
 
 



 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

KATEDRA PODNIKOHODPODÁŘSKÁ 

 

 

 

 

 

Příčiny a důsledky porušení práv k ochranné známce 

Causes and consequences of infringement of trademark rights 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:   Simona Lišková 

Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Bohuslav Halfar 

 

OSTRAVA 2015 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování:  

Chtěla bych poděkovat vedoucímu bakalářské práce panu JUDr. Bohuslavovi Halfarovi za 

vstřícný přístup a čas, který věnoval této bakalářské práci, včetně odborných rad, jež mi poskytl.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím literatury a 

pramenů uvedených v bibliografii. 

          

          V Ostravě



3 
 

OBSAH 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 5 

2 VÝZNAM A ÚLOHA OCHRANNÉ ZNÁMKY V EKONOMICKÉM PROSTŘEDÍ .... 7 

2.1 Ochranná známka v ekonomickém prostředí .............................................................. 7 

2.1.1 Porušování práv k ochranné známce z hlediska makroekonomického ................ 7 

2.1.1.1 Stínová ekonomika ........................................................................................... 7 

2.1.1.1.1 Příčiny stínové ekonomiky .......................................................................... 8 

2.1.1 Porušování práv k ochranné známce z pohledu mikroekonomického ................. 9 

2.2 Ochranná známka ...................................................................................................... 10 

2.2.1 Právní úprava ve sféře ochranných známek ....................................................... 11 

2.2.2 Druhy ochranných známek ................................................................................. 12 

2.2.3 Funkce ochranných známek ............................................................................... 14 

2.2.4 Národní ochranná známka .................................................................................. 14 

3 TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST PŘI PORUŠENÍ PRÁV K OCHRANNÉ 

ZNÁMCE ................................................................................................................................. 22 

3.1 Soukromé právo v oblasti ochranný známek ............................................................. 22 

3.1.1 Nekalá soutěž, klamavé označení zboží nebo služby, vyvolání nebezpečí 

záměny a parazitování na pověsti ..................................................................................... 22 

3.2 Veřejné právo v oblasti ochranných známek ............................................................. 25 

3.2.1 Důsledky porušování práv k ochranné známce a její trestně právní ochrana v § 

268 trestního zákoníku ...................................................................................................... 25 

3.2.1.1 Základní skutkové podstaty v § 268 trestního zákoníku ................................ 26 

3.2.1.2 Označení ochranné známky, které je neoprávněné ........................................ 26 

3.2.1.3 Zaměnitelná ochranná známka ....................................................................... 26 

3.2.1.4 Uvedení do oběhu ........................................................................................... 27 

3.2.1.5 Subjektivní stránka ......................................................................................... 28 

3.2.1.6 Pachatel ........................................................................................................... 28 

3.2.1.7 Postihy ............................................................................................................ 28 

3.2.1.8 Statistický přehled způsobených škod ............................................................ 29 

3.3 Mezinárodní ochrana práv k ochranným známkám .................................................. 30 

4 NÁVRHY NA OPATŘENÍ PROTI PORUŠENÍ PRÁV K OCHRANNÉ ZNÁMCE .... 31 

4.1 Analýza dotazníku ..................................................................................................... 31 

4.1.1 Zhodnocení dotazníku ........................................................................................ 41 

4.2 Možné návrhy na opatření proti porušování práv k ochranné známce ...................... 43 



4 
 

4.2.1 Úprava legislativy .............................................................................................. 43 

4.2.2 Informovanost .................................................................................................... 44 

4.2.3 Kontroly pověřených orgánů a jejich vzájemná spolupráce .............................. 46 

5 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 50 

Seznam použité literatury ................................................................................... 51 

Internetové zdroje ............................................................................................... 51 

Seznam zkratek .................................................................................................. 54 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce ................................................. 55 

Seznam příloh ..................................................................................................... 56 



5 
 

1 ÚVOD 

Již v antickém Řecku existovaly označení a výrobní značky ve smyslu obchodní značky 

a nacházely se například na figurkách nebo hrnčířském zboží, které byly vyrobeny především 

pro export. Právě díky výrobní značce si byl kupec jist, že kupuje kvalitní a originální zboží. 

Mezi předchůdce ochranných známek se řadí i pečetidla, jež uzavírala pytle a nádoby a plnila 

tu samou funkci jako výrobní značka. 

V současném podnikatelském prostředí hrají ochranné známky stále podstatnější úlohu. 

Ochranná známka se stala důležitou součástí, jak života podnikatelských subjektů, tak života 

spotřebitelů. Lze na ni narazit v kamenných obchodech, na stránkách časopisů a novin, v 

reklamních spotech nebo ve světě internetu. 

Ochranná známka je zařazena mezi ty předměty průmyslového vlastnictví, jež jsou 

výsledky netvůrčí činnosti. Základním principem ochranné známky je odlišit stejný druh 

výrobků a služeb, jež jsou vyráběny a současně poskytovány prostřednictvím výrobců a 

poskytovatelů. Ochranná známka zásadně vždy existuje v souvislosti s výrobky a služby, pro 

které je zapsána. Právě ochranná známka pomáhá spotřebiteli rozpoznat daný výrobek či 

službu, seznámit ho s jeho kvalitami a tím mu pomoci při výběru. To, co zákazníka přesvědčí, 

aby sáhnul po konkrétním výrobku v rozsáhlém konkurenčním boji, je právě značka. Zákazník 

je ochoten zaplatit i vyšší cenu, protože značka zaručuje, jak tradici, tak kvalitu. Proto opravdu 

známá značka, která je rovněž zapsána jako ochranná známka má obrovskou hodnotu. Dokonce 

se může stát, že je tím nejhodnotnějším majetkem, který daný podnik vlastní. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Příčiny a důsledky porušování práv k 

ochranné známce. Právě s porušováním práv k ochranné známce se lze setkat na každém kroku. 

Ať už o tom čteme v novinách, na internetu, vidíme v televizi nebo, když se procházíme centrem 

města a narazíme na tržnici. Chtěla jsem danou problematiku pochopit a dozvědět se, jak 

jednotlivé pověřené orgány postupují proti porušování práv k ochranné známce. A jak toto 

porušování vnímají občané.  

Cílem bakalářské práce je charakteristika práv k ochranné známce, jaká plyne 

odpovědnost při jejich porušení a možné návrhy na opatření proti porušování práv k ochranné 

známce. Pomocí metod průzkumných a statistických, včetně dotazníkového šetření, se 

dozvědět, jak vnímá široká veřejnost porušování práv k ochranné známce. Jak už bylo zmíněno, 

člověk se v současnosti setkává s ochrannou známkou na každém kroku a to samé se vztahuje 

i na její porušování. Především se spotřebitelé setkávají s porušováním práv k ochranné známce 
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ve formě padělků a tímto směrem je i sestaven dotazník. Na základě dotazníku budou informace 

zjištěné od dotazovaných, zanalyzovány a vyhodnoceny. Prostřednictvím analýzy dotazníku, 

budou pak vytvořeny možné návrhy na řešení, které by mohly dopomoci ke snížení porušování 

práv k ochranné známce.  
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2 VÝZNAM A ÚLOHA OCHRANNÉ ZNÁMKY V EKONOMICKÉM 

PROSTŘEDÍ 

2.1 Ochranná známka v ekonomickém prostředí 

Ekonomii lze charakterizovat jako vědu, jenž se v oblasti hospodářského života, zaobírá 

citlivými a závažnými problémy. Jedná se o tvorbu bohatství a jeho rozdělování, kapitál a práce, 

ztráty a zisky, zaměstnanost a nezaměstnanost, peníze a úrok, hojnost a chudoba, inflace, 

deflace, daně, ceny a životní úroveň obyvatelstva, atd. Zároveň ekonomie hledá odpovědi na 

různé otázky. Například, proč se spotřebitel chová na trhu výrobků a služeb, tak jak se chová. 

Proč je určitý druh statků produkován a jiný ne apod. (Jurečka et al., 2013). Ekonomie může 

být definována, jako věda, jež „studuje způsob, jakým lidé používají vzácné, omezené zdroje k 

výrobě užitečných statků a služeb a jak tyto statky a služby rozdělují a vzájemně směňují.“ 

(Jurečka et al., 2013, s. 18). Jak už bývá tradičně zvykem, ekonomie se rozděluje na dvě oblasti. 

A to na mikroekonomii a makroekonomii. A proto se tato kapitola blíže zaměřuje na dané 

oblasti a je zde zjišťováno, jaký vliv má na ně porušování práv k ochranné známce. 

2.1.1 Porušování práv k ochranné známce z hlediska makroekonomického  

Makroekonomie ekonomiku zkoumá jako celek. Zaměřuje se na celkovou 

zaměstnanost, míru nezaměstnanosti, celkovou výrobu v dané zemi, deficit státního rozpočtu, 

množství peněz v oběhu, cenovou hladinu, míru inflace a na mnoho dalších témat. (Jurečka et 

al., 2013). Právě porušování práv k ochranné známce, může vyvolat neblahé důsledky na 

zkreslení hrubého domácího produktu. Dané zkreslení HDP je vyvoláno především působením 

stínové ekonomiky. 

2.1.1.1 Stínová ekonomika 

Stínová ekonomika může být označena, jako ta oblast ekonomiky, jejíž příjmy, 

respektive činnosti jsou zatajovány, jde o neformální transakce nebo aktivity, jež ve finálním 

důsledku vedou sice k oficiálním příjmům, ale způsob jakým byly nabyty, je v rozporu 

s platnými zákonnými pravidly, dohodami a nařízeními. Tím pádem se vymyká zdaňování a 

státnímu usměrňování (Fassmann, 2007). Daná oblast ekonomiky se ve statistikách HDP 

zachycuje odhadem. Stínová ekonomika má několik podob, které se liší stupněm nebezpečnosti 

pro společnost. Existuje mnoho způsobů členění stínové ekonomiky od různých autorů. 

Například členění podle Fassmanna (2007), který člení stínovou ekonomiku na „černý sektor“, 
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který zahrnuje transakce neformálního charakteru směřující k navýšení vytvořeného či 

obdrženého příjmu. Fassman (2007) „černý sektor“ ještě rozčleňuje: 

 Připojené aktivity stínové se nacházející ve formálním sektoru. Může se jednat 

o stínové aktivity, které provádí zaměstnanec nebo zaměstnavatel a příjmový 

nárůst z daných aktivit připadne firmě (např. daňové úniky, úniky z pojištění, 

falšování účetních knih, atd.), 

 Poloautonomní aktivity, které mají neformální charakter. Patří sem neformální 

výroby, jak zboží, tak služeb a to pro formální ekonomiku. I zpětný přesun mezi 

těmito sektory. Což znamená přesunování oficinálního zboží do neoficiálního 

sektoru a jeho následný prodej na neformálním trhu, 

 V stínových autonomních aktivitách je zařazena neformální výroba konečného 

produktu pro spotřebitele, ať už v neoficiálním nebo oficinálním sektoru. 

Právě předchozí dvě podoblasti „černého sektoru“ se nejvíce dotýkají porušování práv 

k ochranné známce (např. se může jednat o pašování, napodobování či zkopírování značkových 

produktů, nebo nelegální výroba produktů, jež jsou chráněny průmyslovým vzorem či 

ochrannou známkou.) 

Druhou oblast stínové ekonomiky Fassman (2007) označuje za „domácnostní a 

komunální sektor“, do kterého jsou zahrnuty takové stínové aktivity, které postrádají následně 

platby nebo transakce sloužící k ušetření nákupu. Tento sektor je realizován z části v oficiálním 

a z části v neoficiálním ekonomickém sektoru. Je tvořen třemi nezávislými liniemi. V první 

linii jsou realizovány domácí práce a práce pro sebe. V druhé linii je uskutečňována naturální 

směna a výměnný obchod. V třetí linii jsou zahrnuty dobrovolnické a vzájemné práce. 

2.1.1.1.1 Příčiny stínové ekonomiky 

Za zásadní příčinu vzniku stínové ekonomiky se může považovat „narušování 

ekonomicky efektivního alokačního schématu trhu státem.“ (Fassmann, 2007, s. 29). Mezi 

příčiny stínové ekonomiky lze zahrnout daňové zatížení. Vícenásobné zdanění, neustále se 

měnící se daňové režimy a vysoké sazby daní, zapříčiňují únik do neoficiálního sektoru 

ekonomiky. Mezi další faktory podporující stínovou ekonomiku se řadí i makroekonomická 

nestabilita. Je zjevné, že čím vyšší nestabilita bude, tím budou podněty k neformálním 

transakcím častější. Právní rámec dané země také ovlivňuje stínovou ekonomiku, jeho 

prosazování a účinnost. Pokud není kvalitní, dochází k častějšímu porušování nebo zneužívání 

pravomocí. K nízkému postihu jednotlivců či podnikatelů, kteří jsou součástí neoficiální 
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ekonomiky. V případě, že je u ochranné známky nedostatečná právní ochrana či u jiné právní 

ochrany duševního vlastnictví, může docházet k znehodnocování tvůrčí práce a odrazování 

zahraničních subjektů. Naopak může dopomoci k rozvoji mezinárodního obchodu. Za další 

faktor stínové ekonomiky lze označit stupeň kontroly pověřených orgánů (Fassmann, 2007). U 

průmyslového vlastnictví to je například Česká obchodní inspekce či Úřad průmyslového 

vlastnictví, Celní správa České republiky.  

2.1.1 Porušování práv k ochranné známce z pohledu mikroekonomického 

Mikroekonomie zkoumá, jak se jednotlivé ekonomické jednotky, které tvoří národní 

hospodářství, chovají. Jedná se především o chování domácností, podniků, bank, vlastníků 

kapitálu, investorů apod. Zaměřuje se taky na fungování dílčích trhů, jako je trh práce, 

přírodních zdrojů, výrobků a služeb, kapitálu (Jurečka et al., 2013). 

Pokud chce společnost nebo podnikatelský subjekt generovat zisk, musí se stát 

konkurenceschopný. Podnikatelé usilují o získání či o udržení pozice na trhu a to vše při 

minimalizaci nákladů. Což je podstatnou konkurenční výhodou. Subjekty, které porušují práva 

k duševnímu vlastnictví a jsou součástí neoficiální ekonomiky, mají konkurenční výhodu proti 

těm, jež podnikají podle platné legislativy. Subjekt, který podniká legálně, musí při každé své 

aktivitě či úkonu kalkulovat s náklady, které mají spojitost s jeho činností. Měsíčně musí 

odvádět zákonem stanovené povinné platby, a proto tyto náklady musí započítat do kalkulace. 

Na druhou stranu subjekt, který nekalkuluje (nepočítá) s těmito náklady, má patrnou 

konkurenční výhodu. I v oblasti duševního vlastnictví se zmíněná nevýhoda 

konkurenceschopnosti vyskytuje (Balážová, 2011). Může se jednat o výrobu nelegálních 

produktů, jež jsou chráněny průmyslovým vzorem či ochrannou známkou. Napodobování, 

pašování, kopírování značkových produktů apod. V těchto případech se jedná dle § 268 

trestního zákona o spáchání trestného činu porušováním práv k ochranné známce, označení 

původu a obchodní firmě. A také se jedná o porušování chráněných průmyslových práv dle § 

269 trestního zákona. Avšak ti podnikatelé, kteří jsou součástí neoficiální ekonomiky, se musí 

potýkat s vysokou mírou nejistoty a riziky související s potlačujícími činnostmi státu. Také se 

nemohou spoléhat na dohled státu v případě porušení smluv. Podnikatelské subjekty působící 

v dané oblasti musí často vynakládat velkou snahu k zamaskování své existence, chránit se před 

organizacemi zločineckého charakteru, uplácet činitele z veřejné sféry, atd. To všechno 

znamená komplikace, a dokazuje, že stínová ekonomika není zas tak pružná. 
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2.2 Ochranná známka 

Pro pochopení problematiky ochranné známky, je důležité vymezit si pojmy, jako jsou 

nehmotné statky a průmyslové vlastnictví. Nehmotným statkem je chápána určitá myšlenka či 

označení. Podstatné je odlišovat nehmotný statek od hmotného předmětu, v kterém je 

uskutečněn (Malý, 2002). Může být převedeno vlastnictví k hmotnému předmětu (např. 

přístroj), ale osobnostní právo k danému vynálezu, který je zhmotněn v přístroji, přetrvává 

stejné osobě. Existuje však možnost, kdy může majitel patentu (právní ochrana vynálezu) 

poskytnout licenci druhé osobě, pro jeho využití. Nebo mohou být zcela, na druhou osobu, 

převedena patentová práva. Nelze však převést původcovství. Nutné je odlišovat nehmotné 

statky a práva, které k nim vznikají. Jak už bylo uvedeno například vynález (přístroj) a patent. 

Je patrné, že význam nehmotných statků, jak v ekonomice, tak ve společnosti roste a 

tím se i úměrně zvyšuje důležitost právní ochrany nehmotných statků. Pro mezinárodní obchod 

a pro rozvoj ekonomiky je koncept právní ochrany nehmotných statků velice důležitý. Mohou 

chránit tuzemskou tvůrčí činnosti oproti zahraniční. To, ale může vést k vytvoření bariéry a 

znemožní se tak získání nových poznatků. Díky nim mohou vzniknout podněty pro rozsáhlé a 

rychlé zavedení do praxe uživatelům a realizátorům a také mohou vytvořit soutěžní prostředí. 

Nebo mohou poklesem úrovně ochrany znehodnocovat činorodou práci, což může vést 

k odrazení zahraničních partnerů (Malý, 2002). Duševní vlastnictví je tvořeno souhrnem práv 

k autorským dílům jako osobitě ztvárněným výsledkům činorodé (tvůrčí) činnosti, jenž lze 

nazvat termínem „autorské právo“ neboli Copyright. Může se jednat o architektonická, 

hudební, grafická, literární či výtvarná autorská díla. Pokud existuje databáze či počítačový 

program (software), které jsou autorovým vlastním duševním výtvorem, považují se rovněž za 

autorská díla. Je zde zahrnuta i průmyslová oblast. Charakteristické pro předměty duševního 

vlastnictví je, že mohou být kýmkoliv, kdykoliv, kdekoli užívány současně, ale i následně. 

Přičemž nedochází k újmě na jejich podstatě či funkci (Slováková, 2003). Jsou zde zahrnuta i 

práva související s autorským právem, například práva nakladatelů či výkonných umělců. 

Průmyslové vlastnictví, jak už bylo zmíněno, ztělesňuje určitý úsek duševního vlastnictví a 

vyznačuje se specifickými rysy. Oproti jiným předmětům duševního vlastnictví se předměty 

průmyslového vlastnictví vyznačují svou hospodářsky opakovanou (průmyslovou) 

využitelností a jejich právní ochranou (Malý, 2002). Předměty průmyslového vlastnictví mohou 

být tříděny podle různých hledisek, ale nejčastěji se používá následující třídění (Slováková, 

2003): 
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 Jedná se o ty předměty průmyslového vlastnictví, jež jsou výsledkem tvůrčí 

(činorodé) činnosti. Především se jedná o užité vzory, vynálezy, průmyslové 

vzory, odrůdy rostlin, zlepšovací návrhy a objevy, topografie polovodičových 

výrobků a plemena zvířat, 

 Do této kategorie jsou zahrnuty takové předměty průmyslového vlastnictví, 

které jsou výsledky činnosti netvůrčí povahy. Zejména se jedná o ochrannou 

známku, obchodní firmu, označení původu a zeměpisná značení. 

Co se týče právní ochrany, tak ta u autorského díla vzniká automaticky po jeho 

vytvoření. Avšak v případě předmětu průmyslového vlastnictví se musí o poskytnutí práva k 

nim zažádat ve formě podání přihlášky u pověřeného orgánu, a kde se musí zaplatit poplatky, 

jež jsou stanoveny. V České republice se jedná o Úřad průmyslového vlastnictví (Úřad 

průmyslového vlastnictví, [online]). 

Jak už bylo uvedeno, ochranná známka se řadí do takových předmětů průmyslového 

vlastnictví, jež jsou výsledky netvůrčí činnosti. Právě ochranné známky patří mezi tradiční 

prostředky práv na označení. Pomáhají podnikateli k uplatnění se na trhu, k vyšším objemům 

prodeje a také ve vztahu k potencionálním zákazníkům ochranné známky poukazují na záruku 

vysoké kvality, osvědčených vlastností, atd. Identifikují produkty podnikatele a významně je 

zhodnocují. Ochranné známky napomáhají podnikatelským subjektům zvyšovat a udržovat 

konkurenceschopnost či dobré jméno. Jsou podstatným prvkem v oblasti propagace a 

usměrňování spotřebitelské poptávky. Díky ní může podnikatel zkomplikovat nekalé 

konkurenci práci s pirátským kopírováním a parazitováním na jeho značce (Bauer, 2014).  

2.2.1 Právní úprava ve sféře ochranných známek 

Podstatným pramenem práva známkového byl zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných 

známkách (dále jen ZOZ), ve znění pozdějších předpisů, jenž nabyl platnosti 1. října roku 1995 

a byl provázený vyhláškou č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. 

Zmíněný zákon byl však nahrazen zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a který 

se tak stal hlavním pramenem známkového práva v národní úrovni. Zákon č. 441/2003 Sb., 

nabyl platnosti 1. dubna roku 2004, přičemž už proběhlo několik novelizací daného zákona 

(zákon 501/2004 Sb., 221/2006 Sb., 296/2007 Sb. a změna provedena zákonem 303/2013 Sb.). 

Právní ochrana, která je poskytována ochranným známkám prostřednictvím tohoto zákona, má 

povahu absolutní. Relativní povahu právní ochrany, jež je poskytována ochranným známkám, 

lze nalézt v rámci práva proti nekalé soutěži (§ 2976 a násl. NOZ). Protože neoprávněné užití 



12 
 

ochranné známky je obvykle spojeno i se zakázaným soutěžní jednáním, lze se s ohledem k 

okolnostem, domáhat ochrany skrze oba právními předpisy. Mezi další právní předpisy, které 

chrání ochranné známky, se řadí především trestní zákon, zákon o ochraně spotřebitele či zákon 

o přestupcích, atd. 

2.2.2 Druhy ochranných známek  

Ochranná známka je předmětem známkového práva a na základě ustanovení § 1 ZOZ 

je ochrannou známkou chápáno označení „schopné grafického znázornění, zejména slova, 

včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal“ (Zákon č. 

441/2003 Sb.). Za podmínky, že dané označení je způsobilé rozlišit výrobky či služby, které 

pocházejí od odlišných podnikatelů a jsou zapsané v rejstříku ochranný známek pod vedením 

Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Na základě formy označení jsou ochranné známky rozlišovány (Horáček, 2008): 

 Ochranné známky slovní jsou utvářeny buď jedním, nebo více písmeny, slovy, 

jménem, obchodním názvem či číslicemi a uvádějí se v standardním písmu. 

Obvykle jsou tato označení tvořena uměle vytvořenými nebo běžnými slovy 

(např. Zetor, SONY, parfém 4711). Pokud je graficky upravené písmo, pak se 

bere ochranná známka jako slovní grafická ochranná známka. Jedná se o 

nejčastější formu ochranné známky, 

 Ochranné známky obrazové obsahují jen kresbu, geometrický obrazec a jiné 

grafické znázornění bez slov, číslic a písmen. Dané forma ochranné známky je 

nejstarší formou, patří zde např. králík pro Playboye, krokodýl charakteristický 

pro Lacoste, 

 Trojrozměrným provedením jsou utvářeny ochranné známky prostorové. 

Obvykle představují tvar výrobku či jeho obalu, především se jedná o láhve 

(např. Coca-Cola, Becher), flakóny. Občas dochází k tomu, že vzhled výrobku 

může být již chráněn jako průmyslový vzor, a tak může docházet k souběhu 

ochrany, jak známkovým právem, tak s ochranou průmyslového vzoru 

(Slováková, 2003).  

Jak slovními, obrazovými nebo prostorovými prvky mohou být tvořeny ochranné 

známky kombinované. Označení, jež je přihlášeno jako kombinovaná ochranná známka, se 

posuzuje celkově. Ochranné známky jsou členěny podle subjektu, jenž je vlastní a to na 

individuální a kolektivní. Určitý podnikatel, ať už se jedná o FO nebo o PO, je subjektem 
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individuální ochranné známky. Jejím hlavním úkolem je odlišit výrobky anebo služby tohoto 

podnikatelského subjektu od služeb či výrobků ostatních podnikatelských subjektů. U 

kolektivní ochranné známky je subjektem sdružení podnikatelů. Jejím účelem je rozlišení 

výrobků a služeb, které pocházejí od společníků (členů) sdružení, od výrobků a služeb, jež jsou 

poskytovány jinými podnikateli. Za sdružení podnikatelů je považována právnická osoba, 

jejímž účelem je společné označování služeb nebo výrobků. A ty jsou uváděny na trh právě 

společníky daného sdružení (například dle § 69 ŽZ). Majitelem a zároveň přihlašovatelem 

ochranné známky může být jedině sdružení podnikatelů. V přihlášce kolektivní ochranné 

známky musí být uveden seznam společníků (členů) tohoto sdružení podnikatelů. Kolektivní 

ochranná známka je pro příklad „coop COOP TEMPO“, která patří Svazu českých a 

moravských spotřebních družstev (Slováková, 2003). 

Dále se člení ochranné známky podle způsobu, jakým vzniklo známkové právo a to na 

všeobecné známé známky a zapsané ochranné známky. Známkové právo u zapsané ochranné 

známky vzniká v momentě, kdy je zapsána do rejstříku. Známka je chráněna před užíváním 

zaměnitelného nebo stejného označení pro stejné či podobné výrobky a služby, pro něž je 

ochranná známka zapsána. Naopak u všeobecné známé ochranné známky vzniká právo 

známkové neformální cestou skrze všeobecné známosti v ČR. Nerozhoduje, zda ji majitel má 

zapsanou na území ČR či nikoliv. Na rozdíl od zapsaných ochranný známek je všeobecně 

známá ochranná známka chráněna automaticky, pro všechny výrobky i služby (Slováková, 

2003). A nebere se ohled na jejich podobnost nebo totožnost. O tom zda se jedná o všeobecně 

známou ochrannou známku, rozhoduje Úřad průmyslového vlastnictví. 

Ochranné známky se rozčleňují i dle účelu využití (Horáček et al., 2008): 

 Výrobní ochranná známka je používána výrobci pro označování jejich výrobků, 

 Zásobní ochranná známka je zapisována podnikatel tzv. „do zásoby“ s ohledem 

na budoucí rozšíření výroby, atd., 

 Obchodní ochranná známka je používána prodejci zboží, nutně se nemusí jednat 

o jejich výrobce. Příslušná ochranná známka je vhodná pro zboží, jež je složeno 

z několika součástí, a jsou označeny svou vlastní ochrannou známkou. Často je 

obchodní ochranná známka používána obchodními domy, jako je BILLA 

TESCO, nebo obchodními domy jako BAUMAX a BAUHAUS, 

 Podnikatelské subjekty, které používají defenzivní (blokační) ochrannou 

známku, se jejím prostřednictvím snaží vyhnout riziku parazitování na jejich 
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ochranné známce. Nechají si zapsat hned několik podobných ochranných 

známek a tím blokují ostatní, aby si podobné známky zaregistrovali. 

2.2.3 Funkce ochranných známek 

Každé označení, které má být chráněno jako ochranná známka, musí splňovat zákonné 

požadavky. Podle Slovákové (2003) se funkce ochranných známek člení:  

 Rozlišovací funkce je základní funkcí. Ochranné známky jsou totiž určeny 

hlavně k odlišení výrobků a služeb stejného druhu pocházejících od různorodých 

podnikatelských subjektů a tím zlehčují výběr zákazníkům, 

 Ochranná funkce brání v používání zaměnitelných nebo stejných označení 

jinými subjekty, 

 Certifikační funkce je důležitá u kolektivních ochranných známek ve spojení se 

specifickým dohledem ze strany sdružení nad užíváním této ochranné známky, 

 Garanční funkce zákazníkům zaručuje, že služby i výrobky, které jsou opatřeny 

touto ochrannou známku, budou mít předpokládané vlastnosti, jenž od majitele 

ochranné známky očekávají, 

 Prostřednictvím propagační funkce ochranná známka dostává výrobky a služby 

podnikatelů do podvědomí veřejnosti, převážně do podvědomí potencionálním 

zákazníkům. Tím se zvyšuje poptávka po podnikatelových produktech a 

následně jeho zisky. Propagovat ochranné známky jde několika způsoby, 

například uvedením ochranné známky na výrobky, pro něž je chráněna, na jejich 

obalech. Skrze masmédia jako TV či tisk, 

 Soutěžní funkce napomáhá majitelům ochranných známek k získání či udržení 

pozice v hospodářské soutěži, 

 Se zvětšujícím úspěchem ochranné známky se projevuje stimulační funkce, kdy 

se motivace majitele ochranné známky zvyšuje k udržování zákazníků 

předpokládaných vlastností výrobků a služeb. 

2.2.4 Národní ochranná známka 

V České republice se národní ochranná známka zapisuje do rejstříku Úřadu 

průmyslového vlastnictví, jež poskytuje držiteli ochranné známky ochranu, platnou na tomto 

území. Ochranná známka je vymezena v zákoně č. 441/2003 Sb., v HLAVĚ I. Ochranná 
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známka může být vymezena pozitivně anebo negativně (Úřad průmyslového vlastnictví, 

[online]). 

Pozitivní vymezení je obsaženo v § 1 v Zákoně o ochranných známkách. Kdy se jedná 

o označení „schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, 

písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal“ (Zákon č. 441/2003 Sb.). Za podmínky, že dané 

označení je způsobilé rozlišit výrobky či služby, které pocházejí od odlišných podnikatelů a 

jsou zapsané v rejstříku ochranný známek pod vedením Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Negativní vymezení je uvedeno v § 4 tohoto zákona (Horáček et al., 2008): 

 Označení, jenž netvoří ochrannou známku podle § 1, 

 Označení, jenž neobsahuje rozlišovací způsobilost, 

 Pokud je označení tvořeno výlučně z údajů nebo značek, které v obchodě slouží 

ke stanovení jakosti, množství, účelu, druhu, hodnoty či jiných vlastností 

výrobků a služeb, 

 Jedná se o označení, jež je tvořeno výlučně údaji či označeními, které jsou 

obvyklé, buď v běžném jazyce, nebo u obchodních zvyklostí, jež jsou poctivé, 

 Označení, jež je výlučně tvořeno tvarem výrobku. Dané označení má 

nedostatečnou rozlišovací způsobilost, ale vztahuje se pouze k prostorovému 

označení, 

 Pokud označení odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku (např. 

rasismus), 

 Jedná se o klamavá označení. Spotřebitele může uvést v omyl např. ohledně 

jakosti, 

 Označení přihlašované pro lihoviny a vína, uvádějící zeměpisný údaj, který není 

stejný s jeho zeměpisným původem (např. „Tokaj“ či „Champagne“), 

 Užívání určitého označení, by vedlo k rozporu se závazky, jež vyplývají pro ČR 

z mezinárodních smluv, 

 Jednalo by se o označení, jež by obsahovalo erby, emblémy či jiné znaky. A 

jestli je jejich užití objektem zvláštního veřejného zájmu, 

 Obsahuje-li označení znak vysokých symbolických hodnot (např. Davidova 

hvězda), 
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 Přihláška ochranná známky nebyla podaná v dobré víře. 

Národní ochranná známka se opírá o zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a 

o vyhlášku č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.  

Přihláška ochranné známky se podává na adrese pověřeného orgánu. Úřad 

průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, PSČ 160 68. Podává se pouze 

v jednom vyhotovení a nesmí obsahovat více, než jedno označení, které je předmětem 

přihlášení. Fyzická osoba nebo právnická osoba mohou podat přihlášku ochranné známky 

k zápisu do rejstříku. U kolektivních ochranných známek sdružení bez právní subjektivity. 

Právo přednosti má přihlašovatel, před kýmkoliv, kdo by podal přihlášku se stejným či 

shodným označením pro shodné či stejné výrobky i služby po něm. Dané právo může 

přihlašovatel uplatnit dle Pařížské úmluvy a prokazuje ho předložením prioritního dokladu do 

tří měsíců. Pokud byla přihláška podaná na území jiného státu, který není členským státem 

Pařížské úmluvy nebo Světové obchodná organizace, pak se priorita přizná za podmínky 

vzájemnosti a lze ji uplatnit od podání přihlášky, k níž se právo přednosti uplatňuje do šesti 

měsíců. Právo přednosti vznikne v moment, kdy je přihláška doručena Úřadu (Úřad 

průmyslového vlastnictví, [online]).  

Na internetových stránkách Úřadu jsou formuláře přihlášek volně ke stažení, Konkrétní 

přihláška musí obsahovat obchodní název (firmu), jméno nebo příjmení a sídlo nebo bydliště 

přihlašovatele. Také musí obsahovat seznam výrobků a služeb přihlašovaných k ochraně a ten 

je seřazen vzestupně dle tříd mezinárodního uspořádání (od 1 až do 45 třídy). Za podání 

přihlášky je účtován správní poplatek (viz. Zákon č. o 634/2004 Sb., o správních poplatcích), 

který musí být splacen ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy byla přihláška podána. Pokud 

nebude správní poplatek uhrazen, bere se přihláška za nepodanou. Ještě předtím, než 

podnikatelský subjekt podá přihlášku, měl by provést rešerši. Informativní rešerši lze provést 

na internetových stránkách Úřadu, konkrétně v rešeršní databázi ochranných známek nebo ve 

studovně Úřadu. Existuje i varianta, kdy rešerši za úhradu provedou pracovníci Úřadu, buď na 

žádost v rešeršním středisku, nebo na žádost písemnou (Úřad průmyslového vlastnictví, 

[online]).  

Úřad průmyslového vlastnictví uskuteční formální průzkum, aby zjistil, zda přihláška 

obsahuje zákonem stanovené náležitosti, které jsou uvedeny výše. V případě, že nalezne 

nesrovnalosti, vyzve Úřad přihlašovatele k jejich odstranění. Minimální lhůtu stanoví na patnáct 

dní. Když ve stanovené lhůtě neodstraní přihlašovatel nesrovnalosti, považuje se přihláška za 

neplatnou. Pak provede Úřad věcný průzkum, kde se zjišťuje splnění absolutních podmínek 
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zápisné způsobilosti. Například se může jednat o označení, jež je nezpůsobilé k zápisu do 

rejstříku. Když je označení nezpůsobilé, oznámí Úřad danou skutečnost přihlašovateli a ten má 

možnost vyjádřit se k námitce ve stanoveném termínu. K zamítnutí přihlášky dojde v momentě, 

kdy přihlašovatel ve stanoveném termínu nevyvrátil námitku. Další možnost, kdy by byla 

přihláška zamítnuta, je pokud označení obsahuje prvky starší ochranné známky zapsané či 

přihlášené u jiného vlastníka nebo přihlašovatele a jestli by mohlo dojít k její záměně. V 

případě, kdy by dal vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky souhlas, Úřad přihlášku 

nezamítne (Horáček et al., 2008). 

Jestliže přihláška splňuje zákonem stanovené podmínky zápisu a obsahuje předepsané 

náležitosti, pak přihlášku zveřejní Úřad ve Věštníku. Od roku 2007 je Věštník publikován 

v elektronické podobě na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví. Údaje, jež 

jsou především publikovány a zveřejněné v přihlášce jsou: (a) číslo ochranné známky, (b) 

datum, kdy byla podána přihláška ochranné známky, (c) datum, kdy vzniklo právo přednosti, 

(d) přihlášené označení a jeho znění či vyobrazení, (e) záznam o barevném provedení, (f) 

seznam výrobků nebo služeb, pro něž je podána přihláška, (g) údaje o totožnosti přihlašovatele 

a i zástupce, pokud existuje, atd. (Horáček et al., 2008).  

Úřad během věcného průzkumu není schopen z moci úřední zjistit, jestli jde o označení, 

které nezasahuje do starších práv třetí osoby. Proto zákon dovoluje osobám uvedeným v Zákoně 

č. 441/2003 Sb., §7 podat námitky (např. vlastník staršího práva z odlišného průmyslového 

vlastnictví, vlastník starší zaměnitelné nebo totožné známky, atd.). Důvodem, proč bylo 

zavedeno námitkové a připomínkové řízení (viz. HLAVA VI § 24 až 26 zákona č. 441/2003 

Sb.) je ochrana práv třetích osob, jež by právě zápisem mohla být ohrožena. A také eliminovat 

příčiny vedoucí k potencionálnímu rozhodování o neplatnosti známky ve smyslu ustanovení 

zákona 441/2003 Sb., § 32. Námitky proti zápisu lze podat ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění 

přihlášky Úřadem ve Věštníku. Tato lhůta je zákonná, tudíž nelze prodloužit a nelze prominout 

její zmeškání. Námitky se podávají písemnou formou a zároveň podléhají správnímu poplatku 

(viz. Zákon č. o 634/2004 Sb., o správních poplatcích). Námitky se berou za neplatné, pokud 

nebude správní poplatek uhrazen. Úřad zašle přihlašovateli námitku s výzvou, že má ve 

stanoveném termínu právo vyjádřit se k námitce. V případě oprávněných námitek se přihláška 

zamítne, v opačném případě vydá Úřad rozhodnutí o zamítnutí námitek. Rozhodnutí o 

námitkách Úřad doručí v písemné formě oběma stranám a zveřejní jej ve Věštníku (Horáček et 

al., 2008).  
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V přihlášce nelze provádět změny s výjimkami, které jsou stanoveny v zákoně č. 

441/2003 Sb., § 27. Pokud si tak přihlašovatel přeje, může být upraveno pouze jméno, příjmení, 

název, sídlo, atd. Nelze, ale rozšiřovat sezam výrobků či služeb, pro něž byla přihláška podána. 

Jestliže vyhovuje přihláška požadavkům Zákona o ochranných známkách, pak Úřad 

zapíše ochrannou známku do rejstříku ochranných známek. V okamžiku zápisu se přihlašovatel 

stává vlastníkem a vzniká známkové právo. U ochranné známky platí zápis 10 let a to ode dne, 

kdy byla podána přihláška. Pokud si vlastník nezažádá o obnovu zápisu, pak ochranná známka 

zanikne. Obnova zápisu se podává nejdřív 12 měsíců před skončením platnosti a vlastník musí 

zaplatit správní poplatek (viz. Zákon č. o 634/2004 Sb., o správních poplatcích). A nejpozději 

6 měsíců po uplynutí doby, kdy musí být zaplacen správní poplatek v dvojnásobné výši. Pokud 

není poplatek uhrazen, bere se žádost za nepodanou. Účinnosti nabývá obnova zápisu v 

moment, kdy uplyne doba platnosti zápisu dané ochranné známky. Zápis se obnovuje na dalších 

10 let (Horáček et al., 2008). 

Přihlašovatel ochranné známky má dvě možnosti (Balážová, 2011), jak získat ochranu 

na území EU (Evropské unie): 

 První možností je Mezinárodní ochranná známka s vyznačením EU. Mají 

výlučné právo a jsou vedeny Mezinárodním úřadem WIPO (Světová organizace 

duševního vlastnictví) dle Madridského protokolu v Ženevě. WIPO po 

zpracování žádosti je zašle k posouzení do OHIM (Úřad pro harmonizaci ve 

vnitřním trhu), zda jsou v souladu s podmínkami, jež jsou uvedeny v řádu CTM 

(Ochranná známka Společenství),  

 Druhá varianta je Ochranná známka Společenství. Jedná se o výlučné právo, jež 

chrání znaky rozlišovacího charakteru, a které je platné po celé EU. Je 

registrované v OHIM v souladu s podmínkami, které jsou v řádu CTM. Evropská 

unie se 1. října roku 2004 stala členem Protokolu k Madridské dohodě. Z toho 

plyne, že skrze mezinárodní zápis u WIPO, přihlašovatel může získat ochranu v 

celé EU a naopak. 

Přihláška ochranné známky Společenství se podává u Úřadu pro harmonizaci ve 

vnitřním trhu (OHIM). V případě sporů u ochranné známky Společenství, rozhoduje v Praze 

Městský soud (v souvislosti se zákonem č. 221/2006 Sb. O vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví). Ochranná známka Společenství má jednotný charakter, z čehož vyplývá, že má 
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v celém Společenství stejné účinky. To znamená, že může být zapsána, zrušena, převedena či 

prohlášená za neplatnou, atd. pouze v rámci celého Společenství. 

 

2.2.4 Zapsané ochranné známky  

Jak je na první pohled patrné, převažují přihlášky, které byly podány domácími 

přihlašovateli. V roce 2013 přijal Úřad průmyslového vlastnictví 8 975 přihlášek k národním 

ochranným známkám. Od zahraničních přihlašovatelů to bylo 673 přihlášek a domácí 

přihlašovatelé podali v daném roce 8302 přihlášek ochranných známek. V roce 2013 do 

známkového rejstříku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví 6 227 národních známek. Podíl 

zahraničních subjektů činil 530 a tuzemských subjektů 5 697. V daném roce Úřad 

průmyslového vlastnictví přijal 465 žádostí o mezinárodní zápis ochranných známek do 

zahraničí. Cestou mezinárodního zápisu bylo pro Českou republiku vyznačeno 2 385 

mezinárodních známek. A také byla v České republice, pro daný rok, přiznána ochrana 2 210 

mezinárodním ochranným známkám. Průměrná doba řízení přihlášky národní ochranné 

známky, od podání ke zveřejnění, činila 6,3 měsíce (Úřad průmyslové vlastnictví, [online]). 

Práva z ochranné známky jsou v Zákoně o ochranných známkách rozdělena do dvou 

částí a to na pozitivní a negativní práva. U pozitivního práva se jedná o souhrn vlastností, k 

nimž má vlastník oprávnění a týkají se především výlučných práv k předmětu právní ochrany. 

Negativní právo zahrnuje činnosti, které vlastník může vykonat, aby obhájil svá práva. Spočívá 

v zákazu užívání ochranné známky vůči všem třetím osobám.  

Nejdůležitějším právem vlastníka je výlučné právo. Jeho prostřednictvím užívá 

ochrannou známku v souvislosti s výrobky či službami, pro které je ochranná známka chráněna. 

Bez souhlasu vlastníka nesmí žádná osoba užívat označení, jež je stejné či zaměnitelné s 

vlastníkovou ochrannou známkou pro shodné či podobné výrobky nebo služby. Dále má 

vlastník právo používat s ochrannou známkou značku ®. Vlastník ji nemusí uvádět, pokud 

nechce. Obvykle se u obrazových a slovních ochranných známek umisťuje v pravém horním 

rohu. U neoprávněného zásahu, jenž se týká ochranné známky, má vlastník právo se domáhat 
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u pověřeného soudu, aby se dané poškozování práva zakázalo a následky, které tím vznikly, 

byly odstraněny. Vlastník má i právo žádat po nakladateli či vydavateli, aby v encyklopedii, 

slovníku nebo podobném díle, v kterém se vyskytuje jeho ochranná známka uvedeno, že se 

jedná o ochrannou známku včetně jejího čísla zápisu do rejstříku ochranných známek. A to 

nejpozději v příštím vydání nebo uveřejnění díla (Horáček et al., 2008). 

I práva vlastníků ochranných známek mají určitá omezení a jsou nuceni strpět určité 

užívání třetích osob, jež s ohledem na jednající osoby nebo způsob jednání není považováno za 

porušování vlastníkových práv. Nemohou zakazovat třetím osobám užívat identifikační údaje, 

jako je příjmení, jméno, obchodní název či adresa sídla. Také nesmí zakázat v souvislosti s 

poctivými obchodními zvyklosti (viz. § 6 zákona č. 89/2012 Sb.) a dobrými mravy soutěže (viz. 

§ 2976 zák. č. 89/2012 Sb.) používání údajů, které jsou v obchodě běžné a jež se týkají například 

množství, druhu, jakosti, atd. Vlastník nesmí bránit, aby mladší stejná nebo zaměnitelná 

ochranná známka byla užívána, v případě, že její užívání strpěl po dobu pěti let a to ode dne, 

kdy se o užívání dozvěděl (Horáček et al., 2008).  

Dle § 11 zákona č. 441/2003 Sb., nemá právo vlastník ochranné známky zakázat užívání 

této ochranné známky na výrobcích, jež sám uvedl na trh, nebo da k jejich uvedení na trh 

svolení. Existuje výjimka, pokud by došlo po uvedení výrobků na trh k zhoršení jejich 

vlastností, stavu či podstatné změně. Pak by mohl vlastník ochranné známky jim zamezit, 

protože se obával, aby opakujícím prodejem těchto výrobků nedocházelo k poškozování jeho 

pověsti (Horáček et al., 2008). 

Vlastník ochranné známky má právo udělit licenci (Horáček et al., 2008) k jeho 

ochranné známce a to na základě licenční smlouvy. Za úplatu prostřednictvím licenční smlouvy 

poskytuje vlastník nabyvateli právo užívání ochranné známky v rozsahu, který sjednali. U 

poskytnutí licence se nemění vlastník, jak je tomu u převodu. Musí být v písemné formě a 

účinnosti nabývá vůči třetím osobám v okamžiku zápisu do rejstříku. Jedině FO a PO, které 

mají za předmět podnikání takové výrobky či služby, pro něž je zapsána ochranná známka, 

mohou být nabyvateli licencí. U licenční smlouvy, jako u smluvního typu platí ustanovení § 

2360 až 2370 zák. č. 89/2012 Sb.  

Vlastník je oprávněn skrze převod měnit vlastníka ochranné známky (§ 15 ZOZ). Nový 

vlastník přebírá veškerá práva předcházejícího vlastníka. Převod vzniká uzavřením převodní 

smlouvy, která musí být písemná. Účinnosti vůči třetím osobám nabývá v momentě, kdy je 

formálně převod zapsán do rejstříku. Ochranná známka může být převedena samostatně, nebo 

společně s podnikem. Pokud vlastník ochranné známky umře, dojde k přechodu ochranné 
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známky na dědice. V případě, že dědic dle Zákona o ochranných známkách (viz. § 30 tohoto 

zákona) není způsobilý, proto aby byl vlastníkem, je oprávněn poskytnout licenci nebo převést 

ochrannou známku na jinou osobu. Přepis je však možný pouze na základě rozhodnutí soudu. 

A na jeho základě provede Úřad průmyslového vlastnictví přepis vlastnictví k ochranné známce 

(Horáček et al., 2008).  

Také může být ochranné známka poskytnuta jako zástava (viz. § 17 zákon č. 441/2003 

Sb.). Právě zastavená ochranná známka umožňuje, aby věřitelova pohledávka byla zajištěna. 

Zástavní právo vzniká podepsáním písemné smlouvy obou stran a zápisem tohoto práva do 

rejstříku. O zápis žádá vždycky zástavní věřitel a musí předložit Úřadu smlouvu o zástavním 

právu, kde nesmí chybět úředně ověřené podpisy obou stran. U ostatních hledisek se řídí 

zástavní právo k ochranné známce obecnou úpravou, jež je obsažena v ustanovení § 1309 a 

násl. zák. č. 89/2012 Sb. 

Písemný prohlášením se může vlastník ochranné známky u Úřadu vzdát práv k ochranné 

známce v celém rozsahu. Také může skrze písemné prohlášení omezit rozsah ochrany. Jak 

vzdání se práv, tak omezení rozsahu ochrany nelze vzít zpět. Výlučně návrhovým řízením je 

řízení o zrušení ochranné známky, které je blíže specifikováno v ustanovení § 31 zákona č. 

441/2003 Sb. Návrh může podat kdokoliv a zároveň podléhá správnímu poplatku (viz. Zákon 

č. o 634/2004 Sb., o správních poplatcích). Za neplatnou ochrannou známku se může považovat 

ochranná známka, která byla zapsána v rozporu s § 4 a 6 Zákona o ochranných známkách či 

byly v námitkovém řízení podány oprávněné námitky k zápisu ochranné známky do rejstříku. 

Bližší vymezení neplatnosti ochranné známky je uvedeno v § 31 zákona č. 441/ 2003 Sb. 

(Horáček et al., 2008). 
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3 TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST PŘI PORUŠENÍ PRÁV 

K OCHRANNÉ ZNÁMCE 

3.1 Soukromé právo v oblasti ochranný známek 

Nejdůležitějším znakem soukromého práva je, že postavení obou subjektů v právním 

vztahu je rovnoprávní. Což znamená, že ani jeden z nich nemá právo rozhodovat o povinnostech 

a právech toho druhého (Justice, [online]). Nejpodstatnější soukromoprávní předpis, jenž se 

uplatňuje ve sféře právní ochrany ochranných známek na území České republiky je Nový 

občanský zákoník (dále jen „NOZ“), konkrétně Nekalá soutěž § 2976 až § 2990.  

3.1.1 Nekalá soutěž, klamavé označení zboží nebo služby, vyvolání nebezpečí 

záměny a parazitování na pověsti 

Dle § 2976 daného zákona je v hospodářské soutěži za nekalou soutěž považováno 

(Zákon č. 89/2012 Sb.) : „kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy 

soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníků, dopustí se 

nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje. Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména: 

 Vyvolání nebezpečí záměny, 

 Parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele, 

 Klamavá reklama, 

 Klamavé označování zboží a služeb, 

 Zlehčování, 

 Podplácení 

 Porušení obchodního tajemství, 

 Srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná, 

 Dotěrné obtěžování a 

 Ohrožení zdraví a životního prostředí.“  

Nekalá soutěž je v NOZ právně regulována na základě seskupení tzv. generální klauzule 

nekalá soutěže (konkrétně odst. 1 § 2976) a tzv. zákonných (zvláštních) skutkových podstat 

spjatých s nekalou soutěží, které jsou uvedeny v názorném výčtu v odst. 2 § 2976. Generální 

klauzule je složena ze tří podmínek (Hulmák, 2014), jež musí být hromadně (kumulativně) 
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naplněny, aby šlo určité jednání označit za nekalosoutěžní. Do těchto podmínek patří jednání, 

které je v hospodářském styku. Další podmínkou je rozpor s dobrými mravy soutěže a jednání, 

které je způsobilé přivodit újmu zákazníkům, či jiným spotřebitelům. Generální klauzule plní, 

jak rozšiřující, tak omezující funkci. Přičemž omezující funkce znamená, že aby bylo možné 

určité jednání označit za nekalosoutěžní podle určité skutkové podstaty nekalé soutěže, musí 

být jako první naplněny podmínky, z kterých se skládá generální klauzule. Pokud není daná 

generální klauzule naplněna, nemusí se řešit konkrétní podmínky skutkových podstat nekalé 

soutěže. Jak bylo uvedeno, generální klauzule má i rozšiřující funkci. Tato funkce znamená, že 

jsou-li naplněny podmínky, ze kterých je složena generální klauzule, tak se jedná o 

nekalosoutěžní jednání. A to i v momentě, kdy se nejedná o některou z uvedených skutkových 

podstat nekalé soutěže. Také je generální klauzule samostatně použitelným ustanovením. Což 

znamená, že se jedná o právní institut umožňující „pojmout“ za nekalosoutěžní jednání, i 

takové jednání, jež není zmíněno ve zvláštních skutkových podstatách nekalé soutěže. U 

označování nějakého jednání za jednání nekalé soutěže může být použit jeden z uvedených 

postupů. A to postup od generální klauzule ke zvláštním skutkovým podstatám (postup od 

obecného k zvláštnímu) nebo druhý postup. A to je od zvláštního k obecnému (od zvláštních 

skutkových podstat ke generální klauzuli). 

V případě, že jsou splněny podmínky generální klauzule a zároveň nejsou splněny 

podmínky obsaženy v některých zvláštních skutkových podstatách nekalé soutěže, pak se jedná 

o nekalosoutěžní dle generální klauzule. Když jsou splněny podmínky generální klauzule a také 

podmínky uvedené v některé ze zvláštních skutkových podstat, tak se jedná o nekalosoutěžní 

jednání, dle dané zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže. Za situace, kdy nebudou splněny 

podmínky generální klauzule, se nebude jednat o jednání nekalé soutěže i kdyby toto jednání 

splňovalo některou z uvedených zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže (Hulmák, 2014). 

Důležité zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže, uvedené v odst. 2 § 2976, souvisejí 

s porušováním práv k ochranné známce a jedná se o klamavé označení zboží či služby, 

parazitování na pověsti a taky o vyvolání nebezpečí záměny. 

Klamavé označení zboží či služeb je uvedeno v § 2978 NOZ. Kdy je za klamavé 

označení zboží či služby považováno označení „které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku 

mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služba pocházejí z určité oblasti či místa nebo 

od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost. 

Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, na obalu, obchodní 

písemnosti nebo jinde. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo 
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nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo.“ V odst. 2 daného paragrafu je vymezen pojem 

klamavost, což je údaj v hospodářském styku, který je všeobecně vžitý a vztahuje se k označení 

jakosti nebo druhu a pokud je u něj uveden dodatek, který má způsobilost klamat (např. výraz 

„skutečný“, „původní“ či „pravý“). Třetí odstavec tohoto paragrafu obsahuje ustanovení, které 

upravuje vztah zvláštní úpravy práv jiného duševního vlastnictví včetně průmyslových práv a 

skutkové podstaty označení klamavého charakteru zboží či služeb. V případě, že byla 

klamavým označením zboží či služby práva určité osoby porušena nebo ohrožena a zároveň 

byla porušena její práva duševního vlastnictví nebo průmyslová práva, může se tato osoba 

domáhat ochrany souběžného charakteru. A to podle ustanovení o nekalé soutěži, tak také dle 

zvláštních předpisů. Zvláštní právními předpisy jsou zde brány např. zákon o ochranných 

známkách, zákon o užitých vzorech, autorský zákon, zákon o ochranné průmyslových vzorů, 

atd. (Hulmák, 2014). 

Vyvolání nebezpečí záměny je popsáno v odst. 1 – 3 v § 2979 NOZ.  

 „Kdo užije jména osoby nebo zvláštního označení závodu užívaného již po právu 

jiným soutěžitelem, vyvolá tím nebezpečí záměny.“ 

 Toto nebezpečí vyvolá i ta osoba, která „užije zvláštního označení závodu nebo 

zvláštního označení či úpravy výrobku, výkonu nebo obchodního materiálu 

závodu, které v zákaznických kruzích platí pro určitý závod za příznačné.“ 

 A také může vyvolat nebezpečí záměny osoba, která: „napodobí cizí výrobek, 

jeho obal nebo výkon, ledaže se jedná o napodobení v prvcích, které jsou již 

z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel 

učinil veškerá opatření, která lze na něm požadovat, aby nebezpečí záměny 

vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá 

vyvolat nebezpečí záměny nebo klamavou představu o spojení se soutěžitelem, 

jeho závodem, pojmenováním, zvláštním označením nebo s výrobkem či výkonem 

jiného soutěžitele.“ 

Co se týče parazitování na pověsti, tak toto ustanovení je popsáno v § 2982 NOZ. Kdy 

se za parazitování na pověsti bere zneužití pověsti určitého závodu, služby či výrobku jiného 

soutěžitele. A díky tomuto zneužití získá soutěžitel pro cizí nebo vlastní podnikání prospěch, 

kterého by jinak nedosáhnul (Hulmák, 2014).  
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3.2 Veřejné právo v oblasti ochranných známek 

Obsahuje právní normy, jež upravují vztah mezi státem a občanem či právnickou 

osobou. Postavení subjektů má nerovnoprávní charakter, kdy stát využívá mocenského 

postavení k tomu, aby prosadil právní normy. Moc veřejná se projevuje vůči osobám, jak ve 

formě donucovací, tak ve formě zákazů, příkazů, atd. (Justice, [online]). Veřejnoprávní ochrana 

práv k ochranné známce zahrnuje především: 

 Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, 

 Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., 

 Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání průmyslového vlastnictví, 

 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, 

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, atd. 

3.2.1 Důsledky porušování práv k ochranné známce a její trestně právní ochrana 

v § 268 trestního zákoníku  

Protiprávní jednání, které má za cíl dosáhnout finančního, majetkového či jiného 

prospěchu a poškozuje tím ekonomické subjekty, jako je FO, stát, nadace, obchodní společnost, 

atd. se nazývá ekonomickou kriminalitou (Častorál, 2011). Zároveň musí toto jednání naplňovat 

rysy skutkových podstat trestných činů. Zmíněné protiprávní jednání se vyskytuje v 

ekonomickém prostředí a to převážně s využitím ekonomických nástrojů. Ekonomická 

kriminalita zahrnuje hospodářskou kriminalitu (do které se řadí porušování práv k ochranné 

známce), praní špinavých peněz a finanční kriminalitu (jenž je páchána na kapitálovém a 

peněžním trhu). 

Kriminalita spjata s podnikáním má několikero podob a objevuje se v různých oblastech. 

Jevům, jež tvoří hospodářskou kriminalitu, pod kterou spadá porušování práv k ochranné 

známce, samo o sobě nemůže trestní právo zabránit. Trestní právo představuje nenahraditelný 

a podpůrný prostředek ochrany čestných ekonomických vztahů v tržním hospodářství našeho 

státu. Hranice trestních postihů je omezena zásadou podpírající role trestní represe. Což 

znamená, že jsou uplatňovány jako krajní prostředek a to v místech, kde už ostatní prostředky 

nejsou dostačující či postrádají svou účinnost (Balážová, 2011). V současné době platí trestní 

zákoník č. 40/2009, který nabyl účinnosti 1. ledna roku 2010. Trestní odpovědnost pachatele, 

již je možné uplatňovat a to jedině v případech, kdy nepostačuje uplatnění podle jiných právních 

předpisů je vymezena v § 12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. Společenské vztahy (např. 
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hospodářská soutěž), hodnoty (např. osobní svoboda), správa majetku (např. zhodnocování a 

investování majetku) a zájmy státu (např. pojistné a zdravotní pojištění, či správné vyměření a 

odvod daně) tvoří objekt trestního činu. V oblasti porušování práv k ochranné známce a jiným 

označením je objektem trestného činu: „zájem na ochraně práv a označení podnikatelů a jejich 

výrobků a služeb a tím i zájem na ochraně řádného průběhu hospodářské soutěže.“ (Šámal et 

al., 2009, s. 2470). Podstatnou úlohou je ochrana subjektů, jež vstupují na trh. Cíl je zájem na 

ochraně ochranné známky, označení původu výrobků a obchodní firmy (Šámal et al., 2009). 

3.2.1.1 Základní skutkové podstaty v § 268 trestního zákoníku 

V daném ustanovení jsou obsaženy dvě základní skutkové podstaty (Šámal et al., 2009): 

 První skutkovou podstatu (obsažena v § 268 odst. 1) pachatel naplní v případě, 

že uvede do oběhu výrobky i služby, jež jsou neoprávněně označené ochrannou 

známkou a k nimž má výhradní právo jiný subjekt. Nebo známkou, která je s 

danou ochrannou známkou zaměnitelná. Či pro daný účel jinému nebo sám sobě 

tyto výrobky doveze, vyrobí, nabízí, vyveze. Přechovává či opatří službu, kterou 

nabídne nebo zprostředkuje. A bude potrestán odnětím svobody na dva roky, 

propadnutím věci či jiné majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti.  

 Druhá skutková podstata (obsažena v § 268 odst. 2) je spáchána pachatelem, 

jenž za účelem dosažení prospěchu hospodářského charakteru, neoprávněně 

užívá obchodní firmu či jiné značení, které je s touto obchodní firmou 

zaměnitelné. Nebo uvede pachatel do oběhu takové výrobky či služby, které 

obsahují neoprávněně získané zeměpisné značení či označení původu. 

3.2.1.2 Označení ochranné známky, které je neoprávněné  

Neoprávněné označení ochrannou známkou se řadí mezi nejobvyklejší způsob 

porušování práv k ochranné známce. Lze ho popsat jako: „jakékoliv vyznačení nebo uvedení 

zapsané ochranné známky jiného pachatelem na vlastní výrobky nebo služby nebo na výrobky 

nebo služby jiné osoby rozdílné od jejího vlastníka nebo jiného oprávněného uživatele.“ (Šámal 

et al., 2009, s. 2474). Je zde zahrnuto i použití symbolu ®. V praxi se obvykle používá ochranná 

známka LOUIS VITTON, ADIDAS a to především od výrobců, kteří jsou neznámí. 

3.2.1.3 Zaměnitelná ochranná známka 

V této skupině se nacházejí známky, jež jsou svým vyobrazením, tvarem, atd., natolik 

shodné s ochrannou známkou, která je zapsána v rejstříku ochranných známek, že je velmi 

snadné i bez detailnějšího zkoumání je zaměnit. „Postačí tedy obecný prvek zaměnitelnosti 
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založený na posouzení rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky od ochranné známky, 

která je posuzována z hlediska zaměnitelnosti, pomocí jejích tzv. silných prvků, jimiž se 

rozumějí takové prvky, které jsou podstatné z hlediska rozlišovací způsobilosti.“ (Šámal et al., 

2009, s. 2474). 

Uživatel, který používá zaměnitelnou ochrannou známku, se v praxi nejčastěji pokouší 

oklamat spotřebitele, aby tak považoval uživatelův výrobek či službu za výrobek či službu, 

kterou poskytuje vlastník zapsané ochranné známky. 

3.2.1.4 Uvedení do oběhu 

Dle § 268 odst. 1 je do uvedení do oběhu zahrnut prodej i směna výrobků a služeb, které 

jsou neoprávněné označeny ochrannou známkou či známkou, která je s ní zaměnitelná. A to 

nejen konečnému spotřebiteli, ale také se bere jako uvedení do oběhu převod daného produktu 

od výrobce k velkoobchodníkovi. Tyto výrobky a služby mohou být uvedeny do oběhu různým 

způsobem. Třeba při zakoupení větší množství jiného zboží je lze získat jako prémii. Musí je 

jednat o pachatele, který koná za účelem uvedení neoprávněně označených výrobků a služeb 

ochrannou známkou nebo s ní zaměnitelnou do oběhu. Proto nemůže být stíhán konečný 

spotřebitel, jenž si dané výrobky či služby pořídil za účelem jejich spotřebování, nošení, atd. 

(Šámal et al., 2009). 

Za nabízení je považována také jednorázová nabídka. Kdy pachatel vyjádří ochotu 

určité výrobky či služby, jež jsou neoprávněně označené ochrannou známkou nebo sní 

zaměnitelnou známkou, poskytovat jiné osobě. Může se jednat o slovní nebo konkludentní 

návrh, který směřuje k různým osobám. Nejčastější nabídka je prodej těchto výrobků a služeb, 

ale může se jednat například i o darování. Z hlediska času může být nabídka plněna okamžikem 

přijetí nebo v budoucnosti (Šámal et al., 2009). 

Zprostředkování je zde chápáno, jako každá realizace kontaktu osob, které mají, co 

dočinění s nakládáním výrobků i s poskytováním služeb, jež jsou neoprávněně označené 

ochrannou známkou či známkou s ní zaměnitelnou. A za podmínky, že tyto výrobky a služby 

jsou předmětem dodání. Za osobu, která zprostředkovává dodávání daných výrobků a služeb je 

sama dál neprodává, nekupuje a nedaruje a služby sama neposkytuje. Především se jedná o 

zprostředkování mezi prodejcem, který může být zároveň výrobcem či se může jednat o 

překupníka. Zprostředkování je i obstarání kontaktu mezi osobami, jako např. dárcem daných 

výrobků a jejich příjemcem. To samé platí i u zprostředkování daných služeb (Šámal et al., 

2009). 
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Co se týče dovozu a vývozu, tak dle „důvodové zprávy k trestnímu zákoníku není průvoz 

takových výrobků s ohledem na rozsudek Evropského soudního dvora pod C-281/05 ve věci 

Montex, podle kterého za určitých podmínek nemusí nezákonnost výroby zboží při jeho tranzitu 

na dané území způsobit porušení práv, a tudíž ani nemůže založit trestní odpovědnost.“ (Šámal 

et al., 2009, s. 2475). Kdyby nastala situace, že by průvoz sloužil jako krytí dovozu takových 

výrobků, pak by se stal postižitelným jako dovoz výrobků, jež jsou neoprávněně označeny 

ochrannou známkou či s ní zaměnitelnou známkou a to na území ČR. Dále se může jednat o 

různé přechovávání nebo opatření těchto výrobků. Například výměna za různé výrobky, 

darování, jedná se o aktivní chování pachatele, které směřuje k získání těchto výrobků. Buď 

krádeží, podvodem, koupí, atd. 

Za přechovávání (Šámal et al., 2009) je považován jakýkoliv způsob držení 

neoprávněně označených výrobků ochrannou známkou či známkou s ní zaměnitelnou. Nemusí 

se tyto výrobky nacházet přímo u pachatele. Stačí, když je drží ve své moci (ukryté u svého 

známého, nebo uschované ve skladových prostorách).  

3.2.1.5 Subjektivní stránka 

Z pohledu subjektivní stránky je vyžadován úmysl. Do něj je zahrnuto i vědomí 

pachatele, že se jedná o neoprávněné poskytování služeb či označení výrobků ochrannou 

známkou, nebo známkou, která je s ní zaměnitelná. A také, že jde o uvádění do oběhu těchto 

výrobků či poskytování služeb (Šámal et al., 2009). 

3.2.1.6 Pachatel 

U daného trestného činu může býti pachatelem jakákoliv fyzická osoba, která dovršila 

věku patnácti let a je příčetná. Pachatelem může být, ale zároveň nemusí být soutěžitel na trhu 

výrobků či služeb, podnikatel nebo osoba, jenž podniká neoprávněně (Šámal et al., 2009). 

3.2.1.7 Postihy 

Propadnutím věci, peněžitým trestem, odnětím svobody na šest měsíců až pět let či 

propadnutí jiné majetkové hodnoty bude potrestána ta osoba, jež zapříčinila nějaký trestný čin, 

který byl uveden výše a zda tím získá jak pro sebe, tak pro druhou osobu prospěch značného 

charakteru a dopustil se daného trestného činu ve značném rozsahu (Šámal et al., 2009). 

Pachatel bude potrestán odnětím svobody na tři roky až osm let, pokud nějakým z výše 

uvedených trestných činů získá pro sebe či pro jinou osobu prospěch velkého rozsahu a také 

pokud daný trestný čin je realizován ve velkém rozsahu (Šámal et al., 2009). 



29 
 

3.2.1.8 Statistický přehled způsobených škod 

Důsledky, které vznikají porušováním práv k ochranné známce, mohou být 

zdokumentovány v číslech. Jedná se o počet zjištěných případů a také o počet případů 

porušování práv k ochranné známce, které byly objasněny. Včetně údajů o výši škody, jež 

danou trestnou činností vznikly.  

Následující údaje jsou čerpány z Ministerstva vnitra konkrétně z Policejního prezidia 

České republiky. Jedná se o statistické výkazy kriminality od roku 2012 až 2014 (příloha č. 1). 

Tabulka 3.2.7 Statistické výkazy za rok 2012 – 2014   

 Statistický výkaz č. 1 - kriminalita za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 

  Zjištěno Objasněno Škody v tis. Kč 

TSK Název  Počet Dodatečně Celkem Zajištěno 

861 
Por. práv k 

ochranné známce 
427 388 15 11 236 0 

Statistický výkaz č. 1 - kriminalita za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 

  Zjištěno Objasněno Škody v tis. Kč 

TSK Název  Počet Dodatečně Celkem Zajištěno 

861 
Por. práv k 

ochranné známce 
611 567 18 81 067 0 

Statistický výkaz č. 1 - kriminalita za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 

  Zjištěno Objasněno Škody v tis. Kč 

TSK Název  Počet Dodatečně Celkem Zajištěno 

861 
Por. práv k 

ochranné známce 
707 677 16 139 690 0 

Zdroj: http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 

V roce 2012 bylo na území České republiky spácháno 427 případů porušování práv k 

ochranné známce. Z toho bylo 388 případů objasněno. Škoda, která vznikla spácháním daných 

trestných činů, činila za rok 2012 11 236 tis. Kč. V roce 2013 se počet trestných činů navýšil 

na 611 případů a celková škoda činila 81 067 tis. Kč, což je oproti roku 2012 několikanásobné 

navýšení. Za rok 2014 bylo spácháno 707 případů porušování práv k ochranné známce a z toho 

bylo objasněno 677 případů. Výše škody činila za dané období 139 690 tis. Kč (Policie ČR, 

[online]).  

Je patrné, že za poslední dva roky se počet případů porušování k ochranné známce 

zvyšuje a to hlavně ve výši vzniklých škod. 

http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
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3.3 Mezinárodní ochrana práv k ochranným známkám 

Ve známkovém právu existuje několik smluv a dohod, které poskytují mezinárodní 

ochranu a tím se snaží o překonání principu teritoriality (práva, jež jsou stanovena zákonem 

určitého státu, jsou chráněna jen na jeho území). 

Pařížská unijní úmluva, která i v současnosti představuje nejdůležitější právní akt ve 

sféře ochrany průmyslového vlastnictví. Pařížská unijní úmluva je základním pramenem pro 

úpravy ochrany průmyslového vlastnictví na mezinárodní úrovni (Pipková, 2007). 

Zvláštní dohodou v rámci Pařížské unijní úmluvy je Madridská dohoda. Ta umožňuje 

smluvním zemím prostřednictvím jediné přihlášky u Mezinárodního úřadu zajištění ochrany 

jejich ochranných známek na území ostatních smluvních zemích. Přičemž má ve smluvních 

zemích mezinárodní přihláška stejné účinky jako národní přihláška a naopak. Madridská 

dohoda byla upravena o Protokol, který umožňuje podání mezinárodní přihlášky už na základě 

podané přihlášky a nemusí to být až na základě ochranné známky, která je zapsaná, což 

vyžaduje Madridská dohoda (Slováková, 2003). 

Další zvláštní dohodou v rámci Pařížské unijní úmluvy je Niceská dohoda, která zavedla 

a to pro účely zápisu ochranných známek mezinárodní třídění služeb a výrobků do tříd, jenž má 

jednotný charakter. Díky tomuto systému lze provádět rešerše na podobnost či shodnost v 

rejstřících ochranných známek (Pipková, 2007). 

Ženevská smlouva byla vytvořena v rámci WIPO (Světová organizace duševního 

vlastnictví). Je hlavně zaměřena na sloučení formálních požadavků, které musí vlastník 

ochranné známky provést (Pipková, 2007).  

Dohoda TRIPS si klade za cíl snižování překážek a deformací, jež se vyskytují 

v mezinárodním obchodu při zajištění přiměřené a účinné ochrany práv k duševnímu 

vlastnictví. A zároveň usiluje o to, aby prostředky, které jsou používány na dodržování těchto 

práv, nebyly překážkami samotnými (Pipková, 2007). 

Evropské společenství se v rámci sjednocovacího seskupení snaží princip teritoriality 

známkového práva krok za krokem překonávat. A to ve formě harmonizace (Směrnice Rady č. 

2008/95, což je kodifikované znění, jenž nahrazuje dřívější Směrnice č. 89/104 EHS) i formou 

sjednocování (Nařízení č. 207/ 2009 o ochranné známce Společenství, toto nařízení je 

kodifikované znění, jenž nahrazuje dřívější Nařízení č. 40/94). Tyto dva základní předpisy jsou 

doplněny ještě o další nařízení, které jsou uvedeny na internetových stránkách Úřadu 

průmyslového vlastnictví (Úřad průmyslového vlastnictví, [online]). 
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4 NÁVRHY NA OPATŘENÍ PROTI PORUŠENÍ PRÁV K OCHRANNÉ 

ZNÁMCE 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu odpovědí dotazníku a návrhy možných opatření, 

která by mohla pomoci snížit porušování práv k ochranné známce.  

4.1 Analýza dotazníku 

Pomocí dotazníkového šetření se zjišťovala informovanost široké veřejnosti a její úhel 

pohledu na problematiku porušování práv k ochranné známce. Zda se respondenti někdy setkali 

s porušováním ochranné známky ve formě padělku, či jaké by navrhovali opatření pro snížení 

porušování těchto práv. A také jak se jim jeví práce pověřených orgánů v této oblasti. 

Prostřednictvím internetové stránky www.survio.com byly dotazníky rozeslány v elektronické 

podobě. Dotazník v papírové formě je uveden v příloze č. 2.  

Dotazník obsahoval 16 otázek. A byl rozdělen na tři oblasti. První oblast se týkala 

vymezení respondenta. Druhá oblast se týkala padělků, významu ochranné známky a jaké jsou 

důvody porušování práv k ochranné známce. V poslední oblasti se dotazník zaměřuje na 

pověřené orgány a na možné návrhy na opatření, které by vedly ke snížení porušování práv 

k ochranné známce. Všechny otázky byly uzavřené. Ale respondentům byla u některých otázek 

nabídnuta možnost vlastní odpovědi, pokud byla jejich odpověď odlišná od možností, z kterých 

si mohli vybrat. Dvě otázky byly nepovinné. Týkaly se výši příjmu, pokud byl respondent 

zaměstnaný. A v druhé mohli respondenti uvést druh padělku, který si opatřili. Dotazování 

probíhalo od 1. dubna do 10. dubna roku 2015. Dotazník byl rozeslán na různé internetové 

stránky jako je např. www.facebook.com, www.vinted.cz, www.omlazeni.cz a také skrze 

mailovou adresu. Celkový počet respondentů, jež dotazník vyplnili, je 100. 

První oblast otázek se, jak už bylo zmíněné, zaměřuje na vymezení respondenta. 

Uváděli, do jaké věkové kategorie se řadí, jestli jsou zaměstnaní nebo, v kterém kraji České 

republiky se nachází jejich bydliště, atd. 

První otázka: Jaké je vaše pohlaví? 

Na první otázku odpovědělo 100 respondentů. Přičemž 61 % respondentů odpovědělo, 

že jsou ženského pohlaví a 39 % pohlaví mužského.  

http://www.survio.com/
http://www.facebook.com/
http://www.vinted.cz/
http://www.omlazeni.cz/
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Graf 4.1.1 Jaký je vaše pohlaví? Zdroj: https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 

Druhá otázka: Kolik je vám let? 

Daná otázka byla zaměřena na věk respondenta. V této otázce si mohl respondent vybrat 

ze tří věkových skupin. A to do 26 let, od 26 let do 55 let a poslední věková skupina od 55 let 

a výše. Ve věkové skupině do 26 let se zařadilo 44 ženských respondentek a 19 respondentů 

mužského pohlaví, což odpovídá 63 % z celkového počtu dotazovaných. Co se týče věkové 

kategorie od 26 let do 55 let, tak ta zahrnuje 15 žen a 13 mužů a z celkového počtu dotazovaných 

se jedná o 28 %. Poslední věková kategorie zahrnuje dvě respondentky a sedm respondentů 

mužského pohlaví, což odpovídá 9 % z celkového počtu dotazovaných. 

 

Graf 4.1.2 Kolik je vám let? Zdroj: https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 

Třetí otázka: Jste? 

Respondenti v této otázce odpovídali na to, zda patří mezi studenty, zaměstnané, 

nezaměstnané či si mohli vybrat položku pro vlastní odpověď. Počet studentů, jež odpovídalo 

na daný dotazník, byl 47. Kategorii zaměstnaný zvolilo 40 respondentů a nezaměstnaných bylo 

https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index
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respondentů 7. V kolonce pro vlastní odpověď uvedly dvě respondentky, že jsou na mateřské 

dovolené, jeden respondent, že je OSVČ a dvě respondentky společně s jedním respondentem 

uvedli, že jsou důchodci. 

 

4.1.3 Jste? Zdroj: https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 

Čtvrtá otázka: Pokud jste zaměstnaný, jaký je váš příjem?  

Jak bylo výše uvedeno, dotazník obsahoval dvě nepovinné otázky. Právě čtvrtá otázka 

je jednou z nich a ptala se na výši příjmu, která byla rozdělena do čtyř kategorií. Od1 000 do 8 

000 Kč, druhá kategorie je od 8 000 do 15 tisíc Kč, třetí kategorie je od 15 000 do 30 tisíc Kč a 

poslední kategorie je od 30 tisíc Kč a výš. Přičemž v první kategorii odpovědělo 25 

dotazovaných (36,8 %) a to 17 studentů, 4 zaměstnaní, jeden respondent, který je 

nezaměstnaný, jeden důchodce a dvě respondentky na mateřské dovolené. V druhé kategorii 

odpovědělo 15 dotazovaných (22,1 %) a to 11 zaměstnaných, 3 studenti a jeden respondent, 

jenž je nezaměstnaný. V kategorii číslo tři uvedlo svou odpověď 23 dotazovaných, přičemž se 

jednalo o 21 zaměstnaných, jednoho studenta a o podnikatele OSVČ. V poslední kategorii 

uvedlo svou odpověď 5 respondentů a to 4 zaměstnaní a jeden nezaměstnaný. 

 

4.1.4 Pokud jste zaměstnaný, jaký je váš příjem? Zdroj: https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 

https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index
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 Pátá otázka: V kterém kraji ČR se nachází vaše bydliště? 

Na území České republiky se nachází 14 krajů, včetně hlavního města Prahy. Pokud byl 

respondent z jiného státu, měl možnost napsat odpověď na danou otázku do kolonky jiná 

odpověď. 29 dotazovaných uvedlo, že jejich bydliště se nachází ve Zlínském kraji a 26 

dotazovaných v Moravskoslezském kraji. V hlavním městě se nachází bydliště 9 respondentů 

a v Jihomoravském kraji 6 respondentů odpovědělo, že se zde nachází jejich bydliště. Ústecký 

kraj označilo 5 respondentů. Středočeský i Olomoucký kraj označili za své bydliště 4 

respondenti. V Královehradeckém kraji bydlí 2 respondenti. V Karlovarském, Libereckém, 

Pardubickém kraji a na Vysočině má své bydliště vždy jeden respondent. Ani jeden z 

respondentů nebydlí v Jihočeském a Plzeňském kraji. V kolonce jiná odpověď, uvedlo svou 

odpověď 11 respondentů. Přičemž 10 respondentů uvedlo, že se jejich bydliště nachází na 

území Slovenské republiky a jeden respondent bydlí ve Velké Británii. 

 

4.1.5 V kterém kraji ČR se nachází vaše bydliště? Zdroj: https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 

Šestá otázka: Konkrétně bydlíte? 

Respondenti v dané otázce uvedli, zda bydlí konkrétně na vesnici anebo ve městě. Ze 

100 respondentů odpovědělo 61 %, že bydlí ve městě a zbytek, tedy 39 % respondentů uvedlo, 

že bydlí na vesnici.  
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4.1.6 Konkrétně bydlíte? Zdroj: https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 

 

Sedmou otázkou začíná druhá oblast dotazníku. Věnuje se padělkům, významu 

ochranné známky a příčinám porušování práv k ochranným známkám. To vše z pohledu 

respondentů, kteří na daný dotazník odpovídali. 

Sedmá otázka: Už jste si někdy koupil/a padělek? 

Prostřednictvím sedmé otázky se zjišťovalo, zda si respondenti koupili padělek, či 

nikoliv. Mohli zvolit jednu ze tří odpovědí. První odpověď (ano, vědomě), označila celá 

polovina dotazovaných, což je 50 %. V této skupině převažovali studenti (28) nad 

zaměstnanými (17). Druhou odpověď (ano, ale netušil/a jsem, že se jedná o padělek) označilo 

25 respondentů, přičemž v této skupině se skoro rovnal počet zaměstnaných respondentů (13) 

se studenty (12). Poslední odpověď (ne) označilo také 25 respondentů, ale zde převažoval počet 

zaměstnaných respondentů (13) nad studenty (9). 

 

4.1.7 Už jste si někdy koupil/a padělek? Zdroj: https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 

https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index
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Osmá otázka: Pokud ano, o jaký výrobek se jednalo? 

Tato otázka navazuje na předešlou otázku, kdy respondent odpovídal, zda si koupil 

padělek nebo ne. Pokud si koupil padělek, vědomě či nevědomky, mohl v osmé otázce uvést, o 

jaký padělek se z vybraných odpovědí jednalo. Pokud se ve vybraných odpovědí, nenacházel 

padělek, který si respondent pořídil, mohl do kolonky, jiná odpověď, vepsat vlastní odpověď. 

Vybrané odpovědi byly rozděleny do sedmi skupin, včetně vlastní odpovědi. První odpověď 

(oblečení) označilo 35 respondentů, druhou odpověď (kabelky, batohy, tašky) označilo 11 

respondentů. Třetí odpověď (parfémy) označilo 5 respondentů, kteří si někdy koupili padělek. 

Čtvrtou odpověď (filmy, hudba) si vybrali 3 respondenti. Pátou odpověď (obuv) označilo 11 

respondentů a šestou odpověď (elektronika) označilo 5 respondentů. V sedmé mohli, jak už 

bylo zmíněno, uvést respondenti padělek, který nebyl zmíněn u vybraných odpovědí. Např. se 

jednalo o cigarety, šperky, hodinky, atd. 

 

4.1.8 Pokud ano, o jaký padělek se jednalo? Zdroj: https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 

Devátá otázka: Kde se podle vás nejčastěji vyskytují padělky? 

V této otázce si vybírali respondenti ze tří možností, kde by se mohly nejčastěji vyskytovat 

padělky. A to buď na internetu, na tržnicích či v kamenných obchodech. Právě 33 respondentů 

si myslí, že se nejčastěji kupují padělky na internetu. Konkrétně 18 studentů, 11 zaměstnaných, 

dva nezaměstnaní a dvě respondentky na mateřské dovolené. Podle 64 respondentů se padělky 

nejčastěji vyskytují na tržnicích. A to podle 29 zaměstnaných respondentů, 27 studentů, 4 

respondentů, kteří jsou nezaměstnaní, 3 důchodců a jednoho OSVČ. Pouze tři respondenti si 

myslí, že se nejčastěji vyskytují padělky v kamenných obchodech a to dva studenti a jeden 

nezaměstnaný. 

https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index
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4.1.9 Kde se podle vás nejčastěji vyskytují padělky? Zdroj: https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 

Desátá otázka: Proč si myslíte, že se kupují padělky? 

Prostřednictvím desáté otázky je zjišťován názor respondentů na důvody, proč si osoby 

kupují padělky. Měli opět na výběr z několika odpovědí. První odpověď (nižší cena, než 

originál) označila naprostá většina dotazovaných a to 81 %, přesněji 50 žen a 31 mužů. Druhou 

odpověď (lepší dostupnost) vybrali 4 % respondentů a to 3 ženy a muž. Třetí odpověď (pocit, 

že mám značkovou věc důležitější, než kvalita) označili 14 % respondentů, přesněji 8 žen a 6 

mužů. Jeden respondent uvedl v kolonce jiná odpověď svou vlastní odpověď, která se shoduje 

s třetí odpovědí, jež si mohl vybrat. 

 

4.1.10 Proč si myslíte, že se kupují padělky? Zdroj: https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 

Jedenáctá otázka: Myslíte si, že dokážete rozpoznat padělek od originálu? 

Skrze otázku č. 11 je zjišťováno, zda je široká veřejnost schopná rozeznat padělek od 

originálu. Respondenti měli na výběr ze tří odpovědí. První odpověď (ano, určitě bych 

poznal/a) zvolilo 18 respondentů. Druhou odpověď (ne, nepoznal/a) si vybralo 25 respondentů 

https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index
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a zbytek, tedy většina respondentů 57 si vybralo třetí odpověď (nevím, zda bych dokázal/ a 

rozpoznat originál od padělku). 

 

4.1.11 Myslíte si, že dokážete rozpoznat padělek od originálu? Zdroj: 

https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 

Dvanáctá otázka: Jaké jsou podle vás příčiny porušování práv k ochranným 

známkám? 

U této otázky vybírali respondenti důležitost daných možností. První možnost byla 

vysoký konkurenční boj, druhá možnost byla těžení z úspěchu známé značky a třetí možností 

byla nedostatečná právní ochrana. Každý respondent měl podle svého vlastního uvážení seřadit 

důležitost těchto kritérií od nejvyšší po nejnižší. Z celkového počtu respondentů vyšla za 

nejdůležitější možnost druhá tedy těžení z úspěchu známé značky (4.4), za ní se umístil vysoký 

konkurenční boj (3.8) a nakonec nedostatečná právní ochrana (3.7). I u dvanácté otázky byla 

možnost vybrat jinou odpověď, pokud si respondent myslel, že příčiny porušování práv 

k ochranné známce jsou jiné, než vybrané možnosti. Jeden respondent danou variantu vybral, 

ale neuvedl, co přesně má na mysli. 
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4.1.12 Jaké jsou podle vás příčiny porušování práv k ochranným známkám? Zdroj: 

https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index  

 

Třináctá otázka: Myslíte si, že je ochranná známka důležitá? 

Prostřednictvím třinácté otázky bylo zjišťováno od dotazovaných, jak vůbec vnímají 

ochrannou známku. Zda je podle nich důležitá, nebo nemá skoro vůbec žádný význam. Opět 

měli respondenti na výběr z několika možností. První možnost (ano, je velice důležitá) zvolilo 

66 respondentů, konkrétně 30 respondentů ženského pohlaví a 26 respondentů pohlaví 

mužského. Druhá možnost (ano, ale nijak zvlášť) byla zvolena 29 respondenty a to 19 ženami 

a 10 muži. Poslední možnost (ne, zbytečně vyhozené peníze) si vybralo 5 respondentů, 

konkrétně 3 ženy a 2 muži. 

 

4.1.13 Myslíte si, že je ochranná známka důležitá? Zdroj: https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 

Poslední část dotazníku byla zaměřena na pověřené orgány. Jak vnímá široká veřejnost 

jejich působnost, a zda si myslí, že má význam. Jaké by navrhovali řešení, které by vedlo 

k možnému snížení porušování práv k ochranné známce. 

Čtrnáctá otázka: Jak se nazývá úřad, jenž je pověřen vyřizovat přihlášky 

k ochranným známkám? 

Prostřednictvím této otázky bylo zjištěno od dotazovaných. Zda mají povědomí o 

pověřeném orgánu, pod který spadá ochranná známka. Přičemž měli opět na výběr ze tří 

možností. První možnost (Úřad průmyslového vlastnictví) si vybralo 28 respondentů, z tohoto 

počtu, to bylo konkrétně 10 studentů, 15 respondentů, kteří jsou zaměstnaní a jeden 

nezaměstnaný respondent. Druhá varianta (Úřad duševního vlastnictví) zvolil nejnižší počet 

respondentů a to 10. Přesněji 7 studentů a 3 zaměstnaní respondenti. Poslední možnost (Úřad 
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pro ochranné známky, obchodní firmy a označení původu a zeměpisná značení) si vybrala 

většina respondentů, což činí z celkového počtu 62. Přesněji se jedná o 30 studentů, 20 

respondentů, kteří jsou zaměstnaní, 6 nezaměstnaných respondentů, dvě respondentky, které 

jsou na mateřské dovolené, 3 respondenti, jež jsou v důchodu a jeden respondent, který je 

OSVČ.  

 

4.1.14 Jak se nazývá úřad, jenž je pověřen vyřizovat přihlášky k ochranným známkám? Zdroj: 

https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 

Patnáctá otázka: Myslíte si, že kontroly ČOI a celníků mají význam? 

Skrze tuto otázku byl zjištěn názor dotazovaných na kontroly pověřených orgánů jako 

je Česká obchodní inspekce (ČOI) a Celní správy České republiky a jestli mají podle nich vůbec 

nějaký význam, nebo nikoliv. Znovu měli respondenti na výběr z několika možností. První 

možnost (ano, mají) si vybrala převážná většina respondentů, přesněji 79 z celkového počtu. 

Druhou variantu (ne, nemají) si zvolilo 7 respondentů. Třetí variantu (nevím) si stejně jako 

druhou variantu zvolilo 7 respondentů. Poslední možnost (nezajímá mě to) si také vybralo 7 

respondentů.  

 

4.1.15 Myslíte si, že kontroly ČOI a celníků mají význam? Zdroj: 

https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 
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Šestnáctá otázka: Co by podle vás pomohlo v boji proti výrobě padělků? 

Poslední otázka zjišťovala názor dotazovaných na možné návrhy na opatření, které by 

mohly dopomoci ke snižování porušování práv k ochranné známce. Tato otázka obsahovala 

několik variant, kterým jednotlivý respondenti přiřazovali určitý počet bodů (celkově měli 

k dispozici 100 bodů). Podle důležitosti, kterou jim jednotlivý respondent přikládal, je obodoval 

(čím větší důležitost, tím víc bodů). V této otázce byla také uvedena možnost jiné odpovědi, 

pokud se respondent domníval, že by mohla pomoci i jiná opatření. První varianta (lepší 

informovanost kupujících a široké veřejnosti) získala 2335 bodů, což znamená, že z celkového 

počtu bodů činí její podíl 23.4 %. Druhá varianta (kdyby koupě padělku znamenala spáchání 

trestného činu) dostala od respondentů 2076 bodů, které se rovnají 20.8 % z celkového počtu 

bodů, jež byly uděleny. Třetí možnost (zavření obchodů s padělky a tržnic) od respondentů 

získala 2004 bodů, jež se rovnají 20 % z celkové sumy bodů. Další varianta (tvrdší postihy 

výrobců) získala od respondentů největší počet bodů, přesněji 3247 bodů a její podíl na 

celkovém počtu bodů tak činí 32.5 %. Poslední možnost, kde mohl respondent uvést jiné 

opatření, získala 3.4 %, což činí 338 bodů z celkového počtu. Avšak respondent, který tuto 

variantu zvolil, nenapsal konkrétně dané opatření. 

 

4.1.16 Co by podle vás pomohlo v boji proti výrobě padělků? Zdroj: 

https://my.survio.com/G7Q6K1Y9U9B1P1G4G8P9/data/index 

4.1.1 Zhodnocení dotazníku 

Zjištění názoru široké veřejnosti na padělané zboží, důležitost ochranné známky a její 

ochranu bylo hlavním smyslem pro vytvoření daného dotazníku. Jak veřejnost vnímá 

porušování práv k ochranné známce a co by podle dotazovaných dopomohlo ke snížení 

porušování práv k ochranné známce. 
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První šest otázek soužilo k vymezení respondentova věku, pohlaví, bydliště, zda je 

zaměstnaný či student, atd. 

Po těchto otázkách byla respondentům položena sedmá otázka, prostřednictvím které se 

zjišťovalo, zda si koupili padělek či ne. Dále se zjišťoval úhel pohledu dotazovaných na 

padělané zboží, jestli mají k padělkům pozitivní přístup nebo naopak a padělek by si nikdy 

nekoupili. Měli na výběr ze tří možností. První, zda si koupili padělek vědomě, druhá možnost 

byla, že si sice koupili padělek, ale netušili o tom v momentě, kdy jej kupovali. Poslední 

možnost byla, že si respondent nekoupil nikdy padělek. Podstatné u této otázky je, zda si koupili 

respondenti padělek vědomě, či nevědomky. Z dotazníku vyplývá, že si většina (75 % 

respondentů) koupila padělek. Z celkového počtu respondentů, si pak celá polovina koupila 

padělek vědomě. Převážně šlo o studenty (viz graf 4.1.7). Pokud si respondenti koupili padělek, 

mohli v navazující nepovinné otázce odpovědět, o jaký druh padělku se jednalo. Měli na výběr 

ze sedmi možností. Pokud si respondent koupil padělek a nebyl uveden u osmé otázky, mohl v 

poslední možnosti uvést vlastní odpověď. Z dotazníku vyplynulo, že nejčastějším padělaným 

zbožím, které si respondenti kupovali, je oblečení, pak respondentova vlastní odpověď 

(především se jednalo o cigarety, šperky, atd.) a kabelky, batohy, tašky a to v tomto pořadí (viz. 

graf 4.1.8). U deváté otázky bylo zjištěno od respondentů místo, kde se podle nich nejčastěji 

vyskytují padělky. Mohli si vybrat ze tří možností. Buď internet, kamenné obchody nebo 

tržnice. Dle většiny respondentů, konkrétně 64 %, jsou místem, kde se nejčastěji vyskytují 

padělky, tržnice. U desáté otázky byla snaha získat názor respondentů na důvod, proč si myslí, 

že si lidé kupují padělky. Jak jde vidět v grafu č. 4.1.10 drtivá většina respondentů se shodla na 

tom, že nižší cena, než originální zboží je hlavním důvodem, proč se kupují padělky. 

V jedenácté otázce byla zjištěna schopnost respondentů rozeznat padělek od originálního zboží. 

V současnosti se úroveň padělků, které jsou opravdu povedené, zvyšuje. Tudíž je jasné, že 

určitá část respondentů zvolila, že by padělek od originálu nepoznala (konkrétně 25 %). Dále 

volili možnost, že netuší, zda by dokázali rozpoznat padělek od originálního zboží (tuto variantu 

zvolilo až 57 % respondentů (viz. graf 4.1.11). 

Další důležitá otázka se týkala příčin porušování práv k ochranné známce. Respondenti 

měli na výběr ze tří faktorů, přičemž zde byla uvedena i varianta pro vlastní odpověď. 

Respondenti se domnívají, že nejčastější příčinnou porušování těchto práv je těžení z úspěchu 

známé značky. V závěsu za ní je to vysoký konkurenční boj včetně nedostatečné právní ochrany 

(viz. graf 4.1.12). U třinácté otázky byla především snaha získat informace o tom, jak veřejnost 

vnímá ochrannou známku. Zda si myslí, jestli je podstatná v oblasti podnikání či nikoliv. 
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Respondenti měli opět na výběr ze tří variant. Pokud se domnívali, že je ochranná známka 

důležitá, museli si vybrat, zda je velmi důležitá či nijak zvlášť. Podle odpovědí respondentů lze 

vidět, že veřejnost vnímá ochrannou známku, jako důležitý prvek v podnikání. Z celkového 

počtu respondentů bere ochrannou známku za důležitou až 95 %. Přesněji 66 respondentů za 

velice důležitou a 29 respondentů za nijak zvlášť, ale určitým způsobem podstatnou (viz. graf 

4.1.13). Podstatnou otázkou, byla také otázka č. 13. Kde se zjišťovala informovanost 

respondentů ohledně úřadu, pod který ochranná známka spadá. Šokující bylo zjištění, že 72 

respondentů zvolilo špatnou odpověď. Z tohoto počtu si až 62 respondentů vybralo, že úřad, 

pod který spadá ochranná známka, se nazývá Úřad pro ochranné známky, obchodní firmy a 

označení původu a zeměpisná značení. Mezi těmito respondenty byl dokonce i respondent, 

který uvedl, že je OSVČ. Z toho vyplývá, že veřejnost sice nějaké povědomí o ochranné známce 

má, ale celkově je informovanost veřejnosti nízká. Proto bude lepší informovanost veřejnosti 

uvedena jako jeden z možných návrhů na opatření proti porušování práv k ochranné známce.  

V předposlední otázce dotazníku byl získán úhel pohledu veřejnosti na působnost České 

obchodní inspekce a Celní správy ČR. Z výsledku dotazníku vyplývá, že veřejnost (až 79 

respondentů ze 100) schvaluje kontroly těchto orgánů a myslí si, že mají význam. Pouze 7 

respondentů si myslí, že postrádají kontroly těchto orgánů význam (viz. graf 4.1.15). 

V závěrečné otázce respondenti vyjadřovali svůj názor ohledně opatření, která by mohla 

dopomoci k snížení porušování práv k ochranné známce. U této otázky byla možnost napsat i 

vlastní odpověď. Nejčastěji by jako opatření respondenti volili tvrdší postihy, pak lepší 

informovanost kupujících, kdyby koupě padělku znamenala trestný čin a zavření obchodů s 

padělky a tržnic. Výsledek jak této otázky, tak celého dotazníku, byl zohledněn při tvorbě 

následující části této kapitoly. 

4.2 Možné návrhy na opatření proti porušování práv k ochranné známce 

Jak již bylo zmíněno, tato část kapitoly je zaměřena na možné návrhy na opatření proti 

porušování práv k ochranné známce.  

4.2.1 Úprava legislativy 

Ve sféře práv k ochranným známkám jsou v dnešní době postihy nedostatečné. Výše 

škody, která vznikne zneužitím ochranné známky někdy i mnohonásobně převyšuje výši trestů, 

které při porušením těchto práv hrozí. Při dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že i většina 

respondentů by souhlasila s tvrdšími postihy subjektů, které porušují práva k ochranným 

známkám. Určitá část respondentů zvolila i možnost, kdy by koupě padělku znamenala trestný 
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čin. Dané opatření funguje například v Itálii, kdy za nákup padělku lze získat pokutu až ve výši 

10 000 eur (Bálková, 2011). Zavedení toho opatření by možná vedlo ke snížení kupujících, ale 

také nesmíme opominout fakt, že v dnešní době jsou padělky natolik shodné s originálním 

zbožím, že je někdy velice obtížné zjistit pravost zboží. Proto by možná bylo vhodnější zvolit 

místo pokut na koupi padělku jejich zabavení pověřenými orgány. Další faktorem může být i 

příliš dlouhé prokazování trestného činu tohoto charakteru. Prostřednictvím internetové stránky 

www.justice.cz byly získány údaje, z kterých vyplývá, že průměrná délka soudního řízení a to 

ode dne nápadu až do dne právní moci u těchto sporů (tedy sporů podle zákona č. 441/2003 

Sb., o ochranných známkách) je 505 dnů (viz příloha č. 3). Z  čehož vyplývá, že subjekty, které 

porušují práva k ochranným známkám, jsou ochotny podstoupit riziko, protože úroveň postihů 

je nízká a to samé platí i o pravděpodobnosti, že se na toto porušení práv přijde. Možná by právě 

tvrdší postihy (ukládat tresty v nejvyšších sazbách, které jsou možné) a efektivnější práce úřadů 

a soudů vedle ke snížení porušování daných práv. 

4.2.2 Informovanost   

Právě lepší informovanost by mohla výrazně dopomoci ke snížení porušování práv 

k ochranné známce. A to lepší informovanost jak spotřebitelů, tak podnikatelských subjektů. 

Mohly by se vytvořit kampaně informačního charakteru, zajímavé letáky, které by dokázaly 

upoutat pozornost a zároveň by na tuto problematiku upozorňovaly, či reklamní upoutávky, atd. 

Ve školách by se mohli učitelé zaměřit na vzdělávací aktivity, které by byly kreativní a zábavné 

a pomohly by prohloubit znalosti dětí a mládeže. Dále by se mohly ve školách ve spolupráci se 

zaměstnanci Úřadu průmyslového vlastnictví, České obchodní inspekce nebo Celní správy ČR, 

připravit přednášky a workshopy na porušování práv k ochranné známce.  

Aby spotřebitelé nevědomky nekupovali padělky, měli by zlepšit svou informovanost, 

která je spjatá s charakteristickými znaky originálního zboží. Pro názorný příklad je uvedena 

značka Lacoste, konkrétně nejznámější padělaný typ trička Polo (Bálková, 2011). 

 

4.2.2 Logo Lacoste - originál a padělek (Bálková, 2011, s. 74) 

http://www.justice.cz/
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U tohoto typu triček má Lacoste logo umístěno na levé straně a to vždy mezi druhým 

knoflíkem. Logo obsahuje krokodýla, jak jde vidět na obrázku. U originálního loga má krokodýl 

tmavě zelenou barvu, ostrou tlamu, zuby a také je celý obšitý bílou nití. Vždy má dvě nohy, u 

některých padělků lze vidět i čtyři. Nikdy u krokodýla není umístěn přímo nápis Lacoste. 

Nejobvyklejším charakteristickým znakem padělku je krokodýl, který je neforemný a bez 

tlapek. Dokonce i znalost knoflíků může dopomoci k rozeznání originálního zboží od padělku. 

Právě u tohoto typu trička používá výrobce pouze dva knoflíky se dvěma dírkami. Padělatelé 

však používají tři, či čtyři knoflíky s více dírkami. Dalším znakem mohou být cedulky. 

 

4.2.2.1 Cedulka Lacoste  - originál a padělek (Balková, 2011, s. 75) 

Jak jde vidět u originálu je vždy vyobrazen krokodýl nad nápisem Lacoste. U triček se 

velikosti označují ve formě čísel, ne ve formě písmen. Lacoste vyrábí své produktu ve Francii, 

Maroku či Peru. Dalším znakem může být složení. U trička Polo Lacoste používají 100 % 

bavlnu. Varovným signálem mohou být i rozměry triček. Také by měli kupující aspoň zhruba 

vědět, v jaké cenové relaci se originální zboží pohybuje. 

I výrobci by mohli pomoci zamezit porušování práv k ochranné známce. Zavedením 

ochranných prvků jako je štítkování, sériové kódy nebo si vést seznam zákazníků (poslední 

varianta především u luxusního zboží). U výrobku je především podstatný materiál, který je 

schopný odlišit výrobky jednoho výrobce od výrobku výrobce jiného. Právě materiál by mohl 

být také jedním z faktorů, který by zkomplikoval padělatelům práci. Avšak netradiční materiál 

jako je hedvábí, krokodýlí kůže či kašmír jsou pro výrobce nákladově náročné. Tudíž by si tuto 

variantu nemohl dovolit každý výrobce. Samotná aktivita výrobců by mohla pomoci ke snížení 

porušování těchto práv. Výrobci by mohli spolupracovat s Celní správou ČR, či s ČOI a pomoci 

jim vyhledat porušovatele jejich práv. Výrobci by mohly na svých internetových stránkách 

poskytnout informace pro zákazníky, které by jim pomohly k rozeznání padělku od originálního 

zboží. Tyto informace by mohly poskytovat i v kamenných obchodech. Určitou variantou by 

mohla být pro výrobce i výroba cenově dostupnějších výrobků. Dle dotazníku se většina 
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respondentů domnívá (konkrétně 81 respondentů ze 100), že právě nižší cena padělku, než 

originálního zboží je důvodem, proč se padělky kupují. 

4.2.3 Kontroly pověřených orgánů a jejich vzájemná spolupráce  

Prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zjištěno, že veřejnost vnímá kontroly 

pověřených orgánů pozitivně a věří, že mají význam. Proto by mohly být dalším možným 

návrhem na opatření proti porušování práv k ochranné známce častější kontroly těchto orgánů.  

Ústřední orgán státní správy ČR v oblasti ochrany průmyslových práv je Úřad 

průmyslového vlastnictví. Jak už bylo uvedeno v předešlých kapitolách, na internetových 

stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví lze zjistit veškeré informace o ochranných 

známkách (právní předpisy, jak národní tak mezinárodní, správní poplatky, ke stáhnutí jsou zde 

i přihlášky k ochranným známkám, atd.), ale i o průmyslových vzorech, patentech či užitých 

vzorech. 

Důležitým nástrojem v boji proti porušování práv k duševnímu vlastnictví, včetně 

vlastnictví průmyslového, je Celní správa České republiky. Celní správa je podřízena 

Ministerstvu financí České republiky.  

Dva hlavními úkoly Celní správy jsou regulace a ochrana domácího trhu a to formou 

dohledu dováženého zboží, aby daného zboží nezpůsobilo ohrožení zdraví či života, jak lidí, 

zvířat, tak i rostlin. A také formou výběru cla z tohoto dováženého zboží. Významnou událostí, 

jež výrazně ovlivnila nynější podobu Celní správy České republiky, byl vstup ČR do Evropské 

unie a to 1. května roku 2004. Celní správa České republiky díky vstupu do Evropské unie 

prošla několika různými změnami. Například prošla organizačními změnami a komplikovaným 

procesem transformace. Také ukončila pravidelné kontroly, které prováděla na hraničních 

přechodech a byly jí k původním činnostem přiděleny nové kompetence. Dokonce došlo 

k  zániku hraničních celních úřadů, avšak výjimkou jsou letiště mezinárodního typu, jako je 

například Letiště Václava Havla (Praha Ruzyně). Orgány celní správy jsou činné v trestním 

řízení a to v případě, že předmětem určitého trestního řízení jsou vybrané trestné činy. A to ze 

sféry daní, cel, neoprávněného nakládání s nebezpečnými odpady, s radioaktivním materiálem, 

ale také porušování průmyslových práv, autorského práva, práva k ochranné známce a mnoho 

dalších. Celní správa je aktivní v boji proti pirátství a padělání. K tomu využívá pravomocí, 

které vycházejí jak z národní, tak z evropské legislativy. Orgány celní správy mají oprávnění 

zasáhnout vůči zboží, jež porušuje práva duševního vlastnictví a tím tak umožnit vlastníkům 

těchto práv ochranu (Celní správa ČR, [online]).  
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 V následující tabulce jsou uvedeny údaje ze statistiky Celní správy České republiky. 

Tyto údaje jsou spjaty s kontrolní činností celních orgánů v oblasti práv duševního vlastnictví. 

V tabulce jsou uvedeny vybrané typy zboží (příloha č. 4). 

4.2.3 Statistiky v letech 2011 - 2014 – vnitřní trh 

ROK 

Oblečení (určené 

k okamžitému 

nošení) 

CD, DVD 
Parfémy a 

kosmetika 
Hodinky 

Celková škoda způsobená 

vlastníkům práv/ Kč za daný 

rok 

2011 197 335 152 Kč 52 545 720 Kč 13 568 732 Kč 186 864 773 Kč 814 231 550 Kč 

2012 145 138 595 Kč 47 321 600 Kč 8 874 796 Kč 
2 343 298 956 

Kč 
2 867 072 498 Kč 

2013 364 570 967 Kč 39 776 700 Kč 8 418 240 Kč 91 765 088 Kč 828 066 905 Kč 

2014 53 920 413 Kč 18 910 650 Kč 6 565 665 Kč 96 657 895 Kč 341 617 948 Kč 

Zdroj: http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Stranky/dusevni-vlastnictvi.aspx 

Například v roce 2012 zabavily celní orgány 21 798 ks hodinek, přičemž škoda, kterou 

toto zabavené zboží způsobilo vlastníkům práv, činila v daném roce neuvěřitelných 2 343 298 

956 Kč. V roce 2013 zabavily celní orgány 497 809 ks zboží a celková škoda způsobená tímto 

zbožím vlastníkům práv činila 828 066 905 Kč, oproti tomu v následujícím roce zabavily celní 

orgány zhruba o polovinu míň zboží (229 172 ks) a jeho celková škoda činila 341 617 948 Kč. 

Jak je z tabulky patrné, hodnota zabaveného zboží klesá, není však ze statistik celní správy 

jasné, zda je to podmíněno častými kontrolami nebo naopak nedostatečnou aktivitou orgánů. 

Mezi podstatné nástroje v boji proti porušování práv k ochranné známce je Česká 

obchodní inspekce, která je podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. ČOI je rozčleněna 

na ústřední inspektorát, kterému jsou podřízeny inspektoráty, jež sídlí v krajských městech 

(ČOI, [online]).  

Jejím hlavní úkolem je kontrola a dozor nad PO a FO, které dodávají či prodávají na 

vnitřním trhu výrobky a zboží, poskytují služby či vyvíjejí na vnitřním trhu jinou podobnou 

činnost, provozují tržnice (tržiště) nebo poskytují spotřebitelský úvěr. A to v případech, kdy 

tento dozor podle zvláštních právních předpisů nevykonává jiný správní úřad (ČOI, [online]). 

V následující tabulce jsou uvedeny kontroly prodeje výrobků či služeb, jež porušují 

některá práva duševního vlastnictví, které prováděla Česká obchodní inspekce v letech 2009 až 

2014. 

http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Stranky/dusevni-vlastnictvi.aspx
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4.2.3 Kontroly ČOI v oblasti porušování práv duševního vlastnictví. Zdroj: http://www.coi.cz/cz/o-coi/vyrocni-

zpravy/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-coi/ 

Stejně jako v předchozích letech bylo sledování zaměřeno na problematiky užívání 

nekalých obchodních praktik, která tkví v nabídce a prodeji výrobků či služeb, jež porušují 

určitá práva duševního vlastnictví a to včetně skladování těchto výrobků. Předmětem kontroly 

byly formy prodeje a to včetně zboží, které je nabízeno skrze prostředky komunikace na dálku. 

Což je prostor, kam se přesunula nabídka výrobků či služeb, jež porušují určitá práva duševního 

vlastnictví ze stánkového prodeje. Tato forma prodeje je nový trend a jak je uvedeno ve Výroční 

zprávě ČOI, praktiky, jež nejsou dostatečně pokryty současnou legislativou, se budou řešit v 

následujícím období. Jak jde v tabulce vidět, oproti roku 2013 došlo v roce 2014 k mírnému 

zvýšení kontrol a počtu porušení předpisů, jež jsou v dozorové pravomoci České obchodní 

inspekce, včetně užití nekalých obchodních praktik spojené s prodejem rozmnoženin a padělků 

(ČOI, [online]). 

http://www.coi.cz/cz/o-coi/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-coi/
http://www.coi.cz/cz/o-coi/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-coi/
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Jak již bylo v předchozích odstavcích zmíněno, veřejnost vnímá kontroly pověřených 

orgánů za významné a účinné. Proto by se mohly dané orgány dohodnout na častějších 

společných kontrolách, vytvořit projekty, které by mohly zamezit porušování práv duševního 

vlastnictví, či podpořit informovanost veřejnosti určitými akcemi. A to nejen Česká obchodní 

inspekce, Celní správa a Úřad průmyslového vlastnictví, ale také ostatní úřady jako Česká 

inspekce životního prostředí či živnostenské úřady, Policie ČR, atd. 

Dalším návrhem na opatření by mohla být podpora projektu Humanita, který probíhá 

od roku 2011 a jeho zakladatelem je Červený kříž. Daný projekt využívá pro humanitární účely 

zabavené zboží. Právě podpora tohoto projektu a vytvoření projektů s podobným zaměřením 

by mohla být pro společnost prospěšnější, než likvidace zabaveného zboží. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byla charakteristika práv k ochranné známce, a jaká plyne 

odpovědnost z porušování těchto práv. Návrhy na opatření proti porušování práv k ochranné 

známce byly také součástí cíle bakalářské práce. 

První část bakalářské práce je věnována významu a úloze ochranné známky v ekonomickém 

prostředí. Dále se věnuje podrobnému popisu ochranné známky, jejím druhům a funkcím. Ke 

konci je první kapitola věnována národní ochranné známce a věci s ní spojené. 

Druhá část je zaměřena na ochrannou známku, jak z pohledu trestního, tak z pohledu 

civilního práva. Druhá kapitola je dále zaměřena na důsledky porušování práv k ochranné 

známce, které jsou uvedeny v § 268 trestního zákoníku a jaké jsou skutkové podstaty těchto 

trestných činů. Také obsahuje vymezení pojmů, jako je neoprávněná a zaměnitelná ochranná 

známka, uvedení do oběhu či je zde uveden statistický přehled způsobených škod v důsledku 

porušování práv k ochranné známce, který byl získán z internetových stránek Policie ČR.  

Poslední část práce byla především věnována analýze dotazníku, prostřednictvím kterého 

se zjišťovala informovanost veřejnosti ohledně ochranné známky, příčin porušování práv k 

ochranné známce, jak vnímají padělky, působnost pověřených orgánů a co by respondenti 

navrhovali na opatření proti porušování těchto práv. A také na konstrukci případných návrhů 

na opatření proti porušování práv k ochranné známce. Dále je třetí část zaměřena na pověřené 

orgány, jež dohlížejí na práva k průmyslovému vlastnictví a jak bojují s porušování práv k 

ochranné známce. 

Domnívám se, že cíle bakalářské práce byly splněny a to jak z pohledu vymezení významu 

a úlohy ochranné známky, tak z pohledu vymezení trestního a civilního práva v oblasti ochranné 

známky a důsledků, které plynou z porušení těchto práv. Stěžejní část bakalářské práce byla 

praktická část, kde byla díky dotazníkovému šetření zjištěna informovanost veřejnosti, jak 

vnímají ochrannou známku a působnost pověřených orgánů. Pomocí dotazníku, byly následně 

vytvořeny návrhy na opatření, které byly shrnuty do tří skupin a to Úprava legislativy, Lepší 

informovanost, jak ze strany spotřebitelů, tak ze strany výrobců a poslední skupinou jsou 

Kontroly pověřených orgánů a jejich vzájemná spolupráce. 

Myslím si, že by mohly zmíněné návrhy na opatření dopomoci, aspoň k mírnému snížení 

porušování práv k ochranné známce. 
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