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1 ÚVOD 

Téma mé diplomové práce je ochrana průmyslového vlastnictví v podniku, které jsem 

si vybrala na základě toho, že pro budoucí absolventku na trhu práce je důležité vědět o dané 

problematice co nejvíce. Pokud jednou budu mít vlastní podnik, tak právě znalost ochrany 

průmyslového vlastnictví je to, co by nemělo být v podniku opomenuto. Ochranu 

průmyslového vlastnictví chápu jako nástroj, díky kterému je podnik vždy o krok napřed  

od konkurence. Podnik si může pomocí něj vybudovat silnou pozici na trhu s řadou věrných 

zákazníků, což jsou vlastně hlavní cíle podnikání. Podnik, který chce být úspěšný  

a perspektivní, musí budoucnost postavit na využívání nových poznatků, objevů  

a technologií, u kterých je pak potřeba zajistit důslednou ochranu a získat výhradní právo 

k jejich využívání. Pokud je ochrana daného průmyslové vlastnictví kvalitní, tak čas a finance 

investované do výzkumu, vývoje a inovací se vrátí dříve nebo později zpět, např. z příjmů 

poskytnuté licence na chráněné řešení.  

V diplomové práci se mimo ostatní práva průmyslového vlastnictví více věnuji 

ochranné známce. Mimo její teoretické vymezení jsem si pro praktickou ukázku, jak  

to v praxi probíhá, vybrala firmu Aquatrading s.r.o. Právě pro tento druh obchodní společnosti 

zabývající se především nevýrobní činností a uskutečňováním nákupu průmyslové čerpací 

techniky za účelem dalšího prodeje, je důležité, soustředit se na ochranu znalostí, zkušeností  

a zapsaných ochranných známek, které je třeba zabezpečit před konkurencí. 

Cílem mé diplomové práce je posoudit stávající systém řízení ochrany průmyslového 

vlastnictví v podniku a na základě zhodnocení navrhnout případné doporučení ke zlepšení  

do budoucna. 

Základní struktura práce je tvořena třemi na sebe navazujícími kapitolami. První 

kapitola je součástí teoreticko-metodické části a aplikačně-ověřovací část je charakteristická 

pro druhou a třetí kapitolu. Pro teoreticko-metodickou část práce použiji metodu deskripce. 

Pro aplikačně-ověřovací část práce a pro následné dosažení cílů použiji metody analýzy  

a komparace současné situace podniku. 

První kapitola je zaměřena na právní úpravu průmyslového vlastnictví v České 

republice, kde jsou uvedeny všechny její základní pojmy, které zahrnuje. Dále jsou podrobně 

rozebrány jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví, rozdělené na práva tvůrčí povahy  

a na práva označení. Druhá kapitola se zabývá systémem ochrany práv  podniku a analýzou 
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všech zapsaných označení. Třetí kapitola je zhodnocením dosavadního systému ochrany 

v podniku, které je doplněno o doporučení do budoucnosti. 

Celá diplomová práce je podložena odbornou literaturou, platnými právními předpisy 

a interními zdroji obchodní společnosti Aquatrading s.r.o. 

Předpokládaným výsledkem práce je zjištění, že dosavadní systém řízení ochrany 

průmyslového vlastnictví v obchodní společnost Aquatrading s.r.o., je z hlediska dlouholetého 

fungování a získaných zkušeností s řízením na odpovídající úrovni a na základě probíhajícího 

sporu bude do budoucna uděláno vše pro to, aby se daná zkušenost už neopakovala. 
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2 PRÁVNÍ ÚPRAVA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE 
2.1 Pojem průmyslové vlastnictví 

Průmyslové vlastnictví je ve vztahu k duševnímu vlastnictví užším pojmem a tvoří jen 

jeho určitý úsek vyznačující se specifickými rysy. Předměty průmyslového vlastnictví  

se na rozdíl od předmětů duševního vlastnictví vyznačují svojí průmyslovou využitelností  

a formálním požadavkem na zápis do příslušného rejstříku pro vznik výlučných práv k těmto 

předmětům a to na základě zvláštních právních předpisů. Zvláštními zákony jsou chráněny jak 

předměty vzniklé tvůrčí činností, tedy vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory  

a užitné vzory, tak také předměty, které jsou výsledkem činnosti netvůrčí povahy. Mezi tyto 

předměty se řadí obchodní firma, ochranné známky a označení původu. Tyto zvláštní 

předpisy obsahují jak veřejnoprávní, tak soukromoprávní normy. Veřejnoprávní povahu mají 

normy upravující podmínky vzniku, doby trvání a zániku průmyslových práv. Naopak, 

v případě kdy do popředí vystupuje aspekt ochrany soukromých zájmů majitele či vlastníka 

příslušného předmětu průmyslového vlastnictví, tak se jedná o úpravu soukromoprávní 

povahy. Průmyslové vlastnictví je potom pojato jako součást práva soukromého, přestože 

obsahuje veřejnoprávní prvky.  

„Průmyslová práva jsou výlučnými právy, tj. právy absolutní povahy. Tato práva 

náleží pouze majiteli/vlastníku, který je subjektem práv z průmyslového vlastnictví, a působí 

vůči všem. Majitel/vlastník je oprávněn ke všem právním úkonům týkajícím se daného 

předmětu průmyslového vlastnictví, zejména je oprávněn jej užívat, poskytnout souhlas s jeho 

užíváním jiným osobám nebo jej převést. Tomu odpovídá povinnost ostatních osob 

nezasahovat do těchto práv. Výjimku představují pouze práva ze zápisu označení původu  

a zeměpisného označení, která výlučné povahy nejsou.“ (Slováková, 2006, s. 21) 

Právo průmyslového vlastnictví lze charakterizovat v objektivním smyslu jako souhrn 

právních norem upravujících společenské vztahy vznikající  činností fyzických osob  

a právnických osob, jejímž výsledkem jsou nehmotné předměty, tedy předměty průmyslového 

vlastnictví, a společenské vztahy vznikající při jejich uplatňování ve společnosti. Tyto vztahy 

jsou přímým objektem úpravy právem průmyslového vlastnictví. Společenské vztahy 

upravené tímto právem jsou vztahy majetkovými a osobnostními. [10] 
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 V subjektivním smyslu právo průmyslového vlastnictví znamená oprávnění určité 

fyzické či právnické osoby, vztahující se k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví, 

určitým způsobem se chovat. Avšak meze těchto oprávnění jsou dány objektivním právem. 

Subjektivnímu právu vždy odpovídá určitá subjektivní povinnost ostatních osob nezasahovat 

do oprávnění dané fyzické nebo právnické osoby. V případě neoprávněného zásahu do práv 

má příslušná osoba právo požadovat od státu právní ochranu. [10] 

Úřad průmyslového vlastnictví 

  Působnost Úřadu je stanovena zákonem č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu 

průmyslového vlastnictví. 

 Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České republiky  

na ochranu průmyslového vlastnictví, v jehož čele je předseda Mgr. Ing. Josef Kratochvíl 

jmenovaný vládou.  Činnosti Úřadu: 

- rozhodování o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, 

topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označování původu výrobků, 

- vedení příslušných rejstříků o předmětech průmyslových práv, 

- získávání, zpracovávání a zpřístupnění fondu světové patentové literatury, 

- zabezpečování plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového 

vlastnictví, kterých je ČR členem, 

- aktivní spolupráce s jinými orgány státní správy při posuzování průmyslových práv, 

- spolupráce s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států  

na poli průmyslového vlastnictví. [7] 

Systém ochrany práv předmětům průmyslového vlastnictví spočívá v tom,  

že ke vzniku těchto práv je třeba rozhodnutí Úřadu. Práva k předmětům průmyslového 

vlastnictví se zapisují do rejstříků vedených Úřadem, které jsou veřejně přístupné, a zveřejňují 

se ve Věstníku Úřadu.  

Věstník je vydáván s týdenní periodicitou pouze v elektronické podobě, která  

je přístupná na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví. Věstníky vydané 

v papírové podobě jsou k dispozici ve studovně UPV.1 

 

                                                 
1 Informace z Úřadu průmyslové vlastnictví. 



 

   9 
 

2.1.1 Vznik průmyslových práv 

„U předmětů průmyslového vlastnictví chráněných zvláštními zákony je vznik práv 

k příslušnému předmětu průmyslového vlastnictví zpravidla vázán na rozhodnutí správního 

orgánu k tomu určenému. V případě vzniku těchto práv jsou přitom správním aktem, tj. aktem 

veřejného práva, založena jednak veřejná subjektivní práva majitele/vlastníka příslušného 

předmětu průmyslového vlastnictví a jednak i jeho výlučná subjektivní práva, které jsou 

soukromoprávní povahy. Veřejná subjektivní práva záležejí především v tom, aby státní orgán 

nepřiznal jinému subjektu stejné, popř. podobné právo. Výlučná subjektivní práva 

majitele/vlastníka jsou právy absolutní povahy a odpovídá jim povinnost všech ostatních 

subjektů nezasahovat, nerušit majitele/vlastníka v jejich výkonu.“ (Slováková, 2006, s. 17) 

Ve většině případů vznikají práva k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví 

zápisem do příslušného rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Úřad 

průmyslového vlastnictví provádí zápis do rejstříku na základě individuálního správního aktu. 

Tento akt má v případech udělení patentu a udělení dodatkového osvědčení, podobu 

správního rozhodnutí o udělení právní ochrany. V ostatních případech provede Úřad zápis  

do příslušného rejstříku, aniž by vydal správní rozhodnutí ve standardní podobě. V obou 

uvedených případech se zakládají veřejná subjektivní práva fyzických či právnických osob  

a proto se jedná o individuální správní akty konstitutivní povahy. Úřad průmyslového 

vlastnictví vydává majiteli/vlastníku osvědčení o zápisu do rejstříku. Osvědčení představuje 

zákonem stanovený doklad, který potvrzuje existenci příslušného průmyslového práva.2 

Zápisu do rejstříku předchází správní řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. 

Řízení se zahajuje z podnětu účastníka a to podáním návrhu. Pro řízení před Úřadem  

je charakteristické uplatňování několika zásad. Dispoziční zásadou je, že se správní řízení 

zahajuje z podnětu účastníka, který má subjektivní zájem na daném řízení. Účastník ve svém 

návrhu určuje předmět řízení a může činit návrhy, náměty či připomínky a to kdykoliv 

v průběhu řízení (zásada jednotnosti řízení). Ze zásady koncentrace řízení vyplývá, že určité 

úkony lze činit jen v určité fázi řízení (výjimečně stanoví zvláštní zákon). Úřad je povinen 

zjišťovat podklady potřebné pro rozhodnutí, které se týkají veřejného zájmu. V tomto smyslu 

se uplatní zásada vyšetřovací (vyhledávací), která dále souvisí se zásadou materiální pravdy, 

podle které je Úřad povinen zjistit ex offo spolehlivě a úplně skutečný stav věci. Výjimečně 

se uplatňuje zásada projednací, v rámci které je Úřad vázán důvody a důkazy, které předložili 

                                                 
2 Ustanovení § 151 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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účastníci. Pokud se nepodaří tyto potřebné důkazy a skutečnosti zjistit, tak následky ponese 

účastník, který má důkazní povinnost. Zásada projednací souvisí se zásadou formální pravdy, 

podle které se Úřad může spokojit při zjišťování podkladů potřebných pro rozhodnutí s tím, 

co uvádějí účastníci jako skutkovou podstatu. [10] 

V řízení Úřad zjišťuje, zda podaný návrh má požadované formální náležitosti. Pokud 

tomu tak není a účastník nedostatky návrhu ve stanovené lhůtě neodstraní, Úřad řízení zastaví. 

V první řadě však Úřad v řízení zkoumá, zda jsou splněny zákonné podmínky pro vznik 

průmyslového práva. Jsou-li tyto podmínky splněny, pak je Úřad povinen vydat rozhodnutí  

o udělení právní ochrany nebo provést zápis do příslušného rejstříku. Nejsou-li zákonem 

stanovené podmínky splněny, pak je řízení ukončeno vydáním správního rozhodnutí  

o zamítnutí přihlášky či žádosti.  

V některých případech jsou pro vznik práv k jednotlivým předmětům průmyslového 

vlastnictví relevantní jiné právní skutečnosti než zápis do rejstříku. Je tomu tak v případě 

všeobecně známé ochranné známky, kdy právo vzniká neformálním získáním všeobecné 

známosti v České republice, a dále u nezapsaného průmyslového vzoru Společenství, kde 

ochrana vzniká okamžikem jeho prvního zpřístupnění veřejnosti na území Společenství. [10] 

2.1.2 Zánik průmyslových práv 

Průmyslová práva zanikají: 

- uplynutím doby platnosti ochrany příslušného předmětu průmyslového vlastnictví, 

- vzdáním se práv majitele/vlastníka,  

- rozhodnutím příslušného státního orgánu (Úřadu průmyslového vlastnictví). 

„Právní ochrana příslušného předmětu průmyslového vlastnictví zaniká okamžikem, 

kdy nastala právní skutečnost rozhodná pro její zánik (marně uplynula lhůta k podání žádosti 

o obnovu doby ochrany). V těchto případech zaniká právní ochrana ex nunc. Na základě 

rozhodnutí Úřadu může dojít také k zániku právní ochrany ex tunc, tzn. jako by právní 

ochrana nebyla udělena (prohlášení ochranné známky za neplatnou).“  

(Slováková, 2006, s. 19)  

V případě že průmyslová práva zanikají na základě rozhodnutí Úřadu, musí být vždy 

vydáno příslušné správní rozhodnutí. Podle toho z jakých důvodů dochází k zániku ochrany  

a o jaký předmět průmyslového vlastnictví jde, má rozhodnutí podobu: 

- rozhodnutí o výmazu z rejstříku (u užitných vzorů a průmyslových vzorů), 
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- rozhodnutí o zrušení (u patentů, ochranných známek, zeměpisného označení či zápisu 

označení původu), 

- rozhodnutí o zániku (u dodatkových osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu 

rostlin), 

- rozhodnutí o prohlášení neplatnosti (u ochranných známek).  

Rozhodnutí Úřadu předchází řízení, které je zahájeno na základě návrhu nebo z moci úřední 

(ex offo). V řízení Úřad zkoumá, jestli jsou splněny zákonné podmínky pro zánik 

průmyslového práva. Jsou-li tyto podmínky splněny, Úřad je povinen vydat rozhodnutí  

a následně provést zápis do příslušného rejstříku. [10] 

V případech kdy je řízení zahájeno návrhem, může být toto řízení ukončeno i vydáním 

správního rozhodnutí o zamítnutí návrhu a to pokud Úřad zjistí, že nejsou splněny zákonem 

stanovené podmínky pro zánik ochrany daného předmětu průmyslového vlastnictví. Pro řízení 

zahajované na návrh je charakteristické uplatňování několika zásad. Dispoziční zásadou  

se rozumí, že se správní řízení v těchto případech zahajuje na návrh. Účastník ve svém návrhu 

určuje předmět řízení, kterým je pak Úřad vázán. Dále může účastník činit návrhy, náměty  

a připomínky a to kdykoliv v průběhu řízení. V tomto případě se jedná o zásadu jednotnosti 

řízení. Na základě zásady projednací je Úřad vázán důvody a důkazy, které předložili 

účastníci. Nepodaří-li se tyto důkazy a skutečnosti zjistit, následky ponese účastník, který má 

důkazní povinnost. Zásada projednací souvisí se zásadou formální pravdy, podle které  

se Úřad může při zjišťování podkladů potřebných pro rozhodování spokojit s tím, co účastníci 

uvádějí jako skutkovou podstatu. [10] 

K zahájení řízení z moci úřední (ex offo) dochází jen výjimečně, a to pokud  

je rozhodnutí potřebné pro vyšetření předběžné otázky v jiném řízení. Důvodem je zabránění 

obcházení poplatkové povinnosti. Pro řízení zahajované z moci úřední je typické uplatňování 

zásady oficiality. Úřad je tedy ze své úřední odpovědnosti povinen zjišťovat podklady 

potřebné pro rozhodnutí, které se týkají veřejného zájmu. V tomto smyslu se uplatní zásada 

vyhledávací (vyšetřovací), která dále souvisí se zásadou materiální pravdy, podle které  

je Úřad povinen zjistit ex offo spolehlivě a úplně skutečný stav věci. [10] 
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2.1.3 Porušování práv z průmyslového vlastnictví 

„K porušování práva k předmětům průmyslového vlastnictví dochází z pravidla tehdy, 

kdy je začne využívat osoba nebo osoby, kterým právo k jejich využívání jejich majitel 

neposkytl či na ně tato práva nepřevedl.“ (Jakl, 2006, s. 90.) 

Cílem porušování práv z průmyslového vlastnictví je umístit na trh napodobený  

či padělaný výrobek a dosáhnout tak finančního prospěchu na úkor originálních výrobců  

či prodejců. V důsledku toho dochází k ovlivňování hospodářské soutěže a oprávněným 

osobám vznikají přímé i nepřímé finanční ztráty. Porušování práv má vliv i na celou 

společnost, neboť může ovlivnit jak její prosperitu, tak i např. zaměstnanost. [9] 

V případě práv na označení dochází k jejich porušování v případech, kdy neoprávněná 

osoba užívá v obchodním styku na svém zboží, případně při poskytování služeb, označení, 

které je shodné nebo podobné k ochranné známce zapsané pro jiného vlastníka.  

„Vlastník ochranné známky se může u příslušného soudu domáhat, aby každému bylo 

dané rušení práva z ochranné známky zakázáno, a aby následky porušení byly odstraněny. 

Může se též domáhat přiměřeného zadostiučinění, a to i v penězích. Je oprávněn domáhat  

se náhrady škody a rovněž má právo na informace ohledně původu výrobků nebo služby vůči 

každému, kdo je uvádí nebo hodlá uvést na trh. Vlastník ochranné známky může dále 

požadovat, aby soud nařídil porušovateli či ohrožovateli práva z ochranné známky stáhnout 

z trhu a zničiti výrobky, jejichž výrobou, uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení 

nebo porušení tohoto práva.“ (Jakl, 2006, s. 90)  

Obdobné ustanovení obsahuje i § 24 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení 

původu výrobků a zeměpisných označení. s tím, že zapsané označení původu nesmí nikdo 

zneužívat, zejména si je přisvojovat nebo je napodobovat. [4] 

Pokud se jedná o technická řešení nebo vzhled výrobku, porušuje práva z patentu, 

užitného či průmyslového vzoru každý, kdo bez svolení majitele těchto práv předmětné řešení 

při své hospodářské činnosti vyrábí, uvádí do oběhu nebo užívá. Ten, jehož právo bylo 

porušeno, se může domáhat toho, aby rušení práva bylo zakázáno a aby následky porušení, 

byly odstraněny. Zákony upravující užitné vzory a topografie polovodičových výrobků 

obsahují obdobná ustanovení. [9] 
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 Byla-li způsobena škoda z porušování práv k předmětům průmyslového vlastnictví, 

pak má poškozený právo na její náhradu. Při způsobení škody se nahrazuje to, oč se majetek 

poškozeného škodnou událostí zmenšil (skutečná škoda) a čeho by dosáhl, kdyby škodná 

událost nenastala (ušlý zisk).  

Byla-li zásahem způsobena nemajetková újma, má poškozený právo na přiměřené 

zadostiučinění, které může spočívat v peněžním plnění.  

Pokud jde o vyčíslení škod, není v naší zemi dostatek zkušeností vzhledem k malé frekvenci 

sporných případů. Často se vychází z toho, že se daná škoda odvodí z výše obvyklých 

licenčních poplatků, které by porušovatel musel majiteli průmyslových práv zaplatit  

za poskytnutí licence. [4] 

2.1.4 Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

 „Dojde-li k neoprávněnému zásahu do práv z průmyslového vlastnictví, může  

se vlastník tohoto práva domáhat u soudu zejména toho, aby se porušovatel zdržel jednání, 

jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly 

odstraněny.“ (Jakl, 2010, s. 207)  

 Než však vlastník práva zvolí soudní cestu, měl by nejprve využít všechny možnosti 

mimosoudní obrany. Tedy formou doporučeného dopisu oslovit porušovatele a zahájit s ním 

jednání, jehož součástí může být nabídka licence. Pokud však jednání nevede k dohodě,  

ale obě strany mají zájem vyhnout se soudnímu sporu, mohou si zvolit kvalifikovaného 

prostředníka (mediátora). Strany mohou rovněž spor předložit rozhodci nebo rozhodčímu 

soudu.3 Určitou možnost k vyjasnění sporu poskytuje také Úřad průmyslového vlastnictví,  

a to v případě, že se jedná o spor o využívání patentu nebo užitného vzoru. Majitel patentu 

nebo užitného vzoru může podat u Úřadu žádost o určení, zda konkrétní předmět spadá  

do rozsahu jeho patentu popř. užitného vzoru. [9] 

 Významným zákonem, podle kterého je možné se bránit proti porušování práv 

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

vlastnictví. K vymáhání práv podle tohoto zákona je majitel/vlastník práva oprávněn nejen 

v případech jejich porušování třetí osobou, ale i v případě jejich ohrožení. Zákon přiznává 

těmto oprávněným osobám i právo na určité informace, což lze uplatnit vůči osobám, které 

v obchodním měřítku porušovaly právo z průmyslového vlastnictví.4  

                                                 
3 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. 
4 Ustanovení § 3 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 
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Městský soud v Praze rozhoduje jako soud prvního stupně ve sporech o nárocích 

vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv  

z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného  

na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví.5 

 Pokud dojde k úmyslnému porušení práva z průmyslového vlastnictví, může se jednat 

o trestný čin, za který je možné uložit trest odnětí svobody, zákaz činnosti, peněžitý trest nebo 

propadnutí věci. Současně platný trestní zákoník obsahuje definice trestních činů z oblasti 

průmyslových práv, které jsou na základě tohoto zákona postihovány.  

a) Nekalá soutěž- kdo se dopustí jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími 

hospodářskou soutěž, jestliže poškodí dobrou pověst nebo rozvoj podniku 

soutěžitele, bude potrestán odnětím svobody až na tři roky nebo zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci či jiné majetkové hodnoty.6 

b) Porušování práv k ochranné známce a jiným označením-  kdo uvede do oběhu 

výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označované ochrannou známkou, 

k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou, bude 

potrestán odnětím svobody až na dva roky, zákazem činnosti, nebo propadnutím 

věci nebo jiné majetkové podstaty. Ten kdo pro dosažení hospodářského 

prospěchu neoprávněně užívá obchodní firmu nebo jakékoliv označení s ním 

zaměnitelné nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně opatřené 

označením původu, k němuž přísluší práva jinému, nebo označením, bude 

potrestán odnětím svobody až na dva roky, peněžitým trestem nebo propadnutím 

věci.7 

c) Porušení chráněných průmyslových práv- kdo neoprávněně zasáhne nikoli 

nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru 

nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody  

až na dva roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty.8 [9] 

 

                                                 
5 Ustanovení § 6 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 
6 Ustanovení § 248 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
7 Ustanovení § 268 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
8 Ustanovení § 269 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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2.1.5 Strategie ochrany průmyslového vlastnictví 

Formální nástroje ochrany 

Práva průmyslového vlastnictví se vyznačují svou teritorialitou, proto je třeba ochranu 

zajistit v každém státě, kde je požadována. Při výběru mezi formálními nástroji hraje 

důležitou roli nákladnost dané ochrany, doba nutná pro získání ochrany a právní jistota, 

kterou daný typ ochrany poskytuje (rozsah poskytované ochrany). [6] 

  K ochraně předmětů průmyslového vlastnictví lze využít tří systémů řízení, jejichž 

prostřednictvím je možno získat ochranu jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví. 

Jednou z možností je tzv. národní cesta, která je využívána domácími přihlašovateli, kteří  

si tak zajišťují ochranu na území, kde podnikají. Tímto způsobem si podávají přihlášku  

i zahraniční přihlašovatelé, kteří chtějí získat ochranu v tomto konkrétním státě. Má-li 

přihlašovatel zájem o ochranu ve více zemích, pak má možnost vybrat si regionální cestu 

nebo mezinárodní cestu přes mezinárodní systémy. Rozhodnutí, jakou cestu pro přihlášení 

předmětu ochrany zvolit, je závislé na obchodních a finančních aspektech. [9] 

Národní systémy 

„K zajištění průmyslově právní ochrany se v průběhu 19. a 20. stol. vytvořil novodobý 

systém možností získat ochranu vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných 

známek a označení původu výrobků formou přihlašování předmětů průmyslového vlastnictví  

u jednotlivých zřízených národních úřadů či institucí.“ (Jakl, 2006, s. 123)  

Ke zřízení národních úřadů průmyslového vlastnictví napomohlo i ustanovení v článku 

12 Pařížské úmluvy.9 Pařížská úmluva zavázala všechny členské země zřídit zvláštní úřad  

pro průmyslové vlastnictví a ústřední přihlašovnu. Tak byla dána možnost oznamovat 

veřejnosti patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory nebo ochranné známky. [4] 

Při podání přihlášky národní cestou je nutné podat samostatné přihlášky  

do jednotlivých zemí, ve kterých se chce právní ochrana získat. Na základě toho je nutné 

přezkoumat podmínky pro udělování právní ochrany v konkrétní zemi, požadavky na úpravu 

přihlášky, náklady na řízení a poplatky na udržování získané průmyslově právní ochrany.  

Při podání přihlášky národní cestou je povinnost mít k podání přihlášky a následnému řízení  

o ní tamního zástupce nebo advokáta. Náklady na zástupce jsou poměrně vysoké, a proto  

se doporučuje v případech, kdy se přihlašuje do více zemí, podávat přihlášku na podkladě 

                                                 
9 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví je mezinárodní úmluva, uzavřená v roce 1883 v Paříži, 
jejímž obsahem je ochrana a úprava práv z průmyslového vlastnictví.  
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mezinárodní smlouvy, která umožňuje jediným podáním zajistit přihlášení do více členských 

zemí. [4] 

Mezinárodní systémy 

 Mezinárodní cesta se nejdříve objevila u ochranných známek a byla zakotvena 

v Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek z roku 1981. 

Madridská dohoda byla pak dále prohloubena přijetím Protokolu k Madridské dohodě  

o mezinárodním zápisu ochranných známek v roce 1989. Česká republika je členem obou 

mezinárodních smluv. [4] 

„Princip mezinárodní cesty přihlašování ochranných známek do zahraničí spočívá 

v tom, že na základě ochranné známky v zemi původu je možno prostřednictvím národního 

úřadu průmyslového vlastnictví podat přihlášku u Mezinárodního úřadu v Ženevě.  

V této přihlášce je možno designovat členské země této úmluvy, v nichž si přihlašovatel přeje 

chránit danou ochrannou známku jejím zápisem do rejstříku ochranných známek. Na základě 

Protokolu k Madridské dohodě je takovou mezinárodní přihlášku ochranné známky podat  

již po podání přihlášky v zemi původu (nikoliv až po jejím zápisu).“ (Jakl, 2006, s. 124) 

V oblasti mezinárodního přihlašování označení původu byla jejich mezinárodní 

cesta přihlašování umožněna uzavřením Lisabonské Dohody na ochranu označení původu  

a jejich mezinárodním zápisu z roku 1958, jejímž členem je i Česká republika. Na základě 

této Dohody mohou osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v ČR, prostřednictvím Úřadu 

průmyslového vlastnictví požádat o mezinárodní zápis označení ve zvolených členských 

zemí. Podle této Dohody se smluvní státy zavázaly, že budou na svých územích chránit 

označení původu ostatních smluvních zemí pod podmínkou, že jsou tato označení uznávána  

a chráněna v zemi původu, a že budou zapsána u Mezinárodního úřadu Světové organizace 

duševního vlastnictví v Ženevě.10 [4] 

Regionální systémy 

Ve 2. pol. 20. stol. se v jednotlivých světových regionech vytvořila integrační 

seskupení, která si pro tento účel vytvořila regionální úřady. Tyto regionální úřady  

se specializují buď jen na právní ochranu vynálezů, nebo na ochranné známky a průmyslové 

vzory. [4] 

                                                 
10 Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) je specializovanou agenturou Organizace spojených národů, 
jejíž úlohou je přispívat k ochraně duševního vlastnictví na celém světě. 
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„Na přelomu 50. a 60. let 20. stol. vrcholila práce na vytvoření Dohody o evropském 

patentu. Za tímto účelem byl vládami zemí Evropského hospodářského společenství založen 

koordinační výbor, který měl za úkol prostudovat otázky patentové, známkové a vzorové 

ochrany v rámci zemí EHS. V roce 1962 byl zveřejněn projekt Dohody o evropském 

patentovém právu. Projekt předpokládal udělování jediného, autonomního patentu pro země 

EHS prostřednictvím společného Evropského patentového úřadu a současně zachování 

možnosti těchto zemí získat i národní patenty.“ (Jakl, 2006, s. 128) 

Za základ evropského patentového systému byl přijat duální princip. První část tohoto 

principu měla představovat regionální patentový systém přístupný všem evropským státům, 

druhá část byla určena uzavřenému okruhu zemí členských států Evropských společenství  

a předpokládala udělování jediného autonomního patentu společného a automaticky platného 

pro všechny země ES. [4] 

V roce 1972 Mezinárodní konference završila svoji činnost Dohodou o udělování 

evropských patentů. V Mnichově byla poprvé oficiálně představena tato dohoda jako Úmluva 

o udělování evropských patentů. Cílem bylo centralizovat přihlašovací a udělovací proces.  

Podává se jediná evropská patentová přihláška, která se zkoumá na základě evropského 

patentového práva u Evropského patentového úřadu. Pokud předmět přihlášky splní 

podmínky patentovatelnosti, Evropský patentový úřad evropský patent udělí, ale pouze  

pro státy, které přihlašovatel předem v přihlášce uvedl. Po udělení evropského patentu 

probíhá po dobu devíti měsíců odporové řízení.  V rámci odporového řízení lze odpor 

zamítnout, může také dojít k úplnému nebo částečnému zrušení evropského patentu. Proti 

rozhodnutí, která učiní oddělení Evropského patentového úřadu, lze podat stížnost, o které 

rozhoduje Stížnostní senát Evropského patentového úřadu. [4] 

Po udělení se tento evropský patent rozpadne na svazek jednotlivých národních 

evropských patentů ve státech určených přihlašovatelem. Tyto národní patenty se však stanou 

účinnými až po splnění dalších podmínek, jako je překlad popisu vynálezu, patentových 

nároků a abstraktu evropského patentu do národního jazyka té dané země.11 [4] 

 

 

 
                                                 
11 ČR přistoupilo k Úmluvě o udělování evropských patentů 1. července 2002. 
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Neformální nástroje ochrany 

Neformální nástroje ochrany nevyžadují registraci či udělení práva ze strany Úřadu 

průmyslového vlastnictví. K neformálním nástrojům lze zařadit: 

a) Utajování know-how a obchodního tajemství je obvykle používáno k ochraně 

výrobních postupů, technické a výrobní dokumentace, které by nebylo možné 

chránit formálními nástroji z důvodu nesplnění zákonných požadavků ochrany. 

b) Zveřejnění volí obchodní společnost v případě, kdy nehodlá získat formální 

ochranu, ale je pro ni důležité, aby si daný předmět neochránila konkurence. 

Zveřejněním dojde k narušení požadavku novosti, který je nutný k získání 

ochrany. K zveřejnění společnost přistupuje v případě méně významných řešení,  

u kterých nemá smysl vynakládat prostředky k získání formální ochrany. [6] 

 Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví 

Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dělit na prostředky 

soukromoprávní a veřejnoprávní. 

a) Soukromoprávní prostředky (civilní soudní cesta) 

- zdržení se protiprávního jednání, 

- odstranění následků škody či náhrada škody, ušlého zisku 

Na základě: 

- ustanovení obsažených v patentovém zákoně, zákoně o užitných vzorech,  

o průmyslových vzorech, ochranných známkách, označení původu a zeměpisných 

označení, 

- nového občanského zákoníku ve věcech obchodní firmy (§ 423), nekalé soutěže  

(§ 2976-2987), bezdůvodného obohacení (§ 2991) a náhrady újmy (§ 2894-2990). [7] 

 

b) Veřejnoprávní prostředky prostřednictvím rozhodnutí: 

- Úřadu průmyslového vlastnictví 

o určovací řízení o rozsahu ochrany, 

o zrušovací řízení a prohlášení ochranné známky za neplatnou.  

- Celních orgánů 

o opatření na hranici (nepropuštění zboží do volného oběhu, zničení zboží), 

o opatření policie v přestupkovém řízení (zabavení zboží). 

- Orgánů v trestním řízení 

o formou postihu za trestné činy proti předpisům. [7] 
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2.2 Průmyslová práva tvůrčí povahy 

2.2.1 Vynález 

Právní úprava vynálezu je obsažena v zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech  

a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších právních předpisů. Patenty se udělují  

na vynálezy, které jsou nové, průmyslově využitelné a jsou výsledkem vynálezecké 

činnosti.12 Zákon tedy výslovně uvádí tři podmínky patentovatelnosti: 

a) Novost- vynález je nový, není-li součástí stavu techniky. Stavem techniky je vše,  

k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, umožněn 

přístup veřejnosti a to jak písemně, ústně využíváním nebo jiným způsobem. 

b) Vynálezecká činnost- pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu 

techniky. 

c) Průmyslová využitelnost- aby vynález mohl být vyráběn nebo jinak využíván 

v průmyslu, zemědělství či jiných oblastech hospodaření. 

„Tyto tři podmínky představují vyčerpávající výčet hmotněprávních podmínek, za kterých 

je vynález patentovatelný. Jsou si navzájem rovnocenné a vždy musí být splněny, aby byl 

vynález schopný průmyslověprávní ochrany.“ (Horáček, 2011, s. 25) 

Patentovatelné nejsou vynálezy, jejichž využití by bylo v rozporu s veřejným 

pořádkem či dobrými mravy; odrůdy nových rostlin a plemen zvířat nebo v zásadě biologické 

způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat. Za vynálezy schopné patentové ochrany zákon 

nepovažuje objevy, matematické metody, vědecké teorie, plány, estetické výtvory, pravidla  

a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her či vykonávání obchodní činnosti, jakož  

i programy počítačů a pouhé podávání informací. 

Právo na patent 

Právo na udělení patentu poskytuje zákon původci vynálezu, tedy osobě, která jej 

vytvořila vlastní tvůrčí prací nebo jeho právnímu nástupci. Pokud se na vynálezu podílelo 

více fyzických osob, pak se pokládají za spolupůvodce vynálezu. Spolupůvodci mají právo  

na patent v rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu, avšak každý z nich  

je oprávněn uplatňovat nároky z porušení patentu samostatně. [8] 

 

 

                                                 
12 Ustanovení § 3 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. 
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Podnikový vynález 

„Vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, pak přechází 

právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství 

tím není dotčeno. Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je povinen 

zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady 

potřebné k posouzení vynálezu. Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě tří měsíců od vyrozumění 

vůči původci právo na patent, přechází toto právo zpět na původce.“ (Horáček, 2011, s. 68) 

Původce, na jehož vynález zaměstnavatel uplatnil právo na patent, má právo  

na přiměřenou odměnu vůči zaměstnavateli. Pro její výši je rozhodující technický  

a hospodářský význam vynálezu a přínos dosažený jeho možným využitím nebo uplatněním. 

Zaměstnavatel má však právo při stanovení této odměny přihlédnout ke svému materiálnímu 

podílu na vytvoření vynálezu a k rozsahu pracovních úkolů původce. Pokud by se však 

odměna dostala do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím,  

má původce právo na dodatečné vypořádání. 

Uvedená práva a povinnosti zůstávají nedotčena i po skončení pracovního poměru 

původce se zaměstnavatelem, k němuž byl vynález vytvořen. [3] 

Účinky patentu a doba platnosti 

Základním právem majitele patentu je výlučné právo vynález využívat, poskytovat 

souhlas (licenci) k využívání jiným osobám, či na ně vynález převést.13 

Zákon rozeznává přímé a nepřímé využívání vynálezu. Bez souhlasu majitele nesmí nikdo: 

a) Přímo využívat vynález, což znamená: 

o vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem 

patentu, nebo k tomu účelu dovážet, skladovat nebo jinak nakládat 

s výrobkem, 

o způsob nebo postup jeho využívání nebo nabízení toho způsobu k využití, 

o nabízet, uvádět na trh, používat nebo k tomuto účelu dovážet či skladovat 

výrobek přímo získaný způsobem, který je předmětem patentu.  

b) Nepřímo využívat vynález, což znamená: 

o dodávat nebo k dodání nabízet jiné osobě, než je osoba oprávněná, využívat 

patentový vynález, prostředky týkající se podstatného prvku tohoto vynálezu  

a sloužící v tomto ohledu k jeho uskutečnění. [8] 

                                                 
13 Ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích. 
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Doba platnosti patentu činí 20 let od podání přihlášky vynálezu, účinky patentu však 

nastávají až od oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu.14 Doba účinků patentu je tedy 

oproti době platnosti patentu kratší o dobu udělovacího řízení (tři až šest let). [8] 

Omezení účinků patentu 

Patent nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem práva přednosti využíval vynález 

nezávisle na původci či majiteli patentu, nebo k tomu vykonal prokazatelná opatření. Jedná  

se o tzv. právo předchozího uživatele. 

Práva majitele patentu nejsou porušena: 

a) využije-li se chráněného vynálezu na lodích, lodním tělese, strojním zařízení, výstroji, 

přístrojích a jiném příslušenství těchto lodí, které se dostanou přechodně či náhodně 

do České republiky ze zemí Pařížské úmluvy, 

b) při stavbě či provozu letadel nebo vozidel unijních zemí, dostanou-li se do České 

republiky přechodně či náhodně, 

c) individuální přípravou léku v lékárně na základě lékařského předpisu, včetně 

nakládání s lékem takto připraveným, 

d)  prováděním činnosti pro neobchodní a experimentální účely. [8] 

Nucená licence 

Pokud majitel patentu bezdůvodně patent nevyužívá nebo v nedostatečné míře  

a nepřijal-li v přiměřené lhůtě nabídku na uzavření licenční smlouvy, může Úřad udělit 

nucenou licenci a to na základě odůvodněné žádosti. Nejedná se však o vyvlastnění, ale  

o omezení absolutních práv majitele patentu.  

Nucená licence může být také udělena v případě, že jsou dány důvody ohrožení 

důležitého zájmu státu. Může se jednat například o péči o zdraví lidu, o životní prostředí nebo 

o zájmy související s obranou státu.  

V rozhodnutí o udělení nucené licence Úřad stanoví podmínky, rozsah a dobu trvání 

licence. Nucenou licenci lze udělit převážně pro dodávky na domácí trhy a nelze ji převádět 

jinak než v rámci převodu podniku nebo jeho části, ve které podnikatel vynález na základě 

nucené licence využívá. Udělením licence není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny 

licence. [3] 

                                                 
14 Ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích. 
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Nabídková licence 

Jedná se o dobrovolné prohlášení majitele patentu, kterým se zříká svého výlučného 

práva k užívání vynálezu. Každému kdo prohlásí, že nabídku přijímá, vzniká právo k využití. 

Majiteli patentu se na základě nabídkové licence snižují udržovací poplatky na jednu polovinu 

a to bez ohledu na to, zda k licenci dojde či nikoli. Prohlášení o nabídce licence nelze vzít 

zpět a Úřad jej vyznačí v patentovém rejstříku. Prohlášením o nabídce licence není dotčeno 

právo majitele patentu na úhradu přiměřených licenčních poplatků a každý kdo chce patent 

využívat na základě nabídky licence, musí cenu za ni uhradit. Majitel patentu nabídku licence 

doručí v písemné formě Úřadu a vůči třetím osobám nabývá účinnosti zápisem  

do patentového rejstříku. [3] 

Řízení o udělení patentu 

Řízení o udělení patentu má následující hlavní etapy: 

- formální průzkum, 

- rešerše, 

- zveřejnění přihlášky po uplynutí 18 měsíců od data vzniku práva přednosti, 

- věcný průzkum, 

- udělení patentu nebo zamítnutí patentové přihlášky. 

Řízení o udělení patentu se zahajuje podáním přihlášky vynálezu u Úřadu 

průmyslového vlastnictví. Přihlašovatel je povinen zaplatit správní poplatek ve výši 1.200 Kč 

a to za každou podanou přihlášku. Přihláška vynálezu musí obsahovat označení 

přihlašovatele, projev vůle přihlašovatele, že chce v ČR udělit patent, a popis vynálezu.  

Pro získání práva přednosti musí přihláška vynálezu dále obsahovat následující náležitosti: 

- žádost o udělení patentu, 

- anotaci, 

- nejméně jeden patentový nárok, 

- doklad o nabytí práva na patent, není-li přihlašovatel původcem vynálezu. [3] 

Podáním přihlášky vynálezu vzniká přihlašovateli právo přednosti, tedy přihlašovateli 

přísluší přednostní uplatnění práva na patent vůči všem dalším přihlašovatelům, kteří podají 

přihlášku se shodným předmětem později. 

Přihlášku vynálezu musí Úřad podrobit předběžnému průzkumu. Jeho smyslem  

je vyloučit z řízení ty přihlášky, které jsou nepatentovatelné a připravit podklady  

pro zveřejnění přihlášky vynálezu. Předběžný průzkum představuje první část  
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tzv. odloženého průzkumu, po kterém následuje úplný průzkum. V rámci předběžného 

průzkumu jsou: 

- zjišťovány náležitosti přihlášky, tedy zda nemá přihláška nedostatky, 

- vyloučeny předměty zjevně nepatentovatelné, 

- kontrolovány příslušné správní poplatky, zda jsou přihlašovatelem zaplaceny. [3] 

Pokud nedošlo k zamítnutí, zastavení řízení či odvolání přihlášky vynálezu, přihláška 

se zveřejní po uplynutí 18 měsíců od nabytí práva přednosti. Toto zveřejnění je oznámeno  

ve Věstníku. Po zveřejnění přihlášky vynálezu může kdokoliv podat Úřadu písemné 

připomínky k patentovatelnosti jejího předmětu. Připomínky musí být věcně odůvodněny  

a důvody musí být podloženy konkrétními důkazy. Přihlašovatel musí být o připomínkách 

informován.  

Úplný průzkum provádí Úřad na žádost přihlašovatele. Žádost musí být podána 

nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky vynálezu a nelze ji vzít zpět. Žádost o provedení 

úplného průzkumu podléhá správnímu poplatku, který činí 3.000 Kč. Pokud není správní 

poplatek uhrazen, Úřad úplný průzkum nezahájí a vyzve přihlašovatele k platbě. Neuhradí-li 

přihlašovatel poplatek ani po výzvě Úřadu, průzkum proveden nebude a Úřad řízení zastaví. 

Cílem tohoto úplného průzkumu je ověření způsobilosti vynálezu k udělení patentu  

a odstranění zbývajících formálních vad. Úplný průzkum končí buď: 

a) Zamítnutím přihlášky vynálezu- nejsou-li splněny podmínky pro udělení patentu. 

Přihláška může být zamítnuta v celém rozsahu nebo částečně, vztahuje-li se zamítnutí 

jen na některé patentové nároky.  

b) Zastavením řízení- uplynutím 36měsíční zákonné lhůty k podání návrhu na zahájení 

úplného řízení nebo nezaplacením správního poplatku. Dále se řízení zastavení 

v případě, že přihlašovatel neodstraní ve stanovené lhůtě vady přihlášky, které brání 

udělení patentu. 

c) Udělením patentu- splňuje-li předmět přihlášky vynálezu stanovené podmínky  

a přihlašovatel zaplatil poplatek. Úspěšný přihlašovatel se stává majitelem patentu. [3] 

Zánik a zrušení patentu 

Patent zanikne: 

- uplynutím doby jeho platnosti, 

- nezaplacením udržovacích poplatků a to ode dne, kdy měly být poplatky nejpozději 

zaplaceny v normální lhůtě, 
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- pokud se ho majitel patentu vzdá a to ke dni, kdy písemné prohlášení majitele patentu 

dojde Úřadu. 

Patent se zruší jestliže: 

- Úřad dodatečně zjistí, že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti, 

- vynález není v patentu popsán jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit, 

- předmět patentu přesahuje obsah původního podání patentové přihlášky, 

- majitel patentu na něj nemá právo. [8] 

2.2.2 Užitný vzor 

Užitný vzor, stejně jako vynález, představuje předmět průmyslového vlastnictví, který 

je výsledkem technické tvůrčí činnosti. Právní úprava užitných vzorů byla do právního řádu 

ČR zavedena v roce 1992, zákonem č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech. Předmětem ochrany 

užitných vzorů jsou technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné 

dovednosti a jsou průmyslově využitelná.15 Zákon tedy stanovuje tři hmotněprávní podmínky, 

které musí být splněny, aby technické řešení mohlo být chráněno užitným vzorem. Jsou jimi: 

a) Světová novost- technické řešení je nové, není-li součástí stavu techniky. Stavem 

techniky se rozumí vše, co bylo zveřejněno přede dnem, od něhož přísluší 

přihlašovateli užitného vzoru právo přednosti. 

b) Přesáhnutí pouhé odborné dovednosti- míra tvůrčí činnosti původce zde nemusí 

dosahovat úrovně vynálezecké činnosti požadované u vynálezu. 

c) Průmyslově využitelné technické řešení- může být opakovaně využíváno 

v hospodářské činnosti.16 

Zákon o užitných vzorech současně definuje, které předměty nebo činnosti 

technickými řešeními nejsou a tudíž se na ně ochrana užitných vzorů nevztahuje.17 

Technickými řešeními nejsou objevy, vědecké teorie a matematické metody, pouhé vnější 

úpravy výrobků, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, programy počítačů 

či pouhé uvedení informace. Z ochrany jsou rovněž vyloučena technická řešení, která by byla 

v rozporu s obecnými zájmy, zejména zásadami lidskosti a veřejné morálky, odrůdy rostlin  

a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály a způsoby výroby či pracovní 

činnosti.  

                                                 
15 Ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech. 
16 Ustanovení § 5 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech. 
17 Ustanovení § 2 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech. 



 

   25 
 

Řízení před Úřadem 

Právní ochrana technického řešení je založena zápisem užitného vzoru do rejstříku 

užitných vzorů vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Na základě písemné přihlášky, 

kterou je oprávněn podat původce nebo jeho právní nástupce, Úřad rozhoduje o provedení 

zápisu užitného vzoru do rejstříku. Původcem užitného vzoru je fyzická osoba, která  

jej vytvořila vlastní tvořivou prací.18 Právním nástupcem je fyzická nebo právnická osoba,  

na niž původce své právo převedl nebo na niž právo přešlo dědictvím. Právo na ochranu 

užitným vzorem je převoditelným majetkovým právem. [3] 

Podáním písemné přihlášky užitného vzoru u Úřadu se zahajuje řízení o přihlášce 

užitného vzoru. Správní poplatek za podání přihlášky užitného vzoru činí 1.000 Kč. Přihláška 

užitného vzoru může obsahovat pouze jedno technické řešení nebo skupinu řešení, která jsou 

navzájem spojena tak, že uskutečňují jedinou technickou myšlenku. Přihláška musí rovněž 

obsahovat: 

- žádost o zápis užitného vzoru do rejstříku,            

- název užitného vzoru, 

- popis technického řešení, popř. i jeho dokumentaci, 

- nároky na ochranu, v nichž musí být jasně a stručně vymezen předmět, který má být 

užitným vzorem chráněn, 

- původce. [3] 

Podáním přihlášky užitného vzoru vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, 

kdo by později podal přihlášku stejného technického řešení.19 Pokud přihlašovatel už dříve 

požádal o udělení patentu na stejné technické řešení, může při podání přihlášky požadovat 

přiznání data podání, předpokladem však je, že přihláška užitného vzoru bude podána do dvou 

měsíců od rozhodnutí o přihlášce vynálezu, nejdéle však do deseti let od jejího podání.  

„Přihláška užitného vzoru je před zápisem do rejstříku podrobena pouze 

administrativně formálnímu průzkumu způsobilosti k zápisu užitného vzoru do rejstříku.  

Tzv. registrační řízení nezahrnuje před zápisem užitného vzoru do rejstříku porovnávání 

předmětu přihlášky užitného vzoru se stavem techniky, a není tudíž zjišťována jeho novost ani 

tvůrčí úroveň řešení. To má za následek, že do rejstříku mohou být zapsána i řešení, která  

                                                 
18 Ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech. 
19 Ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech. 
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na první pohled nesplňují uvedené právní podmínky ochrany, pokud splňují ostatní 

předepsané požadavky.“ (Horáček, 2011, s. 164) 

Nesplňuje-li přihláška formální požadavky stanovené zákonem, Úřad vyzve 

přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě nedostatky odstranil. Řízení o přihlášce je zastaveno, 

neodstraní-li přihlašovatel nedostatky ve stanovené lhůtě. K zamítnutí přihlášky dochází 

v případě, kdy předmět přihlášky nesplňuje požadavek průmyslové využitelnosti nebo 

předmět není technickým řešením. [3] 

Není-li řízení ukončeno zamítnutím přihlášky nebo zastavením řízení, Úřad užitný 

vzor zapíše do rejstříku. Zápis užitného vzoru do rejstříku Úřad oznámí ve Věstníku.  

Účinky užitného vzoru 

Zápisem užitného vzoru do rejstříku vznikají jeho majiteli výlučná práva příslušný 

užitný vzor využívat, udělit licenční smlouvou souhlas k využívání technického řešení 

chráněného užitným vzorem jiným osobám nebo na ně užitný vzor převést. Bez souhlasu 

majitele nesmí nikdo technické řešení chráněné užitným vzorem při své hospodářské činnosti 

vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit. [8] 

Omezení účinků užitného vzoru 

Účinky užitného vzoru jsou omezeny tzv. právem předchozího uživatele.20 

Předchozím uživatelem je osoba, která před vznikem práva přednosti využívala technické 

řešení chráněné užitným vzorem nezávisle na původci nebo majiteli užitného vzoru anebo 

k tomu vykonala prokazatelná opatření. Účinky užitného vzoru nejsou rovněž omezeny 

v případě udělení nucené licence Úřadem. [8] 

Trvání ochrany 

Doba trvání ochrany činí čtyři roky od podání přihlášky u Úřadu, popř. od podání 

dřívější přihlášky vynálezu se shodným předmětem v případě odbočení. Doba platnosti zápisu 

užitného vzoru může být na žádost majitele užitného vzoru dvakrát prodloužena a to vždy  

o tři roky. O prodloužení doby platnosti zápisu užitného vzoru lze nejdříve požádat 

v posledním roce jeho platnosti. [8] 

Zánik užitného vzoru 

Ochrana užitným vzorem skončí buď zánikem užitného vzoru, nebo jeho výmazem 

z rejstříku provedeným Úřadem.  
                                                 
20 Ustanovení § 13 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech. 
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Užitný vzor zanikne jestliže: 

- uplyne doba jeho platnosti, 

- majitel užitného vzoru se ho vzdá. 

Výmaz užitného vzoru z rejstříku Úřad provede, zjistí-li některý z následujících důvodů: 

- technické řešení není způsobilé k ochraně, 

- předmět užitného vzoru je již chráněn patentem s účinky na území ČR nebo užitným 

vzorem s dřívějším právem přednosti, 

- předmět užitného vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitného vzoru. [3] 

2.2.3 Průmyslový vzor 

Těžištěm právní úpravy průmyslového vzoru je zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně 

průmyslových vzorů. Předmětem ochrany je průmyslový vzor, který splňuje zákonem 

stanovené podmínky. První podmínkou je novost průmyslového vzoru a individuální povaha 

průmyslového vzoru je podmínkou druhou.21 

Průmyslový vzor je zvláštním a samostatným předmětem průmyslověprávní ochrany  

a vztahuje se k zevnějšku, tedy k vizuálním, dekorativním a estetickým aspektům výrobků, 

které jsou schopny smyslového vnímání. Průmyslový vzor je definován jako vzhled výrobku 

nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo 

materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Výrobkem se rozumí průmyslově nebo 

řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného 

výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových 

programů.22  

Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem práva přednosti 

zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Zpřístupněn veřejnosti lze chápat například, 

pokud byl průmyslový vzor zveřejněn zápisem do rejstříku, vystaven, užíván v obchodě apod. 

Za shodné se z hlediska novosti považují průmyslové vzory, které se liší pouze nepodstatně.23 

Průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který 

vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele 

vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky 

                                                 
21 Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. 
22 Ustanovení § 2 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. 
23 Ustanovení § 4 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. 
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nebo přede dnem vzniku práva přednosti.24 Informovaným uživatelem je fiktivní osoba,  

u níž se předpokládá určité množství znalostí průmyslových vzorů, které již byly zpřístupněny 

veřejnosti. [10] 

Za průmyslové vzory se nepovažují technická a konstrukční řešení, přenesení známé 

vnější úpravy výrobku na výrobek jiného druhu, vnější úpravy vytvořené zvětšením  

či zmenšením známé vnější úpravy výrobků, záměny materiálů pro vnější úpravu výrobků  

či architektonické řešení stavby. [10] 

Rozsah a doba trvání ochrany 

Rozsah ochrany je dán vyobrazením průmyslového vzoru tak, jak je zapsán v rejstříku 

průmyslových vzorů s výjimkou jeho funkčních a reprodukčních znaků. Do rozsahu ochrany 

spadá každý průmyslový vzor, který nevyvolává odlišný celkový dojem u informovaného 

uživatele. [3] 

Průmyslový vzor je chráněn po dobu pěti let od data podání přihlášky. Dobu ochrany 

lze po zaplacení poplatku opakovaně obnovovat vždy o pět let, až na celkovou dobu ochrany 

25 let. [3] 

Práva k průmyslovému vzoru 

Právo k průmyslovému vzoru má jeho původce nebo jeho právní nástupce. Původce, 

resp. spolupůvodce je subjektem práva k průmyslovému vzoru. Je to fyzická osoba, která 

průmyslový vzor vytvořila svou vlastní tvůrčí činností. Pokud se na tvůrčí činnosti podílelo 

více fyzických osob, pak jsou všichni spolupůvodci průmyslového vzoru. Jednotlivý 

spolupůvodce má k průmyslovému vzoru právo v rozsahu, jakým se podílel na jeho vytvoření. 

Právním nástupcem je fyzická nebo právnická osoba, na kterou původce své právo převedl 

nebo na kterou právo na průmyslový vzor přešlo např. dědictvím. [10] 

Zvláštní režim platí pro právo na zaměstnanecký průmyslový vzor, vytvořený  

ke splnění úkolu vyplývajícího z pracovního poměru, z členského nebo z jiného obdobného 

vztahu.25  

„Právo na zaměstnanecký průmyslový vzor přechází ze zákona na zadavatele,  

tj. osobu, která původci vytvoření průmyslového vzoru zadala. Původce je povinen zadavatele 

o vytvoření průmyslového vzoru písemně vyrozumět a předat mu příslušné podklady. 

Neuplatní-li zadavatel vůči původci v zákonem stanovené tříměsíční lhůtě ode dne vyrozumění 
                                                 
24 Ustanovení § 5 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. 
25 Ustanovení § 13 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. 
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právo na průmyslový vzor, přechází toto právo zpět na původce. Uplatní-li zadavatel právo  

na průmyslový vzor, má původce vůči zadavateli právo na přiměřenou odměnu.“ 

 (Slováková, 2008, s. 92) 

Vlastník průmyslového vzoru má výlučné právo průmyslový vzor využívat,  

je oprávněn udělit souhlas k využívání zapsaného průmyslového vzoru na základě licenční 

smlouvy, je rovněž oprávněn průmyslový vzor převést a bránit v užívání třetím osobám. 

Užíváním průmyslového vzoru se rozumí výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz 

nebo užívání výrobku, ve které je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém  

je aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným účelům.26 

Omezení práv  

Práva ze zapsaného průmyslového vzoru jsou omezena tím, že se nevztahují: 

- na jednání pro neobchodní účely, 

- na jednání pro experimentální účely, 

- na jednání pro účely citace nebo výuky, 

- na zařízení lodí a letadel registrovaných v jiné zemi, která se přechodně nalézají  

na území ČR a na dovoz náhradních dílů, za účelem opravy těchto dopravních 

prostředků. 

Práva ze zapsaného průmyslového vzoru jsou rovněž omezena právem předchozího 

uživatele. Práva nepůsobí vůči třetím osobám, které mohou prokázat, že před podáním 

přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti započaly v ČR s užíváním shodného 

nezávisle vytvořeného průmyslového vzoru. [10] 

Řízení o přihlášce průmyslového vzoru 

Písemným podáním přihlášky průmyslového vzoru v českém jazyce u Úřadu 

průmyslového vlastnictví se zahajuje řízení. Řádně podaná přihláška musí obsahovat: 

- žádost o zápis do rejstříku, 

- vyobrazení průmyslového vzoru, 

- název průmyslového vzoru, 

- určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován. [3] 

 

                                                 
26 Ustanovení § 19 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. 
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Přihláška může být podána jako jednoduchá (žádost o zápis jednoho průmyslového 

vzoru) nebo jako hromadná (žádost o zápis více průmyslových vzorů). Dnem podání 

přihlášky obsahující požadované náležitosti vzniká přihlašovateli právo přednosti  

před každým, kdo by později podal přihlášku stejného nebo podobného průmyslového vzoru. 

V rámci řízení o přihlášce průmyslového vzoru Úřad podrobí přihlášku nejprve 

formálním průzkumu, ve kterém zjišťuje, zda přihláška splňuje formální náležitosti. 

Vykazuje-li přihláška nedostatky, vyzve Úřad přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě 

nedostatky odstranil. Neodstranění nedostatků přihlášky má za následek zastavení řízení  

o přihlášce průmyslového vzoru.  Při věcném průzkumu přihlášky Úřad zjišťuje, zda je jejím 

předmětem průmyslový vzor, který je způsobilý pro poskytnutí ochrany, tedy zda splňuje 

stanovené podmínky (novost a individuální povahu). Zjistí-li Úřad, že průmyslový vzor 

podmínky nesplňuje, přihlášku zamítne. Pokud však předmět přihlášky splňuje stanovené 

podmínky, průmyslový vzor se zapíše do rejstříku průmyslových vzorů. [3] 

Zánik a výmaz průmyslového vzoru 

Právo ze zapsaného průmyslového vzoru zaniká, pokud uplyne doba ochrany nebo  

se ho vlastník vzdá. 

Zapsaný průmyslový vzor se z rejstříku vymaže, pokud: 

- průmyslový vzor neodpovídá pojmu průmyslový vzor, 

- nesplňuje průmyslový vzor podmínky zápisu, 

- vlastník nemá právo na průmyslový vzor, 

- shodný průmyslový vzor je již chráněn v ČR jiným průmyslovým vzorem s dřívějším 

právem přednosti, 

- je v průmyslovém vzoru použito rozlišovací označení, které poskytuje vlastníku 

označení právo takové užití zakázat, 

- průmyslový vzor představuje neoprávněné užití autorského díla,  

- průmyslový vzor představuje zneužití některého z prvků uvedených v Pařížské unijní 

úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví. [3] 

2.2.4 Topografie polovodičových výrobků 

Právní úprava topografie polovodičových výrobků je upravena zákonem č. 529/1991 

Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků. Tato právní úprava považuje za topografii 

sérii jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, 

znázorňujících trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek 
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skládá. Každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho 

části.27 Polovodičovým výrobkem je forma mikroelektronického výrobku určeného 

k elektronické funkci. [3] 

Zákonem jsou chráněny topografie, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti původce  

a které nejsou v průmyslu polovodičových výrobků běžné. Právo na ochranu topografie 

zanikne uplynutím 15 let ode dne jejího vytvoření, jestliže topografie nebyla obchodně 

využívána jinak než skrytě nebo nebyla přihlášena u Úřadu průmyslového vlastnictví.28 

Každý kdo chce uplatnit právo na ochranu topografie, musí podat v písemné formě přihlášku 

u Úřadu.  

Přihláška musí obsahovat: 

- žádost o zápis topografie do rejstříku, 

- název topografie, 

- podklady umožňující identifikaci topografie, 

- datum prvního obchodního využití topografie, je-li dřívější než datum podání 

přihlášky, 

- doklad o nabytí práva na ochranu topografie. [3] 

 „Úřad podrobí každou přihlášku topografie pouze průzkumu způsobilosti topografie 

k zápisu do rejstříku topografií. Smyslem průzkumu je vyloučit z dalšího řízení ty přihlášky 

topografií, na jejichž předměty se ochrana podle zákona nevztahuje, odstranit zjevné formální 

vady, které brání řádnému zápisu topografie do rejstříku, včetně nejednotnosti, a vyloučit 

z dalšího řízení ty přihlášky, u kterých zjevně došlo k porušení podmínek pro uplatnění práva 

na ochranu topografie a pro vznik průmyslověprávní ochrany.“ (Horáček, 2011, s. 250) 

 Splňuje-li přihláška stanovené podmínky, Úřad topografii zapíše do rejstříku  

a přihlašovateli vydá osvědčení o zápisu topografie do rejstříku. 

Ochrana topografie vzniká 

- ke dni prvního veřejného obchodního využití, jestliže tato topografie byla předmětem 

řádné přihlášky podané u Úřadu ve lhůtě 2 let od tohoto využití, 

- ke dni podání řádné přihlášky, jestliže topografie nebyla dříve obchodně využita nebo 

byla využita pouze skrytě. 

                                                 
27 Ustanovení § 2 zákona č. 529/2000 Sb. o ochraně topografií polovodičových výrobků.  
28 Ustanovení § 5 zákona č. 529/2000 Sb. o ochraně topografií polovodičových výrobků. 
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Doba trvání ochrany topografie končí uplynutím 10 let od konce kalendářního roku, 

v němž tato ochrana vznikla.29 

Účinky ochrany 

Bez souhlasu majitele topografie nikdo nesmí: 

- reprodukovat topografii nebo její samostatně využitelné části a zhotovovat zobrazení 

topografie pro výrobní účely, 

- vyrábět polovodičový výrobek, ve kterém je chráněná topografie obsažena, 

- obchodně využívat topografii nebo polovodičový výrobek, který obsahuje chráněnou 

topografii nebo její samostatně využitelné části, jakož i zobrazení topografie sloužící 

k jeho výrobě, neboje k tomu účelu dovážet.30 

Výjimky z ochrany topografie 

- činnosti prováděné k neobchodním účelům, 

- reprodukci topografie k účelům analýzy, výzkumu, vývoje nebo vzdělávání, 

- obchodní využití topografie, která byla vytvořena na základě analýzy, výzkumu nebo 

vývoje, 

- následné obchodní využívání topografie nebo polovodičového výrobku obsahující 

chráněnou topografii, uvedených do oběhu majitelem topografie nebo s jeho 

výslovným souhlasem, 

- osobu, která v dobré víře získá polovodičový výrobek obsahující chráněnou topografii, 

uvedený do oběhu bez souhlasu majitele.31 

Výmaz topografie 

Úřad provede na návrh každé osoby, výmaz topografie z rejstříku jestliže: 

- zapsaná topografie není způsobilá k ochraně, 

- jestliže přihláška nebyla podaná ve lhůtě dvou let od prvního veřejného obchodního 

využití nebo po 15 let od jejího skrytého využití, 

- přihlašovatelem nebo majitelem topografie byla osoba, která nemohla uplatnit právo 

na ochranu, 

- podklady topografie neodpovídají polovodičovému výrobku. [3] 

                                                 
29 Ustanovení § 9 zákona č. 529/2000 Sb. o ochraně topografií polovodičových výrobků. 
30 Ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 529/2000 Sb. o ochraně topografií polovodičových výrobků. 
31 Ustanovení § 11 zákona č. 529/2000 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků. 
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2.3 Práva na označení 

2.3.1 Ochranná známka 

V současnosti je problematika ochranných známek upravena v zákoně č. 441/2003 

Sb., o ochranných známkách a ve vyhlášce č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných 

známkách. 

„Účelem ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu vyráběné 

nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb. Ochranné známky pomáhají 

spotřebiteli, aby se snadněji orientoval v nabídce výrobků a služeb a vybral si zboží dle svého 

přání.“ (Horáček, 2011, s. 226) 

Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, 

pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo 

služeb jiné osoby.32 Označení, která nejsou zobrazitelná v grafické podobě, nelze zapsat  

do rejstříku ochranných známek. Jedná se především o zvukové, čichové, světelné  

či pohybové známky. Tato uvedená označení lze k ochraně přihlásit pouze jejich převodem  

do grafické podoby, např. přepis znělky do notového písma. Předmětem ochrany je pak tento 

záznam, nikoliv jeho provedení. [1] 

Každá ochranná známka, aby splnila svůj účel, musí splňovat základní kritéria: 

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

- originalita, nevšednost, 

- dobrá rozlišovací schopnost od známek již zapsaných, zavedených a používaných, 

- neměnnost vzhledu, časová stálost a neustálá módnost, 

- jednoduchost, výraznost a snadná zapamatovatelnost, 

- všestranná použitelnost na různém materiálu v jakékoli barvě, 

- možnost zmenšovaní či zvětšování podle potřeby. [2] 

Členění ochranných známek 

Existuje přibližně pět druhů ochranných známek. Slovní označení je tvořené pouhým 

jménem či slovem, a to jak z obecné slovní zásoby, tak i uměle vytvořeným. Slovní ochranná 

známka by měla být fantazijní, a čím originálnější známka je, tím spolehlivější ochranu 

poskytuje. Zvolené slovo či slova by měla mít rozlišovací způsobilost a ve vztahu 

k chráněným výrobkům či službám by neměla být popisným údajem. Slovní ochranná známka 

                                                 
32 Ustanovení § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
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by měla být krátká, lehce zapamatovatelná, jednoznačně vyslovitelná, při tvorbě je potřeba 

věnovat pozornost přepisu do cizích jazyků, protože zdánlivě neškodné slovo může mít 

v jiném jazyce hanlivý význam. Slovní označení v grafické podobě je tvořeno slovem, 

jménem nebo názvem, kde písmo má určitou grafickou podobu. Obrazové označení  

je tvořeno kresbou či grafickou zkratkou a musí splňovat kritérium možnosti změny velikosti. 

Při zmenšení nebo zvětšení nesmí docházet k její nečitelnosti, nejasnosti či splynutí prvků. 

Kombinované označení v sobě spojuje vlastnosti slovního a obrazového označení a jeho 

výhodou je, že může obsahovat prvek zápisu neschopný, tj. buď nedistinktivní, nebo popisný, 

ovšem za předpokladu, že další z údajů je dostatečně nosný a zajistí ochranné známce jako 

celku nutnou rozlišovací způsobilost. Prostorové označení je posledním druhem ochranných 

známek a v současnosti nejméně užívaným. Svým trojrozměrným provedením jsou omezeny 

v rozsahu užívání a ve změně rozměrů. Příkladem je specifický tvar léku, který nelze 

zvětšovat ani zmenšovat z důvodu následné nepoživatelnosti. Prostorové ochranné známky 

někdy nahrazují jiná průmyslová práva jako např. průmyslové vzory, nebo dochází k průniku 

těchto dvou druhů práv. Tedy tvar výrobku je chráněn známkou a zároveň i průmyslovým 

vzorem. U barevné ochranné známky se ochrana vztahuje i na použité barvy a jejich 

uspořádání. Označení tvořené pouhou barvou je možné pouze pokud má schopnost rozlišit 

výrobky a služby vlastníka od výrobků a služeb jiných osob. Musí se jednat o specifický 

odstín barvy a tento odstín musí být v přihlášce konkretizován a to např. uvedením čísla 

odstínu podle vzorníku barev PANTOME či barevné stupnice RAL. [3] 

Členění ochranných známek podle účelu užití 

- Výrobní ochranné známky- vztahují se pouze k podniku a na zboží, které podnik 

vyrábí. Stávají se trvalou hodnotou podniku a jsou těžko přenositelná. 

- Obchodní ochranné známky- vztahují se ke zboží, které podnik prodává, vyrábí. 

Obchodní známky jsou používány na vnitřním trhu u obchodních domů (PRIMA)  

a specializovaných obchodních podniků (BAUMAX). 

- Zásobní známky- připraveny a registrovány předem pro případ rozšíření výroby  

o další druhy zboží. 

- Blokážní ochranné známky- registrace provedena proto, aby jimi nikdo jiný nemohl 

označit zboží. Po registraci je nutné jejich občasného užití, aby nedošlo k jejich 

zrušení. [3] 
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Rozsah ochrany 

Na území ČR požívají ochrany ochranné známky, které jsou: 

- zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví 

(národní ochranné známky), 

- s účinky pro ČR zapsány v rejstříku vedeném mezinárodním úřadem duševního 

vlastnictví (mezinárodní ochranné známky), 

- zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné 

známky Společenství), 

- na území ČR všeobecně známé (všeobecně známé známky).33  

Za všeobecně známou známku se považuje ta známka, která se vžila pro shodné nebo 

podobné výrobky či služby svého vlastníka v příslušném okruhu veřejnosti tak, že má 

rozlišovací způsobilost, a to přesto, že formálně nebyla zapsána do rejstříku. K uplatnění 

práva z všeobecně známé známky a prokázání této skutečnosti je třeba, aby její vlastník 

doložil, že známka získala všeobecnou známost v příslušném okruhu veřejnosti. Vlastník 

např. předloží doklady o prodeji označeného zboží nebo služeb nebo předloží výsledky ankety 

o známosti příslušného označení na trhu. [2] 

Důvody pro odmítnutí ochrany 

Do rejstříku se nezapíše označení: 

a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1, 

b) které nemá rozlišovací způsobilost, 

c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení 

druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby 

výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností, 

d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném 

jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, 

e) které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo 

který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku 

podstatnou užitnou hodnotu, 

f) které je v rozporu s dobrými mravy nebo s veřejným pořádkem, 

g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný 

původ výrobku nebo služby, 

                                                 
33 Ustanovení § 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
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h) přihlašované pro víno či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno  

či lihovina měly takovýto zeměpisný původ, 

i) které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol, 

j) jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu  

se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, 

k) jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.34  

Jednotlivá označení jsou vždy posuzována samostatně a objektivně z toho hlediska, 

zda vyhovují příslušným zákonným ustanovením. Vždy je nutné vzít v úvahu celkový dojem, 

jakým působí označení jako celek, s přihlédnutím k povaze zboží či služeb. [2] 

Označení uvedená v písmenech b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud 

přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku 

užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, rozlišovací 

způsobilost.35 

Do rejstříku se nezapíše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která 

je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky  

či služby. Označení může být zapsáno, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky 

udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.36 

Ke splnění podmínky shodnosti přihlášeného označení se starší ochrannou známkou 

není potřeba žádného srovnávání, protože skutečnost, že přihlášené označení je shodné  

se starší ochrannou známkou, je dána objektivně. Právní ochrana starší ochranné známky  

je absolutní. [2] 

Práva z ochranné známky 

Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení 

s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo vlastník prokazuje výpisem 

z rejstříku ochranných známek, popř. osvědčením o zápisu. Vlastník je oprávněn používat 

spolu s ochrannou známkou značku ®.37 Užíváním ochranné známky ve spojení s výrobky  

či službami, se rozumí umisťování ochranné známky přímo na výrobcích, v inzerci, 

katalozích, obchodních listinách apod. [2] 

                                                 
34 Ustanovení § 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
35 Ustanovení § 5 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
36 Ustanovení § 6 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
37 Ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
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Nikdo nesmí bez souhlasu vlastníka ochranné známky v obchodním styku užívat 

označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou pro shodné nebo podobné výrobky 

nebo je užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. Dále označení shodné nebo 

podobné pro výrobky nebo služby existuje-li pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, 

včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou. Požívá-li známka 

vlastníka dobrého jména v ČR, pak je uživatel shodného či podobného označení pro jiné 

výrobky a služby také omezen.38 

Za užívání v obchodním styku se považuje: 

- umisťování označení na výrobky nebo jejich obaly, 

- nabídka výrobků pod tím to označení, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto 

účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením, 

- dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením, 

- užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.39 [2] 

Omezení účinků ochranné známky 

Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním 

styku jejich jméno a příjmení, obchodní firmu, název či adresu, údaje týkající se druhu, 

jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo 

poskytnutí služby a dalších jeho vlastností. Dále označení nezbytné k určení účelu výrobku 

nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů, pokud je užívání v souladu 

s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.  

Vlastník ochranné známky je také povinen strpět užívání shodného nebo podobného 

označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto 

označení je v souladu s právem ČR. V tomto případě se jedná o omezení práv vlastníka 

ochranné známky právem tzv. předchozího uživatele.40  

Vyčerpání práv z ochranné známky 

Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly 

s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v ČR tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem, 

ledaže po uvedení výrobků na trh, došlo k jejich změně nebo se zhoršil jejich stav či povaha.41 

                                                 
38 Ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
39 Ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
40 Ustanovení § 10 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
41 Ustanovení § 11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
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Licence a jiná práva 

Vlastník může ochrannou známku převést, a to pro všechny výrobky nebo služby,  

pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn 

písemnou smlouvou. Převod, popř. přechod ochranné známky je účinný vůči třetím osobám 

zápisem do rejstříku.42 Převod ochranné známky je především akt vůle smluvních stran, kde 

předmětem je ochranná známka. Převodem ochranné známky na jiný subjekt přechází práva 

k ochranné známce na nový subjekt, tedy na nového vlastníka, a to na základě smlouvy  

o převodu, včetně všech práv i závazků. [2] 

Ochranná známka může být předmětem zástavního práva, předmětem výkonu 

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

právního předpisu.43 Zástavní právo vzniká zápisem do rejstříku.44 Zřízení zástavního práva 

nemá vliv na právo užívání ochranné známky, které přísluší jejímu majiteli, popř. licenciátovi. 

K jedné ochranné známce lze zapsat více zástavních práv, avšak pro stanovení pořadí jejich 

zápisů do rejstříku je rozhodné datum, kdy žádost o zřízení zástavního práva došla do Úřadu. 

[2] 

Vlastník ochranné známky může poskytnout právo užívat ochrannou známku jiné 

osobě a to na základě licenční smlouvy pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla 

ochranná známka zapsána, nebo jen pro některé z nich. Licence může být výlučná  

či nevýlučná. Licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku. O zápis  

do rejstříku může požádat kterákoliv ze smluvních stran.45 

Přihláška ochranné známky 

Přihláška ochranné známky musí mít písemnou podobu a je současně žádostí o zápis 

přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek. Přihlášku ochranné známky lze 

podat osobně, prostřednictvím poštovního úřadu, faxem či elektronickými prostředky u Úřadu 

průmyslového vlastnictví. [3] 

Podáním přihlášky ochranné známky u Úřadu, je zahájeno řízení o jejím zápisu  

do rejstříku. Každá přihláška se může týkat je jedné ochranné známky, čili není možné jednou 

přihláškou žádat o zápis více ochranných známek. Přihlašovatel ochranné známky je povinen 

ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání přihlášky zaplatit správní poplatek podle zvláštního 

                                                 
42 Ustanovení § 15 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
43 Ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
44 Ustanovení § 17 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
45 Ustanovení § 18 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
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právního předpisu.46 Není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje  

se přihláška za nepodanou. Lhůtu pro zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její 

zmeškání nelze prominout. Výše správního poplatku se odvíjí od počtu tříd mezinárodního 

třídění výrobků a služeb, pro které je ochranná známka přihlašována. [3] 

Sazebník správních poplatků: 

- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků a služeb 5.000 Kč, 

- kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků a služeb 10.000 Kč, 

- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy 500 Kč. 

Seznam výrobků nebo služeb, pro které se požaduje zápis ochranné známky,  

se v přihlášce uvádí v pořadí tříd mezinárodního třídění spolu s příslušným číslem podle 

mezinárodní smlouvy.47 Pozdější rozšíření seznamu o další výrobky nebo služby  

je nepřístupné a v takovém případě je nutné podat novou přihlášku, která musí opět projít 

celým řízením o jejím zápisu do rejstříku ochranných známek. [3] 

Přihlášku ochranné známky může podat přihlašovatel nebo patentový zástupce  

(člen Komory patentových zástupců). Komora patentových zástupců je právnickou osobou - 

samosprávným profesním sdružením všech patentových zástupců v ČR, zřízeným ze zákona 

č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích. Komora je garantem profesní zdatnosti 

patentových zástupců a vydává jim osvědčení pro výkon činnosti. Patentový zástupce  

je technicky i právně vzdělaný odborník s nejméně tříletou praxí v oboru průmyslového 

vlastnictví, který složil odbornou zkoušku u Úřadu průmyslového vlastnictví a složil také 

zákonný slib do rukou předsedy Komory patentových zástupců. Patentový zástupce poskytuje 

odbornou pomoc ve věcech průmyslového (duševního) vlastnictví fyzickým i právnickým 

osobám. Posuzuje a radí, který druh ochrany je pro technické řešení nejúčinnější a podle 

předpisů i právních zvyklostí koncipuje nároky na ochranu a zpracovává požadované 

podklady. [27] 

Přihláška musí obsahovat podstatné náležitosti, což jsou údaje, bez kterých přihláška 

nezaloží právo přednosti. Jedná se o následující náležitosti přihlášky: 

- žádost o zápis ochranné známky do rejstříku, 

                                                 
46 Ustanovení zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích. 
47 Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb. 
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- jméno a příjmení fyzického osoby a adresu místa jejího trvalého pobytu, je-li 

přihlašovatelem fyzická osoba nebo obchodní firma, popř. jiný název a sídlo, je-li 

přihlašovatelem právnická osoba, 

- údaje o totožnosti zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen, 

- seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky, 

- znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky.48 [2] 

Poté, co Úřad přihlášku obdrží, vyznačí na ni datum a čas podání, protože od tohoto 

okamžiku má přihlašovatel právo přednosti před každým, kdo by následně přihlásil stejné 

nebo podobné označení pro stejné výrobky či služby.49 Na základě žádosti přihlašovatele 

Úřad vystaví doklad o přiznání práva přednosti (prioritní doklad), ve kterém uvede veškeré 

relevantní informace o přihlášce. [3] 

Po podání přihlášky Úřad zjišťuje, zda má přihlášky všechny podstatné náležitosti, 

Úřad provádí formální průzkum. Má-li přihláška nedostatky, vyzve Úřad přihlašovatele, aby 

ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 15 dnů, zjištěné nedostatky odstranil. Pokud 

přihlašovatel nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, Úřad podanou přihlášku odmítne.50 

Proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky lze podat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení 

rozhodnutí rozklad, který má odkladný účinek. Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit a její 

zmeškání nelze prominout. [3] 

Následně Úřad provádí věcný průzkum přihlašovaného označení, kde zjišťuje, zda 

přihlašované označení není vyloučeno ze zápisu do rejstříku a zda neexistuje některá 

z překážek k zápisu. Jestliže jde o označení, které nelze zapsat do rejstříku, Úřad vyrozumí 

přihlašovatele o této skutečnosti a ten se může ve stanovené lhůtě k výměru Úřadu vyjádřit  

a případně překážku zápisu odstranit. Pokud však není možné překážku odstranit, Úřad 

přihlášku ochranné známky zamítne.51  

  Při věcném průzkumu může být zjištěno, že přihláška ochranné známky není způsobilá 

zápisu do rejstříku jen pro část výrobků či služeb. V tomto případě dojde k zamítnutí 

přihlášky jen pro danou část výrobků nebo služeb. Přihláška ochranné známky je pak  

ve Věstníku Úřadu zveřejněna jen pro tu část výrobku či služeb, pro které je způsobilá zápisu. 

[3] 

                                                 
48 Ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
49 Ustanovení § 20 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
50 Ustanovení § 21 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
51 Ustanovení § 22 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
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Proti rozhodnutí o zamítnutí přihlášky lze podat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne 

doručení rozhodnutí rozklad, ten má odkladný účinek. Lhůtu pro podání rozkladu nelze 

prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky Úřad zveřejní 

ve Věstníku. [3] 

Po podání přihlášky nelze provádět změny v seznamu výrobků a služeb, pro které má 

být přihláška podána.52 Přihláška může být upravena jen na žádost přihlašovatele za účelem 

změny jména a příjmení, názvu, obchodní firmy a adresy místa trvalého pobytu, sídla, popř. 

chyb ve formulaci, přepisu nebo zjevných nesprávností, aniž by se tím změnilo přihlašované 

označení podstatným způsobem. [3] 

Pokud je přihlašované označení způsobilé k zápisu do rejstříku, pak je přihláška 

ochranné známky zveřejněna ve Věstníku Úřadu, který vychází jednou měsíčně v papírové  

či elektronické podobě na internetových stránkách Úřadu. [3] 

Po zveřejnění přihlášky ochranné známky může kdokoliv podat u Úřadu písemné 

připomínky s odůvodněním, proč by neměla být přihláška ochranné známky zapsána  

do rejstříku. Možnost podání připomínek je omezeno do doby zápisu ochranné známky  

do rejstříku. Přihlašovatel musí být Úřadem o připomínkách vyrozuměn a má právo se k nim 

ve stanovené lhůtě vyjádřit. [2] 

Ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky, mohou být podány námitky proti zápisu 

zveřejněného označení. Osobami oprávněnými k podání námitek jsou:53 

a) vlastník či přihlašovatel starší shodné či podobné ochranné známky, je-li tato známka 

zapsána pro shodné nebo obdobné výrobky či služby a existuje pravděpodobnost 

záměny ze strany veřejnosti, 

b) vlastník nebo přihlašovatel starší shodné nebo podobné ochranné známky, která má 

v ČR dobré jméno, bez ohledu na to, zda je taková ochranná známka zapsána pro 

shodné nebo podobné výrobky nebo služby či nikoliv, pokud by užívání přihlášeného 

označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší 

ochranné známky nebo jim bylo na újmu, 

                                                 
52 Ustanovení § 27 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
53 Ustanovení § 7 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
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c) vlastník starší shodné nebo podobné všeobecně známé známky, pokud se tato známka 

vztahuje na shodné nebo podobné výrobky a služby jako přihlašované označení  

a existuje pravděpodobnost záměny ze strany veřejnosti, 

d) vlastník starší shodné nebo podobné všeobecně známé známky, která má v ČR dobré 

jméno, bez ohledu na to, zda se tato všeobecně známá známka vztahuje na shodné 

nebo podobné výrobky nebo služby či nikoliv, pokud by užívání přihlašovaného 

označení ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám ukazovala na vztah mezi těmito 

výrobky a službami a vlastníkem všeobecně známé známky, 

e) osoba, které náležejí práva k autorskému dílu, jestliže užíváním přihlašovaného 

označení může být autorské dílo dotčeno, 

f) vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva 

z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlašovaného označení dotčena. [2] 

Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Námitky 

musejí být podány písemně a musí být podloženy důkazy. Úřad vyrozumí přihlašovatele  

o obsahu námitek a stanoví lhůtu, ve které se k nim má vyjádřit. Smyslem námitkového řízení 

je ochrana starších práv osob a s ohledem na tuto skutečnost Úřad zkoumá, zda přihlašovaná 

ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných práv třetích osob. [2] 

Námitkové řízení je ukončeno buď vydáním rozhodnutí o zamítnutí přihlášky 

ochranné známky, pokud byly námitky důvodnými, nebo zastavením řízením o námitkách, 

pokud odpadl důvod podání námitek, anebo zápisem zveřejněného označení do rejstříku. 

Zápis Úřad oznámí ve Věstníku a přihlašovatel se stává vlastníkem ochranné známky, 

kterému Úřad vydá osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.54 

Doba platnosti ochranné známky 

Zápis ochranné známky platí deset let ode dne podání přihlášky a na žádost vlastníka 

ochranné známky se zápis obnoví vždy o dalších deset let. Žádost o obnovu zápisu lez podat 

nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti a nejpozději v dodatečné lhůtě 

šesti měsíců po uplynutí doby platnosti. Za podání žádosti o obnovu zápisu je vlastník 

povinen zaplatit správní poplatek.55 

 

                                                 
54 Ustanovení § 28 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
55 Ustanovení § 29 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
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Zánik ochranné známky 

Ochranná známka zaniká uplynutím lhůty k podání žádosti o obnovu zápisu ochranné 

známky anebo vzdáním se práv k ochranné známce jejím vlastníkem. 

Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby: 

- jestliže nebyla známka po nepřetržitou dobu pěti let řádně užívána pro výrobky  

a služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody.  

- jestliže se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby označením, v obchodě 

obvyklým, 

-  jestliže ochranná známka může v důsledku užívání svým vlastníkem vést ke klamání 

veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo 

služeb, pro které byla zapsána, 

- jestliže byl podán návrh do šesti měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle 

kterého je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním.56 [2] 

Prohlášení ochranné známky za neplatnou je způsobem zániku ochranné známky, 

který se uplatní, je-li potřebné odstranit nežádoucí stav, který vznikl samotným zápisem 

ochranné známky do rejstříku. Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního 

podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 a § 6, 

tedy pokud byl dán některý z důvodů pro odmítnutí ochrany. Výjimku představuje ochranná 

známka, která byla zapsána, aniž by měla rozlišovací způsobilost a užíváním rozlišovací 

způsobilost získala. Dále lze prohlásit ochrannou známku za neplatnou na základě § 7 ohledně 

důvodu námitek. Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by 

nikdy nebyla zapsána. [2] 

 Kolektivní ochranná známka 

Kolektivní ochranná známka je zvláštním institutem známkového práva. Kolektivní 

ochranná známka je ochranná známka, která je takto označená již při podání přihlášky a je 

způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků 

sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob.57 [10] 

O zápis kolektivní ochranné známky se žádá písemnou přihláškou podanou u Úřadu, 

která mimo jiné musí obsahovat údaje o totožnosti členů, společníků či účastníků 

                                                 
56 Ustanovení § 31 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
57 Ustanovení § 35 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
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přihlašovatele, kteří mohou kolektivní ochrannou známku užívat. K přihlášce musí být 

přiložena smlouva o užívání. [2] 

Členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení zapsaní v rejstříku mají 

výlučné právo označovat výrobky či služby kolektivní ochrannou známkou, pro které je 

ochranná známka zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami. 

Kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence, nemůže být poskytnuta 

jako zástava a nemůže být převedena na jinou osobu. [2] 

Ochranná známka Společenství 

Institut ochranné známky Společenství je upraven normou komunitárního práva, 

kterou je nařízení Rady č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství. 

Účelem nařízení bylo vytvoření systému jedné ochrany známky Společenství. Současně byl 

zřízen i Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, tzv. OHIM.58 [10] 

„Ochranná známka Společenství je platná a má stejné účinky na celém území 

Společenství. Může být tedy zapsána, převedena, zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její 

užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství. Výjimku z této zásady 

představuje licence, která může být poskytnuta jen pro část území Společenství. Povinnost 

užívat ochrannou známku Společenství je splněna, je-li ochranná známka Společenství 

užívána alespoň v jednom členském státu. Nedodržení této povinnosti může vést ke zrušení 

ochranné známky Společenství.“ (Slováková, 2006, s. 164)  

Přihláška ochranné známky Společenství může být podána u Úřadu, který na přihlášce 

vyznačí den jejího podání a do 14 dnů ji předá Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.  

Za předání přihlášky je přihlašovatel povinen zaplatit úhradu nákladů spojených s přijetím  

a předáním přihlášky.59 [10] 

Problematika zaměnitelnosti ochranných známek 

Jednou z nejkomplikovanějších otázek je posuzování zaměnitelnosti jednotlivých 

označení. Právě posouzení zaměnitelnosti je v konkrétních sporech stěžejní otázkou, jejíž 

zodpovězení je nutné k rozhodnutí o všech nárocích, které poškozenému přísluší. Nejedná  

se jen o nárok, aby se porušitel práv zdržel užívání určitého označení, ale jde i o související 

                                                 
58 OHIM- Office for Harmonization of Internal Market. 
59 Ustanovení § 49 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
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nároky jako náhradu škody, přiměřené zadostiučinění, případně vydání bezdůvodného 

obohacení.  

Zákon o ochranných známkách přenáší povinnost rozpoznat možnou zaměnitelnost 

starší ochranné známky s jinou přihlašovanou známkou na vlastníka tohoto staršího 

označení.60 Vlastník tohoto označení má právo, aby zabránil zapsání stejné či podobné 

ochranné známky do rejstříku. Je tedy na něm, aby průběžně sledoval Věstník Úřadu 

průmyslového vlastnictví, ve kterém se přihlášky ochranných známek zveřejňují, a aby zvážil, 

zda nové přihlašované označení nezasahuje do jeho práv, vyplývajících ze zápisu ochranné 

známky. [25] 

Spory, které se týkají zaměnitelnosti označení, se zabývají jak soudy, tak také Úřad 

průmyslového vlastnictví, a to zejména při rozhodování o námitkách proti přihlášce ochranné 

známky a při rozhodování o prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího 

rozporu se staršími právy. Pravomocná rozhodnutí Úřadu vydaná v těchto řízení podléhají 

přezkumu ve správním soudnictví, čili konečnou instancí, která rozhoduje o zaměnitelnosti 

označení, je soud. [25] 

K tomu, aby Úřad průmyslového vlastnictví mohl potvrdit existenci zaměnitelnosti 

dvou označení, je třeba, aby byly splněny tři podmínky. 

1) Shodnost nebo podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou  

Při posuzování podobnosti ochranných známek se obecně vychází z běžných hledisek, 

které vytvořila praxe a jsou standardně užívána, jimiž jsou zejména hledisko vizuální, 

fonetické, sémantické.  U fonetického hlediska jde především o prozkoumání, zda jde o slova 

podobně znějící. Důležitým faktorem je otázka přízvuku na slabice, zda jde o písmena, která 

se vyslovují podobně. Vizuální hledisko zkoumá, jak srovnávaná označení působí  

na spotřebitele. Hodnotí se především použité písmo, font, barvy apod. U sémantického 

(významového) hlediska Úřad zjišťuje, zda jde o slovo fantazijní, které nesouvisí 

s konkrétním výrobkem a je bez jakéhokoliv jazykového významu nebo zda se naopak jedná 

o popis výrobku či služby, která má být označením chráněna. [25] 

Tyto tři základní kritéria je třeba posuzovat ve vzájemné souvislosti. Neznamená  

to však, že by musela existovat vysoká míra zaměnitelnosti u všech tří hledisek. V případech, 

kdy Úřad dojde k názoru, že srovnávaná označení jsou ze dvou hledisek málo zaměnitelná, 

může nakonec zaměnitelnost konstatovat, a to z důvodu, že třetí zkoumané hledisko  
                                                 
60 Ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
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se vyznačuje vysokou míru zaměnitelnosti u spotřebitelů. Úřad tedy přihlášku ochranné 

známky může zamítnout, i když je vysoká míra zaměnitelnosti jen u jednoho ze tří 

zkoumaných hledisek. 

2) Shodnost nebo podobnost výrobků a služeb 

Ochranná známka musí být vždy zapsána pro konkrétní výrobky či služby, které mají 

být tímto označením chráněny. Pro účely zápisu ochranných známek se používá zařazení  

do tříd dle Nicejské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.61 Podle tohoto 

mezinárodního třídění se rozeznává 34 tříd výrobků a 11 tříd služeb. Nezbytnou součástí 

každé přihlášky ochranné známky je tak zařazení do konkrétních tříd dle této dohody. Třídy 

výrobků a služeb jsou koncipovány široce, proto je třeba vymezit v rámci této třídy konkrétní 

výrobky a služby, které bude ochranná známka chránit. [25] 

3) Pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti 

Možnost záměny se zkoumá vždy ve vztahu k průměrnému spotřebiteli. Průměrný 

spotřebitel nezkoumá do detailu etiketu, vzhled výrobku, reklamu. Je to člověk informovaný  

a opatrný, na kterého nejsou kladeny zbytečné odborné nároky. [25] 

První dvě podmínky, tedy shodnost nebo podobnost označení a shodnost nebo 

podobnost výrobků a služeb musí být splněny zároveň. V případě, že Úřad dospěje  

k rozhodnutí, že neexistuje pravděpodobnost záměny dvou označení z důvodu shodnosti  

či podobnosti, pak už není potřeba zkoumat shodnost či podobnost výrobků a služeb, protože 

tyto dvě podmínky musí být splněny současně. 

2.3.2 Označení původu a zeměpisné označení 

Právní úprava označení původu a zeměpisných označení je upravena zákonem  

č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení. 

Označení původu  

Pojem značení původu je definován jako název oblasti, určitého místa (území), 

používaný k označení zboží pocházející z tohoto území. Kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží 

jsou výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními  

a lidskými faktory. Podmínkou je, aby výroba, zpracování a příprava probíhaly  

ve vymezeném území. U zemědělských výrobků nebo potravin se za označení původu 

                                                 
61 Od 1. 1. 2012 vstoupila v platnost 10. verze Niceského třídění výrobků a služeb. 
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pokládají i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející 

z vymezeného území, pokud takové zboží vykazuje ostatní znaky označení původu. [2] 

Zeměpisné označení  

Zeměpisné označení je název území používaný k označování zboží pocházejícího 

z tohoto území, jestliže zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst 

tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba, zpracování nebo příprava takového zboží 

probíhá ve vymezeném území. [2] 

Zbožím se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak 

získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a která je určena k nabídce spotřebiteli.  

Za zboží se považují i služby.62  

Výluky ze zápisu 

Ze zápisu do rejstříku jsou vyloučena: 

- označení, způsobilá vyvolat mylnou domněnku, že zboží pochází z jiného území, než 

je jeho doslovné znění, přestože je pravdivé, 

- označení zapsána do rejstříku jako obecný název druhu zboží a to bez ohledu  

na to, zda zboží pochází z takto vymezeného území, 

- u označení původu u vína lze zapsat více shodných označení původu nebo 

zeměpisných označení, pokud způsob jejich užívání není způsobilý vyvolat mylnou 

domněnku o skutečném jejich původu, 

- označení shodné s již chráněným označením původu, zeměpisným označením, 

všeobecně známou známkou či zapsanou ochrannou známkou nebo označení shodné 

s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, které by v důsledku shody mohlo vést 

ke klamným domněnkám o skutečném původu zboží.63 

Řízení o zápisu označení původu 

O zápis označení původu do rejstříku může požádat u Úřadu průmyslového vlastnictví 

sdružení výrobců nebo zpracovatelů pro zboží vyrobené nebo zpracované anebo připravené  

na daném území. Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba může o zápis požádat jen tehdy, 

jestliže v době podání žádosti o zápis jako jediná na daném území tuto činnost uskutečňuje.   

Žadatel v žádosti uvede: 

- znění označení původu, 

                                                 
62 Ustanovení § 2 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení. 
63 Ustanovení § 4 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení. 



 

   48 
 

- název, popř. obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

žadatele, 

- zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží, 

- označení provozovny,  

- výčet zboží, kterého se má označení původu týkat, 

- popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboží, které jsou dány zeměpisným 

prostředím. [5] 

K žádosti žadatel přiloží výpis z evidence vedené orgánem státní správy, které 

dosvědčuje, že provozovna je umístěna v daném území. Má-li být označení původu zapsáno 

pro zemědělské výrobky nebo potraviny, určené pro lidskou výživu, musí být žádost doložena 

specifikací, která stanoví charakteristické vlastnosti zboží a vymezí zvláštnosti zeměpisného 

prostředí.64 Orgánem, kterému přísluší kontrola specifikace, je Státní zemědělská  

a potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa. [5] 

Úřad provede průzkum, zda žádost obsahuje předepsané náležitosti a zda označení 

není vyloučeno ze zápisu. Chybí-li v žádosti některá ze zákonných náležitostí, Úřad vyzve 

žadatele k jejímu doplnění ve lhůtě nejméně dvou měsíců, jinak řízení zastaví. Je-li označení 

vyloučeno ze zápisu nebo nesplňuje-li podmínky pro zápis, Úřad žádost zamítne. Obsahuje-li 

žádost potřebné náležitosti a není-li žádost zamítnuta, Úřad označení původu zapíše  

do rejstříku, zápis oznámí ve Věstníku a žadateli vydá osvědčení o zápisu.65  

Práva ze zapsaného označení původu  

Ochrana označení původu vzniká dnem zápisu do rejstříku Úřadu. Do rejstříku  

se v případě potřeby zapíše i adresa provozovny. Trvání ochrany není časově omezeno.  

„Zapsané označení původu je oprávněn užívat, zejména umisťovat na zboží, jehož  

se označení původu týká, každý, kdo vyrábí, zpracovává a připravuje zboží s odpovídající 

kvalitou či vlastnostmi na vymezeném území. U zemědělských produktů pak musí být dodržena 

specifikace doložená u žádosti o zápis. Zapsané označení původu nemůže být poskytnuto jako 

zástava a nemůže být licencováno.“ (Jakl, 2008, s. 42) 

 

 

                                                 
64 Ustanovení § 5 zákona č. 452/2003 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení. 
65 Ustanovení § 7 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení. 



 

   49 
 

Zrušení zápisu označení původu 

Úřad zruší zápis označení původu, zjistí-li, že: 

- označení původu bylo zapsáno, aniž by vyhovovalo podmínkám, 

- podmínky stanovené pro zápis označení původu odpadly, 

- výrobek, pro který je označení původu zapsáno, nesplňuje požadavky stanovené 

specifikací na zemědělský výrobek nebo potravinu a tyto požadavky nebyly splněny 

ani dodatečně ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem. 

Zrušení zápisu označení původu zapíše Úřad do rejstříku a oznámí ve Věstníku.66 

Pro náležitosti žádosti o zápis zeměpisného označení do rejstříku, pro řízení o žádosti 

o zápis zeměpisného označení, pro účinky zápisu zeměpisného označení a jeho zrušení  

se obdobně použijí ustanovení týkající se označení původu.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
66 Ustanovení § 11 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení. 
67 Ustanovení § 12 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení. 
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3 SYSTÉM OCHRANY PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 

V PODNIKU 

3.1 Představení podniku  
Podnik Aquatrading s.r.o. funguje na českém trhu přes 15 let. Hlavním předmětem 

činnosti je nákup čerpací techniky od předních evropských výrobců za účelem dalšího prodeje 

pro průmyslové využití. Společnost se orientuje především na velké podniky potravinářského 

a farmaceutického průmyslu České republiky. V nabídce mají kompletní sortiment čerpadel  

v oblasti studené vody (odstředivá čerpadla, normová čerpadla, elektrická zubová čerpadla, 

čerpadla do vrtů atd.).68 

Dva roky od vzniku Aquatrading s.r.o., majitel založil druhý podnik Aquacup s.r.o.,  

a to pro uspokojení poptávky domácího využití. Rozdíl od Aqutrading s.r.o. je v tom,  

že čerpací techniku si sami vyrábějí a orientují se na zákazníky vlastnící domy, chaty, 

zahrádky. Navenek tedy fungují dva podniky, uvnitř jsou však úzce propojeny jak 

zaměstnanci, tak vedením (viz. Obr. 3.1 organizační struktury podniku).69 

Hlavní konkurencí obou podniků je Grundfos Holding a.s., Pumpa a.s. a Sigma Pumpy 

Hranice s.r.o. Zmíněná konkurence se zabývá výrobou i prodejem čerpací techniky, a majitel 

Aqutrading s.r.o. provádí jejich monitoring. 
Obrázek 3.1 Organizační struktura podniku 

 
Zdroj: Interní zdroj podniku Aquatrading s.r.o. 

                                                 
68 Interní materiály Aquatrading s.r.o. 
69 Interní materiály Aquacup s.r.o. 
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3.2 Systém ochrany 
Obchodní společnost Aqutrading s.r.o. si zřídila vlastní patentové oddělení.  

Při zřizování patentového oddělení se řešila otázka ohledně jeho velikosti, vnitřní struktury  

a samozřejmě také jeho rozpočet. Velikost patentového oddělení, tedy počet jeho 

zaměstnanců byl dán rozsahem agendy průmyslových práv, tedy v současné době kdy má 

podnik Aquatrading s.r.o. pouze ochranné známky, tak postačuje jeden patentový zástupce. 

Organizačně je patentové oddělení začleněno v právním oddělení. Logika začlenění  

do právního oddělení vyplývá z toho, že se jedná o právní ochranu průmyslového vlastnictví, 

kde převládají netechnická průmyslová práva (ochranné známky).  

Zaměstanec patentového oddělení, patetový zástupce Ing. Michal Jupa je členem 

Komory patentových zástupců ČR, má technické a právní vzdělání a ve společnosti 

Aqutrading s.r.o. pracuje 15 let, tedy od doby jejího založení. Majitel se s patentovým 

zástupcem  

Ing. Jupou seznámil na Veletrhu pracovních příležitostí v Brně. Na základě této události  

se dohodli na společné spolupráci. 

 Hlavním úkolem patentového zástupce je především zastupování podniku v řízení před 

Úřadem průmyslového vlastnictví. Poskytované služby v jednotlivých částech řízení jsou 

následující: 

- konzultace o vhodnosti ochrany, 

- monitoring právního stavu, 

- poskytování finanční a časové rozvahy,  

- příprava přihlášek, 

- udržování v platnosti ochranné známky, 

- sporná řízení před Úřadem. 

Patentový zástupce zajišťuje správu plateb udržovacích a obnovovacích poplatků práv 

průmyslového vlastnictví. Majitel je pravidelně v předstihu upozorňován na povinnost zaplatit 

příslušné poplatky včetně jejich výše a splatnosti. Patentový zástupce navíc pomáhá tyto 

poplatky i realizovat. 

Další služba, kterou patentový zástupce zajišťuje, je záznam změn ve vlastnictví nebo 

další změny jako jsou např. změny jména (obchodní firmy) nebo adresy (sídla). Tyto změny 

musí být registrovány prostřednictvím písemné žádosti na Úřad průmyslového vlastnictví.  
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Každý týden vypracovává report o sledování Věstníku ÚPV, aby mohl upozornit  

na možný konflikt nebo zasahování do práv jak ze stran domácích, tak i zahraničních 

subjektů. Pravidelně také zpracovává informace o nových možnostech využití ochrany  

a o všem, co je v daném případě zapotřebí. V případě kolize ihned informuje majitele  

a uskutečňuje potřebné kroky. 

Patentový zástupce nemá pevnou pracovní dobu. Docházku si uzpůsobuje podle svých 

potřeb. S majitelem má odsouhlasený ceník jednotlivých služeb včetně vedlejších výdajů  

a úředních poplatků. Do budoucna při rozšíření průmyslových práv o průmyslový vzor, 

majitel hodlá zavést hodinovou sazbu. Dosavadní služby by byly rozšířeny o návrhy 

licenčních smluv a smluv o prodeji, vyhledávání a kontaktování zájemců o využití 

průmyslových práv apod. 

3.3 Průmyslová práva 
Šest let od založení společnosti Aquatrading s.r.o. podal majitel prostřednictvím svého 

patentového zástupce přihlášku o zápis ochranné známky do rejstříku. Při prvním podání byla 

přihláška ukončena z důvodu změny seznamu výrobků, pro které se zápis ochranné známky 

požadoval. Jelikož je pozdější úprava seznamu výrobků nepřípustná, bylo nutné podat 

přihlášku novou s opraveným seznamem výrobků. Ochranná známka „AQUATRADING“ 

byla Úřadem průmyslového vlastnictví do rejstříku zapsána dne 26. 10. 2004. Jedná  

se o kombinovanou ochrannou známku - kombinace slova a kresby (viz Obr. 3.2). Jelikož 

uběhlo deset let od podání přihlášky, tak byla nedávno ochranná známka na žádost majitele 

obnovena o dalších deset let do data 3. 3. 2024. Ochranná známka „AQUATRADING“  

je zapsána pro výrobky třídy 6 (hadice kovové), 7 (čerpadla a čerpací technika) a 21 (zahradní 

postřikovače a zavlažovače na zalévání rostlin) mezinárodního třídění výrobků a služeb. 

Ochranná známka je užívána ve spojení s nabízenými výrobky, v katalozích, obchodních 

listinách, na webových stránkách a v reklamě.70 

                                                 
70 Číslo spisu 343743. 
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Obrázek 3.2 Ochranná známka Aquatrading s.r.o. 

 

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví 

Stejně jako v případě Aquatrading s.r.o. chrání majitel i jméno firmy Aquacup s.r.o. 

Opět byla prostřednictvím patentového zástupce podána přihláška zápisu ochranné známky  

do rejstříku. Přihláška nevykazovala žádné formální nedostatky, neexistovaly překážky 

zápisu, označení bylo způsobilé k zápisu a nebyly podány žádné námitky, pak Úřad 

průmyslového vlastnictví ochrannou známku „AQUA CUP“ zapsal do rejstříku dne 24. 5. 

2006. Vlastníkem ochranné známky je Aquatrading s.r.o. Ochranná známka je kombinovaná - 

kombinace slova a kresby (viz Obr. 3.3) a je zapsána pro výrobky třídy 6 (hadice kovové),  

7 (čerpadla a čerpací technika) a 21 (zahradní postřikovače a zavlažovače na zalévání rostlin) 

mezinárodního třídění výrobků a služeb. Ochranná známka je užívána vyobrazením na všech 

vyrobených produktech, v obchodních listinách, na webových stránkách a reklamě.71 

 

Obrázek 3.3 Ochranná známka Aquatrading s.r.o. 

 

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví 

                                                 
71 Číslo spisu 431507. 
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Aquatrading s.r.o. má rovněž ve vlastnictví další dvě ochranné známky, které  

se týkají názvů dvou produktů, které podnik svým zákazníkům nabízí. Jedná se o klíčové 

produkty, proto se majitel rozhodl podat přihlášky k zápisu ochranných známek do rejstříku. 

Obě přihlášky byly podány dne 15. 5. 2012, avšak jen „FULL CONTROL“, bylo dne 7. 11. 

2012 Úřadem průmyslového vlastnictví zapsáno do rejstříku ochranných známek. Důvodem, 

proč bylo zapsáno do rejstříku jen označení „FULL CONTROL“ bylo to, že po zveřejnění 

přihlášky nebyly na rozdíl od zveřejněné přihlášky „ALFA CONTROL“, podány žádné 

námitky proti zápisu. Ochranná známka je slovně grafická a barevná. Skládá ze dvou výrazně 

graficky provedených slovních prvků „FULL“ a „CONTROL“. Tyto slovní prvky jsou 

provedeny v grafické úpravě, kdy slovní prvek „FULL“ je napsán zcela fantazijně a jednotlivá 

písmena jsou obtažena roztřesenou oranžovou konturou. Slovní prvek „CONTROL“  

je proveden v obdobné fantazijní grafické úpravě s tím rozdílem, že písmena jsou celá 

oranžová (viz Obr. 3.4). Ochranná známka je zapsána pro výrobky třídy 7 (čerpadla a čerpací 

technika) a 11 (vodárny včetně vodáren domácích, čerpací stanice, zavlažovací zařízení, 

vodovodní zařízení, příslušenství, instalační zařízení a součásti čerpacích zařízení, rozvody 

vody, úpravny vody) mezinárodního třídění výrobků a služeb. Označení „FULL CONTROL“ 

je v současné době užíváno ve spojení s výrobkem automatické vodárny.72 

Obrázek 3.4 Ochranná známka Aquatrading s.r.o. 

 

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví 

Zveřejněné označení „ALFA CONTROL“ nebylo zatím do rejstříku ochranných 

známek zapsáno. Označení je přihlášeno pro výrobky třídy 7 (čerpadla a čerpací technika)  

a 11 (vodárny včetně vodáren domácích, čerpací stanice, zavlažovací zařízení, vodovodní 

zařízení, příslušenství, instalační zařízení a součásti čerpacích zařízení, rozvody vody, 

úpravny vody) mezinárodního třídění výrobků a služeb.   

                                                 
72 Číslo spisu 495154. 
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Po zveřejnění přihlášky „ALFA CONTROL“ podala společnost Grundfos Holding a.s. 

námitku proti zápisu podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných 

známkách. Grundfos Holding a.s. je vlastníkem starší mezinárodní ochranné známky 

„ALPHA“ zapsané pro výrobky třídy 7, 9 a 11 mezinárodního třídění výrobků a služeb. 

V současné době se označení „ALPHA“ vyskytuje ve spojení s oběhovým čerpadlem  

(viz. Obr. 3.5).  

Obrázek 3.5 Oběhové čerpadlo Alpha 2 

 

Zdroj: Grundfos Holding a.s. 

Společnost Grundfos Holding a.s. byla založena v Dánsku v roce 1945. Společnost 

patří ke světovým výrobcům čerpadel a čerpací techniky. Hlavními výrobky společnosti jsou 

oběhová čerpadla pro topení a klimatizaci, jakož i další odstředivá čerpadla pro průmysl, 

zásobování vodou, kanalizaci a dávkování. Grundfos pokrývají přibližně 50% celosvětového 

trhu. V České a Slovenské republice zahájil své obchodní aktivity v roce 1990, kde má 

obchodní zastoupení v Olomouci, Praze a Bratislavě.73 

Napadené označení „ALFA CONTROL“ označil Grundfos Holding a.s. za shodné, 

podobné a za takové označení, u něhož existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. 

S touto námitkou patentový zástupce podniku Aquatrading s.r.o. z několika důvodů 

nesouhlasí. Podle stávající praxe Úřadu průmyslového vlastnictví při posuzování 

                                                 
73 Interní materiály Grundfos Holding a.s. 
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zaměnitelnosti ochranných známek je nutné veškerá porovnávaná označení pojímat pouze 

v celku. Není možné vyzdvihnout či naopak potlačit jeden z prvků, který je tvoří a posuzovat 

jejich zaměnitelnost odděleně od ostatních, bez ohledu od působení ochranné známky jako 

celku. Zaměnitelnost je třeba posuzovat z hlediska podobnosti fonetické, vizuální  

a významové (sémantické). Tato kritéria zaměnitelnosti však namítaná ochranná známka 

„ALFA CONTROL“ dle patentového zástupce nesplňuje.74 

a) Fonetické hledisko 

První slovní prvek napadeného označení se bude vyslovovat jako „alfa“.  U namítané 

ochranné známky je však nutno vzít v úvahu, že vzhledem k jazykové bariéře a nedostatečné 

znalosti výslovnosti cizích slov, velký počet českých spotřebitelů vysloví slovo „ALPHA“ 

tak, jak jej uvidí napsané – tedy jako „alpha“ a nikoli jako „alfa“ a tím oba tyto slovní prvky 

dostatečně foneticky odliší. Navíc výslovnost napadeného označení bude v jeho celku znít 

„alfa kontrol“, čímž se ještě více umocní jeho fonetická odlišnost.  

b) Vizuální hledisko 

Označení „ALFA CONTROL“ je označení slovně grafické a barevné, které se skládá 

ze dvou výrazných slovních prvků „ALFA“ a „CONTROL“. Tyto slovní prvky jsou 

provedeny v grafické úpravě, kdy slovní prvek „ALFA“ je napsán zcela fantazijně. Jednotlivá 

písmena jsou obtažena roztřesenou oranžovou konturou s bílým prostorem uvnitř těchto 

písmen a slovní prvek „CONTROL“ je proveden v obdobné fantazijní grafické úpravě s tím 

rozdílem, že všechna jeho písmena jsou celá oranžová (nikoli pouze jejich kontura) a jejich 

tvar je podobně jako tvar písmen ve slovním prvku „ALFA“ proveden v roztřesené formě 

písma (viz Obr. 3.6). 

Obrázek 3.6 Přihlášené označení Aquatrading s.r.o. 

 

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví 

                                                 
74 Číslo spisu 495153. 
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Namítaná ochranná známka je tvořena pouze jedním slovním prvkem „ALPHA“ 

v běžném písmu. 

Podle názoru přihlašovatele napadeného označení, je právě barevná kombinace 

(oranžová a bílá) obou slovních prvků „ALFA“ a „CONTROL“ a fantazijně provedená 

grafická podoba těchto slovních prvků prvním důležitým faktorem, který odlišuje 

přihlašované označení od namítané ochranné známky z hlediska vizuálního. Nezanedbatelná 

je i skutečnost, že první slovní prvek napadeného označení „ALFA“ je psán podle českého 

pravopisu se souhláskou „F“ uprostřed na rozdíl od namítaného označení, které uprostřed 

slova „ALPHA“ má namísto písmena „F“ dvojici písmen „PH“, což působí na českého 

spotřebitele z vizuálního hlediska cizím, neobvyklým dojmem. V českém jazyce se takového 

spojení dvou souhlásek nepoužívá, a proto si jej průměrný český spotřebitel jistě všimne  

a zaznamená jej. Díky tomuto specifickému grafickému ztvárnění tedy nelze o tomto slovním 

prvku tvrdit, že má „nízkou rozlišovací schopnost hraničící s popisností“, jak ve svých 

námitkách tvrdí namítající.  

c) Významové hledisko 

Slovní prvek „ALFA“ je známkově velice často užívaným prvkem, který je součástí 

několika stovek platných ochranných známek užívaných v nejrůznějších oblastech 

známkoprávní ochrany. Proto není možné si tento obecný a často užívaný slovní prvek 

monopolizovat.  Díky četnosti užití tohoto slovního prvku je nutno na něj pohlížet jako  

na slovní prvek, který nemá dostatek rozlišovací způsobilosti pro odlišení vlastníků různých 

ochranných známek tento prvek obsahující. Jediným způsobem jak použít tento slovní prvek 

v ochranné známce a současně se dostatečně odlišit od jiných ochranných známek, je jeho 

užití ve spojení s dalšími slovními či grafickými nebo obrazovými prvky, které ve svém 

výsledku a celku dostatečně odliší srovnávaná označení obsahující slovní prvek „ALFA“. 

Právě užití odlišného provedení slova „ALFA“, existence dalšího slovního prvku 

„CONTROL“ a použití grafické a barevné úpravy písmen u napadeného označení ve svém 

celku jsou schopny obě srovnávaná označení od sebe dostatečně odlišit.75  

Z výše uvedených důvodů je patentový zástupce podniku Aqutrading s.r.o. názoru,  

že napadené označení „ALFA CONTROL“ je od namítané ochranné známky „ALPHA“ 

dostatečně odlišné jak po fonetické, tak i vizuální a významové stránce. Nelze ho pokládat  

                                                 
75 Číslo spisu 495153. 



 

   58 
 

při posouzení označení jako celku pro průměrného českého spotřebitele za zaměnitelné  

a může být vyloučena i pravděpodobnost záměny.  

V identickém grafickém a barevném provedení má Aqutrading s.r.o. zapsanou  

i ochrannou známku „FULL CONTROL“ a ve spojení s napadeným označením vytváří tato 

ochranná známka tzv. známkovou řadu přihlašovatele. Vzhledem k velké podobnosti těchto 

označení tak v žádném případě nemůže dojít k situaci, kdy průměrný český spotřebitel bude 

jedno označení z této řady zaměňovat s namítanou ochrannou známkou „ALPHA“ a druhé 

nikoli.   

Na základě výše uvedených skutečností je patentový zástupce podniku Aquatrading 

s.r.o. názoru, že napadená přihláška ochranné známky „ALFA CONTROL“ obsahuje 

označení, které je způsobilé odlišit výrobky a služby, může plnit základní funkci ochranné 

známky a nezasahuje do chráněných práv podniku Grundfos Holding a.s.  

Závěrem tedy Aguatrading s.r.o. vlastní tři zapsané ochranné známky a jednu, která  

je ve fázi zveřejnění přihlášky. Důvod, proč se majitel rozhodl pro podání přihlášek je ten,  

že nový zákazník nezkoumá na prvním místě kvalitu výrobku, ale první zjišťuje jaké má 

podnik jméno, tradici. Právě ochranná známka v sobě pojí obojí, kvalitu a tradici současně.  

A pokud je známka vytvořená v kombinaci s obrazem a písmem, tak je pro zákazníky dobře 

zapamatovatelná. Pro podnik je velmi důležité, aby právě zákazníci identifikovali jejich 

výrobky. Zda jde o dobře zvolenou investici či ne? Právě ochranná známka zvyšuje cenu 

podniku, takže počáteční výdaje se dříve nebo později vrátí jak pravidelným nákupem  

od stávajících zákazníků, tak zvyšujícím se počtem nových zákazníků.  
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4 ZHODNOCENÍ PRÁCE OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO 

VLASTNICTVÍ V PODNIKU 

4.1 Zhodnocení systému ochrany 
Podnik Aquatrading s.r.o. má zřízené fungující patentové oddělení s vlastním 

patentovým zástupcem, který však pracuje podle potřeby a dané situace za předem dohodnutý 

ceník služeb. Majitel si dosavadní systém ochrany zvolil proto, aby si vytvořil pevné vazby 

s  patentovým zástupcem, ověřil si, zda má odpovídající znalosti a zkušenosti a zda s ním 

může do budoucna plně počítat. 

 Agenda průmyslových práv je v současné době užší a podniku se nevyplácí držet 

zaměstnance zabývajícího se touto problematikou. Na druhou stranu spolupráce a vzájemná 

komunikace s patentovým zástupcem je z pohledu majitele na úrovni plně postačující 

potřebám podniku. Pracuje operativně, v případě kolize patentový zástupce ihned informuje 

majitele a uskutečňuje potřebné kroky.  

4.1.1 Patentový zástupce 

 Patentový zástupce společnosti Aquatrading s.r.o. je členem Komory patentových 

zástupců ČR a podle § 22 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích., může patentový 

zástupce poskytovat služby jako zaměstnanec společnosti, a to jejím jménem a na její účet. 

Patentový zástupce Ing. Michal Jupa je zaměstnancem nejen obchodní společnosti 

Aquatrading s.r.o., ale působí jako zaměstnanec např. i ve společnosti Vynálezy.cz. 

Před podáním přihlášek ochranných známek zkonzultoval patentový zástupce 

s majitelem vhodnost dané ochrany, dále společně vybrali nejlepší návrh na znění označení.  

Nakonec patentový zástupce pomohl s realizací platby správních poplatků. Doba planosti 

ochranné známky je deset let od podání přihlášky. V případě ochranné známky Aquatrading 

s.r.o., jejíž přihláška byla podána 3. 3. 2004, byla potřeba obnovit dobu platnosti od dalších 

deset let, a to příslušnou platbou správního poplatku. Patentový zástupce v předstihu 

upozornil majitele na povinnost zaplatit příslušný poplatek, včetně jeho výše a splatnosti  

a tento poplatek pomohl i realizovat. 

Poslední službou, kterou pro podnik uskutečnil, byla nedávná změna sídla společnosti. 

Změnu adresy (sídla) registroval prostřednictvím písemné žádosti na Úřadu průmyslového 

vlastnictví. 
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4.1.2 Existující ochrana  

Od zapsání ochranných známek do rejstříku, provádí patentový zástupce pravidelnou 

kontrolu Věstníku, zda nebyla zveřejněna přihláška ochranné známky, která je shodná  

či podobná s ochrannou známkou, kterou má ve vlastnictví Aquatrading s.r.o. apod. 

V současné době každý týden vypracovává report o sledování Věstníku UPV. Do budoucna 

bude postačující dané hlášení vypracovávat jednou měsíčně.  

 V případě probíhajícího námitkového řízení, vypracoval Ing. Jupa vyjádření 

k námitkám obchodní společnosti Grundfos Holding a.s. Otázkou je, proč ke kolizi došlo? 

Podle mého názoru měl patentový zástupce před podáním přihlášky zvážit, zda se slovnímu 

prvku ALFA spíše nevyhnout. Majitel spolu s patentovým zástupcem podcenili reakci 

konkurence, která využila právě tohoto slovního prvku k podání námitky u Úřadu 

průmyslového vlastnictví. 

4.1.3 Navrhované změny systému 

Obchodní společnost Aquatrading s.r.o. se do budoucna chystá k rozšíření 

průmyslových práv o průmyslový vzor. Na základě této skutečnosti, navrhuji tři změny 

systému. 

Prvním změna by byla ve způsobu odměňování patentového zástupce a jeho volné 

pracovní doby. Při průmyslovém vzoru se patentové oddělení přemístí z právního oddělení  

do oddělení výzkumu a vývoje. Důvodem je blízkost k místu výroby nové individuální úpravy 

čerpadla, která bude vhodná k zápisu do rejstříku průmyslových vzorů. Jelikož má patentový 

zástupce i technické vzdělání, tak může být při výrobě nápomocen. Proto bude vhodné 

patentové oddělení přemístit právě do oddělení výzkumu a vývoje. Organizační struktura  

by vypadala následovně. 
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Obrázek 4.1 Navrhovaná organizační struktura podniku 

 

Zdroj: Vlastní 

Druhá změna by byla radikálnější. Současná finanční situace podniku je sice stabilní, 

ale plány do budoucna budou vyžadovat vysoké náklady. Proto navrhuji, aby bylo patentové 

oddělení úplně zrušeno a obchodní společnosti by zůstal pouze podnikový právník. Správu 

průmyslových práv bych z důvodu užší agendy průmyslových práv outsourcovala. Dosavadní 

patentový zástupce by stále vykonával činnost pro Aquatrading s.r.o., avšak v podniku  

by fungoval jen případ od případu. Při kompletním outsourcování by byly sjednány paušální 

odměny.  

Třetí změna by byla kombinací dvou výše uvedených změn. Patentové oddělení  

by bylo zrušeno a současný patentový zástupce by byl externím zaměstnancem podniku. 

Majitel by si dosavadní agendu průmyslových práv spravoval sám. Otázkou je, zda  

by při řízení společnosti zvládal vypracovávat týdenní report o sledování Věstníku UPV. 

Daná činnost je totiž časově velmi náročná. Služeb externího patentového zástupce by majitel 

využíval pouze v komplikovaných případech, se kterými nemá z vlastní činnosti dostatek 

zkušeností. Nemusí se jednat jen o komplikovaný spor, ale v případě průmyslového vzoru 

nemá majitel žádné zkušenosti. V této oblasti by služby externího patentového zástupce 

využil ve spolupráci s vlastním oddělením výzkumu a vývoje. Způsob odměňování by byl  

na dohodě. Jednalo by se o předem schválený ceník za poskytnuté služby nebo paušální 

odměny.    
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4.2 Zhodnocení průmyslového vlastnictví 
Průmyslové vlastnictví podniku Aquatrading s.r.o. je orientováno pouze na ochranné 

známky, kterých má ve svém vlastnictví celkem čtyři, z nichž jedna ještě není Úřadem 

průmyslového vlastnictví zapsána do rejstříku. Každá ochranná známka je výsledkem dobrých 

tvůrčích a duševních vlastností. Všechny jsou provedeny tak, aby měly vliv na spotřebitele,  

a tím došlo ke zvýšení obratu odbytu výrobků. Označení „AQUTRADING“ je považováno  

za ústřední označení, jelikož prezentuje celý podnik. Jeho ztvárnění není tvořeno pouhým 

slovním prvkem, který by mohl být pro veřejnost špatně zapamatovatelný. Slovní prvek  

je doplněn o obrazové označení, jedná se tedy o kombinovanou ochrannou známku. Kresba  

a barvy logicky korespondují s hlavním předmětem podniku, čerpací technikou. Ta úzce 

souvisí s vodou, proto je označení spojeno s modrou barvou a zvedající se hladinou vody. Jde 

o znázornění toho, co se v reálu v kombinaci s čerpací technikou a vodou odehrává. Slovo 

„Aqua“, jako synonymum vody, „trading“ lze chápat jako obchodování. Spojením obou slov 

vznikne slovní prvek „AQUATRADING“, podle kterého zákazník může odhadnout konkrétní 

nabídku výrobků či služeb. Podle § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.,  

je označení schopné grafického znázornění a má rozlišovací způsobilost. 

4.2.1 Spor 

Plány podniku do budoucna jsou už několik let stejné - ukončení sporu ohledně 

námitky společnosti Grundfos Holding a.s. a následné zapsání označení „ALFA CONTROL“ 

do rejstříku ochranných známek.  

Označení „ALFA CONTROL“ a „FULL CONTROL“ jsou slovně grafické a barevné. 

Spadají pod Aquacup s.r.o. S tím souvisí i zvolená oranžová barva písma i výplně.  

V katalogu s nabídkou je toto označení u sortimentu domácích vodáren, které slouží k čerpání 

čisté vody bez jakýchkoliv příměsí. Po prostudování námitek obou stran mám zato, že podaná 

námitka u Úřadu průmyslového vlastnictví na zveřejněnou přihlášku „ALFA CONTROL“ 

z důvodu existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, je nemístná. Je pravdou,  

že namítající je vlastníkem mezinárodní ochranné známky „ALPHA“, registrované  

pro výrobky třídy 7, 9 a 11, tedy stejné, jako pro napadené označení s výjimkou třídy  

9. Avšak „ALPHA“ má v současné nabídce sortimentu toto označení užito u oběhových 

čerpadel, kdežto „ALFA CONTROL“, i když nezapsané označení, je uvedeno u domácích 

vodáren. Jedná se tedy o dva výrobky s odlišnou funkcí, pokaždé pro jiného zákazníka  

a s různou poptávkou. Oběhová čerpadla jsou určena pro cirkulaci kapalin v otopných 

systémech, naopak domácí vodárny jsou určeny k čerpání čisté vody. Je tedy otázkou,  
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zda by to takto zůstalo i do budoucna.  Z odborného hlediska plně souhlasím s tím,  

že napadené označení „ALFA CONTROL“ je dostatečně odlišné ze všech hledisek, 

tedy vizuálního, fonetického i významového. Lze souhlasit také s tím, že zveřejněná přihláška 

ochranné známky obsahuje označení, které má dobrou rozlišovací schopnost od známek již 

zapsaných a tím nezasahuje do chráněných práv namítajícího. Dle mého názoru, Úřad 

průmyslového vlastnictví by měl zapsat přihlášku ochranné známky v celém požadovaném 

rozsahu výrobků do rejstříku ochranných známek. 

4.2.2 Doporučení do budoucnosti 

V současné době má podnik produkt, který zajišťuje velkou část financí, jelikož  

je u zákazníků stále nejvyhledávanějším výrobkem. Jedná se o ponorné čerpadlo, které 

zákazníci znají pod názvem „BUCK“ (viz. Obr. 4.2).  

Obrázek 4.2 Ponorné čerpadlo BUCK 

 

Zdroj: Katalog Aquacup s.r.o. 

Tento název produktu však není nijak chráněn. Navrhuji proto vytvořit typickou 

národní ochrannou známku. Označení „BUCK“ je sice po prostudování databáze zapsaných 

ochranných známek často užívaným prvek, který je součástí desítek platných ochranných 

známek, ale žádná z nich není zapsána pro třídu výrobků 7 (čerpadla a čerpací technika) 

mezinárodního třídění výrobků a služeb. V případě námitky majitele starší zapsané ochranné 

známky, by shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, byla vyloučena. 

 Označení „BUCK“ je momentálně zapsáno jako slovní nebo obrazové označení. 

Příklad zapsaných označení se slovním prvkem „BUCK“:  
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- Buck Holding AG- obrazová ochranná známka (viz. Obr. 4.3), zapsaná pro seznam 

výrobků 35, 36 a 42 (propagační činnost, pojištění, vědecké a technologické služby). 

Vlastníkem zapsané ochranné známky je obchodní společnost Buck Holding AG  

se sídlem ve Švýcarsku. Předmětem činnosti je reklama, zpracovávání strategií a nové 

technologie.  

Obrázek 4.3 Ochranná známka BUCK HOLDING AG 

-  

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví 

 

- Buck and Filly- obrazová ochranná známka (viz. Obr. 4.4), zapsaná pro seznam 

výrobků 3, 9, 18, 21, 25 a 35 (šampóny pro zvířata, jezdecké oděvy, oděvy pro koně, 

přístroje pro ošetření zvířat). Obchodní společnost Buck and Filly Limited z Velké 

Británie je vlastníkem zapsané ochranné známky a předmětem činnosti je komplexní 

prodej výrobků pro chovná zvířata. 

Obrázek 4.4 Ochranná známka Buck and Filly 

 

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví 

- Buck- slovní ochranná známka, zapsaná pro seznam výrobků 7, 8 a 11 (zahradnické 

nástroje, obráběcí stroje, mechanické nářadí, svítilny). Vlastníkem ochranné známky 

je společnost ze Spojených států amerických, která se zabývá ručním nářadím. 

 Pro podnik Aqutrading s.r.o. bude označení „BUCK“ slovně grafické a barevné.  
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Vizuální hledisko- slovní prvek „BUCK“ jsem vytvořila v programu Microsoft Office 

Word, kde jsem našla příslušný font písma Forte. Dále jsem si nadefinovala barevnou 

kombinaci a ohraničení písma. Barevná kombinace je oranžovo - bílá, jelikož ponorné 

čerpadlo je vyráběno podnikem Aquacup s.r.o. Jednotlivá písmena budou obtažena oranžovou 

konturou s bílým prostorem uvnitř (viz. Obr. 4.5).  

Obrázek 4.5 Navrhované označení  

 

Zdroj: Vlastní 

Z významového hlediska by se jednalo o fantazijní označení, které nemá  

v českém jazyce žádný význam, a se kterým by si nový zákazník nespojil žádný konkrétní 

výrobek nebo službu. V tomto případě jeho propagace bude vyžadovat větší úsilí. 

 Z fonetického hlediska by se slovní prvek vyslovoval jako „bak“. Je třeba však vzít 

v úvahu, že jazyková bariéra a nedostatečná znalost cizích jazyků u českých spotřebitelů,  

by mohla vést k tomu, že by výslovnost byla u každého spotřebitele jiná. Při průzkumu, který 

jsem jen namátkou provedla, jsem skutečně zjistila, že co člověk, to jiná výslovnost. Řada 

dotázaných pouze vyhláskovala jednotlivá písmena jako „b-u-c-k“ a na vyslovení  

se neodvážila. Jiní zase výslovnost pojali klasicky česky: co vidím - to také přečtu, takže 

výsledek bylo znění „buck“. Jen malá část dotázaných, vybavená alespoň základní znalostí 

cizích jazyků, vyslovila označení podle očekávání jako „bak“. 

Nově vytvořené označení by bylo od ostatních platných ochranných známek „BUCK“ 

dostatečně odlišné po všech stránkách (vizuální, fonetické i významové). O další odlišení  

by se postarala skutečnost, že v podobné grafické a barevné úpravě má již Aqutrading s.r.o. 

zapsánu a přihlášenu ochrannou známku a označení „BUCK“ by spadalo do tzv. známkové 

řady přihlašovatele. Možnost záměny ve vztahu k průměrnému spotřebiteli se dá vyloučit  

ze všech výše uvedených důvodů.   
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Označení „BUCK“ pro ponorné čerpadlo je schopné grafického znázornění  

a je způsobilé odlišit výrobky a služby. Má tedy dobrou rozlišovací schopnost od známek již 

zapsaných. Je jednoduché, snadno zapamatovatelné a všestranně použitelné. V případě podání 

přihlášky k zápisu ochranné známky „BUCK“, nevidím žádnou překážku k zápisu do rejstříku 

ochranných známek.  
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ZÁVĚR 
Cílem mé diplomové práce bylo posoudit stávající systém řízení ochrany 

průmyslového vlastnictví v podniku a na základě zhodnocení navrhnout případné doporučení 

ke zlepšení do budoucna. 

V teoretické části jsem se zabývala právní úpravou průmyslového vlastnictví. Nejprve 

jsem popsala jednotlivé pojmy, se kterými se v rámci průmyslového vlastnictví lze setkat. 

Dále jsem blíže rozebrala průmyslové práva tvůrčí povahy a také práva na označení.  Avšak 

hlavní pozornost jsem věnovala ochranným známkám, které vlastní i podnik, který jsem  

si vybrala pro praktickou část. Z teoretického hlediska jsem u ochranných známek vybrala 

informace, které jsou důležité pro každého, kdo užívá v souvislosti se svou podnikatelskou 

činností řadu označení, a kterým by chtěl zajistit právní ochranu. Jednalo  

se o informace ohledně řízení o přihlášce ochranné známky, rozsahu ochrany, práv 

náležejících vlastníku ochranné známky, omezení práv vlastníka, doby platnosti zapsané 

ochranné známky a podmínek, za kterých ochranná známka zaniká.  

Na tyto teoretické poznatky jsem navázala  praktickou ukázkou toho, jak to probíhá 

v obchodní společnosti Aquatrading s.r.o. Nejdříve jsem popsala systém ochrany 

průmyslového vlastnictví v podniku. Konkrétně jsem rozebrala patentové oddělení spolu  

s patentovým zástupcem Ing. Michalem Jupou. Jaké služby poskytuje podniku, jak probíhá 

spolupráce s vedením a zda je tento systém vyhovující pro obě strany. 

Obchodní společnost Aquatrading s.r.o. vlastní několik ochranných známek. Každou 

zapsanou či přihlášenou ochrannou známku jsem rozebrala z hlediska jejího druhu, užití, doby 

platnosti a seznamu výrobků, pro které byla zapsána či přihlášena. Následně jsem se zaměřila 

na probíhající námitkové řízení. Poskytnuté námitky konkurenční firmy a vyjádření k nim 

jsem prostudovala a došla k závěru, že napadené označení je dostatečně odlišné  

a způsobilé odlišit výrobky a služby od namítané ochranné známky a Úřad průmyslového 

vlastnictví by měl přihlášené označení zapsat do rejstříku ochranných známek. 

V poslední kapitole diplomové práce jsem zhodnotila zavedený systém, existující 

ochranu a působnost patentového zástupce Ing. Michala Jupy v podniku Aquatrading s.r.o.  

Na základě tohoto zhodnocení jsem navrhla několik změn týkajících se systému ochrany 

průmyslového vlastnictví. Na závěr jsem provedla analýzu nabízených produktů obchodní 

společnosti. U výrobku, který zajišťuje podniku velkou část zisku jsem navrhla znění, 

vyobrazení a seznam výrobků, pro které by navrhované označení bylo přihlášeno u Úřadu 
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průmyslového vlastnictví. V případě podání přihlášky k zápisu ochranné známky nevidím 

žádnou překážku k zápisu do rejstříku ochranných známek.  

Hypotéza stanovená v úvodu diplomové práce byla po všech stránkách naplněna. 

Dosavadní systém ochrany průmyslového vlastnictví je na úrovni vyhovující potřebám 

podniku. Zda si majitel vlastní patentové oddělení udrží nebo systém změní, je jen otázkou 

budoucího vývoje průmyslových práv obchodní společnosti.   

Vypracování diplomové práce na toto téma, bylo i pro mě velkým přínosem. Zjistila 

jsem, jak důležité je u průmyslového vlastnictví zajistit odpovídající právní ochranu.  

Je pravdou, že řada spotřebitelů nezkoumá na prvním místě kvalitu výrobku, ale v první řadě 

zjišťuje, jaké má podnik jméno a tradici. Právě v dnešním konkurenčním prostředí uspějí jen 

ty podnikatelské subjekty, které disponují nehmotnými aktivy, jako jsou vynálezy, 

průmyslové vzory či ochranné známky. 
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