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Úvod
Ke zvolení tématu právní ochrana loga z hlediska autorského zákona a zákona o
ochranných známkách mě vedlo hned několik motivů. V první řadě to byl můj zájem o
práva duševního vlastnictví. Ke konečnému výběru tématu mě přivedla osobní
zkušenost. Zaprvé se dlouho dobu pohybuji ve společnosti grafiků, kteří na mě
mnohokrát vznesli dotaz, jak je to právě s právní úpravou věcí, které vytváří. Za druhé
jsem se pracovně pohybovala v oblasti reklamních agentur, tedy v prostředí, které loga
jak vytváří, tak se je snaží pojmout z uživatelského hlediska. V neposlední řadě bylo
mým motivem to, že loga se nachází všude kolem nás, neustále nás obklopují, ale
přitom bývají různě definována, a i představy o tomto pojmu se do značné míry liší.
Logo není právním pojmem a není ani nikde v zákoně upraveno, což však v žádném
případě neznamená, že by nepožívalo právní ochrany, a zejména na tento fakt bych
touto prací chtěla upozornit.
Poukáži na problematiku právní ochrany loga, jak je možné jej chránit, a to
ze strany tvůrců, respektive autorů loga, i ze strany uživatelů loga. Jinými slovy mým
cílem bude shrnout právní ochranu takového loga od jeho zrodu až po jeho užívání.
V úvodu této práce bych chtěla dále zmínit, že logo je svým charakterem
nehmotným statkem a může být chráněno za splnění určitých podmínek různě. Může
být chráněno jak autorskými, tak průmyslovými právy. Je zřejmé, že i rozsah jeho
ochrany se může velice lišit. Někdy může být chráněno pouze jedním zákonem, v jiných
případech kombinací více zákonů dle toho, který ze subjektů se ochrany bude domáhat.
První část této práce se bude týkat ochrany loga jako autorského díla, tedy díla
chráněného autorským zákonem. Půjde zde zejména o stádium vytváření loga a o
vymezení podmínek, které musí splňovat, aby se stalo autorským dílem. V této části
také zmíním, na co všechno si autor musí dát pozor při tvorbě loga s ohledem na fakt, že
logo je velice často i kombinací více autorských děl či dílem spoluautorským. Dále
zmíním, jaká má autor práva a jak může svá práva poskytnout třetí osobě, a na závěr,
jak může autor svá dotčená práva chránit.
Druhá část se bude týkat především uživatelů loga, tedy těch, kteří logo užívají
jako značku v konkurenčním prostředí. Budu se zabývat zejména tím, že logo může být
zapsáno jako ochranná známka a tím pádem bude také jako ochranná známka chráněno.
6

Nastíním, co to ochranná známka je, jak ji zapsat a jaká práva z toho vlastníku ochranné
známky plynou. V této části zmíním i problematiku nezapsaných označení, tedy
problematiku log, která jsou užívána jako značka, nicméně nejsou registrována.
V závěru se budu věnovat prostředkům ochrany uživatelů.
Vzhledem k tomu, že téma ochrany loga je velice široké, ráda bych na začátek
podotkla, že se v této diplomové práci zabývám pouze českou právní úpravou, a to jen
z hlediska autorského zákona a zákona o ochranných známkách. Budu se vždy snažit
dostat do popředí ty části, které jsou pro autory a uživatele z praktického hlediska
nejpodstatnější. Nekalosoutěžní jednaní, co se týče problematiky loga, by vydalo na
další práci, ve své práci ho zmiňuji velice okrajově. Dále nemohu opomenout, že za
určitých podmínek by logo mohlo být chráněno i dle obchodního zákoníku právem
obchodní firmy, a to v případě, že by obsahovalo obchodní firmu, nebo občanským
zákoníkem, pokud by obsahovalo název fyzické osoby. Těmto tématům se s ohledem na
název a rozsah diplomové práce dále nevěnuji.
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1. Vymezení pojmu loga
V této kapitole se pro účely této diplomové práce budu snažit vymezit a
charakterizovat pojem loga. Jak už jsem výše zmínila, logo není právní pojem a nikde
není vymezeno. Není jednoduché tento pojem přesně definovat, protože ač se s ním
běžně setkáváme, má sám o sobě několik významů a může být i různě interpretován.
Logo je prvek či soustava prvků reprezentující konkrétní zájem, osobu,
organizaci, produkt. Logo je vizuální zkratka, nejčastěji grafická, která je logem ve
vztahu k předmětu své reprezentace. Slouží tedy ke ztotožnění daného předmětu s touto
vizuální podobou pro rozlišení od ostatních (zájmů, osob, organizací, produktů).
Nezřídka se sestává z několika nezávislých výtvarných děl, například z jako písma,
symbolu, struktury nebo barvy.
V nejširším slova smyslu se může jednat o grafický výtvor, který je za logo
prohlášen, aniž by musel být jako finální dílo užit. V tomto smyslu mu bude chybět jeho
funkce označení, sloužícího k rozlišení osob či produktů. I z tohoto pohledu může být
však logo chráněno, a to jako autorské dílo, za podmínky, že naplní zákonné znaky
autorského díla dle autorského zákona1. Je na místě zmínit, že ne každé logo bude
autorským dílem. Mnoha vytvářeným logům chybí například požadavek jejich tvůrčího
zpracování. Pokud si třeba podnikatel jako fyzická osoba vytvoří logo pouze ze svého
příjmení a použije k tomu obyčejného písma, půjde asi jen těžko o autorské dílo.
Na závěr bych chtěla podotknout, že v první části práce bude pojmem logo
myšleno autorské dílo a v druhé části práce bude pojmem logo myšlena ochranná
známka, značka či nezapsané označení.

1

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon) dále jen autorský zákon
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2. Logo z hlediska autorského zákona
Tato část práce se bude věnovat logům, která jsou zároveň autorskými díly a
zejména právy a povinnostmi jejich autorů.
Je až s podivem, že ač je logo základním kamenem corporate identity většiny
společností, ne všechny berou v potaz, že i autorský zákon jej může chránit a že i autoři
mají svá práva. V případě autorských děl objednatelé spoléhají na práva plynoucí přímo
ze zákona, zřetelné je to například u děl na objednávku, což může vést k porušování
autorských práv a k následným soudním sporům.
Dále bych zde chtěla ukázat, že tvorba loga je velice složitý proces a nezřídka
při něm dochází k využití více autorských děl nebo se na jeho tvorbě podílí více osob.
Často dochází ke zpracování jiného autorského díla, ke spojení autorských děl či ke
spoluautorství. Sami tvůrci mnohdy nevědí, že svou prací při tvorbě loga mohou
poškozovat autorská práva jiných autorů, a také na tuto problematiku bych chtěla
upozornit.
Na začátku definuji autorské dílo jako takové a zároveň jaké zákonné znaky
musí splňovat, aby se za takové dílo dalo považovat. Dále se věnuji problematice užití
jiného díla v díle novém a spojeným dílům, popisuji autorství, spoluautorství a
osobnostní a majetková práva autorů. V neposlední řadě charakterizuji, jak poskytnout
majetková práva k dílu. Nakonec zmíním zvláštní úpravu některých děl, zejména dílo
na objednávku a zaměstnacké dílo, neboť většina log právě jako taková díla vznikají.

2. 1. Pojem autorského práva
Autorské právo je jednou z oblastí širšího komplexu právních disciplín
v souhrnu označovaných jako práva duševního vlastnictví, někdy také označovaná jako
práva k nehmotným statkům. Obecně se pojem autorského práva vykládá ve dvojím
smyslu – objektivním a subjektivním. Autorským právem v objektivním smyslu je
soubor právních norem upravující společenské vztahy vznikající z tvorby a
společenského uplatnění autorských děl. V subjektivním smyslu se pak autorským
právem rozumí konkrétní práva autora k jím vytvořenému dílu.
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2. 2. Autorské dílo
2. 2. 1. Autorské dílo obecně

Autorské dílo je předmětem autorského práva, jedná se tedy o zcela zásadní
pojem, který je nutné vymezit. Pojem autorského díla vymezuje § 2 autorského zákona.
Ustanovení § 2 odst. 1 věty první zní: „Předmětem práva autorského je dílo literární a
jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným 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 (dále jen "dílo").“.
Jedná se o kogentní ustanovení, jež v sobě zahrnuje generální klauzuli, ze které
vyplývají základní pojmové znaky autorského díla a to:
1) musí jít o dílo umělecké či vědecké, a to ve smyslu základní tvůrčí kategorie díla
jeho tvůrčího ztvárnění tak, aby bylo objektivně vnímatelné jako dílo literární či jiné
dílo umělecké či vědecké,
2) musí být jedinečným výsledkem tvůrčí duševní činnosti autora,
3) musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, a to nezávisle na
tom, zda trvale nebo pouze dočasně, jakož i na rozsahu díla, jeho účelu či významu.
Této generální klauzuli musí vyhovovat všechna díla, která se mají stát
předmětem práva autorského. Všechny tyto znaky musí být splněny kumulativně.
V případě, že výsledek tvůrčí činnosti není uveden v demonstrativním výčtu děl, bude
autorským dílem, pokud splní kumulativně všechny pojmové znaky autorského díla.
Dílem autora není celá jeho tvůrčí činnost, ale pouze ta, která je vyjádřena
navenek určitými prostředky; v případě výtvarných děl nás nejvíce zajímají zpravidla
tvar a barva.
Náš autorský zákon zná dvě vyšší skupiny děl, a to díla umělecká a díla vědecká.
V § 2 odst. 1 AZ nalezneme však roztřídění na díla literární, díla jiná umělecká a díla
vědecká. Literární díla však nejsou žádným samostatným (třetím) druhem (třídou)
autorskoprávně chráněných děl, jedná se pouze o zvláštní druh děl uměleckých, jemuž
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je historicky i mezinárodněprávně (srov. i samotný název RÚB) věnována samostatná
klasifikační pozornost (i když není zcela logická).2
Ve druhé větě § 2 odst. 1 AZ nalezneme demonstrativní výčet děl: „Předmětem
práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je
jedinečným 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 (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené
řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo
choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem
podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné,
jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla
urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.“.
Je nutné podotknout, že tento výčet není uzavřený a lze jej dále rozšiřovat. Náš
autorský zákon zpravidla jednotlivé druhy děl blíže nespecifikuje. Blíže vymezuje
pouze díla, pro která je stanoven zvláštní právní režim.
Pro účely této diplomové práce mne zajímá zejména skupina uměleckých děl, do
které spadají díla výtvarná, kterým se budu blíže věnovat ve zvláštní kapitole.
V § 2 odst. 2 AZ se rozšiřuje autorskoprávní ochrana na takzvaná fiktivní díla,
která jsou taxativně vymezena. Jedná se pouze o počítačové programy, databáze a
fotografie, jež jsou vlastním duševním výtvorem. Tato ochrana vznikla vlivem
komunitárního práva. Nejedná se o autorská díla, jelikož nesplňují všechny pojmové
znaky, ale formou fikce jim zákon přiznává za stanovených podmínek stejnou ochranu
jako autorským dílům.
Dále pak v § 2 odst. 3 autorský zákon poskytuje ochranu i jednotlivým
vývojovým fázím díla, jeho názvu či jménu postav, pokud ty samy o sobě splňují
zákonné pojmové znaky díla. Blíže k této problematice v návaznosti na logo se dostanu
ve zvláštní kapitole.
Předmětem ochrany autorského práva je i dílo vzniklé úpravou či zpracováním
díla jiného, jestliže vzniká dílo nové. Nicméně k úpravě či zpracování stejně jako i

2

Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 7 s.
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k dalšímu nakládání s dílem novým je nutné mít souhlas autora původního díla. Toto
téma bude také následně více rozvedeno.
Autorský zákon dále chrání dle § 2 odst. 5 souborná díla. Dílem souborným je
soubor nezávislých děl, která jsou uspořádána tak, že jde o jedinečný tvůrčí výsledek
činnosti autora. Zejména půjde o časopis, výstavu, encyklopedii a další.
V § 2 odst. 6 jsou negativně vymezeny výtvory, které jsou nezpůsobilé stát se
autorským dílem, a tudíž nemohou ani požívat ochrany autorského práva například pro
chybějící individualitu či nemožnost ochrany formy. V demonstrativním výčtu tohoto
ustanovení najdeme námět díla sám o sobě, denní zprávu, myšlenku, postup, princip,
metodu, objev, vědeckou teorii, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a
podobný předmět sám o sobě.

2. 2. 2. Díla vyloučená z autorskoprávní ochrany

Autorský zákon ve svém § 3 některá díla ve veřejném zájmu ze své ochrany
vylučuje. Jedná se o díla, u nichž existuje veřejný zájem na jejich volném šíření a
hlavně přístupu široké veřejnosti k nim. Jedná se o:
a) úřední díla, jimiž jsou právní předpisy, rozhodnutí, opatření obecné povahy,
veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík, návrh úředního díla, jiná přípravná
úřední dokumentace včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní
publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol
jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na
vyloučení z ochrany;
b) výtvory tradiční lidové kultury za podmínky, že autor není obecně znám a že
nejde o dílo anonymní nebo pseudonymní, takové dílo lze užít jen způsobem
nesnižujícím jeho hodnotu;
c) politický projev a řeč pronesená při úředním jednání.
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2. 2. 3. Logo jako autorské dílo

V této kapitole bych chtěla více specifikovat, jakým autorským dílem je logo, a
dále se věnovat problematice zpracování díla či použití jiných autorských děl v díle
novém.
Logo spadá do skupiny uměleckých děl a její podskupiny výtvarných děl, a
proto je nutné tuto skupinu s ohledem na téma této práce více rozebrat. Autorský zákon
přesnou definici výtvarného díla neuvádí, ale lze dovozovat, že se jedná o jedinečný
výsledek tvůrčí činnosti, který je ztvárněn pomocí tvarů a barev.
Pojem výtvarné dílo v sobě zahrnuje více typů děl, které zákon výslovně
zmiňuje, a to díla malířská, sochařská, grafická, architektonická, urbanistická a užitého
umění. Mohou působit v ploše, příkladem jsou díla malířská a grafická, tzv. díla
dvojrozměrná, ale také v prostoru - například díla sochařská neboli trojrozměrná.
Zvláštností výtvarných děl je, že jsou bezprostředně spojeny s hmotným
substrátem, který má velký význam i co se týče autorského práva. Výjimkou v tomto
ohledu jsou výtvarná díla ztvárňovaná i v nehmotné podobě pomocí grafických
počítačových programů. Pro tvůrce log to má nemalý význam, protože majoritní většina
log vzniká právě jako produkt těchto programů.
Co se týče hotového a uživatelného loga, bude se jednat o dílo grafické. Díla
grafická (rytiny, hlubotisky, lepty, litografie, včetně drobných grafik, jako jsou např.
pohlednice, omalovánky, nálepky, užité grafiky, jako jsou podniková označení,
emblémy a symboly - logotypy, grafická ztvárnění ochranných známek, dále poštovní
známky, kolkové známky, některé listinné cenné papíry, bankovky a některé jiné
ceniny, grafické obrazce - typogramy, některé plakáty a letáky, ex libris apod.) se od děl
malířských liší nepřímým zachycením myšlenky prostřednictvím grafických desek či
obdobných podkladů a jejich následným vyjádřením pomocí tiskařských metod.3
Nesmíme však zapomínat na proces tvorby loga a na to, že v tomto procesu mění
formu i podobu. V první fázi mnoho autorů používá skici, to znamená, že si dané logo
například nakreslí na papír. V tomto případě půjde o dílo malířské, a pokud bude
splňovat pojmové znaky díla, bude chráněno jako kresba.
3

Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 29 s.
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V dnešní době se však většina log vytváří pomocí počítačových programů.
Počítačová grafika není grafickým dílem, ale řadí se mezi takzvaná jiná díla výtvarná,
čímž však není dotčena ochrana autora takového díla.

2. 3. Užití jiného díla při tvorbě loga
Jak už jsem zmínila výše, velice často dochází při tvorbě loga k užití více
autorských děl. K tomu může docházet buď tvůrčím zpracováním původního díla tak,
že vznikne dílo nové. Například autor loga použije v logu obrázek, který sám přepracuje
či zakomponuje s jiným. Další případem je spojení dvou autorských děl, kdy nové dílo
nevzniká. Například autorem písma jako autorského díla a autorem symbolu budou
odlišné osoby a tyto dva prvky se pouze spojí.
Jak jsem již výše zmínila je autorské dílo chráněno nejen jako celek, ale
chráněny jsou i jeho jednotlivé části. Částí celku je i název díla, jména postav v něm
ztvárněných, stejně jako i umělecké ztvárnění těchto postav samých (např. ve
výtvarném díle, animovaném díle filmovém apod.).4 Tuto problematiku je důležité
zmínit v souvislosti s logem, protože nejen že se velice často zejména výtvarná
ztvárnění využívají k nejrůznějším reklamním účelům, ale i v označeních, či logu
samotném. K takovému užití je zásadně nutný souhlas autora. Navíc užití literárního
díla, v němž byla vytvořena určitá literární postava ve spojení s výtvarným vyjádřením
této postavy vytvořeným výtvarným umělcem, je užitím spojených děl, které vyžaduje
svolení autorů obou děl.5

2. 3. 1. Zpracování díla

Zpracované autorské dílo je samostatným autorským dílem, pokud samo o sobě
splňuje znaky autorského díla. Je takzvaným dílem odvozeným od díla zpracovaného.
Vznikají zde nová původní autorská práva zpracovatele a dále zde existují autorská
práva původního autora k původnímu dílu. Tato práva vedle sebe existují souběžně.

4
5

Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 45 s.
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 46 s.
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Tvůrci log by měli vědět, že ke zpracování či upravení jiného díla je zásadně
nutný souhlas autora tohoto díla, pokud se nejedná o dílo volné. K užití zpracovaného
díla je vždy nutné vyžadovat i souhlas autora původního díla.

2. 3. 2. Díla spojená

Dalším pojmem, který se pokusím objasnit, je spojené dílo. Toto dílo účinný
autorský zákon na rozdíl od předešlého výslovně neupravuje. Jedná se o dvě samostatná
autorská díla, která jsou spojena za účelem společného užívání. Typickým příkladem
může být spojení literárního díla s dílem výtvarným, tedy spojení textu knihy s jejími
ilustracemi, nelze však vyloučit ani spojení dvou výtvarných děl. V našem případě
spojení například autorského písma (typografie) s autorským obrázkem (symbolem).
Je výlučným právem autora rozhodnout se spojit své dílo s jiným. Ke spojení je
zásadně třeba souhlasu všech autorů a děje se tak vždy na základě licenční smlouvy. Je
třeba také zmínit, že spojením děl nevzniká dílo nové, a tudíž nevzniká ani nové jediné
autorské právo k tomuto spojenému dílu. Je tedy zřejmé, že k užití takového díla bude
třeba vždy souhlas všech autorů děl užitých v tomto spojení.
Nelze vyloučit kumulaci více způsobů užití děl, a to jak jejich spojením, tak i
např. osobitým tvůrčím zpracováním tak, že z obou spojených původních děl vznikne z
tohoto jejich spojení nové původní dílo, jehož autorem je zpracovatel. V takovémto
případě by se jednalo o smíšení užití děl jejich spojením s jejich jiným užitím
spočívajícím ve zpracování podle § 2 odst. 4. AZ. Příkladem může být spojení dvou
literárních děl za účelem jejich společného zpracování, jehož výsledkem má být nové
(tj. třetí) původní dílo.6

6
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2. 4. Autor
V § 5 autorského zákona je vyjádřena zásada, že autorem díla může být pouze
fyzická osoba. Z povahy autorského díla vyplývá, že autorem může být i osoba, která
nemá způsobilost k právním úkonům nebo jejíž způsobilost je v tomto smyslu omezena.
Nedostatek způsobilosti k právním úkonům má však význam pro nakládání s dílem.7
Ustanovení § 6 autorského zákona upravuje zákonnou domněnku autorství, která
stanoví, že autorem díla je fyzická osoba, jejíž pravé jméno či pseudonym je obvyklým
způsobem uveden na díle nebo je u díla uveden v rejstříku předmětů ochrany vedeném
kolektivním správcem, není-li prokázán opak. Podmínkou je, aby takto uvedené údaje
nebyly v rozporu. Co se týče obvyklosti způsobu uvedení jména na díle, bude ji nutné
zkoumat podle druhů děl a jejich vnímatelné formy.8 Tato vyvratitelná právní
domněnka vznikla v zájmu zvýšení právní jistoty a je plně v souladu s článkem 15 odst.
1 Bernské úmluvy. Podobně je tato domněnka upravena pro audiovizuální díla v § 82
autorského zákona v souladu s článkem 15 odst., 2 Bernské úmluvy. Jak vyplývá ze
znění Bernské úmluvy, účelem domněnky je umožnění a usnadnění nesporné
identifikace autora pro případ soudního sporu; její význam je tedy zejména důkazní,
nejde o skutkovou domněnku. Vztahuje se jak na díla zveřejněná, tak i nezveřejněná.9
V případě, že však nejsou splněny podmínky pro domněnku, je nezbytné prokazovat
autorství obvyklým způsobem. Ve vztahu k logu, tato domněnka bude skoro
neaplikovatelná, a to z důvodu povahy loga jako autorského díla, jelikož na logu jako
takovém se jméno autora nevyznačuje, už z jeho podstaty, a zároveň ani nebývá
spravováno kolektivními správci.
Právnická osoba na rozdíl od angloamerické koncepce nemůže být autorem,
může být pouze odvozeným subjektem vykonávajícím práva z díla.
Je na místě také zmínit, že ne vždy bude autorem díla pouze jediná osoba. Logo
bývá velice často tvořeno s celou corporate identity, takže osob podílejících se na jeho
tvorbě je více. Pokud touto společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů vznikne do
doby dokončení díla dílo jako dílo jediné, jde o dílo spoluautorů (doktrinálně též dílo
7

Chaloupková, H., Holý, P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
(autorský zákon) a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 11 s.
8
Chaloupková, H., Holý, P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
(autorský zákon) a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 12 s.
9
Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V., Autorský zákon. Komentář. 2. Vydání. Praha: Linde,
2005, 66 s.
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spoluautorské), k němuž spoluautorům přísluší autorské právo společně a nerozdílně.10
Z autorského zákona dále vyplývá, že z právních úkonů týkajících se díla jsou autoři
oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Dále autorský zákon stanoví, že co se týče
nakládání s dílem, rozhodují spoluautoři jednomyslně. Nicméně tato úprava nebrání
tomu, aby se spoluautoři dohodli, že práva bude vykonávat pouze jeden z nich. Pokud
nedošlo k dohodě, je zásadně vždy třeba všech spoluautorů. Jestliže však jeden z autorů
brání bez vážného důvodu nakládání s dílem, mohou se ostatní spoluautoři domáhat
nahrazení jeho projevu vůle soudem. Co se týče podílu spoluautorů na výnosech z díla,
pokud není dohodnuto jinak, je podíl každého spoluautora úměrný velikosti jeho
tvůrčího příspěvku, a nelze-li velikosti podílů rozeznat, jsou podíly na výnosech pro
všechny stejné.

2. 5. Vznik a obsah autorského práva
V této kapitole bych chtěla pojednat o tom, kdy a jak autorská práva k dílu
vznikají a jaká práva autorovi konkrétně náleží.

2. 5. 1. Vznik autorského práva

Pro autorské právo je typické, že vzniká zásadně neformálním způsobem.
Autorské právo k dílu vzniká okamžikem jeho vytvoření, tedy vyjádřením v jakékoliv
objektivně vnímatelné podobě. Podmínka vnímatelné podoby je také velice důležitá
proto, aby mohlo být uznáno jako dílo ve smyslu autorského zákona. V mnoha
případech je nutné dílo zhmotnit. Podstatný je tedy faktický úkon autora. Nevyžaduje se
žádná úřední či jiná registrace.
Dále je důležité zmínit, že autorské dílo jako nehmotný statek je nezávislé na
hmotném substrátu. Zničením hmotného substrátu, kterým je dílo vyjádřeno, nezaniká
autorské právo k dílu.
Nabytím vlastnického práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno,
nový vlastník nenabývá oprávnění k výkonu práva dílo užít. Toto oprávnění musí být
10
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převedeno samostatně. To platí i naopak. Pouhým převedením práva dílo užít, se
nabyvatel tohoto práva nestává vlastníkem věci. Jde o dvě rozlišná práva váznoucí na
jedné věci – právo vlastnické a právo autorské, což je nutné rozlišovat.

2. 5. 2. Obsah autorského práva

Česká úprava autorského práva vychází v zásadě z dualistické koncepce. To
znamená, že autorské právo rozděluje do dvou skupin – na výlučná práva osobnostní a
výlučná práva majetková. Je však nutné podotknout, že tato koncepce není ryze
dualistická, protože se nejedná o dva systémy, které by na sobě byly zcela nezávislé.
Nejde tedy o zcela samostatné skupiny práv osobnostních a majetkových. Podle
tradičních výkladů neexistují práva ryze majetkové povahy, neboť i majetková práva
pramení z právní skutečnosti vytvoření díla a promítá se v nich tak vždy i
osobnostněprávní prvek. Práva osobnostní v sobě zároveň zahrnují podle doktrinálních
výkladů (např. K. Knap, O. Kunz: Mezinárodní právo autorské, Academia Praha, 1981,
str. 1)

2. 5. 2. 1. Osobnostní autorská práva

Jde o osobnostní práva spojená s osobou autora, jež jsou nepřevoditelná, nelze se
jich vzdát a smrtí autora zanikají.11 Autorský zákon je vymezuje ve svém § 11 a řadí zde
právo rozhodnout o zveřejnění díla; právo osobovat si autorství včetně práva
rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno; právo na
nedotknutelnost díla včetně práva na autorský dohled; aby dílo nebylo užito způsobem
snižujícím jeho hodnotu, pokud je užíváno další osobou. Mezi osobnostní práva autora
se dále také řadí právo na autorskou korekturu dle § 56 odst. 3 autorského zákona. Dle
mého názoru se do osobnostních práv díky velice osobnímu charakteru dá zařadit i
právo autora na odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora dle § 54
autorského zákona.

11

Švestka, J., Dvořák, J. a kol., Občanské právo hmotné 3. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009,
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Právo autora na zveřejnění díla je možnost autora zcela samostatně se
rozhodnout, kdy a jak bude jeho dílo zpřístupněno veřejnosti. Může být realizováno
jakýmkoli způsobem (vystavením, vydáním, přednesením…), musí však být splněny
dvě zákonné podmínky. Musí se jednat o první veřejné zpřístupnění díla a druhou
podmínkou je to, že zpřístupnění je oprávněné. Veřejnost však není nějak zákonem
definována, tudíž bude vždy záležet na zvážení konkrétního případu.
Právo osobovat si autorství je dalším z výlučných osobnostních práv. Jedná se o
právo, které může náležet pouze fyzické osobě, která svou vlastní tvůrčí činností dílo
vytvořila. Autor, u jehož díla si osobuje autorství i jiná osoba, má právo se bránit, a to
zejména domáhat se určení autorství.
Toto právo v sobě zahrnuje i právo autora zvolit si, zda a jakým způsobem má
být jeho autorství uvedeno při zveřejnění či dalším užití jeho díla. Autor se tedy může
rozhodnout, zda bude jeho dílo uvedeno pod jeho pravým jménem, anonymně či
pseudonymně.
Dalším výlučným osobnostním právem autora je právo na nedotknutelnost díla,
tedy ochranu jeho integrity. Znamená, že bez autorova souhlasu nemohou být na jeho
díle prováděny změny jinými osobami bez ohledu na, to jestli jsou oprávněny
vykonávat majetková práva k dílu. Svolení autora ke změně díla nemůže být předmětem
licenční smlouvy, nicméně k ní může být připojeno, což se v praxi běžně stává. Změny
mohou být netvůrčí povahy, takže výsledkem není vznik nového autorského díla - u
loga bychom za takovou změnu mohli považovat například pouhou změnu barev nebo
změnu právní formy společnosti (z s.r.o. na a.s.). Změnou tvůrčí povahy u loga by byl
například redesign loga nebo fúze s jinou značkou, a zpracovateli takovou tvůrčí
změnou vzniká nové autorské právo. Součástí práva na nedotknutelnost díla je též
právo autora na to, aby jeho dílo nebylo, je-li užíváno jinou osobou, užíváno způsobem
snižujícím jeho hodnotu; zákon proto stanoví zákaz takového užití.12 Další složkou
práva na nedotknutelnost díla v návaznosti na právo užívání díla způsobem nesnižujícím
jeho hodnotu je právo na autorský dohled, tedy dohled nad dodržováním této
povinnosti.

12
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Autorský zákon nezapomíná ani na postmortální ochranu autorského díla. Tato
ochrana je časově neomezená, i když v průběhu času se budou měnit osoby oprávněné
k jejímu výkonu. Po autorově smrti je zakázáno užívat dílo způsobem snižujícím jeho
hodnotu, dále si nikdo nesmí osobovat autorství k dílu a nadále trvá právo na autorské
označení. Aktivně legitimováni k uplatňování ochrany jsou v tomto případě nikoliv
dědici, ale osoby autorovi blízké, právnické osoby sdružující autory, jakož i příslušný
kolektivní správce.13

2. 5. 2. 2. Majetková práva autorská:

V návaznosti na výše zmíněnou dualistickou koncepci autorských práv jsou
majetková práva právě onou druhou složkou. Majetková práva jsou práva
s ekonomickým a hospodářským významem14 a garantují autorovi výlučné právo
rozhodovat o užití jeho díla.
Jiná osoba než autor smí dílo užít pouze na základě oprávnění poskytnutého od
autora. Oprávnění k výkonu práva dílo užít osobou odlišnou od autora nazýváme
licencí. Licenci uděluje této osobě autor na základě licenční smlouvy. Oprávnění tedy
vzniká na základě závazkového vztahu, nikoliv jednostranným právním úkonem.
Poskytnutím licence však právo autorovi nezaniká, pouze mu vzniká povinnost strpět
zásahy do práva dílo užít jinými osobami, a to v rozsahu, v jakém jim je licenční
smlouvou poskytl.
Zákon je koncipován na principu konstitutivního převodu práva a na principu
nezcizitelnosti majetkových práv (§ 26 AZ), kdy translativní převod práva (prodej) není
možný. S ohledem na jejich povahu jako práv s osobnostními prvky zákon též stanoví,
že je nelze postihnout výkonem rozhodnutí.15
Majetková práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. V případě
spoluautorů trvají majetková práva 70 let po smrti posledního žijícího autora. U

13

Chaloupková, H., Holý, P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
(autorský zákon) a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 19 s.
14
Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V., Autorský zákon. Komentář. 2. Vydání. Praha: Linde,
2005, 86 s.
15
Švestka, J., Dvořák, J. a kol., Občanské právo hmotné 3. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009,
199 s.
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anonymních a pseudonymních děl, kde autor není všeobecně znám, trvají 70 let od
oprávněného zveřejnění. Dílo, u kterého uplynula doba ochrany majetkových práv, se
stává dílem volným. Majetková práva jsou dále předmětem dědictví. V případě, že není
dědiců, připadají státu jako odúmrť.
Majetková práva se dělí na dvě základní skupiny: právo dílo užít a jiná
majetková práva.16
Do práva dílo užít patří právo dílo užít v původní podobě, právo na přetvoření
díla a nakonec právo na užití díla v jeho přepracované podobě. Je nutné podotknout, že
ačkoliv právo na zpracování či přetvoření díla v sobě nese silný rys osobnostního práva,
je právem majetkovým. Dále se mezi výlučná majetková práva autora řadí, i přes svůj
osobnostně právní charakter, právo autora na přístup k dílu, respektive k hmotnému
substrátu, prostřednictvím kterého je autorské dílo vyjádřeno, pokud autor není
vlastníkem tohoto substrátu. Toto právo se však nesmí uplatňovat v rozporu se zájmy
oprávněného vlastníka.
Autorský zákon v sobě dále zahrnuje ve svém § 12 odst. 4 výčet práv, která
spadají pod právo užít. Tento výčet je pouze demonstrativní a obsahuje:
•

právo na rozmnožování díla,

•

právo na rozšiřování díla či jeho rozmnoženiny,

•

právo na pronájem díla či jeho rozmnoženiny,

•

právo na půjčování díla či jeho rozmnoženiny,

•

právo na vystavování díla či jeho rozmnoženiny,

•

právo na sdělování díla veřejnosti (provozování živě či ze záznamu, přenos

provozování díla, vysílání rozhlasem či televizí apod.).
Co se týče přímo loga, bude se ho nejvíce týkat právo na pořizování
rozmnoženiny, kterým se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých či
nepřímých rozmnoženin díla v jakékoli formě. Je zřejmé, že užívání loga bez tohoto
oprávnění by nemělo smysl, jelikož pro logo, jako značku, bude velice nutné a
16

Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V., Autorský zákon. Komentář. 2. Vydání. Praha: Linde,
2005, 86 s.
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příznačné co nejvíce ho rozmnožovat a dostávat ho do povědomí. S tím souvisí i další
dvě majetková práva úzce spjatá s logem, a to právo na vystavování originálu, či
rozmnoženiny a právo na sdělování díla veřejnosti. V případě vystavování bude dílo
zpřístupňováno v hmotné podobě, to znamená, že logo bude například umístěno na
billboardu. Dle ustanovení § 18 odst. 1 se právem na sdělování díla veřejnosti rozumí
zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo
bezdrátově. Jeden ze způsobů sdělování díla veřejnosti je obsažen v ustanovení § 18
odst. 2, které říká, že sdělováním díla veřejnosti je také zpřístupňování díla veřejnosti
tak, že k němu může mít přístup kdokoli na místě a v čase podle své vlastní volby,
zejména počítačovou či obdobnou sítí. Právě toto ustanovení upravuje užití loga jako
autorského díla na internetu. Je dobré zmínit, že uvedená úprava plně odpovídá aktuální
evropské úpravě včetně Informační směrnice.
. Je na místě zmínit, že právo na autorskou odměnu není součástí výlučných práv
autorských. Nejde o právo absolutní povahy, nýbrž o relativní nárok ze smluvního
vztahu, nestanoví-li zákon výslovně jinak. S neoprávněným užitím díla není spojen
nárok na autorskou odměnu, nýbrž nárok na vydání bezdůvodného obohacení.17
Vedle práva dílo užít náleží k majetkovým právům, jak už bylo výše zmíněno, i
jiná majetková práva:
•

právo na odměnu při opětovném prodeji originálu díla uměleckého (droit de

suite),
•

právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a

vlastní vnitřní potřebu.

2. 6. Volné dílo
Volným dílem je dílo, u kterého vypršela doba trvání autorských majetkových
práv. Takové dílo může být volně užíváno bezúplatně a bez svolení. Tímto však nemůže
být dotčeno právo zveřejnitele dosud nezveřejněného volného díla. U volného díla se
nadále pak uplatňuje i postmortální ochrana. To znamená, že po autorově smrti dílo
17

Švestka, J., Dvořák, J. a kol., Občanské právo hmotné 3. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009,
199 s.
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nesmí být užito způsobem snižujícím jeho hodnotu a že nikdo jiný než autor si nemůže
přivlastňovat autorství k dílu.

2. 7. Výjimky a omezení autorského práva
2. 7. 1. Volná užití

Autorský zákon stanoví, že za užití díla ve smyslu autorského zákona se
nepovažuje užití díla pro osobní potřebu fyzické osoby. Jakékoli dílo kromě
počítačového programu či elektronické databáze proto kdokoli smí pro svou osobní
potřebu užívat, toto užití však nesmí být za účelem hospodářského či obchodního
procesu prospěchu. Může tedy dílo konzumovat, zhotovit záznam, rozmnoženinu či
napodobeninu. Architektonické dílo nesmí být rozmnoženo nebo napodobeno stavbou.
Co se týče výtvarných děl, tedy i loga, je důležité zmínit, že rozmnoženina i
napodobenina výtvarného díla pro osobní potřebu musí být vždy jako taková zřetelně
označena.
Dále se výtvarného díla týká i ustanovení o rozmnožování děl na papír nebo na
podobný podklad. Podle tohoto ustanovení do autorského práva nezasahuje: fyzická ani
právnická osoba (fyzická osoba podnikající), která pro svou vlastní potřebu zhotoví
tiskovou rozmnoženinu díla, a ten, kdo na objednávku zhotoví rozmnoženinu pro osobní
(vnitřní) potřeby, pokud řádně a včas zaplatí odměnu dle § 25 autorského zákona.

2. 7. 2. Zákonné licence

Autorské právo výslovně dovoluje některé specifické způsoby využívání díla. a
jedním z nich je také citace. Citace znamená, že do autorského práva nezasahuje ten,
kdo v odůvodněné míře cituje ve svém díle výňatky. U drobných děl je možno uvádět
díla celá, a to za předpokladu, že uvede jméno autora, název díla a pramen, ze kterého
čerpal. Podobná úprava platí i pro užití díla ke vzdělávacím, vědeckým či výzkumným
účelům za podmínky, že účelem jejich užití není hospodářský či obchodní prospěch.
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Autorský zákon dále opravňuje kohokoli k tomu, aby zaznamenal, vyjádřil
malbou, grafikou, fotografií, či filmem dílo, které je trvale umístěno na veřejném
prostranství. Vyobrazení vzniklá tímto způsobem je možno rozmnožovat a šířit i bez
svolení autora původního díla. Toto však neplatí pro rozmnoženiny či napodobeniny
architektonických děl a trojrozměrné napodobeniny. I v tomto případě je ale nutné uvést
jméno autora a také, je-li to možné, název díla a jeho umístění.
Pro účely loga se jako důležitá zákonná licence jeví ustanovení § 33 a to užití
díla umístěného na veřejném prostranství, jelikož logo se téměř na všech veřejných
prostranstvích vyskytuje. Autorský zákon dovoluje užít dílo, které je umístěno na
náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném prostranství, a to
kresbou, malbou či grafikou nebo filmem. Bez svolení autora a zaplacení odměny je
tedy možné zachytit jakékoliv autorské dílo umístěné na veřejném prostranství, např. na
fotografii či ve filmu.18 Toto ustanovení je velmi praktické zejména pro filmaře a
fotografy, jen těžko by se totiž dala řešit situace, kdy by bylo svolení autora nutné.
Můžeme si například představit situaci, že se natáčí film na náměstí plném vývěsních
štítů obchodů obsahujících logo. Je zřejmé, že by bylo nad lidské síly získávat svolení
pro užití všech autorských děl, která se na daném náměstí vyskytují.
Další neopomenutelnou a často využívanou zákonnou licencí je úřední a
zpravodajská licence, která v odůvodněné míře umožňuje užívat autorské dílo zaprvé
k účelům, které zákon výslovně zmiňuje, tj. pro účely veřejné bezpečnosti, pro soudní a
správní řízení nebo pro parlamentní jednání. Dále se dílo smí užívat k účelům
zpravodajství, ať už v tisku či v hromadných sdělovacích prostředcích. Zde je
podmínkou, že se týkají aktuálních událostí či aktuálních věcí a pouze v rozsahu
odpovídajícímu informačnímu účelu.
Další výše nezmíněné zákonné licence nalezneme zejména v ustanoveních §§ 31
– 39 autorského zákona, ale i dalších.

18

Šebelová, M., Autorské právo. Praha: Computer press, 2006, 64 s.
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2. 8. Licenční smlouva
Licenční autorská smlouva je smlouva, jíž autor - poskytovatel licence poskytuje
nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to k jednotlivým anebo ke
všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se proti
tomu zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu.19 Upravuje ji § 46 a
násl. autorského zákona. Je důležité říci, že pro poskytnutí licence k autorskému dílu
nelze použít úpravy licenční smlouvy dle § 508 a násl., protože ta se vztahuje pouze na
předměty průmyslového vlastnictví.
Oprávnění k výkonu práva dílo užít vzniká platným uzavřením licenční
smlouvy, čili dvojstranným či vícestranným právním úkonem. K platnému uzavření
smlouvy je nutné splnit náležitosti stanovené občanským zákoníkem 20. Jedna ze stran
tedy musí učinit nabídku (ofertu) neboli takzvaný adresovaný návrh na uzavření
smlouvy a druhá strana tuto nabídku musí přijmout (akceptovat) v jejím plném rozsahu
s tím, že tato akceptace musí být doručena navrhovateli. Smlouva je uzavřena
okamžikem, kdy vyjádření souhlasu dojde navrhovateli, jestliže se smluvní strany
shodnou na jejím obsahu. Pro uzavírání licenčních smluv lze použít také zvláštní právní
úpravu dle autorského zákona, který má vůči občanskému zákoníku postavení lex
specialis. Jedná se o takzvaný veřejný návrh na uzavření licenční smlouvy upravený v §
46 odst. 5 autorského zákona, kdy návrh na uzavření smlouvy směřuje vůči neurčitému
okruhu osob. Obdobný institut zná i obchodní zákoník21 V § 276 Obch.Z. a násl. je
upraven veřejný návrh na uzavření smlouvy v souvislosti se vznikem obchodních
závazkových vztahů. Veřejný návrh na uzavření licenční smlouvy musí splňovat obecné
náležitosti právních úkonů dle občanského zákoníku, z projevů vůle musí být zřetelně
jasno, že se jedná o veřejný návrh na uzavření smlouvy, a dále musí obsahovat
podstatné náležitosti licenční smlouvy a specifikaci předmětu závazku. Dále na toto
ustanovení navazuje v § 46 odst. 6 autorského zákona tzv. neadresná akceptace návrhu,
jedná se zase o lex specialis k občanskému zákoníku a jeho § 45. Pokud z obsahu
návrhu, praxe mezi stranami nebo dle zvyklostí může osoba, které je návrh určen,
vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez
vyrozumění navrhovatele a to tím, že se zachová podle návrhu zejména jeho přijetím či
19
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poskytnutím plnění, bude přijetí návrhu účinné v momentu, kdy byl úkon učiněn. Tato
ustanovení byla původně uvažována pouze pro počítačové programy, zejména
zpřístupňované prostřednictvím počítačové sítě internetu (freeware, shareware či
freesoftware apod.), avšak s ohledem na fenomén informační společnosti platí tato
zvláštní zákonná úprava pro všechna díla a také pro uzavírání všech licenčních smluv
podle autorského zákona, což je bezesporu přínosem v případě zpřístupňování děl
prostřednictvím počítačové sítě internetu či jiné sítě elektronických komunikací.22
V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 autorského zákona je nutné zmínit, že
souhlas k užití díla nelze udělit jiným způsobem než licenční smlouvou. Podle české
úpravy se nelze autorských práv vzdát či je jinak převést jednostranným projevem vůle.
Určitou možnost skýtá výše zmíněné ustanovení § 46 odst. 5 autorského zákona, kdy je
jednostranným úkonem autora dán návrh na uzavření smlouvy blíže neurčenému okruhu
osob, ale i toto ustanovení je nutné vykládat jako specifickou možnost uzavření licenční
smlouvy.
Poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence) je svou povahou tzv.
konstitutivní převod práva; translativní převod (zcizení) jakéhokoli autorského práva je
vyloučen (§ 12 odst. 2 AZ).23
Písemnou formu pro licenční smlouvu obecně zákon vyžaduje pouze v případě
poskytování výhradní licence a dále pak, stanoví-li tak speciálně zákon. Obecně však
pro autorské právo platí zásada neformálnosti obdobně jako pro právo občanské.
Stranami

licenční

smlouvy

jsou

poskytovatel

a

nabyvatel

licence.

Poskytovatelem licence může být vedle autora také dědic majetkových práv nebo osoba,
jež ze zákona vykonává majetková práva. Licence se poskytuje nejdéle na dobu trvání
majetkových práv.
Autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který
v době uzavření smlouvy ještě není znám. V praxi se to však dá řešit smluvním
ujednáním o smlouvě budoucí, kdy se strany zavážou, že v případě, že se objeví nový
způsob užití díla, tak autor-poskytovatel uzavře většinou na vyzvání ze strany
22
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207 s.

26

nabyvatele s nabyvatelem licenční smlouvu k tomuto užití. Nabyvatel je povinen
poskytnutou licenci využít, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.
Licence můžeme rozdělit na dva druhy: licence výhradní a nevýhradní. Pokud
není ve smlouvě stanoveno, o jakou licenci se jedná, má se za to, že se jedná o licenci
nevýhradní. Nevýhradní licence je méně formální a nevyžaduje se u ní písemná forma.
V případě poskytnutí nevýhradní licence je autor oprávněn dílo sám užít a poskytovat
oprávnění užít i třetím osobám. Oproti tomu pro výhradní licenci vyžaduje zákon
písemnou formu. Výhradní licence může být udělena ve dvou formách. První z nich
brání i autorovi ve výkonu práva dílo užít (úplná výhradnost), druhý typ omezuje autora
pouze v poskytování licence jiným osobám, avšak možnost osobního užití díla autorem
zůstává nedotčena (výhradnost omezená ve prospěch autora)24. V případě, že by autor
za trvání výhradní licence, kterou poskytl třetí osobě, udělil ještě další výhradní či
nevýhradní licenci někomu dalšímu, bude tato následná smlouva absolutně neplatná,
ledaže by s ní držitel první výhradní licence souhlasil.
Pokud si strany sjednají ve smlouvě, může nabyvatel oprávnění jím nabytá zcela
nebo z části poskytovat třetí osobě, poskytovat tzv. podlicence, a to pouze za podmínek
a v rozsahu, ke kterému je sám oprávněn. V tomto případě však nedochází ke změně
smluvních stran licenční smlouvy. Pokud by však nabyvatel chtěl postoupit licence třetí
osobě, bude nutný písemný souhlas autora. V tomto případě dochází ke změně stran
licenční smlouvy, mění se zde strana nabyvatele.
Další obsahovou náležitostí licenční smlouvy je stanovení odměny. Na rozdíl od
autorského zákona z roku 1965, který neznal bezúplatnou licenční smlouvu, autorský
zákon definuje hned několik podob odměny.25 V licenční smlouvě tedy musí být
stanovena výše odměny či způsob jejího určení. Odměna může být stanovena buď
pevně, jako určitá pevná částka, nebo jako odměna, která se bude vypočítávat
v závislosti na výnosech, takzvaná výnosová. Pokud se strany nedohodnou na podobě
odměny či jejím určení, bude ze smlouvy vyplývat, že nabyvatel je poskytovateli
povinen vyplatit odměnu obvyklou. Odměna může být peněžitá i nepeněžitá. Pokud má
být licence bezúplatná, musí si to strany ve smlouvě výslovně sjednat. Pro větší právní
jistotu stran je však vždy lepší se předem smluvně domluvit na přesném určení odměny.
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Autor může licenční smlouvou omezit licenci jen na některé druhy užití díla.
Může ji poskytnout pouze na některé způsoby užití nebo naopak může poskytnout
licenci na všechny způsoby užití, takzvanou licenci neomezenou, která zpravidla bývá
pro nabyvatele nejvýhodnější. Rozsah licence může být omezen různými způsoby,
zejména co do množství, místa nebo času, ale i personálně či účelem. 26 Nestanoví-li si
strany ve smlouvě způsoby užití či rozsah užití, má se za to, že licence byla poskytnuta
ke způsobům a v rozsahu plynoucím z účelu smlouvy. V případě, že ze smlouvy a ani
jejího účelu nevyplývá rozsah licence, má se za to, že licence je poskytnuta pouze pro
území ČR, že časový rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla,
nesmí být však delší než jeden rok, a množstevní rozsah je omezen na množství obvyklé
u daného druhu díla a jeho způsobu užití.
Dále autorský zákon upravuje omezení nabyvatele licence v § 51: „Nabyvatel
nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, ledaže bylo
sjednáno jinak, nebo jde-li o takovou úpravu či jinou změnu díla nebo jeho názvu, u
které lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil.“ Za
těchto okolností však dílo nelze měnit, pokud si autor udělení takové svolení vyhradil a
nabyvateli je to známo.
Pro zánik licenční smlouvy platí jednak obecná ustanovení občanského
zákoníku, jednak zvláštní ustanovení uvedená v autorském zákoně.27 Jedná se zejména
o zvláštní ustanovení, kdy je autor od licenční smlouvy oprávněn odstoupit. Prvním je
právo autora odstoupit od smlouvy pro nečinnost nabyvatele licence. Autor tak může
učinit v případě, že nabyvatel výhradní licence ji nevyužívá vůbec nebo nedostatečně a
jsou-li takovým jednáním nepříznivě dotčeny chráněné zájmy autora. Zároveň je nutné
splnit podmínku, že důvody nevyužívání nejsou způsobené okolnostmi na straně autora.
Autor je v takovém případě povinen nejprve vyzvat nabyvatele k využití licence a
v případě jeho nečinnosti může odstoupit. Jestliže nabyvatel nemůže licence využít
nebo prohlásí, že ji nevyužije, není předchozí výzvy k využití licence třeba. Odstoupení
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od smlouvy pro nečinnost nabyvatele je právem autora, které nemůže být smluvně
vyloučeno.28
Druhým případem, kdy má autor právo od smlouvy odstoupit, je odstoupení od
smlouvy pro změnu jeho přesvědčení. Autor tak může učinit pouze do zveřejnění díla
v případě, že dílo již neodpovídá jeho přesvědčení a zveřejněním by mohly být
nepříznivě dotčeny jeho oprávněné osobní zájmy. Po zveřejnění díla je toto právo
vyčerpáno. Autor je v tomto případě povinen nabyvateli nahradit škodu, která mu tímto
jednáním vznikla. Zároveň nabyvatel získává přednostní právo na tuto licenci, kdyby se
autor v budoucnu rozhodl dát své dílo znovu k užití. Ani toto ustanovení se nedá
smluvně vyloučit.
Dále pak autorský zákon zmiňuje, že smrtí fyzické osoby nebo zánikem
právnické osoby přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jejich právní
nástupce. Licenční smlouva však může takový přechod vyloučit.

2. 9. Specifická úprava některých druhů děl
2. 9. 1. Dílo vytvořené na objednávku

Ve většině případů dochází k realizaci loga na základě smlouvy o dílo, resp. je to
dílo vytvořené na objednávku, tedy smlouvou mezi klientem a grafikem jako autorem.
Díla na objednávku jsou dle současné právní úpravy zvláštní kategorií děl, u
kterých autorský zákon stanoví zákonné kvazilicenční omezení autorského práva
(podrobněji viz komentář k § 58 odst. 1 AZ). Cílem je zde zejména ochrana
majetkových zájmů objednatele jako investora do vytvoření díla.29 Tento druh díla
podrobněji vymezuje § 61 Autorského zákona, který upravuje specifický režim užití
takového díla.
Na rozdíl od předchozí právní úpravy současný autorský zákon neupravuje
smlouvu o vytvoření díla jako zvláštní typ autorskoprávní smlouvy. Dílo vytvořené na
objednávku je autorským zákonem vymezeno jako dílo uzavřené na základě smlouvy o
28
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dílo dle § 631 a násl. občanského zákoníku nebo dle 536 a násl. obchodního zákoníku.
Pokud není mezi stranami dohodnuta volba obchodněprávního zákonného režimu,
použije se režim občanského zákoníku.
Objednateli na základě tohoto ustanovení vzniká oprávnění užít dílo k účelu,
který vyplývá ze smlouvy, jedná se o zákonnou licenci. Pokud např. půjde o vytvoření
loga, pak účelem vyplývajícím ze smlouvy asi bude užití v rámci tzv. „corporate
identity“.30 Pro určení obsahu licence podle § 61 AZ je důležité, aby účel smlouvy o
dílo byl stanoven ve smlouvě, popř. z ní vyplýval co nejpřesněji. S ohledem právní
jistoty smluvních stran je vhodné obsah licence potřebné pro dosažení takového účelu
ve smlouvě vyjádřit výslovně.31 Je nutné podotknout, že ustanovení § 61 se vztahuje
pouze na situace, kdy je zhotovitelem přímo autor, v opačném případě toto ustanovení
použít nelze.
Pokud by však objednatel chtěl užívat dílo nad rámec účelu vyplývajícího ze
smlouvy, je k tomu oprávněn pouze na základě licenční smlouvy. V praxi velice často
dochází k uzavírání smlouvy smíšené povahy, která v sobě zahrnuje jak práva a
povinnosti z vytvoření díla, tak poskytnutí licence k témuž dílu.
V případě, že není ve smlouvě sjednáno jinak, je autor oprávněn dílo vytvořené
na objednávku užít a poskytnout licenci dalším osobám, není-li to v rozporu
s oprávněnými zájmy objednatele.
Stejná úprava jako pro dílo na objednávku platí i pro soutěžní dílo, tedy pro dílo
vytvořené autorem jakožto soutěžícím ve veřejné soutěži.

2. 9. 1. 1. Smlouva o dílo

Tento smluvní typ je upraven jak občanským, tak obchodním zákoníkem.
Smlouva o dílo je obecně smlouva, ve které se zhotovitel zavazuje k provedení určitého
díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny. Dílem se zde rozumí zhotovení určité
věci. V grafickém designu bude dílem vytvoření logotypu celé corporate identity, ale
může jím být také pouze vytvoření grafického návrhu.
30
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Podstatnou náležitostí smlouvy o dílo je stanovení ceny nebo alespoň způsobu
jejího určení.
Při samotné tvorbě díla zhotovitel postupuje samostatně a při určení způsobu
provedení díla není vázán pokyny objednatele. Těmi je vázán jen tehdy, pokud se
k jejich plnění výslovně zavázal. Zhotovitel může provedením pověřit i jinou osobu,
jestliže ze smlouvy či povahy díla nevyplývá něco jiného. To se v praxi velice často
stává, jelikož grafická studia i reklamní agentury si na zpracování některých zakázek
velice často najímají externí grafiky. Pokud však dílo provádí jiná osoba, nese
zhotovitel odpovědnost, jako by ho prováděl sám.
Co se týče ceny, není-li dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná, je
objednatel povinen zaplatit cenu obvyklou s ohledem na srovnatelná díla. Nedohodnouli se strany jinak, platí se cena až po zhotovení díla. To však nevylučuje, že pokud se
dílo provádí po částech a je-li na jeho provedení zapotřebí vynaložit značné náklady, je
zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat přiměřené zálohy. Toto ustanovení je
však dispozitivní a je nutné se na něm smluvně dohodnout.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Smluví-li si tedy strany, že
objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla v určité fázi, je zhotovitel povinen
včas objednatele pozvat k provedení kontroly. Takovýto postup bude vhodný například
při zhotovování celé corporate indentity, aby se zamezilo případné nespokojenosti
objednatele.
Ke splnění závazku ze smlouvy ze strany zhotovitele dojde, pokud dílo provede
řádně a předá jej v dohodnutém čase a místě objednateli. Jestliže dílo není splněno
řádně, respektive neodpovídá účelu určenému ve smlouvě, jde o dílo, které má vady.
Objednatel je povinen si při předání nebo co nejdříve po předání dílo prohlédnout a
zkontrolovat. Zhotovitel odpovídá za vady v době předání díla a v případě, že nebezpečí
škody na zhotovené věci přechází na objednatele později, bude rozhodující doba tohoto
přechodu.
Dílo je zhotovitel oprávněn poskytnout i jiným osobám než objednateli, pokud
to smlouva dovoluje. Jestliže smlouva neobsahuje toto ustanovení, tedy neobsahuje-li
zákaz takového jednání, je k němu zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem
k charakteru díla v rozporu se zájmy objednatele.
31

Je nutné upozornit na určitou zvláštnost úpravy smlouvy o dílo v obchodním
zákoníku, a to na ustanovení § 558, které říká, že je-li předmětem díla podle § 556
výsledek činnosti, jenž je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví, je objednatel oprávněn použít jej pouze k účelu vyplývajícímu z uzavřené
smlouvy o dílo. K jiným účelům je oprávněn jej použít pouze se souhlasem zhotovitele.
Dle komentáře k obchodnímu zákoníku toto ustanovení chrání i zhotovitele autorského
díla.32 Toto ustanovení je v podstatě obdobou § 61 autorského zákona, tedy díla na
objednávku. Rozdíl je však v tom, že ustanovení § 61 autorského zákona je použitelné
pouze v případě, že na straně zhotovitele stojí autor jako fyzická osoba, naopak
ustanovení § 558 je aplikovatelné i v případě, že na straně zhotovitele stojí právnická
osoba. Při tvorbě log v praxi běžně dochází k situaci, že na straně zhotovitele je
právnická osoba, zejména zaměstnavatel grafika. V tomto případě se nabízí, že jediným
východiskem pro kvazilicenční omezení zhotovitele je právě ustanovení § 558. Tomu
nasvědčuje i komentář k autorskému zákonu33, ze kterého plyne, že omezení autorského
práva k dílu na objednávku ve prospěch objednatele nevzniká, pokud je zhotovitelem ze
smlouvy o dílo jiná osoba než sám autor, zejména zaměstnavatel autora. Dále je v tomto
komentáři napsáno, že v případě existence obchodnězávazkového vztahu mezi
objednatelem a zaměstnavatelem autora jako zhotovitelem ze smlouvy o dílo se
uplatňují rovněž ustanovení § 556 až § 558 obchodního zákoníku, vždy však při
zachování zásady nemo plus iuris.
V případě bližšího rozboru smlouvy o dílo v praxi grafiků či grafických studií
můžeme narazit na problém definice takového díla. Pokud si například necháme vyrobit
na míru skříně do pokoje, poznáme, že se tam nevejdou, případně že dvířka nedovírají,
a můžeme i přesně specifikovat materiál, ze kterého mají být vyrobeny. Autorská díla,
konkrétně loga, jsou však velice těžko specifikovatelná a není zcela možné předem, ale
ani následně hodnotit kvalitu a vlastnosti tohoto díla. Proto je obtížné rovněž stanovit
cenu takového díla s ohledem na jeho kvalitu a také na čas strávený grafikem na jeho
tvorbě. Je proto dobré si v takové smlouvě stanovit podmínky spolupráce obou stran při
vytváření loga, jako například průběh kontrol a průběžné schvalování práce
objednatelem. V praxi při procesu tvorby loga vzniká mnoho variant a vizualizace na
různých předmětech stejně jako celý proces vytváření trvá dost času. Je proto nezbytné
32
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na tyto situace smluvně myslet, aby se nestávalo, že objednatel od smlouvy odstoupí pro
nespokojenost s konečným produktem.

2. 9. 2. Zaměstnanecké dílo

Jelikož nemalé množství log vytvářejí zaměstnanci grafických studií a taková
loga vznikají jako zaměstnanecká díla, nastíním v mé diplomové práci i úpravu těchto
děl.
Autorský zákon zvláště v § 58 a násl. zakotvuje právní úpravu díla, které vytváří
zaměstnanec v pracovním či služebním poměru k zaměstnavateli. Pracovním poměrem
ve smyslu tohoto ustanovení se myslí poměr vzniklý na základě jakékoliv smlouvy
uzavřené dle zákoníku práce34, konkrétně to může být pracovní smlouva, dohoda o
provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.
Úprava zaměstnaneckého díla je dispozitivní a platí v případě, že si strany
nesjednají něco jiného. Za předpokladu, že nebylo sjednáno jinak, je autorem
zaměstnaneckého díla daná fyzická osoba (zaměstnanec), zaměstnavatel však vykonává
svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva k dílu. Pouze k postoupení
výkonu těchto práv bude potřebovat souhlas autora. Nejedná se tedy o výkon
majetkových práv na základě licenční smlouvy, ale o ze zákona dané právo
zaměstnavatele k výkonu majetkových práv zahrnující právo dílo sám užívat,
poskytovat licence třetím osobám, včetně práva sublicence. Zaměstnavateli také náleží
právo na autorskou odměnu. Odměnou pro konkrétního autora je jeho mzda. Podstatou
zaměstnaneckého díla je skutečnost, že zaměstnanec autorské dílo vytváří v rámci své
pracovní náplně, tedy ne nad její rámec. Pokud např. redaktor vytvoří autorský článek
(předpokládám, že redaktor má uzavřenou pracovní smlouvu s redakcí), pak k tomuto
dílu vykonává majetková autorská práva zaměstnavatel, neboť vytváření článků je zcela
jistě náplní práce daného redaktora. Naopak pokud by stejný článek vytvořil moderátor
zpravodajských pořadů, pak by majetková autorská práva vykonával moderátor sám,
neboť moderátor obvykle nemá v náplni práce vytvářet autorské články.35 Vytvoření
díla při plnění pracovních povinností neznamená, že musí být v pracovní smlouvě či
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dohodách přímo sjednáno, že zaměstnanec vytváří nebo bude vytvářet autorská díla.
Něco podobného předem ani není možné s jistotou říci, neboť autorské dílo je až
výsledkem určité činnosti. Nicméně je třeba, aby dílo bylo vytvořeno v rámci
sjednaného druhu práce, čili při naplňování příslušné pracovněprávní smlouvy.36
Osobnostní autorská práva k zaměstnaneckému dílu plně náleží autorovi, tedy
zaměstnanci, nicméně autorský zákon stanoví, že pokud si strany nedohodnou jinak a
vykonává-li zaměstnavatel majetková práva, platí domněnka, že zaměstnavatel má dále
právo dílo zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem a nakonec
prezentovat dílo pod svým jménem. Omezení výlučných osobnostních autorských práv
platí pouze v rozsahu nezbytném pro řádné zhodnocení zaměstnaneckého díla a výkon
majetkových autorských práv zaměstnavatelem.37
Podobně se zachází i s kolektivními díly, tj. díly tvořenými více autory na
podnět a pod vedením fyzické či právnické osoby a uváděnými na veřejnost pod jejím
jménem za podmínky, že jednotlivé příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou
schopny samostatného užití. Kolektivním dílem ale nikdy nebude dílo audiovizuální či
dílo audiovizuálně užité, ta mají svou specifickou úpravu.
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2. 10. Ochrana autorského práva
Autorovi, ale i jiným osobám, jejichž práva jsou dle autorského zákona
porušována nebo jim hrozí porušením, poskytují ochranu soukromoprávní, ale i
veřejnoprávní

prostředky s ohledem

na

společenskou

nebezpečnost

takového

narušování práv.
2. 10. 1. Soukromoprávní prostředky ochrany

Autorský zákon poskytuje ochranu v § 40 a násl. Stanoví demonstrativní výčet
právních nároků proti porušení či ohrožení práva. Jsou jimi:


nárok na určení autorství (nárok určovací),



nárok na zdržení se zásahu do autorských práv (nárok zdržovací) v případě,
že zásah trvá nebo hrozí; pokud k zásahu sice došlo, avšak již netrvá a ani
nehrozí jeho opakování, není pro uplatnění zdržovacího nároku místa.38,



nárok na sdělení údajů o neoprávněném užití,



nárok na odstranění neoprávněných zásahů do autorských práv (nárok
odstraňovací), směřující k odstranění následků způsobených porušením
práva,



nárok na satisfakci za způsobenou nemajetkovou újmu (nárok satisfakční),
a to jak morální, zejména omluvou, tak i zadostiučiněním v penězích;
autorovi náleží, pouze pokud byla újma způsobena, nepostačuje pouhé
ohrožení práva,



nárok na zákaz poskytování služby, kterou využívají třetí osoby
k porušování nebo ohrožování práva autora,



nárok na uveřejnění rozsudku, v němž bylo autorovi vyhověno.
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Švestka, J., Dvořák, J. a kol., Občanské právo hmotné 3. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009,
222 s.
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Jde o výčet demonstrativní, takže zde mohou patřit i jiné nároky, které vyplývají
z autorského práva.
Autor má dále právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení dle
občanského zákoníku. Dle nynější právní úpravy autor nedostává odměnu za
neoprávněné užití díla, jak tomu bylo v minulosti, ale místo toho má nárok na vydání
bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé odměny. To má dle autorského
zákona kromě restituční funkce i povahu sankční.
Právní prostředky ochrany dle autorského zákona jsou založeny na objektivní
odpovědnosti, tedy bez ohledu na zavinění a bez možnosti liberace. I u bezdůvodného
obohacení jde o objektivní odpovědnost na rozdíl od odpovědnosti za škodu podle
občanského zákoníku, která je odpovědností subjektivní, tedy vyžadující zavinění.
Nároků dle autorského zákona se kromě autora mohou domáhat jeho dědicové,
osoby vykonávající majetková práva ze zákona a držitelé výhradních licencí.
Věcně příslušným soudem v prvním stupni bude podle § 9 odst. 2 občanského
soudního řádu39 krajský soud.

2. 11. 2. Veřejnoprávní prostředky ochrany

Ochranu veřejnoprávními prostředky poskytuje trestní zákoník40 a sám autorský
zákon obsahuje ve své hlavě VI. správní delikty na poli autorského práva. Trestněprávní
postihy je však nutné chápat jako ultima ratio a tyto prostředky ochrany používat pouze
subsidiárně. Přednostně se vždy užijí prostředky soukromého a správního práva.
Nový trestní zákoník ve své zvláštní části, hlavě VI. - Trestné činy hospodářské,
dílu 4. vymezuje skutkové podstaty trestných činů proti průmyslovým právům a proti
autorskému právu. Dvě skutkové podstaty se týkají průmyslových práv a podrobněji se
o nich zmíním v druhé části diplomové práce. Další dvě práv autorských. Prvním je
porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle
§ 270 TZ. Objektivní stránkou tohoto trestného činu je nikoli nepatrný neoprávněný
zásah do zákonem chráněných práv k autorskému dílu. V tomto případě může být
39
40

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník dále jen trestní zákoník
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pachatelem kdokoli, přísněji však bude trestně odpovědný pachatel, který se toho
dopustí v souvislosti s podnikáním či jinou obchodní činností, pokud způsobí značnou
škodu či škodu velkého rozsahu. K tomuto trestnému činu se vyžaduje vždy úmysl.
Druhým trestným činem týkajícím se autorských práv je dle § 271 TZ padělání a
napodobení díla výtvarného umění. Tato skutková podstata, zakotvená nově trestním
zákoníkem z roku 2009, upravuje zvláštní případ porušení autorského práva, který je ve
srovnání s trestným činem dle § 270 trestního zákoníku přísněji trestný. 41 Objektivní
stránkou tohoto trestného činu je padělání nebo napodobení autorského výtvarného díla
pachatelem s úmyslem docílení záměny nového a původního díla autora. I zde může být
pachatelem kdokoli a pro pachatelovo jednání je vyžadován úmysl.
Správní delikty jsou upraveny v autorském zákoně v § 105a - § 105c. Pro
přestupky fyzických osob platí obecná ustanovení zákona o přestupcích 42. U přestupků
postačí na rozdíl od trestných činů pouze zavinění z nedbalosti. Obdobně jsou upraveny
i správní delikty právnických a fyzických osob podnikajících s tím rozdílem, že jejich
odpovědnost je objektivní, nicméně s možností liberace.

41

Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 2. Vydání. Praha: Leges, 2010, 677 s.

42

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
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3. Logo z hlediska zákona o ochranných známkách
V této části se budu věnovat vztahu ochranné známky a loga. Jak již jsem
v úvodu zmínila, logo je vizuální zkratka, která se váže k předmětu své prezentace, tedy
k určitému subjektu, jeho výrobkům či službám. Je tedy jasné, že logo často plní stejné
funkce jako ochranná známka, má i její znaky a velice často bývá jako ochranná
známka registrováno, a tudíž i jako ochranná známka chráněno.

3. 1. Pojem ochranné známky
Je velice důležité definovat pojem ochranné známky, jelikož bývá často
zaměňován s pojmem označení či značka. Je zřejmé, že označení je pojmem širším než
ochranná známka, takže lze dovodit, že ne každé označení je zároveň ochrannou
známkou. Na rozdíl od ochranné známky je však značka nechráněné označení lidských
výrobků a služeb. Ochranná známka neexistuje sama o sobě, ale vždy ve spojení
s konkrétními výrobky, které označuje, nebo s konkrétními službami, které jsou pod
touto známkou poskytovány, s výjimkou známek všeobecně známých.43
Zákon o ochranných známkách neobsahuje legální definici ochranné známky,
stanovuje však v § 1 a § 2 podmínky, které musí být splněny, aby se dané označení
mohlo stát ochrannou známkou, a dále pak výčet ochranných známek, které jsou
českým právním řádem chráněny.
Co se týče podmínek, musí jít o označení, které lze graficky znázornit, a to
zejména slovy (včetně osobních jmen), barvami, kresbami, písmeny, číslicemi, tvarem
výrobku nebo jeho obalem, a také musí být toto označení způsobilé odlišit výrobky
nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.
Ochranná známka musí být na základě přezkumu zápisné způsobilosti zapsána
Úřadem průmyslového vlastnictví do rejstříku ochranných známek. Stejné ochrany však
požívají na území České republiky i ochranné známky zapsané v rejstříku vedeném
43

Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2005,
300 s.
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Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví a přihlášené dle Madridské dohody o
mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek či Protokolu k ní –
„mezinárodní ochranné známky“. Dále pak ochranné známky zapsané v rejstříku
vedeném Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu podle nařízení Rady Evropských
společenství o ochranné známce společenství – „ochranné známky společenství“.
V neposlední řadě právní ochrany požívají i „všeobecně známé známky“ ve smyslu
článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a článku 16 Dohody
o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví.
Těmito způsoby zapsané ochranné známky požívají právní ochrany před jakýmkoli
zneužitím či přivlastněním.

Termín „ochranná známka“ není ve známkovém právu jednotný. V některých
právních řádech se užívá termínu obchodní známka „trade mark“ (Velká Británie)
nebo „trademark“ (USA), obdobně i v právu Evropského společenství a v
dokumentech Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Světové obchodní
organizace (WTO). Odpovídá výrazu „la marque déposée“ (Francie), „Marke“ resp.
„Warenzeichen“ (Německo), „tovarnyj znak“ (Rusko). Relevantní termín v českém
úředním znění v univerzální mezinárodní smlouvě je „tovární a obchodní známka“. 44
I přesto, že se terminologie ochranné známky v různých právních řádech liší, není její
definice příliš rozdílná. Například Nařízení Rady (ES) č. 40/1994 o ochranné známce
Společenství v článku 4 říká, že ochrannou známkou společenství je jakékoli
označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen,
kresby, písmena, číslice, tvaru výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá
rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných
podniků.

44

Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a
zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2.,
podstatně doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 56 s.
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3. 2. Náležitosti ochranné známky
U každého označení, které se má stát ochrannou známkou, je nutné splnit dvě
základní podmínky, kterými jsou grafická znázornitelnost a rozlišovací způsobilost.
Tyto podmínky musí být splněny kumulativně. Jen tak budou tato označení způsobilá
k zápisu do rejstříku ochranných známek. Co se týče loga, je zřejmé, že grafická
znázornitelnost nebude problém, potíže však bude činit jeho rozlišovací způsobilost.

3. 2. 1. Grafická znázornitelnost

První ze základních náležitostí ochranné známky je grafická znázornitelnost. V §
1 zákona o ochranných známkách je stanoven výčet označení, která lze graficky
znázornit. Výčet uvádí slova, barvy, písmena, číslice, tvar výrobku a dále jeho obal.
Tento výčet je nutné chápat jako demonstrativní a to z toho důvodu, že všechny
graficky znázornitelné prvky mohou být všelijak kombinovány a navíc je možné, že
označení, která nejsou primárně grafického charakteru, lze za určitých podmínek
graficky znázornit, např. zvuková označení.

3. 2. 2. Rozlišovací způsobilost

Druhou ze základních náležitostí je rozlišovací způsobilost ochranné známky.
Dalo by se říci, že je podmínkou nejdůležitější. Právě ona umožňuje plnit základní
funkci ochranných známek, kterou je schopnost rozlišit výrobky a služby jednoho
výrobce či poskytovatele od druhého.
Rozlišovací způsobilost však nelze chápat jako dogmatický pojem. Posuzuje se
vždy konkrétně ve vztahu k určitým výrobkům či službám. Míra rozlišovací
způsobilosti nebude nikdy stejná, bude vždy záležet na daném produktu. Vyšší
rozlišovací způsobilost musí mít označení produktu, který je široce rozšířen a využíván,
to znamená ten, který má vysoký počet výrobců či poskytovatelů. Naopak nižší
rozlišovací způsobilost postačí u produktů, které mají malý počet výrobců nebo
speciální skupinu odběratelů.
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Dalším faktorem je, že rozlišovací způsobilost je nutno posuzovat ve vztahu ke
konkrétním výrobkům či službám, k jejichž rozlišení má sloužit. Stejné označení může
být nadáno rozlišovací způsobilostí vůči jednomu výrobku, zatímco pro jiný výrobek by
tuto vlastnost postrádalo. To vyplývá i z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví45,
dle kterého je obecně při posuzování rozlišovací způsobilosti označení nutno vzít
v úvahu dojem, jakým označení působí jako celek s přihlédnutím k povaze
přihlašovaných výrobků a služeb.
Je vhodné vyvarovat se označení popisných a druhových, která se většinou
vyznačují nedostačující rozlišovací způsobilostí. Mezi ně se řadí zejména slova, která
běžně slouží k označení účelu, hodnoty, zeměpisného původu či druhu, jakož i slova,
která se stala běžně užívanými. Označení asociující výrobek nebo jeho vlastnosti. Není
vyloučeno použít jako ochrannou známku obecná, běžně používaná slova, je však lepší
je použít s produktem, který s nimi nesouvisí. Asi nejvyšší rozlišovací schopnost mají
takzvaná označení smyšlená a fantazijní, o kterých by se dalo říci, že jsou pro uživatele
nejvýhodnější. Obecně lze však říci, že rozhodnutí, zda dané označení má rozlišovací
způsobilost nebo ji zcela postrádá, náleží Úřadu průmyslového vlastnictví a nedá se plně
generalizovat.
Při řízení o zápisu musí rozlišovací způsobilost prokazovat přihlašovatel.
Jelikož je právo ochranných známek ovládáno především teritoriálním principem, tak
bude u přihlašování ochranné známky na území České republiky nutné prokázat
rozlišovací způsobilost ve vztahu k ostatním ochranným známkám na tomto území.

3. 3. Druhy ochranných známek
3. 3. 1. Druhy ochranných známek obecně

V této kapitole budu zmiňovat druhy ochranných známek. Dělení na druhy je
praktické, jelikož se v rejstříku ochranných známek u známky uvádí i daný druh.
Dále podrobněji rozeberu ty, které se hodí pro účel této diplomové práce, tj. ty, které

45

ÚPV O-186725/28. 6. 2004

41

se dají podřadit pod pojem logo v jeho grafickém smyslu. To znamená slovní
označení ve zvláštním grafickém písmu, obrazová označení (kresby) a kombinovaná
označení slova a kresby (loga v užším slova smyslu) a dotknu se i problematiky
barevné ochranné známky.
Ochranné známky můžeme obecně rozdělit na druhy podle jejich vnější
podoby, jak to zmiňuje i § 1 ZOZ, a to na známky tvořené slovy, čísly, obrazy,
prostorovým vyjádřením anebo jejich kombinací. Nejčastěji literaturou a komentářem
uváděné druhy ochranných známek jsou:


slovní – jedná se o slovní označení v běžném písmu, mohou to být slova,
jména číslice, ale i spojení slov (např. slogan z reklamy na Fidorku „když
musíš, tak musíš“)46 či číslic. Za běžné písmo je Úřadem průmyslového
vlastnictví považováno písmo TIMES NEW ROMAN velikosti 12.



slovní označení ve zvláštním grafickém písmu – chrání se samotná vizuální
podoba písma, ať už se jedná o jeho velikost, sklon, stínování či typ
písma. Ve valné většině případů však dochází k tomu, že je primárně
slovní ochranná známka vyjádřena ve zvláštním grafickém písmu. Dle
mého názoru je velice praktické vyjadřovat slovní ochrannou známku ve
zvláštním grafickém písmu, jelikož jí nesporně dodává vyšší rozlišovací
způsobilost.



obrazová – je tvořena kresbou nebo obrazem či geometrickým tvarem,
který není doprovázen textem. Jedná se o nejstarší druh ochranných
známek. Při tvorbě této ochranné známky je třeba dbát několika pravidel.
Zaprvé je nutné dávat pozor na její rozlišovací způsobilost, to znamená, že
pokud by měl být ochrannou známkou pouze trojúhelník, je zřejmé, že by
to činilo asi dost velké potíže. Na druhou stranu by neměly být obrazové
ochranné známky příliš složité, protože by měly být snadno upravitelné,
co se týče velikosti, a také snadno přenositelné na jakýkoli produkt.
Přílišná složitost by bránila i jejich zapamatovatelnosti.

46

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=167999&plan=cs
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kombinovaná – jedná se o kombinaci kresby, respektive grafické podoby
ochranné známky, se slovem. Je vhodné zdůraznit, že kombinovaná
známka je sice posuzována jako jeden celek, nicméně pokud oba prvky
kombinované známky mají zápisnou způsobilost, je dobré je přihlásit jako
samostatné známky. Uživatel loga přihlásí zvlášť slovní prvek, zvlášť
obrázek (symbol) a nakonec kombinovanou známku (logo) a bude
disponovat třemi ochrannými známkami zároveň, což zásadně zvýší jeho
právní postavení. Někdy se vznik kombinované známky děje i opačně, a to
pokud spojením již registrovaných slovních a obrazových známek vznikne
nová kombinovaná. Nevyvratitelnou výhodou kombinovaných známek je i
to, že spojení prvku slovního a obrazového umožňuje zápis ochranné
známky i v případě, že by jeden z prvků nebyl schopný zápisu sám o sobě,
nenaplňoval by tedy rozlišovací způsobilost. Zcela postačí, pokud alespoň
jeden z prvků je natolik originální a nezaměnitelný, že zaměnitelnost
druhého kompenzuje.



prostorová – neboli trojrozměrná ochranná známka zachycuje zejména
tvary výrobků nebo také obaly. Nečastějším příkladem je například láhev.
U prostorových ochranných známek dochází velice často k souběhu
ochrany i s jinými právy průmyslových vlastnictví, a to zejména
s průmyslovými vzory.

Je nutné podotknout, že v praxi velice často dochází ke kombinaci druhů
ochranných známek (např. láhev s etiketou).
Uživatel může ochrannou známku přihlásit jako černobílou nebo v daném
barevném provedení. U barevné ochranné známky se ochrana vztahuje i na užité barvy a
jejich uspořádání.47 Pokud je označení přihlášeno jako černobílé, může jeho majitel
používat jakoukoli barevnou variantu a všechny budou chráněny. Je však vhodnější
přihlásit i konkrétní barevnou kombinaci z důvodu lepšího důkazního postavení a z toho
plynoucí silnější ochrany.
47

Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných
označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání.
Praha: C. H. Beck, 2008, 57 s.
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Dále můžeme ochranné známky dělit z hlediska účelu jejich užití na:


výrobní, které se váží ke konkrétnímu podniku a výrobkům, které vyrábí;



obchodní, které se váží ke zboží a následně k podniku;



služeb;



zásobní, které se registrují předem pro případ rozšířené výroby;



blokážní, které jsou určeny k tomu, aby zabránily jinému subjektu používat
takové označení, tento druh je zcela nežádoucím jevem;



certifikační.

Ochranné známky můžeme ještě dělit dle osoby vlastníka na individuální a
kolektivní. Kolektivní ochranná známka se objevuje ojediněle a je zvláštním
institutem. Je ochrannou známkou zapsanou pro právnickou osobu nebo sdružení,
kterou za podmínek stanovených smlouvou o jejím užívání mohou užívat členové
nebo společníci této právnické osoby nebo účastníci sdružení.48

3. 3. 2. Ochranné známky tvořené pouze barvou

Chránit označení tvořené pouhou barvou je možné pouze pokud je distinktivní,
tj. má schopnost rozlišit výrobky a služby svého vlastníka od výrobků a služeb jiných
osob.49 Navíc počet barev je omezený a protože je nutné, aby barvy zůstávaly přístupné
pro každého, lze právně chránit pouze přesně vymezený odstín určité barvy. Takový
odstín musí být v přihlášce konkretizován z důvodu další reprodukce uvedením
například čísla odstínu podle vzorníků barev PANTONE, CMYK či barevné stupnice
RAL.50
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3. 3. 3. Nekonvenční ochranné známky

V této kapitole bych ráda blíže zmínila o problematice nekonvenčních
ochranných známek a to proto, že jde o označení, tedy zároveň dle definice uvedené
výše může jít o loga, která nás z důvodu rozvoje techniky a nových marketingových
či komunikačních strategií budou zřejmě stále více obklopovat. Jde o označení, která
působí kromě zraku i na další lidské smysly. Jedná o označení, která nelze vyjádřit
v grafické podobě, a tím pádem nesplňují podmínku pro zápis do rejstříku. Patří sem
zejména známky zvukové (znělky, signály), čichové (vůně), světelné (projekce,
televizní přenos) a pohybové. Já osobně zastávám názor, že tento stav je poněkud
přežitý, a že by se měl začít pomalu, ale jistě měnit. Co se týče vymezení pojmu
ochranné známky, jsou text zákona o ochranných známkách a text směrnice51, skoro
totožné, a to znamená, že známkou může být označení, které je graficky
znázornitelné a je nadáno rozlišovací způsobilostí. Zápisu nekonvenčních známek
tento fakt příliš nesvědčí, a proto je v tomto ohledu velice důležitá judikatura ESD,
která aspoň lehce pootevírá možnosti, co se týče zápisu těchto známek.
Asi nejdůležitějším judikátem v tomto ohledu je rozhodnutí ESD ve věci Ralf
Sieckmann,52 týkající se zápisu čichové ochranné známky. V tomto rozhodnutí ESD
podal rozbor grafické znázornitelnosti ochranných známek obecně, a zejména se pak
v daném případě vyjádřil ke známkám čichovým. ESD rozhodl, že ochranná známka,
jenž se skládá ze symbolu, který není vizuálně znázornitelný, může být ochrannou
známkou, pokud je možné tento symbol graficky popsat, a to především za užití
obrazů, čar nebo písmen, a pokud je toto popsání jasné, jednoznačné, srozumitelné,
trvalé a objektivní. Čichový vjem požadavky na grafický popis nesplňuje, a to ani
uvedením chemického složení, popisem slovy nebo uložením vzorku nebo jejich
kombinací.53 Hlavním problémem totiž je, že chemický vzorec není vůní, ale
samotnou látkou. Dále, že vůně jako taková se objektivně nedá popsat, to znamená,
že její popis nikdy nebude přesný a nakonec, že vzorek vůně se v souvislosti s časem
mění a není stálý. Na velice podobné problémy narazíme i u známek chuťových. ESD
tímto judikátem sice jasně otevřel prostor pro netradiční druhy známek, avšak za
51
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Co se týče známek zvukových, tak je zcela zásadním rozhodnutím ESD
rozhodnutí ve věci Shield Mark55, které připouští zápis takových známek. ESD se
v tomto rozhodnutí vyjádřil, že pokud jsou schopna zvuková označení rozlišit
výrobky a služby a současně mohou být graficky znázorněna, je nutné je považovat
za ochranné známky. To znamená, že označení, které postrádá vizuální vnímatelnost,
ale je možné ho přesně, jasně a srozumitelně ztvárnit56, může být za splnění všech
podmínek ochrannou známkou. ESD tímto rozhodnutím dále stanovil kritéria pro
zápis zvukové známky. Dostačujícím grafickým vyjádřením je notový zápis včetně
všech značek pro tento zápis používaných, tedy je-li notový zápis rozdělen na takty a
opatřen stupnicí, hudebními značkami a pauzami57. Právem ochranných známek je
pak chráněn vždy daný zápis a ne jeho interpretace. Dále bych ráda podotkla, že je
nutné pro účely zvukové ochranné známky rozlišovat mezi zvuky, které lze vyjádřit
notovým zápisem a hluky, které takto vyjádřit nelze. Tyto hluky v nynější době
nepožívají ochrany známkového práva. Dále bych ráda zmínila, že zvuky jsou
tradičně chráněny autorským právem, lze tedy v případě zápisů zvukových známek
očekávat spory – např. pokud se týká vyzváněcích melodií na mobilní telefony –
mezi nositeli autorských práv a vlastníky zvukových ochranných známek58.
Existují i registrované hologramové známky (hologram marks), které jsou
schopné dvojrozměrného grafického znázornění. Je pouze otázkou času, kdy se
rozmůžou posunkové známky (gesture marks), pohybové známky (motion marks), či
světelné známky (light marks).59 60
Já osobně jsem spíše zastáncem nekonvenčních ochranných známek, jelikož si
myslím, že princip, že ochranná známka má mít zejména funkci označit a zejména
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rozlišit soutěžitele od sebe navzájem, by měl být zcela převažující. To znamená, že
pokud jakékoliv nekonvenční označení má schopnost rozlišit a je zcela nezaměnitelné
ve vztahu k určitému subjektu, mělo by mít možnost být chráněno jako ochranná
známka. Princip grafické znázornitelnosti je dle mého názoru užíván spíše z důvodu
jakési praktičnosti a formálnosti. Nicméně v dnešní době techniky by bylo jistě
možno registrovat známku i na základě vzorku.

3. 4. Funkce a účel ochranné známky
Je nezbytné dotknout se i tohoto tématu, jelikož funkce ochranné známky je
většinou totožná s funkcí loga, respektive s funkcí označení. Funkce ochranných
známek budou mít zejména hospodářský charakter.

Pro spotřebitele je ochranná

známka velice často kritériem výběru výrobku, a proto jej, ač je mnohdy dražší než
zboží bez známky, kupuje. Většina funkcí ochranné známky se velice úzce prolíná a
doplňuje.
Za nejdůležitější a základní funkci je považována funkce rozlišovací, která spolu
s funkcí identifikační vyjadřuje samotnou podstatu označení, kterou je odlišení výrobků
či služeb stejného druhu různých výrobců nebo poskytovatelů. Touto funkcí je
zajišťována a usnadňována možnost volby spotřebitele při výběru produktu. Další
funkcí ochranné známky je funkce garanční, na základě které spotřebitel očekává, že
výrobky či služby daného výrobce budou splňovat určité vlastnosti a kvalitu se
známkou související. Dále funkce stimulační, která vede spotřebitele při splnění daného
standardu výrobku k opětovné koupi. Velice důležitá je funkce soutěžní, kdy ochranná
známka slouží svým vlastníkům jako způsob, jak získávat určitou pozici na trhu a danou
pozici si v hospodářské soutěži udržet. Přímé šíření ochranné známky s produktem do
povědomí lidí plní funkci propagační a reklamní. V neposlední řadě funkce ochranná,
která zajištuje právní jistotu vlastníkům ochranných známek a která vyjadřuje, že
vlastníkovi z ní plynou oprávnění, například výlučné oprávnění svou ochrannou
známkou označovat své výrobky či služby. Dále pak vlastníkovi zajišťuje ochranu proti
osobám, které by chtěly narušovat jeho zákonná práva ať už neoprávněným užíváním
ochranné známky nebo nekalosoutěžním jednáním.
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Účel ochranné známky definoval také Nejvyšší správní soud61, který
konstatoval, že ochranná známka slouží především subjektům, které se svými výrobky
či službami vstupují na trh, tj. vstupují do soutěžních vztahů s producenty obdobných
výrobků nebo poskytovateli obdobných služeb. Ochrannou známku NSS označil jako
jeden z legálních nástrojů konkurenčního boje a v neposlední řadě deklaroval, že institut
ochranné známky tradičně slouží výrobcům a obchodníkům k ochraně jimi vyráběných
nebo jimi dodávaných výrobků a služeb. Ochranné známky tedy jednak odlišují
výrobky nebo služby téhož druhu pocházející od různých subjektů, jednak plní funkci
ochranou a soutěžní.
Dle Judikatury ESD spočívá základní funkce ochranné známky v identifikaci
obchodního původu výrobků služeb.62

3. 5. Práva z ochranné známky
3.5.1. Práva vlastníka ochranné známky

Ochranná známka jako nehmotný statek je věcí v právním slova smyslu a jako
taková je předmětem práv a povinností.63 Tato práva jsou označována jako výlučná
práva absolutní povahy a je jimi nadán vlastník ochranné známky, tedy osoba, jež je
zapsána v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. Může jím být jak
fyzická, tak právnická osoba. Zákon o ochranných známkách ve své hlavě II. vymezuje
účinky zápisu ochranné známky. Práva vlastníka ochranné známky působí erga omnes,
čemuž na druhé straně odpovídá povinnost ostatních zdržet se zásahů do těchto práv.64
Základním oprávněním dle § 8 zákona o ochranných známkách je výlučné
právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je
ochranná známka zapsána. Vlastník je dále oprávněn spolu s ochrannou známkou
užívat i značku ®. Je však nutné říci, že užívání značky ® není povinné ani nějak
směrodatné. To, že logo je zároveň ochrannou známkou, se vždy bude prokazovat
61
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z výpisu rejstříku ochranných známek či osvědčením o zápisu u Úřadu průmyslového
vlastnictví. Dalo by se však s jistotou říci, že užívání značky ® má nemalý vliv na
laickou veřejnost a může vést k větší důvěře v ochrannou známku.
§ 8 odst. 2. stanovuje povinnost, respektive zákaz třetím osobám užívat
v obchodním styku podobné či shodné označení. Nikdo tedy nesmí užívat
v obchodním styku označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky a služby,
které jsou shodné s těmi, pro které je zapsána, nelze užívat ani označení, u kterého
z důvodu shodnosti či podobnosti i s ohledem na podobnost výrobků služeb existuje
pravděpodobnost záměny ze strany veřejnosti, a totéž platí i pro označení shodné
s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky a služby, které sice nejsou
shodné, nicméně by mohlo těžit nebo být na újmu ochranné známce, která má
v České republice dobré jméno. Tato povinnost třetích osob vzniká ze zákona
momentem zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek a může být
měněna pouze se souhlasem vlastníka ochranné známky. Výčet způsobů užití
v obchodním styku je pouze demonstrativní a lze jej rozšiřovat.
Ustanovení § 8 odst. 4 provádí ve vnitrostátním právu závazek z mezinárodní
smlouvy, který dosud nebyl proveden. Jeho účelem je bránění užívání tzv.
spekulativních ochranných známek.65 Jde o specifickou situaci, kdy je ochranná
známka zapsána na jméno obstaravatele bez souhlasu vlastníka ochranné známky.
Dle tohoto ustanovení má vlastník právo takové užívání zakázat. Obstaravatelem je
většinou subjekt, který vykazuje určité hospodářské vazby na vlastníka známky.
Může jít kupříkladu o obchodního zástupce či zprostředkovatele.

3. 5. 2. Omezení práv vlastníka ochranné známky

Vlastník ochranné známky může být omezen na svých právech a nemůže
zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku jeho identifikační údaje, údaje o
charakteru a vlastnostech výrobků a služeb a dále údaje nezbytné k určení účelu
výrobků nebo služeb. Účelem výrobku je nutno rozumět účel, pro který je konkrétní
výrobek vyráběn. Jedná se zejména o vyznačení možností použití výrobku
65
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produkovaného třetí osobou na výrobku, pro nějž je ochranná známka zapsána.66
Musí však být dodržena podmínka, že takové užívání není v rozporu s obchodními
zvyklostmi, dobrými mravy a s pravidly hospodářské soutěže. Výkon práv a
povinností nesmí být v rozporu s dobrými mravy objektivně, není rozhodující, zda si
jednající tento rozpor uvědomoval.67 Je také dobré zmínit, že zneužití tohoto
povoleného jednání, se bude považovat za jednání v rozporu s dobrými mravy. Toto
omezení vlastníkova práva bývá literaturou označováno i jako tzv. zákonná licence.68
Toto ustanovení je s ohledem na logo velmi praktické, a to i ze strany spotřebitele,
protože například umožňuje, aby výrobce náhradních dílů užitelných pro zboží
prodávaného pod určitou ochrannou známkou (logem), použil toto logo i na svých
výrobcích, aniž by porušoval práva majitele ochranné známky, a tím dal najevo účel
svého vlastního výrobku. S tímto komentářem souhlasí i judikatura Evropského
soudního dvora, ve věci Gillette a Company.69 V této věci ESD rozhodl, že majitel
ochranné známky nemůže zakázat třetí osobě užívat v obchodním styku tuto
ochrannou známku, je-li to nutné k označení účelu zboží nebo služby, zejména
v případě příslušenství nebo náhradních dílů. Skutečnost, že třetí osoba užívá
ochrannou známku, jejímž majitelem není, s cílem označit účel výrobku, který
prodává, nutně neznamená, že tento výrobek představuje tak, jako by měl stejnou
kvalitu nebo rovnocenné vlastnosti jako výrobek opatřený uvedenou ochrannou
známkou.70 Ráda bych ale podotkla, že judikatura ESD není ani v tomto směru zcela
jednoznačná, jelikož ve věci BMW71

ESD vyslovil zákaz užívání známky bez

souhlasu majitele za účelem informování veřejnosti o provádění oprav a údržby zboží
označovaného ochrannou známkou nebo o specializaci na toto zboží, pokud by tím
vznikala představa obchodního spojení mezi uživatelem a majitelem známky.72
Z tohoto vyvozuji závěr, že sice zákonem i směrnicí73 je dána zákonná licence, na
užívání ochranné známky třetí osobou, nicméně takové užívání není garantováno
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zcela jednoznačně a mohou při něm vznikat právní problémy. Já osobně se spíše
stavím za tuto zákonnou licenci při splnění všech podmínek, a to zejména s ohledem
na spotřebitele, kterým to velice usnadňuje výběr daného komponentu či služby,
kterou potřebují k původnímu produktu.
Ustanovení § 11 zákona o ochranných známkách upravuje vyčerpání práva
vlastníka z ochranné známky. Dá se říct, že i tento institut je omezením subjektivních
práv vlastníka ochranné známky. Toto ustanovení nám říká, že vlastník ochranné
známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto
ochrannou známkou uvedeny na trh ať už samotným vlastníkem nebo pouze za jeho
souhlasu. Toto ustanovení je transpozicí směrnice Rady ES č. 89/104 čl. 7. Všechny
členské státy EU jsou nyní vázány komunitárním vyčerpáním, kdy prvním udělením
souhlasu vyčerpá vlastník práva duševního vlastnictví své právo pro celé
Společenství. Podle tohoto principu nesmí vlastník ochranné známky bránit dovozu
výrobku označeného ochrannou známkou do určitého členského státu, jestliže
výrobek byl jím, nebo s jeho souhlasem, již uveden na trh některého z ostatních
členských států.74 Co se týče judikatury ESD je jedním z výrazných judikátů
rozhodnutí ve věci Silhouette75. ESD zde vyložil čl. 7 odst. 1 směrnice76 ESD a dále
se vyjádřil k otázce mezinárodního vyčerpání práv. Rozhodl tak, že princip
komunitárního vyčerpání práv se vztahuje k uvedení na trh v rámci Evropského
hospodářského prostoru, a že není možné uplatňovat mezinárodní vyčerpání práv,
pokud byl výrobek uveden poprvé na trh mimo Evropský hospodářský prostor.
Paralelní dovozci se tedy nemohou dovolávat vyčerpání práv z ochranné známky.
Evropský soudní dvůr tedy v tomto rozhodnutí vyjádřil dominantní postavení
komunitárního vyčerpání práv, a tím vyloučil koncept mezinárodního vyčerpání
práva ke známce na území EU. I v tomto ohledu však můžeme najít výjimky i v
samotné judikatuře ESD, a to v důsledku aplikace soutěžního práva77 např.
rozhodnutí Javico78.
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Dalším omezením práv vlastníka ochranné známky, ale i uživatele
nezapsaného označení, je to, že pokud po dobu pěti let strpěl užívání shodné či
podobné ochranné známky a byl s tímto faktem srozuměn, není oprávněn požadovat
prohlášení takové známky za neplatnou a ani nemůže bránit jejímu dalšímu užívání.
Bránit se může pouze v případě, že by později zapsaná známka nebyla podána
v dobré víře.
Vlastník ochranné známky nemá pouze práva, ale i povinnosti. Jeho
povinností je ochrannou známku řádně užívat. Jakkoli zákon nezavádí povinné
užívání ochranné známky jako nutný předpoklad jejího zápisu do rejstříku, ukládá
jejímu vlastníku užívat ochrannou známku pod sankcí případného omezení práv
z ochranné známky, popřípadě ztráty práv z ochranné známky.79 Řádným užíváním je
užívání ochranné známky na výrobcích a službách, pro které je zapsána, dále pak
užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla zapsána, liší
prvky, které nemění její rozlišovací způsobilost, a nakonec umisťování ochranné
známky na výrobcích či službách určených pro vývoz. Za řádné užívání vlastníkem
se považuje i užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy a kolektivní
užívání osobou oprávněnou.

3. 6. Nakládání s ochrannou známkou
Institut nakládání s ochrannou známkou umožňuje vlastníkovi ochranné
známky ochrannou známku převést, požádat o přepis vlastníka ochranné známky
nebo poskytnout licenci k ochranné známce. Tento institut je důsledkem toho, že
práva z ochranné známky jsou výlučná práva absolutní povahy. Pokud je ochranná
známka předmětem vlastnictví, může být i předmětem zástavního práva, výkonu
rozhodnutí či exekuce a dále může být zahrnuta do majetkové podstaty
v insolvenčním řízení. Zástavní právo k ochranné známce vzniká až zápisem této
skutečnosti do rejstříku. Po zřízení zástavního práva má však i nadále právo užívat
ochrannou známku její vlastník či držitel licence.
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3. 6. 1. Převod ochranné známky

Ke změně vlastníka ochranné známky čili převodu ochranné známky, dochází
na základě písemné převodní smlouvy. Vůči třetím osobám je převod účinný až
v momentě zápisu této skutečnosti do rejstříku. Ochranná známka může být
převedena s podnikem i samostatně, a to pro všechny výrobky a služby nebo jen pro
některé z nich. Nový vlastník nabývá spolu s ochrannou známkou veškerá práva a
závazky z ní plynoucí. Mezinárodní ochranné známky je možno převést jen pro určité
státy, v ostatních pak zůstává vlastníkem původní majitel.
Ochranná známka přechází na nového vlastníka v případech stanovených
zvláštními právními předpisy (§ 15 odst. 2 ZOZ). Jedná se o případy přechodu
ochranné známky na dědice v případě úmrtí vlastníka ochranné známky nebo na
právního nástupce právnické osoby v případě jejího zániku, např. v případě přeměn
obchodních společností fúzí, převodem jmění na společníka nebo rozdělením (§ 69 a
násl. ObchZ).80

3. 6. 2. Přepis vlastníka

Tento institut poskytuje ochranu vlastníkovi ochranné známky v případě, že
jejich obstaravatel zneužije svých znalostí a ochrannou známku přihlásí na své
jméno. Vlastník ochranné známky zapsané v unijní zemi Pařížské úmluvy se
v takovém případě může domáhat nápravy u soudu. V případě, že soud dojde
k závěru, že obstaravatel nejednal v dobré víře a bez souhlasu vlastníka, vydá
rozhodnutí, na jehož podkladu pak Úřad přepíše vlastníka ochranné známky.

3. 6. 3. Licence

Vlastník ochranné známky může poskytnout právo užít ochrannou známku i
jinému subjektu, a to na základě licenční smlouvy. Licenční smlouvou licenciát
nenabývá ochrannou známku, vlastník zůstává stejný, ale nabývá pouze právo užívat
známku. Obecná právní úprava licenčních smluv se nachází v § 508 až 515
80
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obchodního zákoníku, úprava obsažená v zákoně o ochranných známkách je jen
úpravou speciální ve vztahu k ochranným známkám. V licenční smlouvě si účastníci
dále dohodnou rozsah práva k užívání ochranné známky, tj. zejména určí, zda
poskytovatel uděluje nabyvateli právo užívat ochrannou známku pro všechny
výrobky, pro které je ochranná známka registrována, či zda jen pro některé z nich,
popřípadě vymezí území, na kterém je nabyvatel oprávněn distribuovat své zboží,
případně poskytovat služby označené ochrannou známkou.81 Licence může být
poskytována buď jako výlučná nebo jako nevýlučná, což do značné míry ovlivňuje
postavení smluvních stran. Pokud vlastník poskytne nevýlučnou licenci, i nadále mu
zůstává možnost se známkou disponovat na rozdíl od licence výlučné, která vlastníka
v možnosti disponovat s ochrannou známkou omezuje. Předmětem licenční smlouvy
nemůže být pouhá přihláška označení, které ještě není registrováno. Zpravidla bývá
stanovena úplata, kterou licenciát poskytuje vlastníkovi za oprávnění užívat
ochrannou známku. Stejně jako v předchozích případech nabývá licenční smlouva
účinků proti třetím osobám až zápisem do rejstříku. Licenční smlouva zaniká vždy,
pokud zaniká ochranná známka.
Vlastník ochranné známky je oprávněn jednostranným písemným úkonem
vzdát se práv k ochranné známce, a to buď v omezeném, nebo plném rozsahu. Toto
písemné prohlášení musí být podáno u Úřadu průmyslového vlastnictví a nelze jej
vzít zpět.

3. 7. Přihláška ochranné známky a řízení o ní
V této kapitole stručně nastíním proces přihlašování označení do rejstříku
ochranných známek a řízení, které k němu náleží. Co tedy vlastně subjekt, který má
zájem zapsat své označení, musí konkrétně učinit.
3. 7. 1. Přihláška ochranné známky:

Přihláška ochranné známky musí mít písemnou podobu a je zároveň žádostí o
zápis přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek.82 Podává se u Úřadu
81

Horáček. R., Čada, K.., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005,
363 s.
82
Horáček. R., Čada, K.., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005,
323 s.

54

průmyslového vlastnictví a dnem jejího podání se zahajuje správní řízení o zápisu
označení. Na toto správní řízení se použijí ustanovení zákona č. 500/2004 správního
řádu, pokud zákon o ochranných známkách nestanoví jinak. Oprávněnými subjekty
k podání žádosti o zápis jsou fyzické a právnické osoby, ale i subjekty veřejného
práva. Jednou přihláškou lze žádat zápis pouze jedné ochranné známky, česká právní
úprava neumožňuje hromadné podání.
Přihláška musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem. Mezi
podstatné náležitosti, bez kterých ji nelze považovat za přihlášku, patří jméno a
adresa u fyzických osob či obchodní firma a sídlo u právnických osob
(přihlašovatele), znění či vyobrazení přihlašované ochranné známky, dále pak
seznam výrobků služeb, pro které má být zapsána a nakonec podpis přihlašovatele či
jeho zástupce. Dále musí přihláška obsahovat další formální náležitosti, aby mohla
být řádně projednána. Jde zejména o seznam výrobků a služeb roztříděný dle
mezinárodní smlouvy (dle tříd mezinárodního třídění), údaj o tom, že je ochranná
známka tvořena barvou, údaj o druhu známky a nakonec, je-li přihlašovatel
zastoupen, musí být uvedeno jméno a adresa zástupce spolu s plnou mocí. Ode dne
podání přihlášky běží přihlašovateli měsíční lhůta k zaplacení všech správních
poplatků dle zvláštního zákona. Jestliže svou povinnost nesplní, bude přihláška
považována za nepodanou. Od doručení přihlášky Úřadu má přihlašovatel právo
přednosti před každým, kdo by si následně přihlásil stejné nebo podobné označení
pro stejné výrobky či služby.

3. 7. 2. Řízení o přihlášce ochranné známky

Po podání přihlášky se Úřad zabývá přihláškou v řízení, které se rozpadá do
dvou fází. První fází je formální průzkum přihlášky, kde je přihláška podrobena
kontrole, zda splňuje všechny formální náležitosti. V případě, že přihláška trpí
formálními vadami, vyzve úřad přihlašovatele, aby je ve stanovené lhůtě odstranil.
Pokud tak přihlašovatel neučiní, Úřad svým rozhodnutím přihlášku odmítne. Jestliže
je přihláška bezvadná či vady byly odstraněny, započne Úřad s druhou částí
přezkumu, s takzvaným věcným přezkumem. V této části řízení se zjišťuje, zda se
jedná o označení, které je způsobilé k zápisu či nikoli. Zkoumají se zejména překážky
absolutní a relativní zápisné způsobilosti označení. Narazí-li Úřad na překážku, opět
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uvědomí přihlašovatele, který má možnost ve stanovené lhůtě překážku odstranit
nebo se k ní vyjádřit. Pokud na základě zjištěného stavu Úřad zjistí, že přihláška
obsahuje překážky zápisné způsobilosti, přihlášku svým rozhodnutím zamítne,
popřípadě ji zamítne jen pro část výrobků služeb. Jakmile je přihlašované označení
způsobilé k zápisu, dojde ke zveřejnění přihlášky ochranné známky ve Věštníku
úřadu.

3. 7. 3. Připomínkové a námitkové řízení

Instituty připomínek a námitek jsou určitou zárukou správného posouzení
přihlášky ochranné známky a dávají možnost i jiným subjektům než Úřadu podílet se
na procesu schválení ochranné známky.
Připomínky spolu s odůvodněním může podat každý až do doby zápisu
ochranné známky. Úřad však není připomínkami vázán, pouze je zohledňuje při svém
rozhodování. Dojde-li k závěru, že jsou připomínky neopodstatněné, vyrozumí o tom
toho, kdo je podal.
Institut námitek pak dává možnost osobám vymezeným v § 7 zákona o
ochranných známkách chránit jejich práva, která by zápisem přihlášení ochranné
známky mohla být dotčena. Tyto oprávněné osoby mohou podat námitky v písemné
formě, odůvodněné doloženými důkazy, a to ve lhůtě tří měsíců od data zveřejnění
přihlášky ochranné známky. V případě, že jsou námitky formálně v pořádku a jsou
podány oprávněnou osobou a v zákonné lhůtě, vyzve Úřad přihlašovatele ochranné
známky, aby se k námitkám vyjádřil, či vyzve přihlašovatele a namítajícího, aby se o
námitkách dohodli. Pokud Úřad shledá námitky nedůvodnými, zamítne je. Jestliže by
v řízeních o námitkách vyšlo najevo, že přihlašovaná ochranná známka zasahuje do
práv třetích osob, Úřad zamítne přihlášku ochranné známky, a to buď z části anebo
v plném rozsahu. Proti rozhodnutí o námitkách je možné k Úřadu v měsíční lhůtě
podat rozklad.
Vzhledem k tématu této diplomové práce se dále bude věnovat osobám, které
jsou oprávněny podat námitky, a to uživateli nezapsaného označení a osobě, které
náleží práva k autorskému dílu. Osobou, které náležejí práva k autorskému dílu, se
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zde myslí autor nebo osoba oprávněná k výkonu majetkových práv. Tyto osoby jsou
oprávněny podat námitky pro zásah do jejich autorských práv. Namítající vždy
dokládá, že mu svědčí autorské právo, označí autorské dílo, jehož ochrany se
domáhá, a uvede, jak může být autorské dílo dotčeno užíváním ochranné známky. 83
Této osobě také náleží právo domáhat se prohlášení ochranné známky za neplatnou.
K námitkám uživatele nezapsaného označení se blíže dostanu v kapitole o
nezapsaných označeních.

3. 7. 4. Zápis ochranné známky

Jestliže tedy přihlašované označení splnilo všechny podmínky zápisu a nebyly
proti němu podány námitky, nebo podané námitky byly prohlášeny za nedůvodné,
zapíše Úřad přihlašované označení jako ochrannou známku do rejstříku ochranných
známek. Jde o konstitutivní zápis a účinky z něj nastávají až dnem zápisu ochranné
známky do rejstříku. V tomto okamžiku se také stává z přihlašovatele vlastník
ochranné známky.

3. 8. Ochranná doba
Doba platnosti ochranné známky, respektive ochranná doba, kdy má vlastník
výlučné právo k ochranné známce, je deset let. Tato doba počíná běžet dnem podání
přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví a na žádost vlastníka může být
prodloužena o dalších deset let.

3. 9. Zrušení a neplatnost ochranné známky
3. 9. 1. Řízení o zrušení ochranné známky

Jedním ze způsobů zániku ochranné známky je její zrušení. Děje se tak
zásadně a pouze na návrh, který může podat kdokoli, aniž by musel prokazovat
83
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právní zájem na věci. Ke zrušení ochranné známky dochází rozhodnutím Úřadu,
které má účinky ex nunc, tedy od právní moci rozhodnutí. Úřad ochrannou známku
zruší na základě taxativně vymezených skutečností, které nastaly až po zápisu
ochranné známky. Tyto skutečnosti nalezneme v § 31 zákona o ochranných
známkách a jsou jimi zejména:


neužívání ochranné známky v případě, že ochranná známka nebyla řádně
využívaná po dobu pěti let pro výrobky a služby, pro něž byla zapsána, a pro
toto neužívání neexistují řádné důvody;



z ochranné známky se stalo označení obvyklé a není schopno již rozlišovat
výrobky či služby od jiných osob, a to jak v důsledku činnosti, tak i
nečinnosti vlastníka ochranné známky;



klamavost ochranné známky, která nastala v důsledku nesprávného užívání
vlastníka ochranné známky a je schopna vyvolat klamnou představu
veřejnosti;



ochranná známka byla užita v nekalosoutěžním jednání, existuje pravomocné
rozhodnutí soudu o takovém jednání a návrh na zrušení ochranné známky byl
podán do 6 měsíců od takového rozhodnutí. V tomto případě Úřad nezkoumá
zákonné podmínky a ochrannou známku zruší.

3. 9. 2. Řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou

Dalším ze způsobů zániku ochranné známky je prohlášení její neplatnosti. Děje se
tak na základě rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví s účinky ex tunc, tedy od
počátku, a na známku se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána. Řízení o prohlášení
známky za neplatnou může být zahájeno na návrh, který může podat kdokoli, aniž by
musel prokazovat svůj právní zájem, a automaticky se stává účastníkem řízení nebo
může být zahájeno i z moci úřední. Toto řízení slouží k tomu, aby byl odstraněn stav,
kdy byly do rejstříku zapsány ochranné známky, které nesplnily zákonné podmínky
pro zápis.
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3. 10. Ochrana a vymáhání práv z ochranných známek
V případě, že vlastníku loga, jež je chráněno jako ochranná známka, někdo
zasahuje do práv, má možnost se bránit u soudu a domáhat se zejména toho, aby se
rušitel zdržel jednání, jímž porušuje či ohrožuje práva vlastníka a dále odstranil
následky takového jednání.

3. 10. 1. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Nejvýznamnějším zákonem chránícím průmyslové vlastnictví, tedy i
ochranné známky, je zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového
vlastnictví. Tento zákon vznikl jako snaha o implementaci směrnice Evropského
parlamentu a Rady č 2004/48/ES tzv. směrnice o prosazování práv duševního
vlastnictví. Podle tohoto zákona je možné se žalobou domáhat toho, aby se
porušovatel napříště zdržel porušování práv; odstranil protiprávní stav tím, že zajistí
stažení, odstranění nebo zničení výrobků, materiálů, nástrojů a zařízení, které samy
porušují nebo jsou určeny nebo používány k porušování či ohrožování práv
z průmyslového vlastnictví. V případě vzniklé škody může oprávněná osoba
požadovat její náhradu nebo náhradu za bezdůvodné obohacování, případně
přiměřené zadostiučinění.84 Aktivně legitimováni jsou dle tohoto zákona vlastník
ochranné známky, ale i držitel licence.

3. 10. 2. Další prostředky ochrany

Další prostředek ochrany poskytuje trestní zákoník, a to v případě, že dojde
k úmyslnému porušení práv z průmyslového vlastnictví o takové intenzitě, že jej
bude možné kvalifikovat jako trestný čin. Trestní zákoník v ustanovení § 268
porušení práv k ochranné známce a jiným označením výslovně stanoví že: „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,
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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 nebo jiné majetkové hodnoty.“ Vyšší trestní sazbou bude
potrestán pachatel, získal-li z tohoto činu větší majetkový prospěch nebo bude-li ho
provádět ve větším rozsahu.
Pokud protiprávní jednání rušitele nemá charakter a intenzitu trestného činu
může se jednat o přestupek, který je postižitelný podle přestupkového zákona.
Nicméně vlastník ke své ochraně může použít i další speciální právní předpisy.

3. 10. 3. Nekalá soutěž

S ohledem na téma této diplomové práce bude z hlediska uživatelů log a
vztahů mezi nimi potřeba nastínit i nekalou soutěž, jelikož žalobou proti nekalé
soutěži je také možné účinně vymáhat práva z označení. Podstatnou částí práva proti
nekalé soutěži je hlavně ochrana osob proti jednání ve vztazích mezi soutěžiteli, které
je v rozporu s dobrými mravy soutěže a poctivými obchodními zvyklostmi. Je velice
důležitým prostředkem právní ochrany vlastníků či uživatelů označení. Zcela zásadní
je také fakt, že žalobou proti nekalé soutěži se mohou bránit nejen vlastníci
ochranných známek, ale také uživatelé nezapsaných označení.
Nekalá soutěž je upravena v obchodním zákoníku v § 44 a násl.
Nekalosoutěžním jednáním je každé jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu
s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům,
spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Dále pak obchodní zákoník stanovuje
speciální skutkové podstaty.
Z hlediska uživatelů log budou nejtypičtějšími skutkovými podstatami klamavá
reklama, klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování
na pověsti.
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Poškozený uživatel loga se zejména může domáhat, aby se rušitel takového
jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále se může domáhat náhrady škody,
vydání bezdůvodného obohacení či požadovat přiměřené zadostiučinění.

3. 11. Problematika nezapsaných označení
Logo nebývá vždy zapsáno jako ochranná známka, ale velice často bývá užíváno
jako nezapsané označení ve všemožných obchodních vztazích. Takový uživatel nemá
jistě tak silné právní postavení jako uživatel ochranné známky, nicméně mu určitou
minimální ochranu poskytuje zákon o ochranných známkách a hlavně obchodní zákoník
prostřednictvím práva proti nekalé soutěži.
Zákon o ochranných známkách pojem nezapsané označení zmiňuje v souvislosti
s právem třetích osob podat námitky proti zápisu ochranné známky. Dle ustanovení § 7
odst. 1 písm. g) má uživatel nezapsaného nebo jiného označení užívaného v obchodním
styku právo podat námitky v případě, že přihlašovaná ochranná známka je shodná nebo
podobná s jeho označením. Dále musí být splněna podmínka, že nezapsané označení
nemá pouze místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání
přihlášky. Rozhodnou skutečností pro hodnocení intenzity užívání namítaného označení
v obchodním styku může být např. objem užívání, délka užívání, rozšíření výrobků a
služeb a propagace označení.85 Úřad průmyslového vlastnictví ve svém rozhodnutí86
definoval, že toto ustanovení poskytuje ochranu označení, které není zapsáno v rejstříku
ochranných známek ani není k zápisu přihlášeno. Uživatel označení je ten, kdo své
výrobky nebo služby pod tímto označením užívá, a v důsledku toho se toto označení
vžilo pro něj a jeho výrobky nebo služby. Uživatel nezapsaného označení je povinen
doklady prokázat, že namítané označení užíval před podáním přihlášky ochranné
známky v obchodním styku a rovněž územní dosah tohoto označení. Mělo by jít o déle
trvající kontinuální užívání.

85

Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných
označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání.
Praha: C. H. Beck, 2008, 109 s.
86

ÚPV O-169328/27. 2. 2006

61

Z titulu označení užívaného v obchodním styku je možno poskytnout rovněž
ochranu obchodní firmě namítajícího, ovšem pouze za splnění ostatních podmínek.87
Uživatel nezapsaného označení je tedy nositelem práva užívat nezapsané
označení, přičemž majitel pozdější shodné či podobné ochranné známky nemá právo
mu užívání tohoto nezapsaného označení zakázat.88 Pro ilustraci uvedu rozsudek
Vrchního soudu v Praze89, který říká, že pokud daná osoba používá označení shodné
s ochrannou známkou nepřetržitě od roku 1979 až doposud, pak mu vzniklo při splnění
zákonných podmínek právo držitele nezapsaného označení bez ohledu na práva
vlastníka ochranné známky, přihlášené k ochraně v roce 1993. Tomuto právu
koresponduje v zákoně vyslovená povinnost vlastníka ochranné známky takové užívání
označení strpět.
Dále bych ráda k tématu nezapsaných označení zmínila i rozsudek Vrchního
soudu v Praze90, který se týká možnosti poskytnutí nezapsaného označení třetím
osobám. Tento rozsudek říká, že právo k nezapsanému označení se vždy vztahuje ke
konkrétnímu výrobku nebo službě poskytované držitelem takového označení a
v souvislosti s prodejem podniku je možný i přechod tohoto práva na právního
nástupce. Zásadně je však vyloučeno poskytování „licence“ k užívání nezapsaného
označení třetím osobám, neboť i samo právo držitele nezapsaného označení je výjimkou
k právu vlastníka ochranné známky.
Uživatel nezapsaného označení má dále možnost domáhat se prohlášení
ochranné známky za neplatnou z titulu jeho práva k nezapsanému či jinému označení
podle ustanovení § 32 zákona o ochranných známkách.91
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4. Vztah autorského práva s právem známkoprávním
Pokud budeme vycházet z koncepce, že práva duševního vlastnictví se dělí na
oblast autorských práv a oblast průmyslových práv, pak bude jedním ze základních
rozdílů mezi oběma těmito oblastmi zejména to, jakým formálním způsobem je jim
přiznávána právní ochrana. Pro předměty autorského práva platí zásada neformálnosti
nabývání právní ochrany, nabývají jí už okamžikem svého vzniku. Oproti tomu pro
oblast průmyslových práv platí zásada opačná, platí zde takzvaný princip formální
ochrany. To znamená, že ochrana předmětům průmyslových práv je udělována
rozhodnutím příslušného orgánu. V případě ochranných známek je jím Úřad
průmyslového vlastnictví.
Vzájemnou interakci autorských práv a práv průmyslových upravují i některé
zvláštní předpisy. Tak například v ustanovení § 105 autorského zákona je řečeno, že
ochrana děl podle autorského práva nevylučuje ochranu stanovenou zvláštními právními
předpisy. To znamená, že například ochrannou známku může tvořit dílo, které je
zároveň chráněno autorským zákonem jako dílo výtvarné. Ochrana se pak u takové
známky (díla) bude řídit všemi právními předpisy, pod které spadá, a to nezávisle na
sobě. Toto považuji za velice důležité zmínit, jelikož u většiny vytvořených log bude
právě k takovému souběhu ochrany docházet.
Logo jako grafický výtvor totiž může, jak už bylo výše mnohokrát zmíněno, být
v jedné chvíli výtvarným autorským dílem, ochrannou známkou, nechráněným
označením, může v něm být dokonce obsažena firma nebo v sobě jako autorské dílo
může neoprávněně zahrnovat dílo jiného autora. Po tomto vyčerpávajícím výčtu, čím
vším logo může být, je zcela jasné, že může docházet k mnoha právním kolizím mezi
osobami disponujícími právy a zároveň k tomu, že je logo ve stejnou chvíli chráněno
několika právními předpisy najednou. To znamená, že dochází k souběhu ochrany. Je
zřejmé, že se vždy užije právní předpis, dle toho, čí práva jsou porušována.
Pro ilustraci bych ráda uvedla několik příkladů, které se budou týkat pouze
aplikace a interakce autorského zákona a zákona o ochranných známkách. První
příkladem je situace, kdy autorskoprávní ochrana předchází známkoprávní. Subjekt,
který chce zapsat autorské dílo (logo) jako ochrannou známku, musí získat od autora, či
osoby disponujícími majetkovými právy, dostatečná oprávnění k užití tohoto díla. Jinak
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se vystavuje riziku, že mu v případě námitek ze strany výše zmíněných osob dle
ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách Úřad logo jako
ochrannou známku nezapíše. V případě, že se mu i přesto podaří logo jako ochrannou
známku zapsat, tak pokud se později zjistí absence těchto oprávnění, bude ochranná
známka prohlášena za neplatnou dle ustanovení § 32 odst. 3 zákona o ochranných
známkách. Je zřejmé, že na toto by si měli dát zapisovatelé velký pozor a veškerá
oprávnění si obstarat, jelikož pozdější prohlášení ochranné známky za neplatnou by pro
ně mohlo mít dalekosáhlý ekonomický dopad. Nemluvě o tom, že se na nich autor může
kromě toho i nadále dovolávat ochrany dle autorského zákona.
Dalším příkladem může být situace, kdy si zapisovatel ochranné známky
pořizuje od „autora“ logo se všemi potřebnými oprávněními k užití, nicméně později
vyjde najevo, že ono autorské dílo porušuje práva dalšího autora, například proto, že
autor poskytující oprávnění zapisovateli ve svém díle neoprávněně užil cizí autorské
dílo nebo ho bez svolení tvůrčím způsobem zpracoval. Ani dobrá víra zapisovatele, že
disponuje všemi potřebnými oprávněními, ho neuchrání před autorem, kterému jsou
porušována práva. Ten se může bránit proti všem, jak proti autorovi, který porušil jeho
práva dle autorského zákona, tak proti zapisovateli, dále také dle autorského zákona a
dle zákona o ochranných známkách, jak již bylo v předchozím odstavci zmíněno.
Třetí modelovou situací může být situace, kdy je mezi autorem a zapisovatelem
ochranné známky vše v pořádku. Nicméně třetí osoba začne vydávat ochrannou známku
(logo) za své. V tomto případě se proti třetí osobě může bránit jak autor díla, tak
vlastník ochranné známky. Autor pro neoprávněný zásah do autorských práv dle
autorského zákona a vlastník ochranné známky může pro neoprávněné užití ochranné
známky svá práva vymáhat dle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.
V tomto případě může v úvahu přicházet i nekalosoutěžní jednání dle obchodního
zákoníku.
Výše zmíněnými příklady jsem však rozhodně nevyčerpala všechny možné
varianty vztahu a souběhu práv autorských a známkoprávních. Co se týče loga, je zcela
zřejmé, že těchto situací existuje mnohem víc.
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Závěr
Ve své diplomové práci jsem se snažila co nejlépe zachytit problematiku právní
ochrany loga, a to z pohledu autorského zákona a zákona o ochranných známkách.
Mým cílem bylo vystihnout logo jak z hlediska jeho tvůrců a ochrany jejich práv, tak
z hlediska jeho uživatelů a ochrany jejich oprávněných zájmů. Z výše zmíněných dvou
zákonů jsem se snažila zejména vyzdvihnout ustanovení, která se budou log a subjektů
k nim náležejícím nejčastěji dotýkat, a zároveň jsem chtěla poukázat na to, čemu by tyto
subjekty měly věnovat zvýšenou pozornost.
V první části jsem považovala za nebytné nejprve vymezit, jaké znaky logo musí
naplňovat, aby mohlo být vůbec za autorské dílo považováno, a dále jsem zmínila
práva, která autorovi náleží z vytvoření autorského díla, jejich vznik, obsah a rozsah.
Dále bylo mou snahou upozornit na fakt, že výkon autorských práv může být smlouvou
či zákonem omezen, a poukázat na to, jakým způsobem mohou autoři svá práva
převádět. V neposlední řadě jsem považovala za nezbytné zdůraznit, že i autoři si při
tvorbě loga musí dávat pozor, aby nezasahovali do autorských práv jiných subjektů,
zejména užitím jiných autorských děl. V závěru jsem se pak snažila blíže rozvést, jak se
autoři, ale i jiní vykonavatelé majetkových autorských práv mohou bránit při narušování
jejich práv garantovaných autorským zákonem. Ochrana loga je z hlediska autorského
zákona opomíjena zejména ze strany uživatelů, což vede ke zbytečným sporům. Strana
uživatelů loga spoléhá na to, že například u díla na objednávku postačí oprávnění
vyplývající přímo ze zákona, což nemusí být vždy pravda, jelikož jsou v tomto případě
oprávněni pouze k užívání díla pro účely vyplývající ze smlouvy o dílo, a navíc autor
sám takové dílo může užívat či poskytnout licenci třetí osobě. Existuje zde pouze
podmínka, že takové jednání autora nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy
objednatele. Dle mého názoru je při případném rozporu velice těžké určit, jaký má účel
smlouvy rozsah, a ještě těžší je pak určení oprávněných zájmů objednatele. Na základě
těchto poznatků se domnívám, že by si obě strany vždy měly ve smlouvách rozsah
oprávnění vymezit co nejpřesněji.
V druhé části práce jsem se snažila popsat ochranu loga prostřednictvím zákona
o ochranných známkách pro případ, že je logo jako ochranná známka zapsáno, a dále
zmínit práva uživatelů nezapsaných označení. Nejprve jsem se snažila vymezit, co musí
takové logo splňovat, aby mohlo být jako ochranná známka zapsáno, a podrobněji
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popsat druhy ochranných známek, pod které logo spadá. Dále jsem se zabývala právy
vlastníka ochranné známky a zlehka jsem nastínila i proces zápisu ochranné známky,
následně jsem se soustředila na to, jak se vlastník ochranné známky či uživatel
nezapsaného označení může svých narušovaných práv domoci.
Myslím si, že i autoři by měli dbát při zpracovávání loga na fakt, že logo, které
vytváří, se má stát v budoucnu chráněným označením výrobků a služeb, tedy ochrannou
známkou, a měli by mít tedy i povědomí o tom, co musí splňovat, aby se ochrannou
známkou mohlo stát.
Dále zastávám názor, že uživatelé log (označení) by si v každém případě měli
svá označení pro větší právní jistotu zapsat jako ochrannou známku.
Je to právě logo, u kterého bude velice často docházet k souběhu ochrany dle
autorského zákona a zákona o ochranných známkách, a mnohdy bude ochrana dle toho
či onoho zákona záležet na subjektu, který se bude domáhat svých oprávněných zájmů.
Může docházet ke kombinaci mnoha případů. Uživatel loga jej například registruje jako
ochrannou známku, bude ho užívat na svých produktech, dostane se jím do povědomí
veřejnosti, ale jelikož nebude mít potřebná oprávnění k výkonu majetkových práv
k autorskému dílu dle autorského zákona, bude se nucen takového užívání loga zdržet,
což může vést k obrovským finančním ztrátám. A to je pouze jeden z mnoha možných
případů, které mohou nastat. Nakonec vyvozuji závěr, že v ideálním případě by si tedy
všechny subjekty náležející k logu měly již od jeho návrhu vše upravovat tak, aby
k takovým situacím nedocházelo.
Těmito skutečnostmi jsem chtěla poukázat na účel této práce, kterým bylo
upozornit na četná úskalí právní ochrany loga, a zároveň tak poskytnout ucelenou studii
o této problematice.
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Abstrakt
V této diplomové práci jsem se snažila vysvětlit problematiku právní ochrany
loga v České republice. Toto téma jsem si vybrala proto, že logo je každodenní součástí
života každého z nás a pomáhá nám dělat důležitá rozhodnutí. Logo není právním
termínem a velice často je těžké ho i definovat. To však neznamená, že nepožívá právní
ochrany, což mnohdy záleží na tom, jak budeme logo pojímat. Obvykle je chráněno
jako značka a v mnoha případech registrováno jako ochranná známka, což mu dává
plnou ochranu právem ochranných známek. Ale i neregistrovaná loga požívají určité
právní ochrany a navíc spolu s registrovanými logy jsou zároveň vždy chráněna právem
proti nekalé soutěži. Velice často jsou loga také autorským dílem a jsou chráněna
autorským zákonem.
V první části této práce jsem se věnovala právní ochraně loga z hlediska
autorského zákona a vysvětlila, jaké podmínky logo musí splňovat, aby tímto zákonem
mohlo být chráněno. Dále jsem nastínila práva autora loga, proces poskytnutí těchto
práv třetím osobám a nakonec, jak se autor případně může domáhat ochrany svých práv.
Ve druhé části práce jsem popsala logo jako ochrannou známku. To znamená,
jaké náležitosti musí splňovat, aby mohlo být jako ochranná známka registrováno, dále
proces této registrace a také práva vlastníka ochranné známky a možnost, jak se
případnému porušování práv bránit. Nakonec jsem se věnovala i problematice
nezapsaných označení a jejich právní ochraně.
Důležité bylo zmínit i fakt, že logo může být chráněno zákonem o ochranných
známkách a autorským zákonem zároveň. To znamená, že dochází k souběhu ochrany.
Použití zákona bude vždy záležet na tom, jakým způsobem jsou práva k logu
porušována.
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Abstract
In this thesis I explain the problematic situation presented by the legal protection
of logos in the Czech Republic. I chose this topic because logos are a daily part of
everyones‘ lives helping us make important every day decisions. Yet logo is not a legal
term and sometimes it can be difficult to define what logo actually is. This doesn’t mean
to say that logos do not have legal protection. It always depends on the definition of
logo. Usually a logo enjoys the same rights as the brand it represents giving it equal
protecton under the law. In many cases logos are a registered trademark giving it full
protection under the trademark act. Even unregistered logos enjoy some of the same
protections afforded to registered logos and it may be additionally protected by unfair
competition laws. Often logos are the work of a single artist and therefore covered by
the copyright act.
In the opening of the thesis I wrote about the legal protection of logos in view of
the copyright act and explained the requirements a logo must meet to qualify for
protection under this act. Thustly explaining the rights possessed by the author of the
logo, the process of transfering those rights to another person, and finally what
measures the author can take to defend his rights.
Next, I desribed logo in the terms of a trademark, explaining the obligations a
logo must fulfill to be registred as a trademark, the process of registration, the rights of
the trademark owner, and the measures an owner may take to protect the rights of the
trademark. Additionally, I decribed the problems of unregistered trademarks and the
protection under the law for them.
To conclude, many time logos are dually protected by both the copyright act and
trademark act. The protection is dependent on the nature of the offense against the logo.
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