitou součástí jsou také podkapitoly týkající se 

možností ochrany. Čtvrtá kapitola je věnována hlavnímu tématu této práce, tedy souběhu 

autorskoprávní a známkové ochrany. Blíže představuje, za jakých okolností lze k souběhu 

obou ochran dojít a co se stane v případě jejich kolize. Podrobně je pak popsána kolize 

slovní ochranné známky s autorským právem v kauze Lady Karneval a příklad možného 

prodlužování ochrany práv zaregistrováním ochranné známky z důvodu vyprchání doby 

autorskoprávní ochrany. Závěr práce poukazuje na to, že i přes odlišné cíle a účel 

jednotlivých oblastí ochrany práv je možné dojít k souběhu těchto ochran, což může na 

jedné straně pomoci osobě rozšířit možnosti ochrany svého práva, ale na druhé straně může 

způsobit kolizi ochran a vleklý spor. 
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Convergence of copyright and trademark protection 

Key words 

Copyright, Trademark, Protection, Convergence 

Abstract 

This thesis deals with intellectual property and discusses the legislation of copyright law, 

trademark law and their possible convergence. The aim of the thesis is to introduce the 

basic attributes of the two individual pieces of legislation, to show the foundations on 

which copyright law and trademark law stand and thus to define their common and 

completely different characters. The thesis is divided into an introduction that brings the 

subject to the topic, four main chapters and a final conclusion. The first chapter deals with 

the theoretical context of copyright law and trademark law in the areas of intellectual 

property rights, intangible property and constitutional establishment in the Czech Republic. 

In the following two chapters, the two mentioned protections are discussed in more detail. 

The chapters have a similar classification that helps to understand the individual copyright 

and trademark elements. Here are described legal regulations both in the international, 

European and valid law of the Czech Republic and they focus in more detail on the main 

concepts such as the author, the author's work, trademark, effects or registration 

proceedings. Important part are also the subchapters on protection options. The fourth 

chapter is devoted to the main topic of this study, the convergence of copyright and 

trademark protection. It shows the circumstances under which both protections can occur 

and what happens in the event of collision. The collision of the wordmark with copyright is 

in detail described on the Lady Karneval case. An example of the possible extension of the 

protection of the rights is registering the trademark due to the expiration of the copyright 

protection period. The conclusion of the thesis points out that, despite the different aims 

and purposes of individual areas of protection of rights, these protections can coexist, 

which may, on one hand, help the person to extend the possibilities of protecting his or her 
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rights, but on the other hand, it may cause a collision of protections and a protracted 

dispute. 


