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K zamyšlení …
• „Nejcennější evropskou značkou je výrobce luxusního zboží Louis
Vuitton, v České republice je to loterijní firma Sazka. Informoval o
tom ve středu na svých internetových stránkách rakouský European
Brand Institute (EBI) s odvoláním na svou studii eurobrand 2010.
• Hodnota značky Sazka klesla v tomto roce podle EBI na 413 milionů
eur (10,15 miliardy korun), což představuje sedmiprocentní pokles.
Ještě vloni přitom dosahovala hodnoty 444 milionů eur (10,91
miliardy korun).“
•

Citováno dle: Vandrovec, D.: Nejcenější českou značkou je Sazka, hodnota firmy však klesla o 10
miliard. *

•
•
•

Vpravo nahoře: OZ č.spisu 54061 (ÚPV)
(reg.od 19.02.1985)
Vpravo dole: Označení uváděné u cit.článku

•
•

Poznámka: Nejstarší známka SAZKA (slovní, č.s.37558 ÚPV)
Byla registrována od 25.05.1966 (do 25.05.1996), tj. již zanikla

•
•

Hodnota známky uváděná dle: European Brand Institute (EBI): eurobrand 2010. studie.
* Zdroj: http://www.nasepenize.cz/nejcenejsi-ceskou-znackou-je-sazka-hodnota-firmy-vsak-klesla-o-10miliard-7633 [cit.dne 05.01.2011]

Duševní statky

Podstata duševních statků. Nehmotné věci.
2 základní vlastnosti (dle Trollera)
• Efemérní materializace – duševní statek potřebuje
nosič, je obdobně umělou konstrukcí jako právnické
osoby
• Potenciální ubiquita – možná všudypřítomnost –
duševní statek se nevyčerpává užíváním, může být
na více místech současně
Některé duševní statky – např. ochranná známka mohou být užívány fakticky (např. známka na
výrobku) nebo fiktivně (v reklamě)
CZ:2014 – ochranná známka je nehmotná věc (srv. §
496/2 NOZ)

Pojem ochranné známky,
historie a prameny práva

Ochranná známka č. 2046, z roku 1936,
Již zaniklá

Světová historie úpravy ochranných známek
• 1883: Pařížská úmluva na ochranu
průmyslového vlastnictví ze dne 20. března
1883, (revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne
2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června
1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967)

• 1891: Madridská dohoda o mezinárodním
zápisu továrních nebo obchodních známek ze
dne 14. dubna 1891, (revidovaná v Bruselu dne 14. prosince

1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v
Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu
dne 14. července 1967,)

• 1957: Niceská úmluva o mezinárodním třídění
výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze
dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července
1967 a v Ženevě dne 13. května 1977,

• 1989: Protokol k Madridské dohodě o
mezinárodním zápisu ochranných známek
sjednaný v Madridu dne 27. června 1989,
• 1993: Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20.
prosince 1993 o ochranné známce Společenství, Nařízení Rady

Evropských společenství č. 3288/1994 z 22. prosince 1994, kterým se mění
nařízení č. 40/94.

• 2009: Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne
26.února 2009 o ochranné známce Společenství

Tuzemská historie
• císařský patent č. 230/1858 ř. z. , o ochraně průmyslových známek
•

císařský patent č. 237/1858 ř. z. , o ochraně vzorků a modelů pro průmyslové výrobky,

• zákon č. 19/1890 ř. z. , o ochraně známek,
• nařízení č. 107.709/1907 K. M. (uh. m. obchodu), o právní ochraně
vzorků průmyslových a jejich zapisování do rejstříku,
• vládní nařízení č. 30/1933 Sb. , o dokladech, kterých je třeba k
průkazu prioritního práva při přihláškách známek,
• vládní nařízení č. 31/1933 Sb. , o dokladech, kterých je třeba k
průkazu prioritního práva při přihláškách vzorů a modelů,
• vládní nařízení č. 204/1933 Sb. , o otiscích a štočcích ochranných
známek,
•
•

Vpravo: Nejstarší česká ochranná známka (23.04.1859).
Č.spisu u ÚPV: 6649. Stále platná, obnovená do 14.06.2020

Tuzemská historie
• Zákon č. 8/1952 Sb. , o ochranných známkách
a chráněných vzorech,
• Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných
známkách
• Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných
známkách
• Zákon č.441/2003 Sb., o ochranných
známkách

Pojem známky podle Z 19/1890 ř.z. (poslední
účinné znění – v ČSR od vzniku)
• Známkami rozumějí se v tomto zákoně zvláštní
značky, které k tomu slouží, aby výrobky a zboží
k obchodnímu obratu určené od jiných výrobků a
zboží stejného druhu rozlišovaly (obrazy
jinotajné, šifry, vignety a pod.).
• Při posuzování, zdali některá značka jest k tomu
způsobilá, budiž přihlédáno ke všem skutkovým
okolnostem, zejména k době užívání značky, podle
pojetí zúčastněných kruhů obchodních.
•
•
•

Vpravo: Ochranná známka 18444, z roku 1899, zaniklá
Pozn. Známka URQUELL, č. spisu 6054, z r.1916,
Je stále platná

Současnost
prameny známkového práva

Současné prameny práva - zdroje
• Vnitrostátní
• Mezinárodní
• Komunitární (EU)

Mezinárodní prameny práva
• Mezinárodní:
– Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového
vlastnictví
– Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních
známek + Dodatkový protokol
– Nicejská dohoda o mezinárodním třídění pro účely
zápisu ochr.známek
– Vídeňská dohoda o třídění obrazových prvků
– Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu
vlastnictví (TRIPS) – viz. V 191/1995 Sb.

Vnitrostátní prameny práva
• Vnitrostátní:
– Zákon 441/2003 Sb., o ochranných známkách
– Vyhláška 97/2004 Sb.,
– Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník - § 496 an.
(věci), § 2358 an. (licenční smlouva)
– Správní řád
– Zákon o správních poplatcích

Komunitární prameny práva
• Komunitární (ES):
– Nařízení Rady ES 207/2009, ze dne 26.02.2009 o
ochranné známce Společenství. Vstup v platnost
13.04.2009
– Směrnice 2008/95/ES, kterou se sbližují právní
předpisy členských států o ochranných známkách
– (Zrušeno: Nařízení Rady ES 40/94)

Pojem ochranné známky
a ochrana známek na území
České republiky

Pojem ochranné známky - současnost
• za podmínek stanovených zákonem 441/2003 Sb.
• jakékoliv označení schopné grafického znázornění,
zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby,
písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal,
• pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky
nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb
jiné osoby

Výluky z ochrany - NEZPŮSOBILÁ OZNAČENÍ- § 4 ZOZ
Veřejnoprávní překážky
• Označení neschopné
znázornění,
• Označení bez rozlišovací
způsobilosti,
• Výlučně z údajů o
hmotnosti, jakosti …
• Výlučně obvyklá označení
• Výlučně tvořené tvarem,
který je předurčen
výrobkem
• Označení v rozporu s
dobrými mravy nebo
veřejným pořádkem
• Označení, u něhož je zjevné,
že přihláška OZ nebyla
podána v dobré víře

• Klamavé o povaze či jakosti
• Přihlašované pro
víno/lihoviny, obsahující
zeměpisný údaj, aniž by
měly skutečně takový
zeměpisný původ,
• Označení požívající ochrany
podle 6ter PUÚ bez
souhlasu příslušného
orgánu
• Jiné znaky, emblémy a erby
• Obsahující znak vysoké
symbolické hodnoty,
zejména náboženský
symbol
• Jehož užívání se příčí
ustanovení jiného právního
předpisu

Úřední značky – označení podle 6ter
PUÚ (výluka ze zápisu OZ) - příklady
•

Úřední značky (např. puncovní)CZ2 (značka platiny)

•

Exportní značky – MD12 (exportní
alkohol)

•

Certifikační úřední – CU7 (rum)

•

Úřední jiná značka IS15
(informační služby turistické)

… Úřední značky – označení podle 6ter PUÚ (výluka ze zápisu OZ) - příklady

• DK15 (sýry)

• MD8

• SG4 (certifikace) – úřední
značka

• FR2

ZNAKY

… Úřední značky – označení podle 6ter PUÚ (výluka ze zápisu OZ) - příklady

• QO60 (OSN)

• EP14

• QO905 (Mezinárodní soudní
tribunál)

• QO847

ZKRATKY

(MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ) – označení podle 6ter PUÚ (výluka ze zápisu

OZ) - příklady

•
•
•
•
•
•
•

WIPO, OMPI
RVHP
EEC
UNHCR
ALPSKA KONVENCIJA
INTELSAT, ARABSAT
INTERPOL

ERBY …– označení podle 6ter PUÚ (výluka ze zápisu OZ) - příklady

VLAJKY

…– označení podle 6ter PUÚ (výluka ze zápisu OZ) - příklady

NÁZVY

… Úřední – označení podle 6ter PUÚ (výluka ze zápisu OZ) - příklady

• INTERNATIONAL MONETARY FUND
• COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE
ATOMIQUE (EURATOM)
• OFFICE AFRICAIN ET MALGACHE DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
• Finland-EFTA Association
• WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
• EUROPEAN PATENT OFFICE
• RADA WZAJEMNEI POMOCY GOSPODARCZEJ
• ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
• NORTH ATLANTIC SALMON CONSERVATION
ORGANIZATION
• EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
• INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
• COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN

STÁTNÍ ZNAKY A JIM NA ROVEŇ POSTAVENÉ
označení podle 6ter PUÚ (výluka ze zápisu OZ) - příklady
•

US71 (velká pečeť státu Delaware)

US43 (NASA)

•

•

CH17 Švýcarsko
•

KR12 (státní znak Jižní Korea)

•

SK6 (státní znak Slovensko)

MT11 Malta

PODMÍNKY ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY -

Prokázání získání rozlišovací způsobilosti (relativně nezpůsobilého označení)

§ 5 ZOZ – pokud prokáže, že označení užíváním
získalo rozlišovací způsobilost ve vztahu k
přihlašovateli a konkrétním výrobkům
• Lhůta není v současném ZOZ upravena.
• Týká se označení
• b) které nemá rozlišovací způsobilost,
• c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které
slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu,
hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků
nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich
vlastností,
• d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se
staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých
obchodních zvyklostech,

Překážka pro označení shodné se starší známkou §6

• Do rejstříku se nezapíše označení, pokud je
shodné se starší ochrannou známkou, která je
přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či
přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to
neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší
ochranné známky udělí písemný souhlas k
zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.

STARŠÍ PRÁVA - Označení nezapisované z

důvodu podaných námitek, jimž bylo vyhověno §7
ZOZ
• Starší ochranná známka –
podobnost známky či seznamu
výrobků/služeb, riziko
zaměnitelnosti spotřebitelem,
• Starší známka s dobrým
jménem, pokud by nová
nepoctivě těžila,
• Starší všeobecně známá
známka, pravděpodobnost
asociace či by ukazovalo na
vztah mezi majiteli,
• Starší ochranná známka
Společenství s dobrým
jménem, pokud by nová
nepoctivě těžila,

• Starší známka v jiné zemi PUÚ
nebo WTO, pokud přihláška
byla podána o své vůli
obstaravatelem bez souhlasu
vlastníka a bez důvodu,
• Nezapsané označení (starší),
zaměnitelnost,
• Jméno a příjmení, případně
právo na ochranu osobnosti
(pokud by bylo dotčeno),
• Starší právo z jiné
průmyslového vlastnictví,
• Autorské dílo, pokud může být
dotčeno přihlášenou známkou,
• Pokud přihláška nebyla
podána v dobré víře (námitky
toho, kdo může být přihláškou
dotčen)

Ochrana známek
na území České republiky

Ochrana známek na území ČR
Princip teritoriality
• Vnitrostátní známka – národní zápis, ÚPV
• Mezinárodní známka s účinky pro (CZ) –
tzv. Madridský zápis, WIPO Ženeva
• Známka Společenství – OHIM Alicante
• Všeobecně známá známka (6bis PUÚ, i
nezapsaná).

Vnitrostátní známka
• Známka zapsaná v rejstříku ochranných
známek u Úřadu průmyslového vlastnictví
• Ochrana poskytovaná na území ČR

Mezinárodní zápis s účinky pro ČR
• ČR je smluvním státem Madridské dohody o
mezinárodním zápisu továrních známek, nikoliv
dodatkového Protokolu
• Smluvní státy tvoří zvláštní Unii
• Zápis v jiné zemi M.dohody je podmíněn zápisem
v zemi původu
• Žádost o mezinárodní zápis se podává u národního
úřadu, ten vyhotoví přihlášku a odešle WIPO
(OMPI) – Světová organizace duševního vlastnictví
se sídlem v Ženevě

Mezinárodní zápis s účinky pro ČR
• Obdobně i z jiných členských zemí Unie
• Vyobrazení mez.známky 504538. Země původu DT (NSR do
03.10.1990). Vlastník: MONTBLANC-SIMPLO GmbH. Chráněna
aktuálně v těchto teritoriích: AM - AT - BA - BG - BX - BY - CH - CZ -

DE - DZ - EG - ES - FR - HR - HU - IT - KG - KP - LI - MA - MC - MD MN - PT - RO - RS - RU - SD - SI - SK - SM - TJ - UA - VN

(Komunitární) známka Společenství
• Známka Společenství se zapisuje do rejstříku
známek Společenství u Úřadu pro
harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) ve
sídlem v Alicante
• Ochrana vyplývá na území ČR z členství v
EU, kromě toho ji upravuje i ZOZ

Všeobecně známá známka
• ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového
vlastnictví (dále jen "Pařížská úmluva") 3) a
• článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního
vlastnictví . 4) (viz Sdělení MZV 191/1995 Sb.)

• Ochrana poskytována bez ohledu na zápis
(nezapsané známce), pokud je všeobecně známa –
známka známá podstatné části potenciální
relevantní veřejnosti (volně dle Horáček/Čada,

Hajn s.349, dle Společného doporučení týkajícího
se ustanovení o všeobecně známých známkách)

• Ochrana v okruhu výrobků a služeb, u kterých je
dána všeobecná známost (prokazuje se)

Pařížská unijní úmluva – čl. 6bis
• (1) Unijní země se zavazují, buď z úřední povinnosti, jestliže to
zákonodárství země dovoluje, nebo na žádost zájemce, že odmítnou nebo
zruší zápis a zakáží užívání tovární nebo obchodní známky, která je
reprodukcí, napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se
známkou, o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo
užívání je tam všeobecně známo, že je již známkou osoby oprávněné
požívat výhod této Úmluvy a užívanou pro stejné nebo podobné
výrobky. Stejně je tomu, jestliže podstatná část známky je reprodukcí
takové známky obecně známé, nebo napodobením, jež je s to způsobit
záměnu s ní.
• (2) Pro domáhání se výmazu takové známky je povolena lhůta nejméně 5 let
od dne zápisu. Unijní země mohou stanovit lhůtu, ve které se lze domáhat
zákazu užívání.
• (3) Pro domáhání se výmazu nebo zákazu užívání známek
zapsaných nebo užívaných ve zlém úmyslu se lhůta nestanoví.

Čl.16 Dohody o obchodních aspektech
duševního vlastnictví (TRIPS)

• 1. Majitel zapsané ochranné známky bude mít výlučné právo zabránit všem třetím
stranám, které nemají souhlas majitele, aby při obchodní činnosti užívaly shodná
nebo podobná označení pro zboží nebo služby, které jsou stejné nebo podobné těm,
pro které byla zapsána ochranná známka, jestliže by takové užívání mělo za
následek pravděpodobnost záměny. V případě užívání shodného označení pro
shodné zboží nebo služby se bude pravděpodobnost záměny předpokládat. Výše
uvedená práva nebudou na úkor existujícím dřívějším právům, ani nebudou mít
vliv na možnost Členů poskytovat práva na základě užívání.
•

2. Článek 6 bis Pařížské úmluvy (1967) se použije mutatis mutandis na služby. Při určování,
zda je ochranná známka všeobecně známá, bude Člen brát zřetel na to, zda je ochranná
známka známa v příslušném okruhu veřejnosti, včetně známosti u dotyčného Člena, získané
jako důsledek propagace této ochranné známky.

• 3. Článek 6 bis Pařížské úmluvy (1967) se použije mutatis mutandis na
zboží a služby, které nejsou podobné těm, pro které byla ochranná známka
zapsána za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k
tomuto zboží nebo službám by ukazovalo na vztah mezi tímto zbožím
nebo službami a majitelem zapsané ochranné známky, a za předpokladu, že
zájmy majitele zapsané ochranné známky by pravděpodobně takovým
užíváním byly poškozeny.

Další
kategorizace
ochranný známek

Další kategorizace známek
• Druh známky:
– Slovní, slovní grafická, obrazová, kombinovaná,
prostorová, tvořená výlučně barvou

• Kvalita známky:
- obecná, všeobecně známá, známka s dobrým jménem

• Provedení známky:
– Černobílé, barevné

• Vlastnictví známky:
– Individuální, kolektivní

• Dle funkce:
– Obecná - rozlišující, garanční, certifikační.

Význam kategorizace
• Druh známky, její provedení určují
skutečnou míru ochrany proti jiným
známkám
• Individuální a kolektivní známka určuje
způsob možného užívání

Známka slovní
• Poskytuje ochranu
proti jakýmkoliv jiným
zaměnitelným
známkám bez ohledu
na jejich druh či
provedení.
• Vždy však v rozsahu
seznamu výrobků a
služeb (obdobně i u
jiných druhů známek
…)

• MICROSOFT
• PEPSI-COLA

Známka slovní grafická
• Obdobně jako slovní
známka, použité písmo je
ovšem rozlišujícím prvkem
• V případě konfliktů 2
známek může být
podobnost písma důvodem
pro posouzení
zaměnitelnosti

Známka obrazová
• Tvořená pouze
obrazovým motivem,
bez slovního prvku
• Obrazové prvky jsou
mezinárodně
kategorizované
(Vídeňská dohoda)

Známka kombinovaná
• Má slovní i grafické
prvky

• Pozn. Známka
TCHECOMALT
(O16794) je již zaniklá

Známka prostorová
• 3D známka

Známka tvořená výlučně barvou
Známka CTM 31336,
• Ochrana je poskytována
Kraft Food Schweiz
proti zaměnitelné barvě
Holding GmbH
• Je důležité přesné vymezení ->
barev v rozmezní od – do s
uvedením příslušného
vzorníku

Známka CTM 13367, BP p.l.c.

Známka CTM 212753,
Deutsche Telekom AG

První barevná známka Společenství

Známka tvořená vůní
• Dosud pouze jeden
případ, a to jako
známka Společenství.
• Již zaniklá
• CTM 000428870
• (28) tennis balls
• Description: The mark
consists of the smell of
fresh cut grass applied
to the product..
• Všechny ostatní přihlášky
(CTM, 6ks) zamítnuty

THE SMELL
OF FRESH
CUT GRASS

Známka zvuková (CTM)
• CTM (1040955), Nokia

• CTM (4550117), Allianz SE

• WIPO-EM (856724), WWFWorld Wide Fund For Nature

Známka hologram
•

WIPO-CZ (800318), PRODUTTORI
ITALIANI TESSUTO|FILO DI
SCOZIA ALTA QUALITA

•

CTM (2559144), Eve Holdings Inc.

Známka ostatní (např. CTM 1968403)

Známka individuální a kolektivní
Individuální známka
•

Ochranná známka individuálního
přihlašovatele / majitele
• Majitel může licencovat třetím
osobám, známku může zastavit
• Majitel může převést na třetí osobu
___________________________________

Kolektivní známky
•

O-56356

•

O-58018

•

CTM 1123199

•

O-64428

•

WIPO-CZ 608071

Kolektivní známka
•

ochranná známka, která je takto
označena již při podání přihlášky a která
je způsobilá rozlišovat výrobky nebo
služby členů či společníků právnické
osoby nebo účastníků sdružení od
výrobků nebo služeb jiných osob.

Černobílé a barevné známky

Všeobecně známé známky

Proslulé známky (Z 174/88 Sb.)

Známka s dobrým jménem (cit. Dův.zprávy)
• Dobré jméno (dobrá pověst,
renomé) je u ochranné známky
vyjádřením toho, že veřejnost
známku v důsledku jejího
užívání zná a spojuje ji s
dobrými vlastnostmi, které od
výrobků nebo služeb takto
označenými očekává, a věnuje
jí svou důvěru.
• Tato skutečnost má za
následek zvýšení hodnoty
takové známky.
• Známka s dobrým jménem
(dobrou pověstí, renomé) je
známkou natolik silnou, že
odlišuje jejího vlastníka od
jiných osob bez omezení na
určitý druh zboží nebo
služeb, a to i v tom případě,
není-li zapsána.

• Známka s dobrým jménem
tedy může být jak ochrannou
známkou formálně
registrovanou, tak známkou
všeobecně známou. V tomto
směru v souvislosti se
zavedením ochranné známky s
dobrým jménem se zúžilo
vymezení pojmu všeobecně
známé známky.
• Všeobecně známou známkou
může být podle nového zákona
takové označení, které svou
ochranu získalo nikoli zápisem
do rejstříku, ale získáním své
všeobecné známosti.

Všeobecně známá známky (cit.z dův.zprávy)
• Na rozdíl od dosavadní právní
úpravy (Z 137/1995 Sb.) není
nadále všeobecně známá
známka automaticky
chráněna pro všechny výrobky
a služby, nýbrž jen pro ty z
nich, pro které se stala v
příslušném okruhu veřejnosti
všeobecně známou;
• to však nebrání, aby ochrana byla
rozšířena na všechny výrobky a
služby za předpokladu, že
všeobecně známá známka získala
dobré jméno, tj. stala se
významnou ve veřejnosti tak, že
užívání pozdějšího označení bez
řádného důvodu by nepoctivě
těžilo z dobrého jména všeobecně
známé známky.

• Na základě získání dobrého
jména ochranné známky lze
namítat proti zápisu pozdější
přihlašované ochranné známky
bez ohledu na to, zda je taková
známka zapsána pro stejné
nebo podobné výrobky nebo
služby, pokud užívání
přihlašované ochranné známky by
nepoctivě těžilo z rozlišovací
způsobilosti nebo dobrého jména
dřívější ochranné známky nebo jim
bylo na újmu.

Rozlišení ochranných známek
Známka (prostá)
•Ochrana jen v
rozsahu
zapsaného
seznamu výrobků
a služeb

Známka
všeobecně známá
•Ochrana bez
ohledu na
formální zápis
nebo jeho rozsah,
ale jen v rozsahu
materiální
všeobecné
známosti u
veřejnosti

Známka
s dobrým jménem
•Ochrana bez
ohledu na zápis
(zapsané i
nezapsané),
Ochrana „proti
všem“

Zápis
(národní) ochranné známky
– řízení vedené u Úřadu průmyslového
vlastnictví

Zápis vnitrostátní známky
• Správní řízení, vedené Úřadem
průmyslového vlastnictví v Praze,
• Zahajuje se na návrh – přihláška
• Lze rozlišovat několik stadií řízení

Diagram
Přihláška ochranné známky

Formální průzkum:
Obsah přihlášky, zaplacení poplatku …

Věcný průzkum:
Může být přihlášené označení ochrannou známkou?
Má rozlišovací způsobilost?
Není shodné se starší známkou???

Zamítnutí přihlášky
z formálních důvodů

Zveřejnění
zamítnutí ve Věstníku

Je způsobilé být známkou
(má rozlišovací způsobilost).
Nebrání nepřekonatelná překážka
Nemá rozlišovací způsobilosti
(je obecně neschopné rozlišit)
Lhůta pro prokázání získání
Rozlišovací způsobilosti užíváním

Zveřejnění přihlášky
Ve Věstníku ÚPV

Přihlašovatel prokáže

Neprokáže. NEG.R.

I. Přihláška ochranné známky
• Přihlášku ochranné známky může podat
kdokoliv – tuzemská i zahraniční osoba,
• Přihláška musí mít náležitosti podle prov.
předpisu: Identifikace navrhovatele, uvedení
druhu a provedení známky, seznam výrobků a
služeb (tříděných podle Nicejského třídění),
znění nebo vyobrazení známky
• Obligatorní přílohy
• Správní poplatek – základ (3 třídy): 5.000 Kč (Z
634/2004 Sb., příloha: položka 138)

Právo přednosti (právo priority)
• Podání přihlášky úřad vyznačí na příhlášce –
uvedení data, hodiny a minuty.
• Od tohoto okamžiku svědčí přihlašovateli
právo přednosti (právo priority) proti
později přihlášeným označením – je možné
jej uplatnit i při mezinárodních zápisech
• Pokud přihlašovatel uplatňuje právo
přednosti z PUÚ, pak jej musí uplatnit již v
přihlášce a doložit pak ve lhůtě 3 měsíců

II. Formální průzkum - § 21
• Úřad zkoumá náležitosti přihlášky, v
případě vady vyzve k odstranění ve lhůtě
(min 15 dnů)
• Není-li vada odstraněna, přihlášku odmítne
• V rámci tohoto průzkumu se odstraňují
rovněž vady spočívající v nedostatku příloh
• Rovněž je zkoumáno splnění poplatkové
povinnosti

Zveřejnění zamítnutí (ve. Částečného) ve
Věstníku ÚPV před zveřejněním

III. Věcný průzkum
• Úřad zkoumá splnění podmínky zápisné
způsobilosti přihlášeného označení
• Důvody pro odmítnutí ochrany jsou
uvedeny v § 4-7 ZOZ
• Nezpůsobilost - § 4 nebo §6 -> zamítnutní
přihlášky
• Možné rovněž částečné zamítnutí přihlášky,
pokud se důvod týká jen části

Veřejnoprávní překážky
• a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve
smyslu § 1, - např. označení není schopné
znázornění
• e) které je tvořeno výlučně tvarem, který
vyplývá z povahy samotného výrobku nebo
který je nezbytný pro dosažení technického
výsledku anebo který dává výrobku
podstatnou užitnou hodnotu,
•

• f) které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými
mravy,
• g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o
povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,
• h) přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné
označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný
původ,
• i) které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter
Pařížské úmluvy, 3) k jehož zápisu nebyl dán souhlas
příslušnými orgány, - erby, vlajky a jiné státní symboly

• j) které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v
článku 6ter Pařížské úmluvy, 3) jestliže jejich užití je
předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný
orgán dal souhlas k jeho zápisu, - Červený kříž, olympijské
logo nebo jiné logo
• k) které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména
náboženský symbol,
• l) jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu
nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou
republiku z mezinárodních smluv, - olympijské kruhy
• m) jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky (dále jen
"přihláška") nebyla podána v dobré víře.

Důvody, u kterých může přihlašovatel podat důkaz získání
rozlišovací způsobilosti podle § 5

• b) které nemá rozlišovací způsobilost,
• c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji,
které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti,
množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu
nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby
nebo k označení jiných jejich vlastností,
• d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji,
jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v
poctivých obchodních zvyklostech,

Označení shodné se starší známkou
• Pokud je označení shodné se starší známkou,
může být zapsáno jen tehdy, pokud k tomu
majitel starší známky udělil písemný souhlas
(§ 6)

IV.Zveřejnění přihlášky ve Věstníku ÚPV
•
•

Vydává ÚPV týdně, dostupný na adrese
http://www.upv.cz/cs/publikace/vestnik-upv.html

INID kódy

aneb jak číst a vyznat se ve Věstníku ÚPV

Diagram 2 (co a jak po zveřejnění)
Zveřejnění přihlášky
ve Věstníku ÚPV

Námitková lhůta
3 měsíce
od zveřejnění

Zveřejnění
zamítnutí

Námitkám vyhověno
= zamítnutí přihlášky
Rozklad podán

Námitky nepodány
= zápis známky
do rejstříku

Námitky podány

Rozklad
nepodán
Vyhověno

zamítnut

(r.zrušeno nebo změněno)

Námitky zamítnuty

ZÁPIS+Zveřejnění zápisu
ve Věstníku

Rozklad podán
Rozkladu vyhověno
(rozhodnutí zrušeno nebo změněno)

Rozklad nepodán

Rozklad zamítnut

Připomínky a námitky – 2 různé instituty
Připomínky - §24
• Může podat kdokoliv,
• Až do zápisu známky,
• Nestává se účastníkem
řízení, jen mu musí být
sdělen výsledek

Námitky - §25
• Jen majitel jiného práva
/známky, jména,
nezapsaného označení,
disponenta s
autorským dílem atp./
• Jen ve lhůtě 3 měsíce
od zveřejnění přihlášky
• Stává se účastníkem
řízení

Proč připomínky???
Cit. Důvodová zpráva Z 441/2003 Sb.
• Smyslem zavedení institutu
připomínek je kontrola
odborné veřejnosti nad
nárokovanými výlučnými
právy. Zároveň lze očekávat
pomoc veřejnosti při zjišťování
okolností, které mohou vést k
zamítnutí přihlášky ochranné
známky z absolutních důvodů;
připomínky se mohou týkat i
formálních vad přihlášky.

• Připomínky mají charakter
podnětu a osoba, která je
podala, se nestává účastníkem
řízení; tomu odpovídá i
neformálnost podání. Úřad
připomínkami není vázán, ale
pouze k nim přihlíží při
rozhodování o zápisu ochranné
známky. Návrhem je výslovně
vyloučeno podat připomínky z
námitkových důvodů podle § 7.
Pokud by zákon takovou
možnost připouštěl, docházelo
by k obcházení poplatkové
povinnosti, neboť podání
připomínek není - na rozdíl od
námitek - zpoplatněno.

Námitky
Úspěšně
uplatněné
námitky

Zpětvzetí námitek
popř. dohoda
namítatele s
•Rozhodnutí znamená
přihlašovatelem
•Zamítnutní přihlášky zápis přihlášeného
•Možnost opravného
prostředku
přihlašovatele rozklad

Zamítnutní
námitek

označení do rejstříku
•Možnost opravného
prostředku namítatele
- rozklad

•Zápis známky do
rejstříku

Rozhodnutí o námitkách
• Je možné napadnout rozkladem
• Konečné rozhodnutí předsedy ÚPV je
možné napadnout podle SŘS
• Rozhodnutí o námitkách proti zápisu
ochranné známky do rejstříku ochranných
známek není rozhodnutím správního orgánu o
věci soukromoprávní ve smyslu § 46 odst. 2 [§ 68
písm. b)] s. ř. s. O žalobě proti takovému
rozhodnutí je proto příslušný rozhodnout soud
ve správním soudnictví.

Soudní přezkum rozhodnutí předsedu ÚPV
• Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví
o zamítnutí přihlášky ochranné známky do
rejstříku ochranných známek není rozhodnutím
správního orgánu o věci soukromoprávní ve
smyslu § 46 odst. 2 [§ 68 písm. b)] s. ř. s. O
žalobě proti takovému rozhodnutí je proto
příslušný rozhodnout soud ve správním
soudnictví.

Zveřejnění zamítnutí přihlášky po zveřejnění

V. Zápis ochranné známky
• Zápisem do rejstříku ochranných známek vznikají
přihlašovateli všechna práva vlastníka známky
(účinky zápisu - §28)
• Zápis známky se zveřejňuje ve Věstníku ÚPV
• Ochranná doba je 10 let od podání přihlášky
• Obnova zápisu – nejdříve 12 měsíců před uplynutím
zápisu, nejpozději 6 měsíců po uplynutí ochranné
doby.
• Pokud není požádáno o obnovu, známka zanikne
• Dřívější karenční lhůtu již Z 441/2003 Sb., nezná

•

Vpravo: 3.strana výpisu
ochranné známky z rejstříku

•

Ilustrační fotografie dole:
Otto Ballon Mierny, MF
DNES,

Získáno:
http://ekonomika.idnes.cz/prijizdisvaty-martin-vinarska-trefa-docerneho-ftw/spotrebitel.asp?c=A091111_12874
11_spotrebitel_spi [cit. 11.11.09]

PROČ
ANEB PRÁVA VLASTNÍKA
OCHRANNÉ ZNÁMKY.
A NĚKTERÉ POVINNOSTI …

Práva vlastníka ochranné známky
• výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s
výrobky nebo službami, pro něž je chráněna
• Právo používat značku ®
• Pkd zákon nestanoví jinak, nikdo nesmí v obchodním
styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat –
1) známku, 2) označení podobné, 3) označení podobné
ochranné známce, která má dobré jméno v České
republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z
rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné
známky nebo jim bylo na újmu.
• Vlastník známky je v případě neoprávněného zásahu do
práv z ochranné známky oprávněn domáhat se u soudu
toho, aby porušení nebo ohrožení práva bylo zakázáno a
aby následky porušení byly odstraněny – Z 221/2006 Sb.

Ochranná doba 10 let, obnova zápisu a její zveřejnění

Zánik známky
v důsledku uplynutí ochranné doby (10 let)

Omezení práv či účinků známky
• Publikace v encyklopediích, slovnících a jiných dílech –
fair užití (vlastník právo žádat uvedení údaje o tom, že
se jedná o známku – nejpozději v dalším vydání) díla
(§9ZOZ)
• Ochrana jména, příjmení, názvu, obchodní firmy, adresy
- § 9/1 (vlastník známky povinen strpět)
• Údaje o druhu, jakosti, množství, účelu, zeměpisného
původu zboží či jiných vlastností – vlastník známky
povinen strpět
• označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby,
zejména u příslušenství nebo náhradních dílů, pokud
užívání je v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými
mravy a pravidly hospodářské soutěže – vlastník
známky povinen strpět
•

Vyobrazení známky OHIM 820050. Vlastník RENAULT s.a.s. Priorita od 27.02.1998

Povinnost strpět užívání staršího označení
• § 10/2 ZOZ: Vlastník ochranné známky je v obchodním styku
povinen strpět užívání shodného či podobného označení,
jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním
přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem
České republiky.
• Vazba m.j. na nekalou soutěž (upravena v §§ 2976 – 2989
NOZ)

Vyčerpání práv ze známky - §11
• Vyčerpání uvedením na trh v ČR/ES/trh Evropského
hospodářského prostoru - vlastníkem známky nebo s
jeho souhlasem,
• ledaže má oprávněné důvody zakázat pozdější obchodní
využití – zejména z důvodu změny stavu či povahy
výrobků po uvedení na trh (změna či zhoršení)

Spoluvlastnictví (individuální) známky § 18A ZOZ (od 1.1.2014)
• Spoluvlastníci – práva mezi nimi se řídí NOZ (ustanovení o
spoluvlastnictví)
• Není-li dohodnuto jinak, právo užívat známku má každý ze
spoluvlastníků
• Převod známky – třeba souhlasu všech spoluvlastníků. Převod
podílu na známce na jiného spoluvlastníka i bez souhlasu
ostatních. Převod podílu na třetí osobu , pokud žádný ze
spoluvlastníků nepřijme do 1 měsíce písemnou nabídku
převodu podílu.
• Není-li dohodnuto jinak, k uzavření licenční smlouvy třeba
souhlas všech spoluvlastníků
• Práva z porušení známky může uplatňovat každý
spoluvlastník sám

Převod známky
• Převod je možný v celém rozsahu zapsaných
výrobků a služeb, nebo i jen částečně
• Písemné oznámení a prohlášení obou stran
• Smlouva je účinná od zápisu do Rejstříku
• Zveřejňuje se ve Věstníku,

Zveřejnění převodu známky ve Věstníku

Licenční smlouva
• Dříve (do 31.12.2013) Uzavírala se podle ObZ, je-li mezi
podnikateli, týká-li se jejich podnikatelské činnosti a je to
zřejmé při vzniku vztahu (smlouvy). Jinak dle OZ.

• Od 1.1.2014 – dle NOZ
• Výhradní (výlučná), nevýhradní (nevýlučná)
• Věcně: pro plný rozsah výrobků a služeb
nebo jen pro částečný
• Licenční smlouva je účinná od zápisu licence
do rejstříku

Zápisy licenčních smluv

Jiná práva - § 17
• známka může být předmětem zástavního
práva, předmětem výkonu rozhodnutí či
exekuce a může být zahrnuta do konkurzní
podstaty v konkurzním řízení nebo do
seznamu majetku v řízení o vyrovnání.
• Zápis do Rejstříku do 1 měsíce od podání

Zrušení známky - § 31 (ex nunc) – neužívání
bez řádného důvodu, zdruhovění
Užívání známky – jak je
zapsána, nebo jen lišící se v
nepodstatných znacích.
Řízení zahájené na návrh třetí
osoby: (§ 31/1)
Důvody:
• Známka nebyla po
nepřetržitou dobu 5 let
řádně užívána pro výrobky
nebo služby, pro které je
zapsána, a pro neužívání
neexistují řádné důvody;

• známka se stala pro
výrobky nebo služby,
pro které je zapsána, v
důsledku činnosti
nebo nečinnosti svého
vlastníka, označením,
které je v obchodě
obvyklé – zdruhovění
známky

Zrušení – klamání veřejnosti, nekalá soutěž
• známka po dni jejího zápisu
v důsledku užívání svým
vlastníkem nebo s jeho
souhlasem pro výrobky
nebo služby, pro které byla
zapsána, může vést ke
klamání veřejnosti,
zejména pokud jde o
povahu, jakost nebo
zeměpisný původ těchto
výrobků nebo služeb.

§ 31/2: Po nekalosoutěžním
sporu:
• řízení zahájené na návrh
podaný do 6 měsíců od
právní moci soudního
rozhodnutí, podle něhož je
užití ochranné známky
nedovoleným soutěžním
jednáním,

Zrušení – částečné či úplné
• Vztahuje – li se důvod jen na část seznamu výrobků a
služeb, ÚPV zrušení jen v tomto rozsahu
• Jinak zcela

Prohlášení známky za neplatnou (ex tunc)
• Řízení na návrh nebo ex
offo (§ 32 ZOZ)
• Důvod – zápis v rozporu s §
4 nebo § 6 ZOZ
• Rovněž na návrh osoby
uvedené v § 7 ZOZ
• Existuje-li důvod neplatnosti
pouze ve vztahu k některým z
výrobků nebo služeb, pro které
byla ochranná známka
zapsána, je ochranná
známka prohlášena za
neplatnou pouze pro tyto
výrobky nebo služby.

Na ochrannou známku, která byla
prohlášena za neplatnou, se
hledí, jako by nikdy nebyla
zapsána.
Ochranná známka může být
prohlášena za neplatnou i poté,
co se jí vlastník vzdal nebo co
zanikla uplynutím doby
platnosti.

Návrh – zrušení/prohlášení za neplatnou § 34 ZOZ

Povinně
• Písemný
• Odůvodněný (nejen
tvrzený)
• Doložený důkazy
• Považuje se za
podaný až
zaplacením
správního poplatku

• Další náležitosti
podle prováděcí
vyhlášky
• Povinná výzva k
vyjádření vlastníka
známky.
• Pokud se vlastník
nevyjádří, ÚPV
rozhodne podle
obsahu spisu.

Účinky zrušení nebo prohlášení za neplatnou
• § 33 ZOZ
•
•
•

•

(1) Účinky zrušení nebo neplatnosti
ochranné známky se netýkají
a) rozhodnutí ve věci porušení práv z
ochranné známky, která nabyla právní
moci a byla vykonána před nabytím
právní moci rozhodnutí o zrušení nebo
neplatnosti ochranné známky,
b) smluv uzavřených před nabytím
právní moci rozhodnutí o zrušení nebo
neplatnosti ochranné známky v
rozsahu plnění poskytnutého na jejich
základě před nabytím právní moci
tohoto rozhodnutí; lze však požadovat
vrácení plnění poskytnutého na
základě smlouvy.

• Ustanovením § 33
odst.1 ZOZ není
dotčena
odpovědnost
vlastníka ochranné
známky za škodu
nebo bezdůvodné
obohacení.

Zveřejnění ve Věstníku ÚPV

Vzdání se známky (práv k ochr.známce)
Písemné prohlášení vlastníka známky o
vzdání se práv k ochranné známce –
částečné, úplné
• Nelze vzít zpět
• Zveřejňuje se ve Věstníku, zapisuje se do
Rejstříku
Písemné prohlášení o omezení rozsahu
ochrany ve vztahu k prvku ochranné
známky
• Nelze vzít zpět

• Literatura a zdroje uvedeny ve zkrácené
formě v textu.
• Další citace řádně provedeny na přednášce.

