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1. Úvod
S rostoucí nabídkou výrobků a služeb v dnešní době globalizace a v p evažujícím
světovém tržním hospodá ství je snahou každého podnikatelského subjektu, aby právě
jeho výrobky či služby byly na trhu mezi spot ebiteli poptávané a žádané, a to
dlouhodobě. Ovšem jak si zachovat věrnost spot ebitelů právě k mnou vyráběným
výrobkům, aby snad nebyly zaměněny s konkurenčními výrobky jiných podnikatelů?
Jak zajistit, aby právě mnou poskytované služby byly v průběhu času považovány za
stále kvalitní a svým způsobem unikátní?

ešením může být nějaké označení, které

rozliší mé výrobky od jiných. Ovšem co když nastane situace, kdy by takové či velmi
podobné označení začala používat taktéž konkurence v mém oboru podnikání?
Vhodným ešením může být právě institut ochranné známky, který zaručí vlastníku
určitého označení dlouhodobou ochranu a možnost jak se bránit v p ípadě porušení práv
k takovému označení a jak taková práva vymáhat. Navíc časem hodnota ochranné
známky v p ípadě jejího užívání velmi narůstá a může se stát velmi cenným majetkem a
vizitkou podnikatelského subjektu.
Ochranná známka však není důležitým nástrojem pouze pro podnikatelské subjekty
v konkurenceschopném prost edí, ale také pro běžné spot ebitele, kte í se s ní, často
nevědomky, setkávají témě každý den. Právě ochranná známka usnadní každému
spot ebiteli jeho výběr mezi velkým množstvím výrobků a služeb na trhu, které mu jsou
nabízeny. Ochranná známka tak působí jako jakási záruka pro obě strany, tedy pro
podnikatele i spot ebitele, kdy v p ípadě kvalitního a prově eného výrobku či služby
zaručí podnikateli vysokou poptávku po jeho nabídce.
Za cíl si v této práci proto nejprve kladu seznámení s institutem ochranné známky a
poskytnutí základních informací o funkcích a druzích ochranné známky. V druhé
polovině této práce se zamě uji na možnosti právní ochrany ochranné známky a na
závěr na způsoby vymáhání práv k ochranné známce v právním ádu České republiky.
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2. Ochranná známka
2.1.

Historický vývoj ochranné známky na českém území

Prvopočátky označování výrobků různými značkami či symboly v dnešním slova
smyslu lze nalézt již ve starověku, kdy užívání označení bylo spojené zejména
s emeslnou činností. Za dob feudalismu bylo označování užíváno p edevším na
šlechtických erbech k odlišení jednotlivých rodů. Následně se v souvislosti s rozvojem
obchodu užívání označování značně rozši ovalo. Výrobce začal mít zájem na tom, aby
výrobky jím vyrobené byly spjaty s jeho jménem a ne se jménem obchodníka, který tyto
výrobky pouze prodával. Jinými slovy lze dovodit, že v dobách rozvoje obchodu již
výrobci častokrát nebyli samotnými prodejci a o to víc měli zájem na takovém označení
zboží, které jim zaručilo informaci o jeho původu. Počátky zákonné úpravy ochranné
známky v současném slova smyslu jsou datovány p ibližně mezi 1Ř. a 1ř. stoletím. A
v českých zemích tomu nebylo jinak.
Ochranná známka byla na našem území poprvé právně upravena zákonem na
ochranu průmyslových známek a jiných označení, který byl vydán císa ským patentem
č. 230 ze dne 7. 12. 1Ř5Ř. V zákoně byla stanovena definice ochranné známky, kdy za
ochrannou známku bylo považováno označení výrobku, které mělo mít v obchodním
styku rozlišovací funkci. Zákon mimo jiné upravoval postup registrace ochranné
známky a zakotvoval také ochranu registrovaného označení v p ípadě, že jiný
neoprávněně užíval takového označení. Nad to bylo možné se chránit trestněprávními
prost edky. Tato úprava byla p ejata v rámci vzniku Československé republiky, kdy
byla nahrazena teprve roku 1ř52 zákonem č. Ř/1ř52 Sb., o ochranných známkách a
chráněných vzorech. Je zajímavé, že v této době, kdy byl trh ovládán státem a
socialistickou ideologií, byla i tak ochranná známka užitečná, kdy sice neplnila
jakoukoliv soutěžní či konkurenční funkci, ovšem plnila důležitou roli jako ochrana
zájmů spot ebitele. Tento zákon byl zrušen a nahrazen na konci devadesátých let
zákonem č. 174/1řŘŘ Sb., o ochranných známkách. Ačkoliv byl zákon p ijat již v době
počínajícího tržního hospodá ství a počáteční mezinárodní spolupráce, byly v něm
zachovány četné zásahů státu do této oblasti a jevilo se jako vhodné v souladu se
současným vývojem nahradit tuto zákonnou úpravu.1 Stalo se tak v roce 1995,
p edchůdcem současné právní úpravy, zákonem č. 137/1řř5 Sb., o ochranných
LOCHMANOVÁ, Ludmila. Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu
výrobku. Praha: Orac, 1997, s. 38-40.
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známkách, který již svojí úpravou odpovídal současné situaci i ve vztahu k zahraničí.
Zákon navíc zavedl v rámci ochrany majitele ochranné známky institut námitek a dále
nap íklad zakotvil možnost zástavy ochranné známky.2
2.2.

Definice ochranné známky

Co si lze pod pojmem ochranné známky p edstavit, stanoví v § 1 zákon o
ochranných známkách, který íká, že ,,ochrannou známkou může být za podmínek
stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména
slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho
obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od
výrobků nebo služeb jiné osoby‘‘. Je zde nejprve stanovena podmínka v souvislosti
s grafickým znázorněním ochranné známky, kdy je demonstrativním způsobem
vyjmenováno, jaké označení je možné považovat za ochrannou známku. Jedná se o
výčet, dle kterého se pak ochranné známky mohou dělit na jednotlivé druhy. O těchto
jednotlivých druzích bude detailně pojednáno dále. V druhé části ustanovení je
stanovena druhá podmínka, a to její způsobilost odlišit výrobky a služby od podobných
výrobků a služeb jiných osob. Z toho vyplývá, že není možná existence ochranné
známky bez jejího spojení s určitými výrobky či službami.
Aby tak p edmětné označení mohlo být považováno za ochrannou známku, musí
splňovat kumulativně podmínku grafické znázornitelnosti, ať už v podobě, kresby,
slova, písmena, barvy či nap . jejich kombinace, a rozlišovací způsobilosti mezi
jednotlivými výrobky či službami různých osob.
2.2.1. Ochranná známka a značka
Jelikož dochází často k záměně pojmu ochranné známky a značky, považuji za
důležité tyto odlišné pojmy vysvětlit. A to vzhledem k jejich rozdílné možnosti ochrany.
Značka je považována za nechráněné označení sloužící k označení jakéhokoliv
výtvarného, literárního, technického či emeslného díla. Ochranná známka je sice taktéž
značkou, ovšem s tím významným rozdílem, že je registrována v rejst íku ochranných
známek, čímž je jí poskytována odpovídající ochrana s touto registrací spojená. Ačkoliv
určitou ochranu nezapsaného označení umožňuje i zákon o ochranných známkách v § 7
odst. 1 písm. g v rámci podání námitek, není to dostatečná ochrana i z toho důvodu, že
2

LOCHMANOVÁ, Ludmila, 1997, op. cit. s. 57-63.
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je nutné dokazovat užití na trhu tohoto označení d íve, než byla podána napadená
p ihláška, a dokázat užití známky ve větším než místním dosahu. K tomu více v kapitole
3. této práce.
Proto je důležité myslet v p ípadě tvorby značky na to, jakým způsobem ji budu
využívat. Nicméně je důležité podotknout, že i p es nižší míru ochrany není vždy nutné
registrovat označení jako ochrannou známku. Ztotožňuji se s názorem JUDr. Šulcové,
že je vhodné značku registrovat až v p ípadě dlouhodobějšího budování značky a
poskytování takto označených produktů ve větším místním rozsahu. A samoz ejmě
v p ípadě, kdy by jiný subjekt započal moji značku užívat nebo napodobit.3 Vezmu-li
v úvahu taktéž finanční náklady na registraci, p ípadnou odbornou právní pomoc a také
delší p ihlašovací proces, který obvykle trvá témě rok, doporučila bych každému
subjektu zvážit, zda užívané označení skutečně plní funkce ochranné známky a zda je
t eba ho registrovat.
2.3.

Zat ídění ochranné známky v rámci duševního vlastnictví

K obecnému pochopení institutu ochranné známky může napomoci její za azení
v rámci duševního vlastnictví a konkrétněji v rámci vlastnictví průmyslového. Ačkoliv
pojem duševního vlastnictví není v právním ádu ČR definován, lze nalézt v čl. II
Úmluvy o z ízení Světové organizace duševního vlastnictví demonstrativní výčet práv,
která se adí pod pojem duševní vlastnictví, a tím ho vykládají. Podíváme-li se na tento
výčet práv, která jsou zde obsažena, můžeme jej rozdělit do dvou skupin.
Nejprve jsou vyjmenována práva autorská a práva související s právem autorským.
Jedná se o práva k literárním, vědeckým a uměleckým dílům a práva k výkonům
výkonných umělců, ke zvukovým záznamům a k rozhlasovému vysílání. Ochranu těmto
právům poskytuje v právním ádu ČR autorský zákon.
Druhou skupinu tvo í p evážně práva průmyslového vlastnictví. Jedná se o práva
k průmyslovým vzorům, k vědeckým objevům a vynálezům, k označením původu,
k obchodním známkám, názvům či značkám. P edmět ochrany průmyslového
vlastnictví vymezuje taktéž mezinárodní dokument, a to Pa ížská úmluva na ochranu
průmyslového vlastnictví v čl. 1. Mimo obdobný výčet průmyslových práv jako jsou

3

https://mladypodnikatel.cz/jindra-sulcova-radi-jak-a-proc-si-zaregistrovat-ochrannou-znamku-t12657
[cit. dne 10. 2. 2017].

8

průmyslové vzory, užitné vzory, patenty na vynálezy, označení původu, obchodní
známky či známky služeb, tato úmluva pod pojem průmyslového vlastnictví zahrnuje
také zemědělský a těža ský průmysl a všechny umělé a p irozené výrobky (nap . obilí,
víno, dobytek, nerosty, květiny a další). Dovoluji si namítnout, že v rámci obecně
pojatých definic průmyslového vlastnictví je tento výčet velmi extenzivně pojatý, kdy
nepovažuji za zcela správné za adit pod definici průmyslového vlastnictví p irozené či
umělé výrobky, které nesplňují základní požadavek nehmotné povahy p edmětu
průmyslového vlastnictví ani požadavek průmyslové využitelnosti, jelikož už se jedná o
cílový výrobek.
Česká právní úprava nemá zákonnou definici průmyslového vlastnictví, ovšem
v odborné literatu e se samoz ejmě vyskytují. Za velmi jasnou a vypovídající považuji
definici Mgr. Karla Špindlera, který uvádí, že ,,Průmyslové vlastnictví představuje
souhrn zvláštních absolutních subjektivních práv k nehmotným statkům průmyslově
využitelným a jejich právní ochranu. Předmětem průmyslového vlastnictví jsou podle
tohoto vymezení vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových
výrobků a odrůdy rostlin, dále ochranné známky, označení původu a zeměpisná
označení a obchodní firmy.‘‘4
Ochrannou známku tak lze za adit do práv k průmyslovému vlastnictví vzhledem
k její průmyslové využitelnosti. A dále je možné ji za adit do skupiny práv na označení,
a to zcela analogicky s označením původu, zeměpisným označením či jiným
nezapsaným označením.5
2.4.

Funkce ochranné známky a jejich význam

Jednotlivé funkce ochranné známky jsou odvozeny od jednotlivých požadavků,
které musí, nebo by měla, ochranná známka splňovat, aby za ochrannou známku byla
považována a aby jí byla poskytnuta p íslušná ochrana v rámci právního ádu ČR. Jedná
se zejména o funkci rozlišovací, garanční, stimulační, propagační, soutěžní, certifikační
a ochrannou.

ŠPINDLER, Karel. Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví, Praha:
LexisNexis CZ, 2007, s. 52.
5
JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví, Praha:
Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 27.
4
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2.4.1. Rozlišovací funkce
Jedná se o základní funkci ochranné známky, která je patrná již ze zákonného
požadavku v § 1 zákona o ochranných známkách, kdy označení musí být způsobilé
odlišit výrobky a služby dvou různých osob. Jedná se tak nejen o její funkci, ale také
pojmový znak. Hlavní význam ochranné známky je spat ován právě v tom, že pomáhá
spot ebiteli p i výběru mezi stejnými druhy výrobků či služeb. Ochranná známka
umístěna na výrobku či tvar výrobku rozlišuje mezi sebou jednotlivé výrobce a
spot ebiteli tím výrazně ulehčuje práci p i výběru mezi jednotlivými výrobci. Význam
této funkce je velmi významný v důsledku rostoucího počtu výrobků a služeb, které jsou
na trhu výrobci a poskytovateli služeb nabízeny.
2.4.2. Garanční funkce
Tato funkce úzce souvisí s funkcí rozlišovací. Výrobce, který poskytuje kvalitní
zboží s určitými vlastnostmi, garantuje ochrannou známkou tyto vlastnosti a
odpovídající kvalitu. Spot ebitel pak v p ípadě výběru bude vědět, že vybere-li si zboží
takto označené, může p edpokládat stejnou kvalitu tohoto zboží i p íště a nebude
vyhledávat zboží konkurence.
2.4.3. Certifikační funkce
Certifikační funkce bývá zaměňována s výše uvedenou garanční funkcí, p ípadně
jsou tyto funkce považovány za synonyma. Ovšem rozdíl spočívá v tom, že tato
certifikační funkce určité vlastnosti výrobku či služby garantuje p ímo potvrzením
p íslušného ú adu nebo jiné instituce. Zatímco garanční funkce pouze garantuje, že pod
stejnou ochrannou známkou se skrývá určitý výrobce a určitá kvalita výrobku.
2.4.4. Stimulační funkce
K tomu, aby spot ebitelé byli věrni jedné značce a výrobky či služby takto označené
kupovali a vybírali mezi ostatními konkurenty, je nutné si garantované vlastnosti udržet.
Udrží-li výrobce takové vlastnosti a nejlépe je bude nadále vylepšovat, zaručí se mu tím
zvýšená poptávka po produktech, rostoucí význam a hodnota jeho ochranné známky na
trhu. Naopak tomu bude, když výrobce, nap . s úmyslem snížit náklady na výrobu, sníží
kvalitu svého výrobku. Takové chování bude mít za následek ztrátu poptávky po jeho
zboží a znevýhodnění jeho pozice na trhu.
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2.4.5. Propagační funkce
Význam této funkce je nezanedbatelný, naopak v dnešní době velmi významně
stoupá. Z důvodu množství nabízených výrobků a služeb je snaha ze strany nabízejících
subjektů zvýšit poptávku po svém produktu a zviditelnit se na trhu. K tomu slouží
kromě označování takových produktů p edevším reklama. V tiskových, internetových či
televizních médiích se s reklamou a vyobrazením označení výrobků a služeb setkáváme
denně. A právě kvalitně zpracovaná ochranná známka, která je velmi dob e
zapamatovatelná a originální, se poté dostane do našeho povědomí velmi snadno. Také
podnikatelé si toho jsou velmi dob e vědomi a do propagace svojí ochranné známky
investují nemalé peníze. Pro ilustraci největším investorem do reklamy byla dle
monitoringu společnosti Nielsen Admosphere, a.s. v roce 2016 společnost Procter &
Gamble Czech Republic s.r.o., která investovala do svých značek (nap . Ariel, Jar,
Pampers, Tide, Gillette, Braun) v rámci reklamy pro rok 2016 témě 1,4 miliardy korun
českých.6 Z toho jednoznačně vyplývá, že podnikatelé si jsou velmi dob e vědomi toho,
že velké investice se do propagace jejich ochranné známky vyplatí.
2.4.6. Soutěžní funkce
Nemalou úlohu má ochranná známka také v rámci hospodá ské soutěže. Je
vyjád ením postavení svého vlastníka na trhu mezi dalšími soutěžiteli, čímž napomáhá
svému majiteli k získání a udržení soutěžní pozice vůči ostatním soutěžitelům. S tím
souvisí také fakt, že ochrannou známku je možné v rámci hospodá ské soutěže chránit
proti nekalosoutěžnímu jednání dle občanského zákoníku.
2.4.7. Kontrolní funkce
Kontrolní funkci plní ochranná známka u tzv. kolektivních známek7 související
s kontrolou jejího užívání jednotlivými členy sdružení či právnické osoby, které
ochrannou známku vlastní a užívají. U této ochranné známky se kontroluje, zda
jednotliví členové dodržují takové postupy a standardy, které musí produkt, aby mohl
být ochrannou známkou označen, splňovat.
6

http://www.nielsen-admosphere.cz/press/tz-televizni-reklama-dosahovala-v-roce-2016-rekordnichhodnot-darilo-se-i-ostatnim-mediatypum/ [cit. dne 10. 2. 2017].
7
Kolektivní známka je specifickým druhem ochranné známky, která byla zapsána pro právnickou osobu
či sdružení a v souladu se smluvním ujednáním ji mohou užívat jednotlivý členové či společníci této
právnické osoby či sdružení. Tato ochranná známka má za úkol p edevším deklarovat, že osoby užívající
tuto ochrannou známkou jsou členem či společníkem této právnické osoby či sdružení: HORÁČEK,
Roman a kol. Práva k průmyslovému vlastnictví, Praha: C.H. Beck, 2011, s. 425.
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2.4.8. Ochranná funkce
Má-li vlastník zaregistrovanou ochrannou známku, projeví se její ochrana v tom, že
užívat takovou ochrannou známku v souvislosti s vybranými výrobky a službami nesmí
nikdo jiný. Konkrétní ochrannou známkou může být označen výrobek určitého výrobce,
který je tak chráněn p ed neoprávněným užitím jeho ochranné známky. Samoz ejmě je
nutné zdůraznit, že není vyloučené poskytnout 3. osobě souhlas s jejím užíváním
nejčastěji prost ednictvím výhradní či nevýhradní licenční smlouvy nebo ochrannou
známku p evést na 3. osobu, kdy se již bude p evádět nejen právo užívání, ale také
vlastnické právo k ochranné známce.
2.5.

Druhy ochranných známek

2.5.1. Základní druhy ochranných známek
Ochranné známky je možné dělit podle mnoha různých kritérií (barva provedení,
místo zápisu, obor podnikání, osoba vlastníka, způsob podle typů užití apod.). Ovšem
obecně auto i odborných publikací uvádí podrobně p edevším základní druhy dle formy
ochranné známky. Těmi jsou slovní, obrazové, kombinované a prostorové ochranné
známky.
2.5.1.1.

Slovní ochranné známky

Tento druh ochranné známky může být tvo en slovem nebo více slovy (nap .
KOFOLA, ŠKODA AUTO), ale chráněn může být i slogan či věta (nap . ,,CEDOKNEJLEPSI DOVOLENA POD SLUNCEM‘‘). Kromě slov je možné užít jako
ochrannou známku také čísla či shluk písmen nebo čísel (nap . ,,BMW‘‘).
Chráněno je poté slovní (číselné) označení a ne jeho grafické ztvárnění. Zde je
významný rozdíl v ochraně tohoto druhu ochranné známky, jelikož slovní označení pak
bude chráněno i v p ípadě jiného grafického znázornění (jiný typ písma, velikost apod.),
zatímco ostatní druhy ochranných známek (zejména obrazové, kombinované,
prostorové) musí být užity p esně v takovém vyobrazení, jaké je použito v p ihlášce a
následně zapsáno.
O to více je t eba dbát na vhodně vybraná slova (či písmena a číslice) pro konkrétní
označení, které bude originální, pro spot ebitele zapamatovatelné, jednoduché,
srozumitelné, vhodně zvolené k vybraným výrobkům či službám a bude svým
12

způsobem moderní i po delší dobu užívání. Lze použít běžně užívaná slova, slova
odvozená od výrobků, která budou takto označena, či zcela fantazijní sestavy písmen a
čísel. Považuji za velmi vhodné užívat cizí slova, která jsou mezinárodně známá a
srozumitelná, a to p edevším v p ípadě budoucí expanze výrobků či služeb mimo ČR.
Ochranná známka bude poté lépe zapamatovatelná i v dalších zemích (nap .
,,DENTAL‘‘, ,,DENT‘‘ pro výrobky ústní hygieny).
Užitá slova nesmí být urážející či hanlivá. Za hanlivé označení ovšem může být
považováno i takové označení, které samo o sobě sice hanlivé není, ale může být
v hanlivém smyslu užito a takto spot ebiteli vnímáno. V odvolacím ízení sp. zn. ÚPV
O-198168 ze dne 2. 3. 2006 ve věci ,,POST COITUM‘‘ p ihlašovatel tohoto označení
namítal, že se jedná o odborný latinský výraz stavu organismu člověka a že běžný
spot ebitel tomuto latinskému výrazu nerozumí, p ípadně si jej spojí se stejnojmenným
filmem. Odvolací orgán dal sice p ihlašovateli za pravdu, že samotný výraz urážlivý
není, ovšem v hanlivém smyslu může být spot ebitelem vnímán. Navíc toto označení
bylo velmi nevhodně zvoleno k druhu výrobků. Jednalo se totiž o výrobky pro děti,
hračky, sportovní náčiní, kosmetiku či potraviny a nápoje. V závěru odvolací orgán
navíc poukázal na nesplnění podmínky způsobilosti odlišit výrobky a služby, kdy ze své
podstaty nemá rozlišovací schopnost. Tento výraz pouze upoutá pozornost běžného
spot ebitele svým (lascivním) významem. Proto orgán zamítl odvolání p ihlašovatele,
jelikož označení ,,POST COITUM‘‘ nesplňuje ani základní podmínku pro to, aby mohlo
být za ochrannou známku vůbec považováno.8 Nicméně se domnívám, že i kdyby
splňovalo zákonnou podmínku způsobilosti odlišit zboží od jiného, bylo by odvolacím
orgánem zamítnuto. A to už jen pro rozpor s dobrými mravy v souvislosti s vybranými
výrobky a službami, kdy by bylo velmi nevhodné, aby takto byly označovány výrobky
pro nejmenší či potraviny.
Zajímavou otázku p edstavují slovní označení, která jsou provedena nap . čínskými
znaky či Braillovo slepeckým písmem. Dle komentá e k zákonu o ochranných
známkách je stanovena podmínka p edložení p episu znění takového označení, kdy
bude p edmětem ochrany skutečnost vyjád ení v klasické abecedě a ne jeho prostorové

Rozhodnutí p edsedy ÚPV ze dne 2. 3. 2006, sp. zn. ÚPV O-198168, dostupné z: https://isdv.upv.cz/
[cit. dne 11. 2. 2017].
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provedení. Nebude-li p edložen p epis, bude se považovat takové označení za
obrazové.9
2.5.1.2.

Obrazové ochranné známky

Obrazová ochranná známka je nejstarší formou označování produktů. Může být
tvo ena kresbou, geometrickým obrazcem či jiným grafickým provedením. Je-li
provedena barevně, jsou takto chráněny i užité barvy. Ochranná známka pak musí být
v tomto barevném rozlišení užívána, jinak by jí nebyla v p ípadě nesprávného užití
poskytnuta p íslušná ochrana.
Kromě podmínky rozlišovací, určité míry originality, zapamatovatelnosti a
p edpokladu dlouhodobé módnosti, je zde navíc kladen důraz na technickou stránku
takového označení. Takové označení musí být rozlišitelné i p i změně velikosti
v p ípadě tisku nebo jiného provedení na různé materiály. V opačném p ípadě by to
mohlo znamenat zvýšení výrobních nákladů na straně výrobce, jelikož by bylo obtížné
aplikovat složitou kresbu s mnoha detaily na menší obaly.
2.5.1.3.

Kombinované ochranné známky

Jak sám název napovídá, jedná se o kombinaci prvků obrazových, slovních a taktéž
prostorových druhů ochranných známek. V posledním p ípadě je typickým p íkladem
láhev s etiketou, kdy je kombinována prostorová známka s obrazovou či slovní. Je t eba
vhodně zvolit textovou a grafickou část (p ípadně prostorovou část) tak, aby jednotlivé
části vzájemně ladily a vytvo ily výslednou ochrannou známku, která bude působit
celistvým dojmem. Tvorba kombinované ochranné známky je bezesporu náročnější a
nákladnější. Na druhou stranu je méně pravděpodobné, že bude namítána její
zaměnitelnost s jinou ochrannou známkou, a průběh zápisu do rejst íku ochranných
známek bude o to snazší. Navíc se domnívám, že výrobek, který je z podstatné části
tvo en ochrannou známku a plní jako celek rozlišovací funkci, bude mít i do budoucna
silnou schopnost odlišit se od ostatních podobných výrobků a tím získá výhodu oproti
jiným méně nápadným ochranným známkám.

HORÁČEK, Roman a kol. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon
o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví:
komentář. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 4.
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V kombinaci prvků může p edstavovat dominantní prvek slovo, které je ve většině
p ípadů grafickým prvkem doplněno či zvýrazněno. Nebo může být výraznější součástí
označení grafický prvek a text je pouze doplňuje.
V České republice je za účelem zápisu a následné ochrany kombinovaná ochranná
známka posuzována vždy jako jeden celek, i když se teoreticky skládá z více prvků. Ale
je samoz ejmě možné nechat si navíc zaregistrovat jednotlivé části kombinované
ochranné známky, budou-li splňovat podmínky pro zápis takové ochranné známky. To
bych doporučila p edevším v p ípadě, že i jednotlivé části této ochranné známky plní
rozlišovací funkci a je pravděpodobné, že se stanou p íznačnými pro vlastníka
kombinované ochranné známky.
2.5.1.4.

Prostorové ochranné známky

Prostorové ochranné známky se liší od výše uvedených svojí trojrozměrností. P ímo
v § 1 zákona o ochranných známkách je zmíněna možnost ochrany takového označení,
kde je ečeno, že tvar výrobku či obal může být ochrannou známkou. Může se jednat o
tvary lahví, krabic, flakónů nebo tvar potravin či léku.
V souvislosti s ochranou prostorové ochranné známky je důležité, že rozhodný je
v p ípadě sporu o zaměnitelnost pouze tvar p ihlašované ochranné známky a ne barevná
úprava a grafické zpracování tvaru. Tento názor byl vysloven v rozsudku Městského
soudu v Praze, č. j. 7 Ca 225/200Ř ze dne 7. 4. 2010. Porovnávány byly dvě cigaretové
krabičky ve tvaru osmibokého hranolu od dvou různých výrobců a byla zkoumána
možnost jejich zaměnitelnosti u spot ebitele. Soudem bylo shrnuto, že sice grafické
provedení od sebe krabičky odlišit může, ovšem nezamezí možné asociaci spot ebitele,
který může p edpokládat, že se jedná o toho samého výrobce cigaret, který vyrábí
cigarety pouze pod vícero značkami. Tím by byl klamán, kdy by v rámci tak
specifického tvaru obalu očekával stejné vlastnosti a původ zboží, a to p edevším
v p ípadě tak specifického obalu, který se běžné u cigaret nevyskytuje.10
K ochraně prostorové známky je nutné podotknout, že může dojít k prolínání
ochrany prostorové ochranné známky a průmyslového vzoru a také ke kolizi. Ačkoliv
průmyslový vzor plní odlišnou základní funkci v rámci průmyslového vlastnictví, kdy
Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2010, č. j. 7 Ca 225/200Ř, p evzato z: Horáček a kol.,
Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. 2. díl, Praha: C.H. Beck,
2011, s. 458-459.
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jeho rysem je p edevším užitečnost a průmyslová využitelnost, u ve ejnosti také plní
funkci estetického vjemu a může být vnímán jako označení výrobku. K p ípadné kolizi
starší ochranné známky a novějšího průmyslového vzoru z důvodu možné
zaměnitelnosti se Nejvyšší správní soud ve věci č.j. 7 As 53/200Ř-158 ze dne 31. 3.
2009 vyjád il, že ,,Výkon práv k dříve registrované ochranné známce může být dotčen
registrací průmyslového vzoru, jde-li u průmyslového vzoru o takovou vnější úpravu
výrobku, že by tento výrobek činila zaměnitelným s výrobkem označeným dřívější
ochrannou známkou.‘‘11 Je ovšem možné, aby se průmyslový vzor následně stal i
ochrannou známkou, bude-li splňovat podmínku rozlišovací schopnosti a vzájemně se
doplňující ochrany ochrannou známkou a tímto vzorem. Toto prolnutí ochrany je navíc
výhodné v tom, že ochranná známka může poskytnout v p ípadě obnovy zápisu po
každých deseti letech nekonečnou ochranu narozdíl od průmyslového vzoru, u kterého
je stanovena doba ochrany 5 let od data podání p ihlášky a prodlužována může být na
max. dobu 25 let. Domnívám se, že aktuální zákonná úprava ochranné doby
průmyslového vzoru je krátká. A to z toho důvodu, že i p i jeho tvorbě je t eba tvůrčí
duševní činnosti, jako tomu je u ochranné známky. Doporučila bych proto vlastníku
úspěšného a zažitého průmyslového vzoru registraci jako prostorovou ochrannou
známku, což mu do budoucna umožní dlouhotrvající ochranu takového p edmětu
průmyslového vlastnictví.
2.5.2. Zvláštní druhy ochranných známek
V p edešlé kapitole byly uvedeny základní druhy ochranných známek podle formy,
které jsou v praxi nejvíce užívané. Nicméně existují další druhy, které jsou sice užívány
méně často, nicméně plní svoji funkce neméně dob e. Dovoluji si jako jeden z druhů
uvést taktéž čichovou a zvukovou ochrannou známku, které sice prozatím nejsou
v praxi uznávány jako ochranné známky, ovšem je velmi pravděpodobné, že
v budoucnu bude poskytnuta ochrana i těmto druhům ochranných známek. A to
p edevším z toho důvodu, že v rámci úpravy ochranných známek na mezinárodní úrovni
a úrovni EU dochází k postupnému rozši ování možností zápisu těchto druhů
v souvislosti s požadavkem trhu, a proto v rámci harmonizace zákonodárství bude t eba
do budoucna odpovídající opat ení p ijmout.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 200ř, č.j. 7 As 53/200Ř-158, dostupné z:
http://www.nssoud.cz/ [cit. dne 12. 2. 2017].
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Považuji za nutné, aby z důvodu stále se zvyšujícího množství druhů výrobků a
služeb a zvyšující se konkurence mezi výrobci a poskytovateli na trhu, uzpůsobit právní
úpravu ochranných známek v ČR tak, aby mohla flexibilně poskytovat podnikatelům
nové možnosti, jak si mohou označit své produkty. K tomu je t eba nejen teoretická
zákonná právní úprava, kterou dle mého zákon o ochranných známkách a související
p edpisy v zásadě splňují (nap . demonstrativním výčtem druhů ochranných známek),
ale p edevším flexibilní p ístup a postoj ÚPV, se kterým se, jak je pojednáno dále,
aktuálně moc nesetkáváme.
2.5.2.1.

Barva

Barva sama o sobě může být považována za ochrannou známku, jak napovídá sama
zákonná úprava v § 1 zákona o ochranných známkách. Možnost registrovat si pro
výrobky či služby pouze barvu jako takovou je zakotvena teprve v současné zákonné
úpravě. Minulá úprava samotnou barvu za ochrannou známku nepovažovala a
neuznávala, jak je patrné ze samotné dikce § 1 zákon č. 137/1řř5 Sb., zákon o
ochranných známkách, která stanovila, že ochrannou známkou mohla být pouze
označení složená ze slova či písmena, čísla, kresby, tvaru výrobku nebo obalu a jejich
kombinace.
I p es možnost registrovat si barvu pro své výrobky či služby není jednoduché
registraci a následnou ochranu získat. Je z ejmé, že musí být zachována možnost užití
barev (p edevším těch základních) pro ostatní p ihlašovatele, a proto je p iznání pouhé
barvy jako ochranné známky velmi náročným procesem pro p ihlašovatele, který musí
prokázat dostatečnou rozlišovací způsobilost takto označovaných výrobků pro
průměrného spot ebitele. Za průměrné spot ebitele jsou dle rozhodnutí odvolacího
orgánu ÚPV považováni ,,současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží
nebo služeb, pro které se přihlašované označení užívá, nebo osoby zapojené do
distribuční sítě daného druhu zboží nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající
se daným druhem zboží nebo služeb, pro které se přihlašované označení užívá.‘‘ 12 Je
proto důležité si uvědomit, že není průměrným spot ebitelem pouze osoba, která daný
druh výrobku či služby nakupuje a využívá, ale také osoba, která se pouze pohybuje
v etězci distribuce zboží či služby nebo se zabývá p edmětným druhem výrobku či

Rozhodnutí p edsedy ÚPV ze dne 26. 4. 2010, sp. zn. ÚPV O-454402, dostupné z: https://isdv.upv.cz/
[cit. dne 11. 2. 2017].
12
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služby. Pojem průměrného spot ebitele je tak velmi široký. V tomto ízení dále odvolací
orgán shrnul, jaké další podmínky musí p ihlašovaná barva splňovat, p edevším jedná-li
se o odstín barvy základní. Na takový odstín jsou samoz ejmě kladeny mnohem vyšší
nároky, než by byly kladeny na odstíny méně užívaných barev. V této věci odvolací
orgán zamítl zápis odstínu modré barvy pro výrobky z čokolády a zmrzlinu, kdy na
takový odstín základní barvy je kladen zvýšený požadavek rozlišovací způsobilosti a
originality odlišné od jiných výrobců stejného zboží. A to mimo jiné vzhledem
k tradičnímu výrobci s čokoládovými produkty označenými taktéž modrou barvu a
čty cípou hvězdou. Rozlišovací schopnost tak není splněna, když relevantní ve ejnost
není schopna odlišit výrobky určitého subjektu od druhého na základě barvy. Navíc
v p ípadě základní barvy, kterou modrá bezesporu je, je možné získat její ochranu
teprve následkem dlouhodobého užívání, což p ihlašovatel nesplňoval. Dále odvolací
orgán konstatoval, že modré označení u čokoládových výrobků často bývá spojováno
s druhem čokolády, kdy modrá barva označuje mléčnou čokoládu a nap íklad červená
symbolizuje ho kou čokoládu. Obdobně se vypo ádal se zbývajícím druhem produktů
p ihlašovatele, zmrzlinou, kdy modrá u zmrzliny symbolizuje led a chlad, a není tak
specifickým označením pro konkrétního výrobce. S takto zvolenými barvami by
spot ebitel barvu nevnímal jako samostatné označení, které by mělo identifikovat
původce výrobku. Navíc v tomto p ípadě, kdy p ihlašovatel používal p i prezentaci
svých výrobků více odstínu modré a ne pouze jeden odstín.13
Z výše uvedeného plyne, že získání barvy jako samostatné ochranné známky je
velmi náročné a úspěšná registrace stojí p edevším na prokázání dlouhodobého užívání
v p ípadě odstínů barev základních a vhodném výběru odstínu barvy vzhledem
k vybraným produktům.14 Ovšem poda í-li se p ihlašovateli barvu p ihlásit, má vysokou
šanci postupně vybudovat velmi silnou značku. To lze demonstrovat na snad jedné
z nejznámějších a nejúspěšnějších zaregistrovaných barev – odstínu světle fialové pro
výrobce čokolády Milka.

Rozhodnutí p edsedy ÚPV ze dne 26. 4. 2010, sp. zn. ÚPV O-454402, dostupné z: https://isdv.upv.cz/
[cit. dne 14. 2. 2017].
14
Barvu musí p ihlašovatel p ihlásit ke konkrétnímu odstínu, a to prost ednictvím jednoho ze vzorníků
barev (PANTONE, CMYK, barevná stupnice RAL): Horáček a kol., 2011, op. cit. 366.
13
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2.5.2.2.

Čichová ochranná známka

Čichovou ochrannou známku není aktuálně možné v ČR registrovat a ÚPV jasně
stanoví, že čichová ochranná známka je vyloučena z ochrany.15 Vyplývá to p edevším
z požadavku § 1 zákona o ochranných známkách, který stanoví požadavek grafického
znázornění, kdy se má za to, že vůni nelze graficky znázornit.16 ÚPV se p iklání
rozsudku SDEU ze dne 12. 12. 2002, sp. zn. C-273/00, kdy nelze užít ani graficky
znázornitelného chemického vzorce dané vůně, jelikož by se jednalo pouze o
charakteristiku látky. Dle tohoto rozhodnutí se dále nelze spokojit ani s jejím popisem,
který nebude nikdy úplně p esný a objektivní, či s uložením vzorku vůně, který by nebyl
trvanlivý a nezaručil by stálost vůně, p ípadně s kombinací těchto možností.17 Obecně
lze íci, že postoj ÚPV v oblasti p ihlašování nových druhů ochranných známek je
značně rigidní.
Průlom ovšem zanedlouho v národní úpravě může nastat, a to v souvislosti
s evropskou úpravou ochranných známek, která velmi zásadně mění dosavadní úpravu.
Zejména v souvislosti s Na ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 a
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. 12. 2015, kdy tato
evropská úprava nevyžaduje podmínku grafického znázornění. Odstranění tohoto
požadavku je velmi významnou změnou, která se dle mého názoru výrazně projeví
právě p i zápisu zvláštních druhů ochranných známek, kdy v čl. 3 této směrnice je
stanoveno, že ,,Ochrannou známkou může být jakékoli označení, zejména slova, včetně
osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvar výrobku nebo obal výrobku,
nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé: odlišit výrobky nebo služby jednoho
podniku od výrobků či služeb jiných podniků a být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který
příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany
poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.‘‘ P edevším je významné, že je p ímo zmíněn
zvuk jako označení způsobilé k zápisu do rejst íku ochranných známek. Tento článek
směrnice mají výše uvedené členské státy povinnost implementovat do své právní
úpravy dle čl. 54 o. 1 této směrnice do 14. ledna 2019.

Brožura-OCHRANNÉ ZNÁMKY, 2016, dostupné z: https://isdv.upv.cz/ [cit. dne 15. 2. 2017].
Také dle komentá e není možné čichovou známku uznat z důvodu těkavosti látek a následnému snížení
rozlišovací způsobnosti: HORÁČEK, Roman. 2015, op. cit. s. 3.
17
Rozsudek SDEU ze dne 12. 12. 2002, sp. zn. C-273/00, dostupné z: http://curia.europa.eu/
[cit. dne 15. 2. 2017].
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Z vyvíjející se evropské úpravy tak vyplývá, že se možná bude úprava a možnost
zápisu čichových ochranných známek postupně vyvíjet i v rámci ČR, a to p edevším
z důvodu zrušení grafické znázornitelnosti p ihlašovaného označení. Tím bude dána
p ihlašovateli možnost, aby vhodným způsobem p edložil p íslušnému ú adu
p ihlašované čichové označení. Ovšem vezmu-li v potaz současný postoj ÚPV
k p ihlašování nových druhů ochranných známek, domnívám se, že p ihlásit čichovou
ochrannou známku, i p es zrušení povinnosti grafického znázornění, bude velmi
náročné. Vhodné by zajisté bylo vytvo it jednotné pokyny a postupy, jak takový druh
ochranné známky zaregistrovat. Tedy kromě chemického vzorce poskytnout popis vůně
a její vzorek, který by byl uložen u ÚPV. Tím by byla zaručena částečná ochrana i
takové ochranné známce.
2.5.2.3.

Zvuková ochranná známka

Zvuková ochranná známka v našem právním ádu nemá oporu, a to z důvodu
nemožnosti jejího grafického znázornění. Stejně tak problematická se může jevit různá
interpretace zvukového označení. Nicméně není nemožné si zvukové označení
zaregistrovat. Má-li rozlišovací způsobilost a je zobrazeno v podobě notového zápisu,
není důvod, aby takový zápis nebyl p ihlášen jako obrazová ochranná známka. Otázkou
zůstává, zda by byla chráněna i následná interpretace takové obrazové známky. Zde se
souhlasím s názorem, že v takovém p ípadě bude chráněno pouze vyobrazení ochranné
známky.
Ačkoliv je nyní zvuk jako takový nemožné zaregistrovat v ČR, v budoucnu tomu tak
nebude, a to s ohledem na Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424,
která, jak je ečeno o kapitolu výše, v definici uvádí zvuk jako jeden z možných druhů
ochranných známek. Navíc není tak technicky náročné zajistit zápis takové ochranné
známky, jak by tomu mohlo být nap . u ochranné známky čichové. Budou-li ÚPV
vytvo eny podmínky a pokyny, jak zaregistrovat zvukovou ochrannou známku, nevidím
důvod, proč by se měl ÚPV obávat zápisů tohoto druhu ochranných známek.
Domnívám se, že v důsledku rozvíjející se hospodá ské soutěže a narůstajícího
množství produktů a výrobků je vhodné, aby možnosti odlišování výrobků byly
rozši ovány, a zvukové známky pro to mohou být zajímavým a účinným nástrojem.
V dnešní době jsou p edevším reklamní znělky u produktů běžné a dovolím si íct, že
jsou způsobilé odlišit výrobce či poskytovatele služeb velmi dob e. To ukazuje také
20

praxe v EU, kdy jsou zvukové ochranné známky zapisovány v podobě vyobrazení
zvukového záznamu či notového zápisu, p ípadně doplnění slovní. Kup íkladu velmi
známá znělka

etězce obchodu HORNBACH, která je známá taktéž českým

spot ebitelům, je zaregistrována u EUIPO v podobě obrazu zvukového záznamu a
s doplněním: Zpívaná slova "Yippie ja ja Yippie Yippie Yeah".18 Dovolím si tvrdit, že i
spot ebiteli, který tento etězec nenavštěvuje, je znělka spojená právě s tímto obchodem
velmi dob e známá.

P ihláška č.: 009274242 ze dne 26. 7. 2010, vedená u EUIPO, dostupné z: https://www.tmdn.org/
[cit. dne 16. 2. 2017].
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3. Systém ochrany v právním ádu České republiky
3.1.

Ochrana poskytovaná ÚPV

3.1.1. Ú ad průmyslového vlastnictví
ÚPV je úst edním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví
v České republice. ÚPV má sídlo na Praze 6 v Bubenči. V čele ú adu je p edseda, který
je jmenován a odvoláván vládou.19
ÚPV je zamě en nejen na oblast známkového práva, kdy vede rejst ík ochranných
známek a poskytuje jim náležitou ochranu. Ovšem rozhoduje, jak vyplývá i z jeho
názvu, také o poskytování ochrany na další p edměty práva průmyslového vlastnictví,
jako jsou patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových prvků,
označení původu a vede p íslušné rejst íky.
Spolupracuje ve věcech průmyslového vlastnictví na mezinárodní úrovni,
komunikuje s p íslušnými národními organizacemi a ú ady v jiných státech a podílí se
na zp ístupňování informací o průmyslovém vlastnictví široké ve ejnosti. 20
3.1.2. Ochranné známky požívající ochranu v ČR
Zákon o ochranných známkách v § 2 stanoví, jaké ochranné známky jsou na území
ČR chráněny. V důsledku členství ČR v EU, v mezinárodních organizacích
zabývajících se průmyslovým právem a p istoupení k mezinárodním smlouvám
upravujícím zápisy mezinárodních ochranných známek je pot ebné právně upravit, aby
ochrana byla poskytována nejen ochranným známkám p ihlášeným u ÚPV v ČR.
Dle § 2 písm. a zákona o ochranných známkách ochrany požívají tzv. národní
ochranné známky. Národními ochrannými známkami se mají na mysli ochranné
známky p ihlášené pro území ČR a zapsané v rejst íku ochranných známek, který vede
ÚPV.
Dalšími označeními, která požívají ochrany na území ČR, jsou tzv. mezinárodní
ochranné známky. Ty zákon o ochranných známkách v § 2 písm. b označuje jako
ochranné známky, které jsou s účinky pro ČR zapsány v rejstříku vedeném

19
20

§ 1o. 3 zákona o opat eních na ochranu průmyslového vlastnictví.
Informace p evzaté z: http://upv.cz/ [cit. dne 15. 2. 2017].
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Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky ve
smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek
nebo Protokolu k Madridské dohodě.21
Chráněny jsou na území ČR dle § 2 písm. c zákona o ochranných známkách také
ochranné známky Evropské unie zapsané v rejst íku EUIPO se sídlem ve španělském
Alicante.22 Tyto ochranné známky jsou po zápisu platné a chráněné ve všech členských
státech EU. Ochranu jim tedy poskytuje taktéž ČR.
Poslední ochrannou známkou, které je poskytována ochrana na území ČR, je dle § 2
písm. d zákona o ochranných známkách tzv. všeobecně známá známka ve smyslu čl.
6bis Pa ížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (Pa ížská úmluva) a čl. 16
TRIPS. Ve smyslu ustanovení těchto mezinárodních dokumentů je takové známce
poskytována ochrana i p es fakt, že není formálně zapsána v rejst íku, a to z důvodu její
všeobecné známosti u p íslušných spot ebitelů, kte í zboží odebírají, nebo u jiných
osob, které se v této oblasti pohybují. Ovšem aby vlastník takového označení mohl
uplatnit práva z všeobecně známé známky, musí tuto její všeobecnou známost prokázat.
Prokazování se děje nejčastěji fakturami o prodeji takto označovaných výrobků,
anketou mezi p íslušnými spot ebiteli, doložením vyobrazení reklam a reklamních
kampaní, kde je viditelné označení, či jakýmkoliv jiným způsobem. Vlastnost
všeobecné známosti musí vlastník dokázat v každém ízení u každé namítané p ihlášky,
jelikož všeobecná známost je posuzována vždy ke konkrétnímu ízení. Je-li prokázána
všeobecná známost označení, má taková známka stejné procesní postavení jako
oficiálně zapsaná ochranná známka a vlastníku z ní vyplývají stejná práva. Je důležité
zmínit, že oprávněnou osobou nemusí být osoba sídlící či trvale bydlící na území ČR a
dle čl. 16 TRIPS se musí posuzovat všeobecná známost v p íslušném okruhu ve ejnosti
u konkrétního člena WIPO. Institut všeobecně známé známky tak rozši uje ochranu

Madridská dohoda a ze dne 14. dubna 1891 a Protokol k ní ze dne 27. června 1řŘř tvo í tzv. Madridský
systém p ihlašování mezinárodních ochranných známek. Tento systém spravuje WIPO prost ednictvím
Mezinárodního ú adu průmyslového vlastnictví a umožňuje na základě jedné p ihlášky podané u svého
vnitrostátního p íslušného ú adu zápis ochranné známky ve více zemích dle výběru p ihlašovatele:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/madrid-protocol#13.1 [cit. dne 17. 2. 2017].
22
Dovoluji si použít novou terminologii, která dle Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/2424 ze dne 16. 12. 2015 (kterým se mění na ízení Rady (ES) č. 207/200ř o ochranné známce
Společenství a na ízení Komise (ES) č. 2Ř6Ř/ř5, kterým se provádí na ízení Rady (ES) č. 40/ř4), kterým
se mění název z ochranné známky Společenství na ochrannou známku Evropské Unie a název Ú adu pro
harmonizaci ve vnit ním trhu (OHIM) na Ú ad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).
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takovým označením, která pat í k výjimce z pravidla, že ochrana je poskytována pouze
p ihlašovaným či již registrovaným označením.
3.1.3. Důvody odmítnutí ochrany
P ihlašované označení bude úspěšně zapsáno do rejst íku ochranných známek a
bude mu poskytnuta související ochrana v p ípadě, že zde nebudou existovat důvody
pro její odmítnutí. Důvody takového odmítnutí ochrany jsou dvojího druhu. Jednak jsou
to důvody absolutní, taxativně vymezené v zákoně, a jednak důvody relativní, ve
většině p ípadů uplatněné v rámci konkrétního ízení 3. osobami.
3.1.3.1.

Absolutní důvody

Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany jsou taxativně vymezeny v § 4 písm. a - m
zákona o ochranných známkách. Jedná se o negativní definici pojmu ochranné známky,
kdy takové p ekážky nelze (až na výjimky) p ekonat a nemůže se tak jednat o
ochrannou známku, které by byla poskytována p íslušná ochrana. ÚPV zkoumá tyto
důvody ve ejnoprávního charakteru ex offo p ed zve ejněním p ihlášky a zápisem
takového označení do rejst íku ochranných známek. Odmítnout p ihlášku lze také
částečně, kdy nap . pro část výrobků či služeb bude ochranná známka zapsána a pro část
nebude. Záleží pak na p ihlašovateli, zda bude chtít p ihlásit ochrannou známku alespoň
pro vybranou část.
3.1.3.1.1.

Ochranná známka ve smyslu § 1 zákona o ochranných známkách

Označení, která nemohou tvo it ve smyslu § 1 zákona o ochranných známkách
ochrannou známku, nebudou do rejst íku zapsána. Jedná se o základní kritérium
grafické znázornitelnosti, které musí označení splňovat, aby bylo schopné zápisu.
Typickým p íkladem takového označení, je nap . označení čichové či zvukové, které
v současné době nesplňuje podmínku grafické znázornitelnosti, a není možné ho v ČR
registrovat.
3.1.3.1.2.

Rozlišovací způsobilost

Rozlišení výrobků a služeb jednotlivých výrobců či poskytovatelů je základní funkcí
ochranné známky a je uvedeno jako druhý základní ,,stavební kámen‘‘ definice
ochranné známky. Chybí-li p ihlašovanému označení rozlišovací způsobilost, taktéž
bude odmítnuto. Označení proto musí být svým způsobem nové, originální, výrazné a
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vhodné vzhledem k druhu a povaze výrobků či služeb, které označuje. Za tzv.
nedistinktivní označení se považují označení složená pouze z číslice, písmena, běžných
obrazců, obrázků, které jsou běžné pro určitý výrobek (nap . vyobrazení diamantu u
výrobce s prsteny). Dále generická označení (nap . označení ,,OBLEČENÍ‘‘ na šatstvo),
pochvalná označení (nap . ,,SUPER‘‘, ,,EXTRA‘‘) a popisná označení hmotnosti, druhu
či jiné vlastnosti zboží (1 KG, BRUT, STANDARD). Taktéž jsou za nedistinktivní
považovány i původní ochranné známky, které zdruhověly, a v obecné mluvě je
považujeme za určitý výrobek (nap . ,,ŽILETKA‘‘).23 Rozlišovací způsobilost je nutno
posuzovat vždy ke konkrétním výrobkům či službám, proto je možné, že označení, které
by bylo jinak odmítnuto, může být u jiného druhu výrobku považováno za dostatečně
distinktivní. Je pravděpodobné, že označení ,,BLACKBERRY‘‘ pro mražené ostružiny
nebude plnit u spot ebitele rozlišovací funkci mezi ostatními výrobci, ovšem jinak tomu
je u prodejce telefonních p ístrojů, který užívá značku ,,BLACKBERRY‘‘ na takové
p ístroje.
Do rejst íku ochranných známek se dle § 4 písm. c zákona o ochranných známkách
nezapíše popisné označení, které je výlučně tvo eno pouze údajem o ,,druhu, jakosti,
množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo
poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností.‘‘ Tato označení jsou
posuzována stejně jako popisná označení uvedená výše, jedná se tak o rozvedení
nedostatku rozlišovací způsobilosti. Mezi tato označení pat í také údaje, které jsou
upraveny jinými právními p edpisy (tzv. ISO standardy, ČSN). Z principu je nelze užít
jako ochrannou známku, jelikož jsou samy o sobě označením druhu či jakosti dle
p íslušných právních norem. Může se jednat o značky kontrolní, záruční, technické či
puncovní.
Ale i p es výše ečené je možné získat ochranu na první pohled nedistinktivního
označení v p ípadě, že jako p ihlašovatel dokážu, že takové označení získalo
v obchodním styku k p ihlašovaným výrobkům rozlišovací způsobilost dlouhodobým
užíváním. Nap íklad je vyobrazováno na objednávkách, fakturách, cenících, výrobcích,
v propagačních materiálech apod. Jedná se o tzv. test p íznačnosti, který je upraven v §
5 zákona o ochranných známkách a vztahuje se na jinak nezpůsobilá označení dle § 4

23

SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví, Praha: LexisNexis, 2006, s. 130-131.
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písm. b, c, d zákona o ochranných známkách. Důkazní b emeno v takovém ízení zcela
nepochybně leží na p ihlašovateli.24
Do skupiny nezpůsobilé zápisu z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti je
možné za adit výluku dle § 4 písm. e zákona o ochranných známkách, ačkoliv je možné
ji za adit taktéž do skupiny ve ejnoprávních výluk. Jedná se p ípad dopadající
p edevším na prostorová označení, kdy je toto označení tvo eno výlučně tvarem
výrobku vyplývajícím z jeho povahy (nap . registrace tvaru vejce), nebo výrobku dává
podstatnou užitnou hodnotu (nap . tvar dětského dudlíku) či je nezbytný pro dosažení
technického výsledku (nap . šroubovací klíč).25 V opačném p ípadě by se mohlo stát, že
by p ihlašovatel takových prostorových označení získal monopol na výrobu běžného
výrobku. Tím by byla podstatně narušena samotná podstata ochranné známky, kdy
nemá zakázat vyrábět výrobky jinými výrobci, ale rozlišit pouze označení těchto
výrobků.
3.1.3.1.3.

Výluky ve ejnoprávní povahy

Označení tvo ené pouze z údaje či označení obvykle užívaného v běžném jazyce či
v poctivých obchodních zvyklostech nebude zapsáno jako ochranná známka. Typicky se
jedná o slova z běžné slovní zásoby (nap . CZ, CS, NET, WEB).
P ihlašované označení bude též vyloučeno ze zápisu, zjistí-li se rozpor mezi
označením a ve ejným po ádkem či dobrými mravy. Ve ejný po ádek v oblasti
známkoprávní lze definovat jako „stav věcí, vylučující či omezující nebezpečí veřejné
poruchy, tzn. poruchy způsobilé ohrozit kohokoli, přičemž obdobně jako v případě
dobrých mravů, i rozpor s veřejným pořádkem vyvolává v známkoprávní oblasti právní
následky v podobě překážky zápisné způsobilosti.‘‘26 Je z ejmé, že široká ochrana
zapsaných označení nemůže již ze své podstaty chránit označení odporující ve ejnému
po ádku, a proto se jedná o p ekážku absolutní povahy. Dobrým mravům odporují
p edevším označení neetická, nemorální, hanlivá, neslušná, ale i označení ve smyslu
nekalosoutěžního jednání dle občanského zákoníku, kdy se zcela určitě jedná o narušení
dobrých mravů hospodá ské soutěže. Definice § 4 písm. f zákona o ochranných
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. Ř. 2011č. j. 1 As 37/2011-211, dostupné z:
http://www.nssoud.cz/ [cit. dne 18. 2. 2017].
25
LOCHMANOVÁ, Ludmila, 1997, op. cit. s. 58.
26
TELEC, Ivo. Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, ve ejná morálka a ve ejný po ádek. In:
VÁLKOVÁ, Helena. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck,
2011, 19(1), s. 4.
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známkách se vztahuje i na užití oficiálních i hovorových názvů státních institucí, kdy by
bylo v rozporu s tímto ustanovením, aby byly takové názvy užívány v komerční sfé e
k označování výrobků či služeb, jelikož by to odporovalo samotnému institutu ochranné
známky, kdyby měla taková označení získat ve ejnoprávní ochranu.
Klamavost spočívající v povaze, jakosti či zeměpisném původu výrobku či služby je
důvodem pro odmítnutí zápisu takového označení. Za klamavé označení se považuje
takové, vyvolá-li u ve ejnosti nesprávnou p edstavu o jeho povaze, jakosti či původu.
Bude-li tak na svetru uvedeno označení ,,čistá vlna‘‘ a p itom půjde o směs textilních
látek či ,,belgická čokoláda‘‘ nebude pocházet z Belgie, bude se jednat o klamavé
označení. Klamavost se posuzuje i v p ípadě, kde je pouhá možnost klamání ve ejnosti,
i když ke klamání ve ejnosti skutečně nedošlo, jak vyplývá z p edmětného ustanovení.
V současné době je tedy tento pojem chápán velmi široce, ovšem má své hranice.27
Označení vín a jiných alkoholických nápojů, tvo ená zeměpisným údajem, aniž by
se jednalo o údaj místa původu výrobku, jsou klamavá a nebudou zapsána. Ochrana
těchto specifických výrobků vyplývá z čl. 23 TRIPS, který navíc stanoví, že nelze uznat
takové označení ani v p ípadech, kdy je skutečný původ na výrobku taktéž uveden, nebo
je-li označení doprovázeno slovy ,,TYP‘‘, ,,DRUH‘‘, ,,NAPODOBENINA‘‘, ,,STYL‘‘
apod. Vyšší ochrana poskytovaná těmto produktům se projevuje i v rozhodovací praxi
ÚPV. V rozhodnutí p edsedy ÚPV ze dne 2ř. 11. 2011 byla zamítnuta p ihláška
označení vín s odůvodněním, že i zastaralá a méně používaná slova jsou součástí slovní
zásoby a v p ípadě označení ,,MALTÉZSKÁ VÍNA‘‘ u vín nepocházejících z Malty si
sice průměrný spot ebitel asociuje takové označení spíše s ádem maltézských rytí ů,
ovšem také si může tento název asociovat s Maltou, respektive s p ídavným jménem
odvozeným od Malty, ačkoliv se nyní užívá tvar ,,maltský‘‘. Tím by byl klamán, jelikož
by si mohl myslet, že se jedná o víno pocházející z Malty.28 Tento názor se může zdát
poměrné p ísný, nicméně si troufám tvrdit, že v p ípadě klamání ve ejnosti u takových
specifických výrobků jako je alkohol, je nutné zvýšit ochranu spot ebitele.
Článek 6ter Pa ížské úmluvy stanoví další p ekážku zápisné způsobilosti
p ihlašovaného označení. Jedná se o užívání označení, které jsou, byť i z části, tvo ena
Bude-li označení obsahovat informaci o bezpochyby nep edpokládaném místu výroby, nebude se
jednat o klamavé označení, ale naopak o fantazijní označení: Rozhodnutí p edsedy ÚPV ze dne 4. 6.
2002, sp. zn. ÚPV O-156954, dostupné z: https://isdv.upv.cz/ [cit. dne 18. 2. 2017].
28
Rozhodnutí p edsedy ÚPV ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. ÚPV O-483620, dostupné z: https://isdv.upv.cz/
[cit. dne 18. 2. 2017].
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erby, vlajkami, symboly a jinými znaky státní svrchovanosti členských zemí,
mezivládních či mezinárodních organizací, kdy je alespoň jedna země členem Pa ížské
úmluvy, a k takovému označení nebyl dán p íslušným orgánem souhlas. Do této
skupiny pat í dále zkušební, puncovní, záruční či ú ední značky. Pa ížská úmluva dále
stanoví výjimku, kdy je možné takové označení užít. Může tomu tak být v p ípadě, kdy
takové označení nebude ve ejností spojováno s názvem mezinárodní/mezivládní
organizace, vlajkou, znakem, značkou apod. nebo nebude-li pro ve ejnost klamavé
v rámci možné asociace s danou organizací.
Vyloučena jsou i další označení, erby, emblémy či znaky, které nejsou zmíněné v čl.
6ter Pa ížské úmluvy. A to v p ípadě, jestliže je takové užití ve zvláštním ve ejném
zájmu a nebyl dán souhlas k užití takového označení danou organizací či orgánem.
Může se jednat o významné nadace či spolky, znaky šlechtických rodů apod.
Znaky vysoké symbolické hodnoty jsou též považována za označení, které nelze
zapsat jako ochranné známky. Jsou skupinou, která se může p ekrývat s výše
uvedenými označeními nezapsanými v čl. 6ter Pa ížské úmluvy.

adí se mezi ně

p edevším náboženské symboly, názvy nábožensky významných míst, relikvií či jména
svatých. Mohou jimi být také symboly, které by mohly být považovány za diskutabilní
či hanlivé vzhledem ke kulturní historii, určitému náboženství či vyznání. V p ípadě
sporu je věcí správního uvážení, zda dané označení obsahuje symbol vysoké hodnoty či
ne.29
P íčí-li se užívání označení jinému právnímu p edpisu či závazkům z mezinárodních
smluv, jimiž je ČR vázána, nebude zapsáno jako ochranná známka. Jiným právním
p edpisem se má na mysli ve ejnoprávní p edpis.30 Typickým p íkladem je užití
olympijských symbolů, které jsou chráněny zákonem č. 60/2000 Sb., zákon o ochraně
olympijských symbolik.

3.1.3.1.4.

Dobrá víra

Nebyla-li p ihláška ochranné známky zjevně podána v dobré ví e, nebude takové
označení zapsáno do rejst íku ochranných známek. Jedná se p edevším o p ípady, kdy
Rozhodnutí p edsedy ÚPV ze dne 15. 2. 2007, sp. zn. ÚPV O-433707, dostupné z: https://isdv.upv.cz/
[cit. dne 19. 2. 2017].
30
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jsou označení p ihlašována z tzv. spekulativních důvodů a jsou zapisována pouze za
účelem zisku p i jejím následném zpeněžení a ne z důvodu jejich užívání v poctivém
obchodním styku. Dobrá víra absentuje i u tzv. pirátských známek, kdy p ihlašovatel
sleduje p ihlášením a užitím ochranné známky parazitování na starší a úspěšné ochranné
známce. Parazitování na pověsti úspěšných výrobců je v dnešní době častým
problémem p edevším z důvodu dovozu levného zboží z cizích zemí, kdy na tom nesou
vinu ovšem i spot ebitelé sami, když radši dají p ednost levnému a nekvalitnímu
výrobku nežli značkovému výrobku za vyšší cenu.
Na pomezí absolutních a relativních důvodů neplatnosti lze uvést označení dle § 6
zákona o ochranných známkách, kdy ÚPV zkoumá tuto podmínku z ú ední povinnosti.
Jedná se o shodnost p ihlašovaného označení se starší ochrannou známkou p ihlášenou
či už zapsanou do rejst íku ochranných známek pro stejné výrobky a služby, nedá-li
vlastník či teprve p ihlašovatel k takovému zápisu souhlas. Za starší ochrannou známku
se považuje dle § 3 zákona o ochranných známkách zejména zapsaná ochranná známka,
byla-li d íve podána. Stejně tak p ihlášená ochranná známka, byla-li p ihláška d íve
podána (pouze bude-li zapsaná) a všeobecně známá známka, vznikla-li její ochrana p ed
datem podání p ihlášky ochranné známky pozdější.
3.1.3.2.

Relativní důvody

Relativní důvodu zápisné nezpůsobilosti tvo í druhou skupinu p ekážek, které
mohou vést k nezapsání p ihlašovaného označení. Jedná se o výkon práv 3. osob dle § 7
zákona o ochranných známkách. ÚPV se jimi zabývá pouze na základě námitek těchto
oprávněných osob a z důvodů uvedených ve zmíněném § 7 zákona o ochranných
známkách, kdy se jedná o taxativní vymezení relativních důvodů. O těchto námitkách
bude podrobně pojednáno dále.
3.1.4. P ihláška ochranné známky
P ihlášku ochranné známky může podat dle současné právní úpravy každá fyzická
osoba či právnická osoba. V p ípadě kolektivní ochranné známky také sdružení bez
právní subjektivity. Narozdíl od minulé právní úpravy dle zák. č. 137/1řř5 Sb., zákona
o ochranných známkách, kdy p ihlášku mohly podat pouze fyzické osoby podnikající
nebo osoby právnické. Podáním p ihlášky u ÚPV se zahajuje správní ízení o zápisu
ochranné známky do rejst íku.
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V p ihlášce p ihlašovatel uvede zákonem stanovené údaje o p ihlašované ochranné
známce. Obligatorní údaje mimo zákon o ochranných známkách jsou dále uvedeny
v prováděcí vyhlášce č. ř7/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, kde
jsou uvedeny také požadavky v p ípadě p ihlašování ochranné známky do zahraničí.
Základními zákonnými náležitostmi p ihlášky ochranné známky jsou: žádost o zápis do
rejst íku, identifikace p ihlašovatele, p ípadně jeho zástupce, vyobrazení či text
p ihlašované ochranné známky a uvedení t íd výrobků a služeb dle mezinárodní
klasifikace, pro které je ochranná známka p ihlašována.31 Dle prováděcí vyhlášky
p ihlašovatel dále uvede, o jaký druh ochranné známky se jedná (prostorová, obrazová,
slovní apod.) a údaje o p ípadném barevném provedení takového označení, včetně
p esného vymezení barvy dle vzorkovnice barev. Formulá p ihlášky je stanoven ÚPV a
osobně tuto p ihlášku považuji za velmi p ehlednou a jednoduchou a její vyplnění proto
p ihlašovateli nezabere mnoho času.
K úspěšnému podání poté p ihlašovatel zaplatí správní poplatek odvíjející se od
počtu t íd výrobků a služeb do 1 měsíce od podání p ihlášky, jinak bude p ihláška
považována za nepodanou. Zákon je zde vcelku p ísný, kdy zmeškání lhůty či její
prodloužení nedovoluje.
3.1.4.1.

Právo p ednosti

Velmi důležitý institut související s ochranou p ihlašované ochranné známky je tzv.
právo p ednosti či priority. V den podání či doručení p ihlášky ÚPV na p ihlášce
vyznačí p esné datum a čas p ijetí. Tím vznikne p ihlašovateli právo p ednosti p ed
každým, kdo by později podal p ihlášku pro obdobnou či dokonce stejnou ochrannou
známku pro stejné či shodné výrobky či služby. Toto právo pak p ihlašovatel může
využít pro p ihlašování ochranné známky do jiné země dle Pa ížské úmluvy nebo
naopak z jiné země p i p ihlašování ochranné známky na území ČR. P íslušné ú ady,
kde byla p ihláška ochranné známky podána, vystaví na žádost p ihlašovatele doklad,
ve kterém mu p iznávají právo p ednosti pro p ihlašované výrobky a služby, aby jej pak
mohl p edložit tam, kde právo p ednosti bude uplatňovat.

Dne 1. 1. 2017 vstoupila v platnost již 11. verze Mezinárodního t ídění výrobků a služeb pro účely
zápisu ochranných známek (tzv. Niceské t ídění), kdy p ibylo p es 300 nových výrazů. P evzato z:
http://upv.cz/cs.html [cit. dne 20. 2. 2017].
31
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3.1.4.2.

Průzkum p ihlášky

P ihláška nejprve musí projít tzv. formálním průzkumem, kdy ÚPV zkoumá, zda
p ihláška obsahuje obligatorní formální náležitosti dle § 19 zákona o ochranných
známkách. ÚPV zde však nezkoumá obsah informací jako takových, jedná se doslova o
kontrolu formalit p ihlášky. Chybí-li v p ihlášce některá z těchto náležitostí,
p ihlašovatel bude vyzván k nápravě. Když ani po výzvě nedostatky neodstraní, podaná
p ihláška bude odmítnuta.
Není-li p ihláška odmítnuta, ÚPV provede tzv. věcný průzkum, kdy z ú ední
povinnosti zkoumá, zda p ihlašované označení neodporuje § 4 či § 6 zákona o
ochranných známkách. O těchto důvodech bylo pojednáno výše v rámci absolutních
důvodů neplatnosti p ihlašovaného označení.
3.1.4.3.

Zve ejnění p ihlášky

P ihláška je po průzkumu ÚPV zve ejněná ve Věstníku ÚPV, který je veden
elektronicky na stránkách ÚPV a v papírové podobě v sídle ÚPV. Okamžik zve ejnění
p ihlášky je velmi významným momentem v rámci ochrany, jelikož od tohoto okamžiku
je možné podat námitky k p ihlášce ochranné známky zve ejněné v konkrétním
Věstníku ÚPV. Vlastníkům ochranných známek lze proto jen doporučit sledování
Věstníku ÚPV, jelikož i zde platí zásada, že právo p eje bdělým.
3.1.5. P ipomínky
Podávání p ipomínek je nově výslovně upraveným institutem ochrany ochranných
známek. Minulá zákonná úprava sice nevyjmenovávala p ipomínky jako možnost
ochrany, nicméně lze z § 12 zákona č. 137/1řř5 Sb., zákon o ochranných známkách,
dovodit, že v p ípadě zjištění nezpůsobilosti k zápisu dle § 2 - § 3 tohoto zákona ÚPV
takové označení nezapíše. Tedy je možné, že ke zjištění došlo na základě podnětu 3.
osoby.
P ipomínky může do doby zápisu p ihlašovaného označení podat každý, a to
z absolutních důvodů zápisné způsobilosti dle § 4 zákona o ochranných známkách a
dále v p ípadě shodnosti označení se starší ochrannou známkou dle § 6 zákona o
ochranných známkách. Zákon vylučuje podání p ipomínek z námitkových důvodů
uvedených v § 7 zákona o ochranných známkách, jelikož dle tohoto zákona vyplývá, že
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na rozdíl od námitek není podání p ipomínek zpoplatněno, proto je uveden zákaz
podávání p ipomínek z těchto důvodů, kdy by se každý mohl vyhnout placení správního
poplatku tím, že by namísto námitek podal p ipomínky.
Výhodou je nesporně dlouhá lhůta k podání p ipomínek a také široký okruh osob,
které mohou p ipomínky podat, na druhou stranu se tyto osoby nestávají účastníkem
ízení a ÚPV tuto osobu o výsledku posouzení pouze vyrozumí. Z toho vyplývá, že není
možné podat proti takovému vyrozumění opravný prost edek. I kdyby p ipomínky byly
oprávněné a po vyjád ení p ihlašovatele k p ipomínkám dle § 22 zákona o ochranných
známkách by bylo p ihlášení ochranné známky zamítnuto rozhodnutím, není osoba,
která podala p ipomínku, účastníkem ízení a jedná se tak o pouhé vyrozumění o
výsledku ízení.
Lze shrnout, že se svojí povahou nejedná o právně silný institut jako námitky, ale
domnívám se, že tato úprava je vyhovující, jelikož zajistí určitou záštitu ochrany i ze
strany široké ve ejnosti a je vhodným doplňujícím opat ením k poskytování ochrany
skrze námitky a průzkum poskytovaný ÚPV p ed zve ejněním p ihlášky.
3.1.6. Námitky
Poté, co byla zve ejněna p ihláška ochranné známky ve Věstníku ÚPV, je ukončen
průzkum ÚPV z moci ve ejné32 a počíná běžet zákonná lhůta 3 měsíců k podání námitek
osobami uvedenými v § 7 zákona o ochranných známkách z důvodů tamtéž uvedených.
Institut námitek umožňuje chránit hmotná práva 3. osob vyplývajících z jejich
chráněného označení a je velmi významným nástrojem v rámci ochrany p ed možným
dotčením těchto práv. Je proto v zájmu takových osob nejen o své chráněné označení
pečovat a užívat jej, ale také průběžně kontrolovat skrze ÚPV nově p ihlašovaná
označení. K základnímu smyslu a účelu námitkového ízení se vyjád il také Městský
soud v Praze, v němž poukázal na stěžejní význam námitkového ízení, kdy se má
jednat o ochranu p ed takovými označeními, která by parazitovala na úspěšných a na
trhu velmi dob e zavedených ochranných známkách. Účelem ízení o námitkách tak

Důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách ovšem stanoví, že je možné, aby průzkum ÚPV ex
offo byl obnoven nap . z důvodu podaných p ipomínek, které poukazují na výskyt absolutních důvodů
neplatnosti bránících zápisu zve ejněného označení do rejst íku ochranných známek.
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nemá být p edstava, že se jedná o vytvá ení monopolů pro již chráněné ochranné
známky.33
3.1.6.1.

ízení o námitkách

Zákon o ochranných známkách stanoví v § 25 zásadu koncentrace, kdy písemně
podané a odůvodněné námitky musí být s důkazy doloženy v zákonné lhůtě 3 měsíců,
kdy k později podaným důkazům či doplněním nep ihlíží. Další povinností je zaplacení
správního poplatku, nebyl-li poplatek zaplacen, ÚPV nebude považovat námitky za
podané.
Ustanovení § 26 zákona o ochranných známkách upravuje již samotné ízení o
námitkách. Zajímavou otázkou může být posouzení, o jaký druh správního ízení se
jedná. V úvahu p ipadá otázka, zda se jedná se spíše o ízení o p edběžné otázce nebo o
ízení sporné či ,,kvazisporné‘‘.34 Ačkoliv má námitkové ízení opravdu znaky obou
těchto ízení, více se p ikláním k názoru, že se spíše jedná o ízení sporné dle § 141
správního ádu, nežli o ízení o p edběžné otázce dle § 57 odst. 4 správního ádu, a to
mimo jiné z důvodu, že je u sporného ízení výslovně stanovena možnost uzav ít smír,
stejně jako v § 26 odst. 3 zákona o ochranných známkách. Navíc sporné ízení je
zahájeno na návrh, zatímco v p ípadě p edběžné otázky je stanoveno, že toto ízení
provede p íslušný orgán z moci ú ední, p ípadně vyzve účastníka sám, aby žádost o
posouzení podal.
ÚPV může ízení o námitkách zastavit, a to v p ípadě, že odpadne důvod k podání
námitek (nap . p ihláška ochranné známky byla vzata zpět či bylo zrušena na základě
jiné námitky) nebo v p ípadě písemného souhlasu oprávněné osoby se zápisem
namítané ochranné známky.
K zamítnutí námitek ÚPV p istoupí tehdy, byly-li námitky podány neoprávněnou
osobou, po lhůtě 3 měsíců od zve ejnění p ihlášky nebo p i neodůvodnění či nedoložení
důkazy. Námitky budou taktéž zamítnuty, zjistí-li ÚPV, že námitky nejsou důvodné,
jelikož do práv osob dle § 7 zákona o ochranných známkách nezasahují. Jsou-li námitky
podány odůvodněně pouze pro část p ihlášky, je možné, aby ÚPV zamítnul p ihlášku
jen pro tuto část výrobků a služeb.
Rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 8 Ca 58/2004, cit. dle: HORÁČEK, Roman. 2015, op. cit.
s. 112.
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SLOVÁKOVÁ, Zuzana, 2007, op. cit. s. 140.
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Velmi významná změna oproti minulé úpravě je skryta v § 26 odst. 3 zákona o
ochranných známkách. Vyjád ení p ihlašovatele k námitkám je nyní pouhou možností,
kdy pokračování v ízení o námitkách není podmíněno vyjád ením p ihlašovatele k nim.
Jinými slovy, nevyjád í-li se p ihlašovatel k námitkám, ÚPV bude v ízení pokračovat
dle materiálů a důkazů, které má k dispozici, a ízení nezastaví.
Dovoluji si upozornit na významné novinky v rámci námitkového ízení dle čl. 43 a
44 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, které bude nutno do
právního ádu ČR implementovat do 14. ledna 2019. V čl. 43 této směrnice je upravena
možnost udělit stranám námitkového ízení na společnou žádost p ihlašovatele a
namítajícího lhůtu nejméně 2 měsíců k umožnění smírného vy ešení sporu. Dále v čl. 44
této směrnice je upraven tzv. důkaz užívání starší ochranné známky, kdy p ihlašovatel
může podat žádost, aby namítající, uplynulo-li od podání p ihlášky k takové ochranné
známce či vzniku práva p ednosti 5 let, dokázal, že svoji ochrannou známku ádně
užíval, p ípadně zde jsou pádné důvody, proč ji neužíval. Nedokáže-li to namítající,
jeho námitky budou zamítnuty.
Bude-li v budoucnu upravena zákonná úprava ochranných známek tak, aby
nedocházelo v souvislosti s těmito instituty k prodlužování námitkového

ízení a

p enášení další důkazní zátěže na namítajícího, domnívám se, že se jedná o vhodné
nástroje. Jinými slovy nebude vhodné pouze implementovat do stávající úpravy tyto
instituty bez dalšího. Vezmu-li v úvahu i tak náročné dokazování namítajícího v rámci
koncentrace ízení a k tomu by se mělo bez dalšího p ipojit dokazování užívání starší
ochranné známky, bylo by vhodné tuto oblast upravit tak, aby se procesní postavení
obou stran více vyrovnala a nedocházelo ke zbytečným průtahům. Vhodné by bylo
institut námitek upravit tak, aby podání námitek jako takové bylo zjednodušeno a
následně by započala běžet lhůta k dodání důkazů a podkladů, p ípadně k dokazování
ádného užívání.
Vhodnou inspirací by mohla být aktuální zákonná úprava opravného prost edku
proti rozhodnutí ÚPV – rozkladu, kdy dle § 42 zákona o ochranných známkách postačí
věcné odůvodnění rozkladu p edložit ÚPV do 1 měsíce od jeho podání. Tato úprava,
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kdy je nejprve podána námitka a až po určité době postačí doložit odůvodnění, by
mohla napomoci implementaci uvedených článků zmíněné směrnice.35
3.1.6.2.

Osoby oprávněné k podání námitek

Zákon o ochranných známkách v § 7 odst. 1 a 2 taxativním výčtem stanoví osoby
oprávněné k podání námitek p ihlašovaného označení, čímž chrání svá práva. V rámci
taxativního výčtu osob oprávněných k podání jsou v tomto ustanovení uvedeny také
důvody k jejich podání.
3.1.6.2.1.

Vlastník či p ihlašovatel starší ochranné známky

P i posuzování oprávněnosti námitek podaných vlastníkem či p ihlašovatelem36
starší ochranné známky se kumulativně posuzuje, zda starší ochranná známka a
namítané označení je shodné či podobné a zdali jsou výrobky a služby těchto dvou
označení shodné či podobné. Posuzovacím aspektem je i pouhá možnost záměny či
souvislosti se starší ochrannou známkou ve ejností.
V p ípadě shodnosti označení či shodnosti výrobků a služeb je z ejmé, že
posuzování není t eba, jelikož se jedná o objektivně prokázanou skutečnost. Zatímco u
podobnosti označení a podobnosti druhu výrobků a služeb ÚPV musí p i posuzování
vycházet z mnoha hledisek. P edevším musí posuzovat možnost záměny z hlediska
relevantní ve ejnosti u konkrétního druhu výrobků či služeb. K tomu je t eba dodat, že
shodnost či podobnost t íd výrobků a služeb není posuzována dle oficiálního
Mezinárodního t ídění výrobků a služeb, a to z důvodu, že průměrný spot ebitel toto
technické zat ídění vůbec znát nemusí, naopak posuzuje druhy výrobků či služeb dle
účelnosti.37 Ke konkrétnímu posouzení se v praxi užívá hledisko vizuální, významové a
fonetické. Tato hlediska se uplatní v různé mí e v souvislosti s druhem označení.
Obrazové označení nebo tvar výrobku je průměrným spot ebitelem vnímáno vizuálně a
hledisko fonetické, které se naopak užije zejména u slovního označení, u obrazového
označení logicky použít nelze. Jindy i p es posuzování ochranné známky jako celku
HAVLÍK, Michal. K procesní úpravě námitkového ízení de lege ferenda. In: VŠETEČKA, Miloš a
David ŠTROS. Průmyslové vlastnictví. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 2016, 26(2).
s. 56-57.
36
V p ípadě p ihlašovatele označení s právem p ednosti, které není zapsáno v rejst íku ochranných
známek, se zásadně vyčkává, dokud není takové označení zapsáno do rejst íku ÚPV, a následně se
započne s projednáváním námitek.
37
Rozhodnutí p edsedy ÚPV ze dne 19. 10. 2004, sp. zn. ÚPV O-191072, dostupné z:
https://isdv.upv.cz/, [cit. dne 4. 3. 2017].
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postačí, že shodnost či podobnost vykazuje pouze dominantní prvek ochranné známky a
zbylé prvky nejsou z hlediska hodnocení shodnosti či podobnosti relevantní.38
Obecně pro míru ochrany starší ochranné známky platí, že čím více je u starší
ochranné známky míra rozlišovací způsobilosti (nap . v důsledku dobrého jména
ochranné známky), tím víc je taková ochranná známka chráněna.39
3.1.6.2.2.

Vlastník či p ihlašovatel starší ochranné známky s dobrým jménem

Výše uvedená podmínka shodnosti či podobnosti druhu výrobků či služeb se
neuplatní v p ípadě, že starší ochranná známka má tzv. dobré jméno. Zákon o
ochranných známkách stanoví pro ochranu této ochranné známky pouze podmínku
shodnosti či podobnosti označení s tím, že postačujícím je potencionální vytvo ení
spojení mezi starší ochrannou známkou a označením ve ejností.40 Poslední podmínkou
je dle zákona možnost, že užívání takového označení by z tohoto dobrého jména či
rozlišovací způsobilosti nepoctivě těžilo či jim bylo na újmu.
Definice dobrého jména u ochranné známky není zákonně upravena. Jedná se o
institut, který je t eba posuzovat individuálně podle různých kritérií. Posuzována je
délka užívání ochranné známky, kdy se lze ovšem setkat s p ípady, kdy i krátká doba
užití postačí k získání dobrého jména, a to nap . účinnou marketingovou kampaní. Dále
je hodnocena intenzita užívání a fakt, že je ochranná známka u relevantní ve ejnosti
posuzována jako důvěryhodná a od výrobků či služeb takto označených lze
p edpokládat určitou míru kvality a dobrých vlastností. Často se jako ukazatel uvádí
podíl na trhu, kdy čím větší podíl mají výrobky či služby na relevantním trhu, tím spíše
získá taková ochranná známka dobré jméno. Nicméně lze oponovat názorem, že nap . u
luxusního a výběrového zboží, kdy je podíl takového zboží na relevantním trhu
poměrně nízký, je i p es to ochranná známka na těchto výrobcích považována za tak
známou, že nelze tento ukazatel chápat absolutně.41 Lze shrnout, že jednotlivé ukazatele
k prokázání dobrého jména jsou určitým návodem ke správnému posouzení dobrého
Rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 7 Ca 3/2008 ze dne 31. 5. 2010. Cit. dle: HORÁČEK,
Roman, Ji í MACEK a Eva BISKUPOVÁ. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech
průmyslového vlastnictví. 2. díl. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 462-463.
39
Rozsudek SDEU sp. zn. C-39/97 ze dne 29. 9. 1998, dostupné z http://curia.europa.eu/,
[cit. dne 4. 3. 2017].
40
Rozsudek SDEU sp. zn. C-408/01 ze dne 23. 10. 2003, dostupné z http://curia.europa.eu/,
[cit. dne 4. 3. 2017].
41
KORVER, Zuzana de. Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan
University Prague Press, 2014, s. 32-34.
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jména, ovšem je t eba hodnotit tyto aspekty odlišně v souvislosti ke konkrétní ochranné
známce a následně je posoudit jako celek.
Co se týče posledních zákonem zmíněných podmínek, které stačí naplnit
alternativně, je, že by p ihlašovatel mohl nepoctivě těžit z dobrého jména, jinými
slovy právě z dobré pověsti starší ochranné známky, z rozlišovací způsobilosti takové
ochranné známky, kdy se má na mysli její unikátnost, či by jim bylo na újmu. Tato újma
může nastat v p ípadě, kdy bude napadené označení užito pro nekvalitní výrobky, čímž
se může zhoršit pověst ochranné známky s dobrým jménem nebo se bude napadené
označení skládat z prvků ochranné známky s dobrým jménem a toto označení bude
upraveno vulgárním či jiným negativním způsobem. Věhlas ochranné známky s dobrým
jménem se tím zcela jistě sníží, jelikož už nebude považována za jedinečnou,
věrohodnou a garantující určitou míru kvality.
3.1.6.2.3.

Vlastník starší všeobecně známé známky

Vlastník všeobecně známé známky může napadnout p ihlašované označení ze
stejných důvodů jako vlastník starší ochranné známky a zákon mu p iznává stejné
procesní postavení a ochranu i p es to, že jeho užívané označení není zapsané v rejst íku
ochranných známek. Ochrana oproti ochranné známce nevzniká formálním zápisem do
rejst íku ochranných známek, ale tím, že vešla ve všeobecnou známost u relevantního
okruhu spot ebitelů a má tak u vybraných druhů zboží či služeb rozlišovací způsobilost.
Tento institut byl do právní úpravy ČR p evzat z čl. 6bis Pa ížské úmluvy a čl. 16
TRIPS, v nichž je stanoveno, že takovému označení, má být poskytnuta stejná ochrana
jako ochranným známkám zapsaným v p íslušném rejst íku ochranných známek a
ochrana má být poskytnuta ve všech smluvních státech, ve kterých je toto označení pro
shodné či podobné výrobky a služby všeobecně známé. Čl. 6bis Pa ížské úmluvy též
stanoví, že ochranu je t eba poskytnout i v p ípadě, kdy je pouze část, byť část
podstatná, napadaného označení reprodukcí či napodobením všeobecně známé známky.
Vlastník všeobecně známé známky musí v námitkovém ízení nejprve dokázat, že
všeobecnou známost jeho označení získalo d íve, než byla podána p ihláška ochranné
známky, proti které námitky smě ují. Tím prokáže své právo p ednosti. Všeobecnou
známost může prokázat uskutečněnými reklamními kampaněmi, účastí na významných
událostech s širokou účastí ve ejnosti či průzkumy trhu, u kterých je t eba, aby byl
37

dotazovaný vzorek relevantní ve ejnosti dostatečně reprezentativní a objektivní. Bude-li
vlastník v dokazování úspěšný, bude v rozsahu výrobků a služeb, u kterých byla
dokázána všeobecná známost jeho označení, chráněn stejně, jako kdyby měl označení
registrován v rejst íku ochranných známek.
Domnívám se, že je vhodné si užívané označení zaregistrovat i p es fakt všeobecné
známosti, jelikož se tím vlastník všeobecně známé známky vyhne mnoha dalším sporům
i z toho důvodu, že dokazovat všeobecnou známost by následně musel i v dalších
p ípadných ízeních.
3.1.6.2.4.

Vlastník starší všeobecně známé známky s dobrým jménem

Má-li všeobecně známá známka navíc dobré jméno, postačí, aby byla shodná či
podobná s p ihlašovaným napadeným označením a aby bylo prokázáno, že užívání
takového označení by potencionálně mohlo poukazovat na vztah tohoto označení a
všeobecně známé známky s dobrým jménem a zájmy vlastníka této známky by mohly
být poškozeny.42 Fakt, že je napadené označení zapisováno pro druhy výrobků či
služeb, které nejsou podobné výrobkům či službám všeobecně známé známky s dobrým
jménem, zde nehraje roli.
Stejně jako výše platí, že vlastník musí prokázat všeobecnou známost a navíc dobré
jméno p ed podáním p ihlášky napadeného označení. Tyto skutečnosti musí namítající
dokazovat v každém dalším ízení, jelikož se jedná o skutečnosti, které se mohou
v průběhu času měnit.
Míra ochrany se tak liší od všeobecně známé známky tím, že ochrana může být
poskytnuta této všeobecně známé známce jako celku, tedy pro veškeré její výrobky či
služby. Na druhou stranu unést důkazní b emeno v souvislosti s prokázáním všeobecné
známosti a navíc dobrého jména nezapsaného označení je o mnoho náročnější.
3.1.6.2.5.

Vlastník či p ihlašovatel starší ochranné známky EU s dobrým

jménem
Právní ád ČR poskytuje v souladu s unijními závazky ochranu starším ochranným
známkám EU včetně p ihlašovatelů těchto známek, které požívají dobrého jména na
území EU. Podmínky poskytnutí ochrany korespondují s podmínkami uvedenými u
42

Čl. 16 odst. 3 TRIPS ve spojení s 6bis Pa ížské úmluvy.
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starší ochranné známky s dobrým jménem p ihlašované či registrované pro ČR. Jedná
se o podmínku shodnosti či podobnosti p ihlašovaného namítaného označení, kdy druh
výrobků či služeb nehraje roli, a toto označení by mohlo být způsobilé nepoctivě těžit
z rozlišovací způsobilosti, dobrého jména či by bylo na újmu starší ochranné známce.
Rozdíl mezi těmito ustanoveními spočívá v oprávněné osobě, která může podat
námitky. V p ípadě vlastníka či p ihlašovatele ochranné známky EU je t eba dokázat, že
jeho ochranná známka požívá dobrého jména na území EU. Zatímco v p ípadě
oprávněné osoby dle § 7 odst. 1 písm. b zákona o ochranných známkách se jedná o
vlastníka či p ihlašovatele národní či mezinárodní ochrannou známky p ihlášené či již
zapsané v ČR, která je zde chráněna a zde taktéž požívá dobrého jména.
3.1.6.2.6.

Vlastník či p ihlašovatel ochranné známky podané tzv. nehodným

zástupcem
Ustanovení § 7 odst. 1 písm. f zákona o ochranných známkách poskytuje ochranu
vlastníku či p ihlašovateli ochranné známky, která je zapsána v jiné unijní zemí
Pa ížské úmluvy či v členském státě Světové obchodní organizace, a to v p ípadě, podáli p ihlášku svým vlastním jménem a bez souhlasu osoba, která je ve smyslu čl. 6septies
Pa ížské úmluvy pově ená hájit hospodá ské zájmy takového vlastníka či p ihlašovatele.
Toto ustanovení Pa ížské úmluvy stanoví, že takovou osobou se má na mysli
jednatel či zástupce. P i výkladu pojmu jednatele/zástupce je t eba p ihlédnout
k mezinárodnímu významu a ne pouze k výkladu z pohledu českého práva. Interpretace
pojmu jednatele/zástupce (či tzv. nehodného zástupce/nevěrného agenta) byla p iblížena
v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, č.j. 5 A 57/2001, který
konstatoval, že zásadní je existence hospodá ského vztahu mezi namítajícím a
zástupcem bez ohledu na formální druh zastoupení mezi těmito osobami, jaké zná pouze
český právní ád, zejména občanský zákoník. Vykládat tento pojem je t eba extenzivně,
a to v souvislosti s účelem tohoto druhu námitky, která má zabránit parazitnímu chování
zástupce, který se snaží získat majetkový prospěch ze zápisu takové ochranné známky.43
Posouzení, zda vztah mezi těmito osobami zakládá možnost podat tuto námitku, musí
být vždy individuální ke konkrétnímu p ípadu bez ohledu na existenci písemné smlouvy
o zastoupení a musí být z ejmé, že se zástupce pokusil o zápis ochranné známky poté,
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 A 57/2001, ze dne 24. 5. 2006. Cit. dle: HORÁČEK,
Roman, Ji í MACEK a Eva BISKUPOVÁ, 2011, op. cit. s. 577-578.
43

39

co se v rámci spolupráce s namítajícím dostal k informacím o ochranné známce a snažil
se následným zápisem získat prospěch.
Ačkoliv p íslušné ustanovení zmiňuje p ihlášení ochranné známky bez dalšího, bylo
by proti smyslu a účelu této zákonné úpravy vykládat restriktivně ustanovení tak, že se
může jednat pouze o zcela totožnou ochrannou známku pro zcela totožné druhy výrobků
a služeb. Tyto námitky lze užít i v p ípadě pozměněné ochranné známky či užití této
ochranné známky na jiné t ídy výrobků a služeb. Návodem může být domněnka, že
námitky budou důvodné, budou-li takto označené výrobky či služby vnímány ve ejností
jako výrobky a služby osoby namítající.
Poskytovaná ochrana dle tohoto ustanovení je velmi široká. Užije se i na p ípad, kdy
by zástupce podal p ihlášku úmyslně skrze 3. osobu s tím, že se na něj poté toto
ustanovení nepoužije. Na p ihlášku se však v tomto p ípadě bude hledět, jako kdyby ji
podal sám zástupce. Je z ejmé, že by jinak docházelo k obcházení tohoto ustanovení,
které by se stalo zcela nadbytečným.
Zvýšená ochrana vyplývá i z toho, že důkazní b emeno leží na zástupci, kdy on má
dokázat, že jednal oprávněně a že mu byl dán souhlas k p ihlášce ochranné známky.
Námitky tak budou zamítnuty pouze v p ípadě, bude-li prokázán z ejmý souhlas
namítající se zápisem ochranné známky. 44
Lze shrnout, že ochrana a postavení osoby oprávněné podat námitky jsou dostatečně
silné. Domnívám se, že v p ípadě, kdy zástupce má díky spolupráci s oprávněným a
jeho zastupování p ístup k informacím o ochranné známce a je si vědom hodnoty,
kterou ochranná známka má, je nanejvýš vhodné, aby tato ochrana byla pojímána
extenzivně s p ihlédnutím k vysokému riziku možného zneužití.
3.1.6.2.7.

Uživatel nezapsaného označení

Osobou oprávněnou k podání námitek je dle § 7 odst. 1 písm. g p i kumulativním
splnění zákonných podmínek osoba užívající nezapsané označení či jiné označení
v obchodním styku, kdy je toto označení shodné či podobné s p ihlašovaným
označením, je p ihlašováno pro shodné či podobné výrobky a služby, nemá pouze
místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo d íve, než byla podána p ihláška
napadeného označení.
44

HORÁČEK, Roman a kol., 2015, op. cit. s. 75-77.
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Podmínky podobnosti a shodnosti označení a druhu výrobků a služeb jsou uvedeny
v p echázejících kapitolách. Podmínka místního dosahu neznamená pouze dosah
geografický, což je z hlediska ochrany důležité zmínit. Jedná se o komplexní hledisko
užívání označení, které je t eba hodnotit vždy v konkrétním p ípadě, a jednotlivé
posuzované hodnoty se mohou p ípad od p ípadu lišit. Posuzována je hodnota označení,
intenzita užívání, časový úsek užívání, komerční aktivity namítajícího a další
skutečnosti prokazující rozsah užívání označení.
Prokázat takové užívání, včetně podmínky užívání označení p ed podáním p ihlášky
namítaného označení, musí v námitkovém ízení namítající. Děje se tak nejčastěji
doklady, fakturami, komerčními aktivitami a materiály, prezentacemi v médiích,
umístěním na výrobcích a dalšími vhodnými způsoby, kterými lze tyto skutečnosti
prokázat. Namítající dále dokazuje, že jeho užívané označení je schopné vzájemně
odlišit výrobky a služby od jiných výrobců či poskytovatelů, tedy jeho označení má na
trhu určitou hodnoty a může mu být poskytnuta odpovídající ochrana.45
Opět je tak kladen důraz na to, že má-li být nezapsanému označení poskytnuta stejně
vysoká ochrana jako označení zapsanému či p ihlašovanému, je t eba dokázat, že
označení si doslova takovou ochranou zaslouží.
3.1.6.2.8.

Fyzická osoba a ochrana osobnosti

Nejen vlastník či uživatel označení má právo se bránit proti zápisu ochranné známky
do rejst íku. Toto právo náleží také fyzické osobě, která žádné označení neužívá, ovšem
zápis takového značení by mohl být na újmu jejím osobnostním právům dle § Ř2
občanského zákoníku. V p ípadě ochranných známek bude p edmětem p edevším
jméno a p íjmení fyzické osoby. V p ípadě smrti fyzické osoby, je oprávněna k ochraně
těchto práv jeho osoba blízká.
Označení nebude zapsáno do rejst íku ochranných známek, dokáže-li namítající, že
tu takové právo v jeho prospěch existuje (nap . doloží rodný list) a že mu svědčí toto
právo uplatnit, tedy že je touto osobou, p ípadně že je osobou blízkou.

K tomu se vyjád il Nejvyššího správní soud ze dne 9. 10. 2008, sp.zn. 1 As 22/2008 – 100, kdy
stanovil, že bez schopnosti rozlišovací způsobilosti označení není možné poskytnout takovému označení
ochranu. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/ [cit. dne 9. 3. 2017].
45
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3.1.6.2.9.

Osoba s právy k autorskému dílu

P edmětem tohoto druhu námitek je autorské dílo dle § 2 autorského zákona.46
Oprávněnou osobou k podání námitek je osoba, které k takovému dílu náleží práva a
toto dílo může být dotčeno p ihlašovaným označením. Jedná se tak o 3 kumulativní
podmínky, které je t eba splnit, aby námitky byly úspěšné.
Nabízí se zajímavá otázka, zda ÚPV p ísluší posuzovat, zda dílo splňuje základní
podmínky, aby bylo za autorské dílo považováno. Tuto otázku zmínil Městský soud
v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 3. 11. 2006, sp. zn. 7 Ca 190/2005, v němž uvedl, že
ÚPV má k dispozici odborníky, kte í jsou způsobilí tuto otázku posoudit.47 Tento názor
následně posvětil Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 20. 11. 2008, sp. zn.
6 As 22/2007, kdy navíc uvedl, že když p ihlašovatel nesouhlasí s názorem ÚPV, nic
mu nebrání p edložit ÚPV v ízení znalecké posouzení této otázky odborníkem na
autorské právo.48 S tímto názorem lze souhlasit v celé jeho ší i, jelikož kdyby nebylo
možné, aby ÚPV tuto otázku posuzoval, nemohl by z principu posuzovat ani p edmětný
druh námitky, který by se tak stal zcela bezp edmětným, a naopak se jeví vhodným, aby
v p ípadě náročnějšího posuzování této otázky bylo možné užít názoru znalce.
Za osobu oprávněnou podat námitky je považován buď samotný autor, jeho právní
nástupce či kolektivní správce práv. Taková osoba musí v ízení prokázat, že jí náleží
právo ke konkrétnímu autorskému dílo a že toto dílo může být dotčeno p ihlašovaným
označením.49
Co konkrétně je považováno za ,,dotčení‘‘ díla, není zákonem podrobněji stanoveno.
ÚPV k posuzování této otázky ve svém rozhodnutí ze dne 10. 1. 2013, sp. zn. ÚPV O4Ř1625 uvedl, že k dotčení autorských práv je t eba splnit 2 základní podmínky, a to
shodnost či vysokou míru podobnosti autorského díla a p ihlašovaného označení a
absentující souhlas autora autorského díla. ÚPV zde dále uvedl, že posuzovat je t eba

Autorským dílem je dle tohoto ustanovení dílo musí být dílem literárním, uměleckým či vědeckým,
dále se musí jednat o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora a je vyjád eno v jakékoli objektivně
vnímatelné podobě.
47
Rozsudek Městského soudu ze dne 3. 11. 2006 sp. zn. 7 Ca 1ř0/2005, cit. dle: LAJSEK, Vladimír.
Starší právo k autorskému dílu jako relativní důvod pro odmítnutí zápisu ochranné známky. In:
VÁLKOVÁ, Helena. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2015,
23(7), s. 238.
48
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2008, sp. zn. 6 As 22/2007. Dostupné z:
http://www.nssoud.cz/ [cit. dne 10. 3. 2017].
49
HORÁČEK, Roman a kol., 2015, op. cit. s. Ř1.
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,,nejen absolutní shodnost ve všech prvcích díla, ale přihlíží se též k motivu (námětu), k
volbě jednotlivých prvků, které tvoří dílo, uspořádání těchto prvků atp.‘‘50
Z výše uvedeného vyplývá, že v p ípadě st etu autorskoprávní ochrany a ochrany
dle zákona o ochranných známkách v námitkovém ízení je t eba v p ípadě splnění výše
uvedených podmínek poskytnout prioritně ochranu právům autorským. Tento závěr
vyplývá z faktu, že osoba oprávněná z autorských práv prokázáním tohoto oprávnění
dokáže znemožnit zápis napadeného označení do rejst íku ochranných známek.
Tímto není dotčen možný souběh autorskoprávní a průmyslověprávní ochrany, který
je vyjád en v § 105 autorského zákona. Ten stanoví, že ochranou dle autorského práva
není vyloučena ochrana stanovená zvláštními právními p edpisy.
3.1.6.2.10.

Vlastník staršího práva průmyslového vlastnictví

Podat námitky proti p ihlašovanému označení může vlastník staršího práva
z průmyslového vlastnictví, a to v p ípadě, že by užíváním namítaného označení mohlo
být jeho právo vyplývající z průmyslového vlastnictví dotčeno. V praxi se jedná
zejména o st et práva z průmyslového vzoru a prostorové ochranné známky a
zeměpisného označení či označení původu se slovní ochrannou známkou.51 Ovšem není
vyloučeno, aby byly chráněny i jiné p edměty průmyslového vlastnictví.
P edmětné ustanovení § 7 odst. 1 písm. j zákona o ochranných známkách je vcelku
strohé a lze z něj dovodit pouze základní podmínky k podání námitek. Tedy že
namítající musí doložit právo p ednosti k právu z průmyslového vlastnictví, které mu
náleží, a prokázat, že existuje možnost dotčení tohoto práva p ihlašovaným označením.
Ačkoliv toto ustanovení neobsahuje podmínku shodnosti či zaměnitelnosti označení a
staršího práva průmyslového vlastnictví, je zastáván názor, ke kterému se v plném
rozsahu p ikláním, že podmínku shodnosti či zaměnitelnosti je i v tomto p ípadě nutné
dokázat, a to analogicky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a zákona o ochranných
známkách.52 Ačkoliv není zmíněno, zda je nutné, aby existovala shoda druhů výrobků a
služeb, z níže uvedeného rozhodnutí je z ejmé, že se jedná o podmínku, která nemůže
být opomenuta.
Rozhodnutí p edsedy ÚPV ze dne 10. 1. 2013, sp. zn. ÚPV O-481625, dostupné z:
https://isdv.upv.cz/,[cit. dne 10. 3. 2017].
51
HORÁČEK, Roman a kol., 2015, op. cit. s. Ř3.
52
JAKL, Ladislav a kol., Ochranné známky a označení původu, Praha: Ú ad průmyslového vlastnictví,
2002., s. 47.
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Dalším p íkladem může být ochrana obchodního jména, která je p ímo zmíněna v čl.
Ř Pa ížské úmluvy. V rozhodnutí p edsedy ÚPV ze dne 4. 3. 2016, sp. zn. ÚPV O500220 je ovšem zmíněna důležitá podmínka pro ochranu tohoto institutu, a to, že
článek Ř Pa ížské úmluvy ,,je však třeba vykládat tak, jak zní, totiž, že chrání „obchodní
jméno“, nikoli (jakoukoli) „část obchodního jména“, což znamená, že je možné
zamítnout přihlášky jen takových napadených označení, která jsou zcela shodná s
namítaným obchodním jménem. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. j) zákona č. 441/2003 Sb.
dále požaduje dotčení práva namítajícího, přičemž tato práva mohou být dotčena jen za
předpokladu, že se soutěžitelé setkají na trhu, což bylo v daném případě, vzhledem k
úplné odlišnosti porovnávaných výrobků a služeb, vyloučeno.53 V tomto rozhodnutí je u
ochrany obchodního jména zmíněna podmínka úplné shodnosti označení a navíc
v obecné rovině podmínka porovnání výrobků a služeb, která byla zmíněna výše.
Tento druh námitek je z ejmě méně probádanou právní oblastí, kdy zákonná úprava
neuvádí zcela jasně nutné podmínky k jejich úspěšnému podání a je t eba vycházet
z literatury a judikatury. Je pravděpodobné, že v souvislosti s technickým vývojem a
vývojem v oblasti ochranných známek a s tím souvisejícím rozši ováním oblastí
průmyslového vlastnictví, bude toto ustanovení hrát stále významnější roli a bude t eba
up esnit jeho výklad.
3.1.6.2.11.

Osoba dotčená v souvislosti s p ihláškou nepodanou v dobré ví e

Námitky tohoto druhu může namítající podat v p ípadě, je-li dotčen ve svých
právech p ihláškou nepodanou v dobré ví e. V tomto p ípadě je zapot ebí aby prokázal,
že p ihlašovatel o existující ochranné známce věděl či vědět mohl, dále musí prokázat,
že došlo k dotčení jeho práv (nepostačí domněnka, že by k dotčení dojít mohlo) a
následně je na p ihlašovateli, aby dokázal, že p ihlášku podal v dobré ví e. Vyvrátit zlou
víru může nap . tím, že doloží souhlas namítajícího s p ihlášením takového označení.54
Jedná se o důvod pro odmítnutí ochrany, který je upraven také jako důvod absolutní,
o němž je pojednáno výše. Tím, že je existence dobré víry zkoumána skrze dva tyto

Rozhodnutí p edsedy ÚPV ze dne 4. 3. 2016, sp. zn. ÚPV O-500220, dostupné z: https://isdv.upv.cz/,
[cit. dne 15. 3. 2017].
54
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2009, sp. zn. 8 Ca 109/2003. Cit. dle: HORÁČEK,
Roman, Ji í MACEK a Eva BISKUPOVÁ, 2011, op. cit. s. 47ř.
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instituty, je tím účinně zvýšena ochrana p ed zápisem spekulativních a pirátských
označení, kte í parazitují na pověsti úspěšných ochranných známek.
3.1.7. Zápis ochranné známky
Nejsou-li zde již žádné další p ekážky z důvodu podaných námitek a p ihláška
obsahuje veškeré zákonné požadavky, ÚPV ochrannou známku zapíše do rejst íku.
V souvislosti se zápisem rejst ík vyhotoví a vlastníku p edá osvědčení o zápisu do
rejst íku a zápis oznámí ve Věstníku ÚPV.
Okamžikem zápisu do rejst íku se p ihlašovatel stává vlastníkem ochranné známky,
z čehož mu vyplývají p íslušná práva, zejména výlučné právo ochrannou známku užívat
dle § Ř zákona o ochranných známkách. Kromě práv má vlastník stanovené i povinnosti
se zápisem související, a to zejména povinnost ochrannou známku užívat, kdy
následkem neplnění této povinnosti může být ochranná známka zrušena.
Zápisem počíná běžet desetiletá doba zápisu a související práva, povinnosti a
ochrana ochranné známky. Dobu zápisu lze v p ípadě žádosti a zaplacení správního
poplatku opakovaně obnovovat, a to i pouze pro část druhu výrobků a služeb, pro které
je registrována. Domnívám se, že se jedná o vhodně zvolenou úpravu s ohledem na účel
a podstatu ochranné známky. Je-li ochranná známka úspěšná a její hodnota stoupá, je
nanejvýš vhodné, aby vlastník, který se zasloužil správným užíváním o tuto její
hodnotu, měl možnost ji užívat na neomezeně dlouhou dobu. A to i s ohledem na to, že
na rozdíl od jiných práv průmyslového vlastnictví není primárním účelem její technická
využitelnost, jako tomu je nap íklad u patentů, u kterých je možnost opakovaného
zápisu vyloučena.55
Domnívám se, že ochrana poskytovaná zapsané ochranné známce ze strany jejího
vlastníka a ÚPV v souvislosti s průzkumem p ihlášky je dostačující. Ačkoliv zákonná
úprava poskytuje určitou ochranu i těm označením, která nejsou zapsaná v rejst íku,
doporučila bych vlastníku takového označení jeho postavení posílit právě registrací do
rejst íku. Usnadní si tím p ípadné dokazování v p ípadě sporu o ochranu jeho označení,
kdy odpadne dokazování všeobecné známosti, p ípadně dokazování většího než
místního dosahu v p ípadě námitek uživatele nezapsaného označení. I s ohledem na výši

55

§ 21 zákona č. 527/1řř0 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.
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správního poplatku56 si dovoluji tvrdit, že jediným negativem může být dlouhá doba
registrace. Na druhou stranu je t eba si uvědomit, že poměr výše poplatku za registraci
ochranné známky a získaná úroveň ochrany je velmi výhodný, navíc i v tom smyslu, že
ochrana ÚPV není teoreticky časově omezena, jelikož ji lze bez omezení prodlužovat.
3.2.

Ochrana poskytovaná trestními soudy

Krajním prost edkem k ochraně práv je domáhání se ochrany soudní cestou skrze
zákon č. 40/200ř Sb., trestní zákoník (dále jen ,,trestní zákoník‘‘). Skutková podstata
trestného činu porušení práv k ochranné známce je upravena v hlavě VI. obsahující
trestné činy hospodá ské, konkrétně v § 26Ř odst. 1 trestního zákoníku, který stanoví, že
trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením se dopustí pachatel,
který ,,uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou
známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou nebo
pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze,
vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, anebo takovou službu nabídne nebo
zprostředkuje.‘‘
Ke spáchání trestného činu je t eba úmysl, nedbalost je vyloučena, jelikož ji tato
skutková podstata neuvádí. Vyžaduje se tzv. dvojitý úmysl, kdy úmysl musí smě ovat
k ochranné známce, k níž pachateli nesvědčí právo, a navíc musí úmysl smě ovat
k neoprávněnému označování zboží či služeb takovou ochrannou známkou.57
Protiprávností je myšleno porušení zákona o ochranných známkách. Pachatel není blíže
specifikován, může jím tak být kdokoliv, a to včetně právnické osoby.58 Trestní zákoník
p ísněji trestá p ípady, kdy by se pachatel dopustil tohoto činu ve značném či velkém
rozsahu, p ípadně by pro sebe či pro jiného získal značný prospěch či prospěch velkého
rozsahu.
Trestní právo, jako prost edek ultima ratio, tím poskytuje v nejzávažnějších
p ípadech porušení práv velmi významnou ochranu, která je zejména v p ípadě
Dle položky 13Ř zákona o správních poplatcích výše správního poplatku za p ihlášku individuální
ochranné známky začíná na 5.000,- Kč včetně 3 t íd výrobků či služeb a následně se navyšuje o 500,- Kč
za každou další t ídu výrobků či služeb. U kolektivních ochranných známek se jedná o 10.000,- Kč a opět
se navyšuje o 500,- Kč v p ípadě 4. a další t ídy.
57
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 5 Tdo 876/2008. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/ [cit. dne 24. 5. 2017].
58
Zákon č. 41Ř/2011 o trestní odpovědnosti právnických osob a ízení proti nim neobsahuje v § 7 tento
trestný čin a jelikož se jedná o taxativní výčet trestných činu, kterých se právnická osoba dopustit
nemůže, je možné, aby byla pachatelem tohoto trestného činu.
56
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významných ochranných známek velmi důležitá, jelikož postihuje ty nejzávažnější
p ípady padělání a pozměňování známých značek, jejichž hodnota je velmi vysoká.
3.3.

Další subjekty poskytující ochranu

V souvislosti s volným pohybem zboží v EU a vývozem a dovozem v rámci
ostatních zemí jsou dle mého názoru významné dvě skutečnosti. Zaprvé se ochranné
známky mohou stát celosvětově uznávanými a úspěšnými a vlastníku tak vývoz zboží či
poskytování služeb po celém světě může zajistit, že jeho ochranná známka bude silně
nabývat na hodnotě a stane se známou a oblíbenou u cílových spot ebitelů. Na druhou
stranu v souvislosti s rozší eným a zjednodušeným p echodem zboží p es hranice států
p edstavuje pro padělky méně rizikovou cestu do cílové země nebo průvoz takového
zboží. P ípadné padělky se tak snáze p epraví do cílových zemí.
Zde hrají významnou roli celní orgány, které mají jako jednu z pravomocí dohled
v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví. A kromě kontroly zboží dovážených
z EU a 3. zemí i na poli čistě vnitrostátním, kdy p edstavují významnou roli p i kontrole
ochrany p ed prodejem padělků. Celní orgány mohou zboží, které porušuje práva
k duševnímu vlastnictví, nejen zadržet, ale také zničit, p ípadně vy adit z obchodování.
O významu těchto orgánů svědčí též fakt, že jen za měsíc leden - duben pro rok 2017
dosahovala v oblasti vnitrostátního trhu hodnota padělků a nedovolených napodobenin
zabavených celními orgány odhadem v cenách originálů 112.444.1řŘ,- Kč.59
Česká obchodní inspekce je dalším orgánem, který poskytuje ochranu zboží, u
kterého hrozí porušení práva duševního vlastnictví, tedy nap íklad zboží, které je
označenou padělanou ochrannou známkou. Výkon kontroly a dozoru je České obchodní
inspekci svě en na vnit ním trhu ČR. Děje se tak z důvodu, že je t eba kromě vlastníka
ochranné známky chránit též spot ebitele. Nakupuje-li spot ebitel v domnění, že se
jedná o značkové zboží označené ochrannou známkou, a tedy očekává, že splňuje určité
parametry, je zkrácen na svých spot ebitelských právech, byl-li mu poskytnut padělek,
který nesplňuje daná očekávání, často navíc za stejně vysokou cenu jako výrobek
s originální ochrannou známkou.

Výsledky v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví leden-duben za rok 2017, dostupné z:
https://www.celnisprava.cz/ [cit. dne 24. 5. 2017].
59
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Pro úplnost je t eba doplnit, že domáhat se ochrany lze i skrze p estupkové ízení,
nedosahuje-li porušení intenzity trestného činu, či v rámci nekalosoutěžního jednání
upraveného v občanském zákoníku.
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4. Vymáhání práv k ochranné známce
Zákonná úprava vymáhání práv k ochranné známce je obsažena v p edpisu, který
upravuje vymáhání práv k veškerým právům průmyslového vlastnictví. P ed p ijetím
tohoto zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (dále jen
,,ZOVP‘‘) byla zákonná úprava vymáhání práv obsažena v jednotlivých zákonech
upravujících jednotlivá průmyslová práva. Tato rozt íštěná úprava byla méně p ehledná
a p ijetí ZOVP tuto oblast sjednotilo. Implementací Směrnice Evropského parlamentu a
Rady č. 2004/4Ř/ES byly splněny požadavky EU a úprava této problematiky se stala
kompaktní a dle mého názoru vhodnější a jednodušší, kdy hmotněprávní a některé
procesněprávní podmínky jsou obsaženy v jednom p edpisu.
Působnost ve věcech průmyslového vlastnictví je dle § 6 ZOVP svě ena
specializovaným senátům u Městského soudu v Praze, který rozhoduje jako soud
prvního stupně, a p ezkoumává správní rozhodnutí ÚPV dle zákona o ochranných
známkách. Mimo to rozhoduje ve věcech ochranných známek a průmyslových vzorů
Společenství.
4.1.

Oprávněné osoby

Osobou oprávněnou vymáhat práva k ochranné známce je dle § 2 ZOVP kromě
vlastníka ochranné známky oprávněná osoba dle zákona o ochranných známkách, čímž
se má na mysli nabyvatel licence či profesní organizace ochrany práv.
Významné postavení má z hlediska vymáhání práv k ochranné známce zejména
vlastník jako originární subjekt a nabyvatel licence. U nabyvatele licence je však v § 2
odst. 2 ZOVP stanovena podmínka souhlasu či nečinnosti vlastníka. Bude-li nabyvatel
licence chtít zahájit spor dle ZOVP, musí nejprve uvědomit vlastníka s žádostí o souhlas
a teprve jestliže vlastník zůstane 1 měsíc po doručení takového oznámení nečinný a
nepodá žalobu sám, může se práva domáhat nabyvatel licence. Z podmínky doručení
takového oznámení lze dovodit, že se musí jednat o oznámení písemné. P ípadnou fikcí
souhlasu se nabyvatel licence stane aktivně legitimovaným k podání žaloby. Fikce
souhlasu v tomto p ípadě je na místě. Toto ustanovení a fikce souhlasu se lhůtou 1
měsíce je dle mého názoru velmi vhodně upravena. Je nutné chránit osoby s licencí,
jelikož ochrannou známku často užívají ve velkém rozsahu a často aktivněji než sami
vlastníci. Proto kdyby nemohly uplatňovat svá práva z důvodu nečinnosti vlastníka,
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byly by tím zcela z ejmě zkráceny na svých právech. Ustanovení nebrání situaci, kdy by
oba tyto subjekty vymáhaly práva ve stejné věci, mohou taktéž uplatňovat stejné nároky
mimo postup ve věcech nekalosoutěžního jednání.60
4.2.

Právo na informace

Velmi významným ustanovením se mi jeví právo na informace zakotvené v § 3
ZOVP. Umožňuje oprávněné osobě domáhat se poskytnutí informací o původu a
distribuci zboží nebo služeb, s nimiž souvisí porušení práva k ochranné známce.
Zejména z důvodu možné rozsáhlé sítě distributorů, prodejců, osob poskytujících služby
nebo zboží a dalších osob, které p išli do styku s p edmětným zbožím a dále možné
distribuce zboží do jiných států, je t eba zjistit dostatečné množství informací k tomu,
zda podat žalobu na porušení práva k ochranné známce a jak široký okruh osob se
podílel na porušení práv. Zákonem je stanovena p edžalobní podmínka žádosti o
informace, která musí být nejprve zaslána t etí osobě, a nebude-li dobrovolně
poskytnuta v p imě ené lhůtě, oprávněná osoba se jí může až poté domáhat soudně a
jedině spolu s žalobou, že bylo porušeno její právo k ochranné známce. Zajímavostí je,
že pojem t etí osoby není v zákoně vyložen, výklad stanovila judikatura, kdy se jí má na
mysli „porušovatel nebo každá jiná osoba“.61
Domnívám se, že t etí osoba je i p es povinnost poskytnout informace chráněna
mimo jiné tím, že v § 3 odst. 3, 4 ZOVP je velmi podrobně stanoven rozsah informací,
který může oprávněná osoba požadovat. Není možné se tak domáhat informací nad
rámec tohoto ustanovení a nevylučuje to odpovědnost za škodu způsobenou zneužitím
takové informace. Navíc soud posoudí, jestli by podání určité informace nebylo hrubě
porušeno právo poskytovatele informace.
4.3.

Způsob nápravy

Základním právem oprávněné osoby je dle § 4 ZOVP zdržení se jednání, kterým
docházelo k porušení či ohrožení práva. Navazujícím požadavkem je odstranění
způsobených následků.

§ Ř3 odst. 2a OS .
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4407/2011. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/ [cit. dne 27. 5. 2017].
60
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Odstranění následků se lze domáhat dle § 4 odst. 1 písm. a ZOVP ,,stažením
výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo
k ohrožení nebo porušení práva.‘‘ V p ípadě, kdy ochranná známka byla neoprávněně
užívána, ale strany jsou ochotny napravit tento protiprávní stav smlouvou o poskytnutí
licence, jeví se pouhé stažení jako dostatečný zásah a není t eba sahat k závažnějším
nástrojům, kterým je nap íklad zničení zboží neoprávněně označené ochrannou
známkou. Též soud je dle odst. 2 tohoto ustanovení povinen zasahovat do práv dle
zásady p imě enosti.
Není-li však dostačující náprava protiprávního stavu stažením výrobků, je možné se
domáhat odstranění následků dle § 4 odst. 1 písm. b ZOVP, a to ,,trvalým odstraněním
nebo zničením výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo
k ohrožení nebo porušení práva.‘‘ Tento závažnější zásah do práv bude nutno užít tam,
kde náprava dle p edcházejícího paragrafu nep ipadá v úvahu. Bude se jednat o p ípady,
kdy oprávněná osoba odmítne poskytnout licenci a bude se jednat o zboží, které
nedosahuje takové kvality jako zboží osoby oprávněné. Tím je stanovena subsidiarita
tohoto ustanovení.
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. c ZOVP necílí na výrobky jako takové, ale stažení,
odstranění či zničení věcí ,,určených nebo používaných výlučně nebo převážně při
činnostech porušujících nebo ohrožujících právo.‘‘ Bude se jednat o p ístroje, různé
programy a jiné pomůcky, které slouží k výrobě padělků.
ZOVP zmírňuje následky, které by smě ovaly proti 3. osobám, které nezaviněně
způsobily porušení či ohrožení práva, a to tak, že na jejich návrh může namísto výše
uvedených opat ení uložit peněžité narovnání s osobou oprávněnou. Tím je zmírněno
ustanovení § 4 odst. 3 ZOVP, které umožňuje oprávněné osobě požadovat odstranění
následků způsoby dle § 4 odst. 1 ZOVP ,,vůči každému, jehož prostředky či služby jsou
užívány třetími osobami k porušování práv.‘‘ Mimo jiné ZOVP stanoví jako možnost
uve ejnění rozsudku, bylo-li návrhu oprávněné osoby vyhověno, a to na náklady
porušovatele.
Domnívám se, že zákonná úprava možností nápravy ohrožení či porušení práva je
zda ilá i v tom směru, že chrání jak osobu oprávněnou tím, že se může domáhat nápravy
i u t etích osob, tak tyto t etí osoby, kdy mohou v p ípadě nezaviněného ohrožení či
porušení žádat peněžité opat ení. Není na jednu stranu znemožněno žádat nápravu po
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osobách, které se, ač nezaviněně, na ohrožení či porušení podílely, na druhou stranu
jsou určitým způsobem zmírněny možné následky. Komplexnost této úpravy je
p ehledná a domnívám se, že velmi p ispěla k právní jistotě a též ke snazšímu
rozhodování soudu.
4.4.

Stanovení náhrady a výše škody

Zákonná úprava stanovení náhrady škody je v ZOVP podrobně upravena. Dle § 5
odst. 1 ZOVP může osoba oprávněná požadovat náhradu škody, vydání bezdůvodného
obohacení a též p imě ené zadostiučinění (dále jen ,,celková náhrada škody‘‘). Jako
vhodné se jeví zejména ustanovení § 5 odst. 2 ZOVP, kdy je možné určit výši celkové
náhrady škody paušální částkou, kterou se má na mysli minimálně dvojnásobek
licenčního poplatku obvyklého v p ípadě poskytnutí licence. Tím se výrazně ulehčí
dokazování a dokládání dokumentů k určování reálné výše celkové náhrady škody.
Výše licenčního poplatku může být stanovena dle literatury nap íklad znaleckým
posudkem.62 Tím se výrazně zkrátí a zjednoduší dokazování. Další možností, která se
objevuje v judikatu e, je doložení jiných licenčních smluv k ochranné známce
žalobcem, které uzav el s jinými subjekty, čímž prokáže, kolik by za užití p edmětné
ochranné známky býval žalovaný zaplatil.63 V p ípadě nezaviněného jednání
porušovatele je opět zmírněn následek takového jednání, kdy je v § 5 o. 3 ZOVP
stanovena výše pouze jednoho licenčního poplatku ve výši obvyklé. Opět je
zdůrazněno, aby soud p ihlížel k důsledkům, okolnostem p ípadu a mimo důsledky
hospodá ské též k újmě morální.
Domnívám se, že úprava ZOVP je dostatečně ošet ena a uzpůsobena specifikům
průmyslového vlastnictví a též pro soudy p edstavuje tento zákon vhodnou úpravu jak
postupovat v p ípadě sporů. A to vše i s ohledem na jeho stručnou úpravu.

HORÁČEK, Roman a kol., 2015, op. cit. s. 371.
K tomu nap . Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 6. 2010, sp. zn. 3 Cmo 417/2009. Cit. dle:
HORÁČEK, Roman, Ji í MACEK a Eva BISKUPOVÁ, 2011, op. cit. s. 333-339.

62
63

52

5. Závěr
Lze shrnout, že zákonná úprava ochranných známek musí umět pružně reagovat na
změny. Jelikož je tato oblast úzce propojena s obchodní a podnikatelskou činností, je
t eba, aby zákonná úprava byla vždy v souladu s aktuálním stádiem takové činnosti a
další stádia nejlépe p edjímala. Vezmu-li v potaz rozši ující se okruh druhů ochranných
známek a stále větší význam ochranných známek i u spot ebitelské ve ejnosti, dovoluji
si tvrdit, že by bylo vhodné, aby ÚPV změnil svůj rigidní postoj k postoji více
flexibilnímu. A to i s ohledem na právo EU, které dle mého názoru reaguje flexibilně na
rozvoj v této oblasti.
Domnívám se, že oblast ochrany ochranných známek je v právním ádu ČR
upravena dostatečně a vlastníkům či jiným oprávněným osobám zaručuje dostatek
právních nástrojů, jak se bránit proti porušování práv vyplývajících z ochranné známky.
I zde samoz ejmě platí, že právo p eje bdělým, a to zejména s ohledem na námitkové
ízení a časově omezené možnosti námitky uplatnit. V námitkovém ízení ÚPV
poskytuje velmi širokému okruhu osob domáhat se ochrany svých práv a též sám
v rámci p ezkumu ex offo takovou ochranu poskytuje. Navíc fakt, že je možné, aby se i
uživatel nezapsaného označení mohl domáhat ochrany u ÚPV, poukazuje na velmi
širokou míru ochrany. Také možnost prodlužování doby registrace a tím i její ochrany
v rejst íku ochranných známek ze strany vlastníka je významným nástrojem. Vlastník
tím získává možnost bránit se p ed kýmkoliv jiným, kdo by si stejnou ochrannou
známku chtěl registrovat. V tomto ohledu ÚPV poskytuje dostatek možností, jak se
bránit.
I skutečnost, že ochrany se lze domáhat soudní cestou, a to i skrze trestní ízení,
dokazuje, že zákonodárce měl zájem na ochraně tohoto zájmu, a je si tak vědom
významu tohoto institutu a pot eby jej chránit těmito krajními právními prost edky.
Stejně tak zákonem upravena pot eba chránit kromě vlastníka i spot ebitele
poukazuje na to, že je ochrana ochranných známek v současné době velmi důležitá.
Celní orgány a inspekce jsou nedílnou součástí ochrany ve ejnosti. Svojí činností
efektivně bojují p ed padělateli ochranných známek, čímž chrání také vlastníky
originálních označení p ed škodami, které jim tím vznikají.
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P ijetí zákona o vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví pozitivně upravilo
možnosti, jak se efektivně bránit proti porušení práv z ochranné známky a vymáhat
způsobenou škodu. Vzhledem ke specifikům práv průmyslového vlastnictví tento zákon
vnesl do právní úpravy určitou míru jednotnosti, která usnadní účinné vymáhání práv.
S ohledem na dynamičnost tohoto oboru bude velmi zajímavé sledovat, jak se bude
zákonná úprava v ČR nadále vyvíjet.
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Seznam použitých zkratek
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Evropská Unie

SDEU

Soudní dvůr Evropské unie

EUIPO

Ú ad Evropské unie pro duševní vlastnictví

TRIPS

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
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Ú ad průmyslového vlastnictví

WIPO

Světová organizace duševního vlastnictví
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Abstrakt
Diplomová práce ,,Ochranná známka, její ochrana a vymáhání práv k ní‘‘ poskytuje
rozbor t í oblastí zákonné úpravy ochranných známek včetně použití související
judikatury vztahující se k jednotlivým oblastem. Diplomová práce se věnuje institutu
ochranné známky jako takové, možnostem její ochrany a úpravě vymáhání práv
k ochranné známce. V první části diplomová práce podrobně popisuje institut ochranné
známky a její historii, funkce ochranné známky, zat ídění v rámci duševního a
průmyslového vlastnictví, rostoucí význam ochranné známky a rozši ující se okruh
druhů ochranných známek. V následující části diplomové práce je detailně rozebráno
registrační ízení u ÚPV, a to od podání p ihlášky až po jednotlivá fakultativní ízení,
která mohou v rámci její ochrany nastat, až po p ípadný zápis do rejst íku ochranných
známek. Podrobně je rozebráno p ipomínkové ízení a zejména námitkové ízení.
V souvislosti s námitkovým ízením jsou důkladně popsány osoby oprávněné podat
takové námitky a rozebrány možné důvody v námitkách uvedené. Diplomová práce se
dále zamě uje na prost edky ochrany poskytované nejen ÚPV, ale i soudy a dalšími
orgány, kterými je ochrana vhodně doplněna i v rámci nutné ochrany spot ebitele, čímž
je poukázáno na to, jak velký význam ochrana v této oblasti má. Závěrečná část práce
poskytuje rozbor zákona o vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví, který i p es svůj
stručný rozsah poskytuje pro oblast průmyslového vlastnictví vhodný nástroj
k úspěšnému vymožení práv oprávněnými osobami. Diplomová práce v této části
poskytuje zejména p ehled oprávněných osob, možností nápravy porušení práv a
náhrady škody způsobené porušením práv. Cílem je zhodnotit význam ochranné
známky v současné době, možnosti její ochrany, popsat subjekty, které jí tuto ochranu
poskytují, a způsob vymáhání práv k ochranné známce.
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Abstract
Trademark protection and enforcement of rights in trademarks in the Czech
legal order.
The thesis "Trademark protection and enforcement of rights in trademarks in the
Czech legal order" provides an analysis of three parts of trademark legal regulation,
including the application of relevant case-law relating to individual parts. The thesis
deals with the institute of the trademark, the possibilities of protection and the
regulation of the enforcement of the trademark rights. In the first part the thesis
describes the institute of the trademark and history of the trademark, the function of the
trademark, the classification within the intellectual and industrial property, the growing
significance of the trademark and the expanding range of trademark types. The
following part of the thesis deals with the registration procedure at Industrial Property
Office, the application, facultative proceedings, which may occur due to its protection,
and final registration in the trademark database. The comment procedure and mainly the
opposition procedure are discussed in detail. In the context of the opposition
proceedings, the persons entitled to make such objections are thoroughly described and
the possible reasons for the objections mentioned are analyzed. The diploma thesis also
focuses on the means of protection provided not only by the Industrial Property Office
but also by the courts and other authorities, which is suitably supplemented in the
framework of the necessary protection of the consumer, which highlights the
importance of the protection. The final part of the thesis provides an analysis of th Act
No. 221/2006 Coll, Enforcement of Industrial Property Rights Act, which, despite its
brief scope, provides an appropriate tool for industrial property rights for the successful
recovery of rights by authorized persons. The thesis in this part provides, in particular,
an overview of authorized persons, possibilities of remedying violations of rights and
damages caused by violation of rights. The aim is to evaluate the significance of the
trademark at the present time, the possibilities of its protection, the description of the
entities providing it and the method of enforcing trademark rights.
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