


 

PRÁVNÍ SOUVISLOSTI               
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û Právo proti nekalé soutěži 
       jedním skutkem zásah do více práv (jednočinný 

souběh) 
 
û Soutěžitelé 
1.    umělci nebo vědci 
2.    výkonní umělci 
3.    vynálezci aj. techničtí tvůrci 
4.    zlepšovatelé 
5.    šlechtitelé aj. 

 
û Seskupení soutěžitelů 
       např. hudební soubor, patentové sdružení, sdružení 
       know how 
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û   Možný jednočinný skutkový souběh 
      s deliktem známkovým, autorským aj. 

û   Soukromoprávní delikt nekalé soutěže 

û   Generální klausule a zvláštní skutkové 

      podstaty 
                 o. z. 

  
případ  ð 
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starší nezapsané příznačné označení mléčné 
pomazánky LUČANKA 

v. 
mladší zapsaná ochranná známka  

LUČANKA pro mlékárenské výrobky 

 

Rozs. VS v Praze z 15. 2. 00 sp. zn. 3 Cmo 89/98. 
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û Právní monopoly  =  většina práv duševního vlastnictví 
     srv. jedinečnost autorského díla, právo přednosti 
     zápisných práv 
 
û  Zákaz zneužití dominantního postavení na trhu  
     např. odmítnutí přístupu uživatele k licenci k užití 
     hromadných předmětů kolektivní správy práv       
     srv. tržní sílu kolektivního správce majetkových práv 
     autorských nebo souvisejících 

 
û  Soudní ochrana soukromého práva 

û  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně 
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û Monopol 
1.    přirozený 
2.    právní, např. kolektivní správa autorských  
         práv nebo souvisejících práv 

 
û Soutěž 
1.    hospodářská 
2.    politická 
3.    ideová aj. 
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Intergram je soutěžitelem podle § 2 
odst. 1 zákona  

č. 143/2001 Sb.,  ochraně hospodářské 
soutěže  

a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších 

předpisů. 
 
 

Rozh. ÚOHS z 10. 3. 06 čj.: S 130/04-769/06-620 
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û Právní ochrana spotřebitele 
 

1. soukromoprávní 
2. veřejnoprávní 
např. před nekalými obchodními praktikami  
 
ð  práva na označení, právo proti nekalé soutěži  
         ï  nekalé obchodní praktiky vůči spotřebiteli 
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PŘÍKLADY PRÁV 

15 
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1. listy koky 
2. kolové ořechy 
3. cukrový sirup (dnes kukuřičný sirup s vysokým  
      obsahem fruktózy) 
4. kombinace sedmi tajných „přírodních chutí“ 
původně i kokain 
 
lékárník John Pemberton 
rukopis účetního Franka Robinsona 

17 



1. skutečnost konkurenčně významná 
2. určitelnost 
3. ocenitelnost 
4. běžná nedostupnost v příslušných obchodních  
      kruzích 
5. souvislost s obchodním závodem 
6. zajišťování utajení odpovídajícím způsobem 
      v zájmu vlastníka 
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P 
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û Vzhled výrobku nebo jeho části 
 
1.    novost 

2.    individuální povaha 

         D  celkový dojem  
               u informovaného uživatele 

24 



 

® 
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û Označení výrobků či služeb 

1.   schopnost grafického znázornění 

2.   rozlišovací způsobilost co do odlišení  
        výrobků či služeb jednoho původce 
        od výrobců či služeb jiné osoby 
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û Název území používaný k označení zboží 
pocházejícího z toho území 

1.   vlastnost zboží přičitatelná území 

2.   výroba, zpracování či příprava na tomto 

        území 

43 



û Československo  
     1923 – 1927  

     z. č. 5/24 Sb. z. a n., označování původu zboží 
     1927 – 1950 

    z. č. 111/27 Sb. z. a n., o ochraně proti nekalé soutěži 

     okrsková pojmenování: 

      1924      určité francouzské výrobky z vinné révy 
                    např. Cognac, Champagne, Armagnac 
 
      1936      Třeboňský kapr 
      1950      Olomoucké tvarůžky 
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foto 
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000045857094.mp3
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 zapsaná ochranná známka JINMA v CZ 
pro traktory a jejich český dovozce 

v. 
tovární značka (nezapsané označení) traktorů 

JINMA a český akreditovaný zástupce čínského 

výrobce – držitel osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla JINMA, typ JM-204 

z. č. 56/01 Sb., o podm. prov. vozidel na silničních komunik. 
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û   Předobraz  
ò 

nápad (vnuknutí, intuice) 
ò 

technická myšlenka 
ò 

technické řešení (výtvor) 
ò 

patent nebo užitný vzor  
124 
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û Absolutně 
chránitelná 
 

1. patentem na vynález 

2. užitným vzorem  
      na jiné technické 
      řešení 

û Absolutně 
nechránitelná 
 

1. nepatentovatelný 
vynález 

2. vzorově nechránitelné 
řešení 

132 



first to invent 
r 

first to use 

133 



1. novost světová absolutní 
                  r  stav techniky  =  vše, co bylo   

            zveřejněno před podáním přihlášky 
 
2. výsledek vynálezecké činnosti 
       inventive step 
                    r   vyplývání pro odborníka zřejmým 

            způsobem ze stavu techniky 

134 



3. průmyslová využitelnost 
 
      =   potencionální průmyslová výroba či jiná 
           využitelnost i v zemědělství a hospodářství 
           vůbec 
  
           např. sériovou výrobou lékařského přístroje 
 
r  přínosnost, prospěšnost, vhodnost 

135 
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1. novost světová absolutní 
      r   stav techniky  =  vše, co bylo zveřejněno 
             před podáním přihlášky   r   dobrodiní  ð  
           
2. přesah rámce pouhé odborné dovednosti 
      např. přesah pouhé záměny materiálu 
      E   výtvor 
      r   „vyšší“ úroveň patentovatelného výsledku 
              vynálezecké činnosti 

138 



û Předčasné  
    zveřejnění 

technického řešení J 
    6 měs. před podáním  
    přihlášky 
    E  není součástí       

stavu techniky bránící 
    novosti 
   E  dobrodiní zápisu  
                                  J 

û Předčasné zveřejnění    
vynálezu  L 

    kdykoli   

    E  je součástí stavu   
          techniky bránící  
          novosti    
     E  zamítnutí  
           přihlášky    L 
 

139 



3. průmyslová využitelnost 
 
      =   opakovaná využitelnost v hospodářské     
           činnosti  

           např. sériovou výrobou lékařského přístroje; 
           srv. „vzor“ a „užitnost“ 
 
r  přínosnost, prospěšnost, vhodnost 
 
 

140 



   Podniková dokumentace a prospekty 
jsou na závadu novosti užitného vzoru jen 
tehdy, 

   jestliže se o nich prokáže, že byly před 
prioritou přihlášky  

   přístupné neomezenému okruhu osob. 
     

         
        Jakl 183. 
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û Patent 
1. větší technická hodnota 
2. větší hospodářský význam 
3. delší doba ochrany (20 let) 
4. jistota trvání po věcném 

průzkumu přihlášky 
5. pomalejší udělení 
6. dražší 
7. složitější udělovací řízení 
8. světový rozsah mezinárodní 

ochrany 
9. lze na výrobní postupy  
       a biologické reprodukční 

materiály 

û Užitný vzor 
1. menší technická hodnota  
2. menší hospodářský význam 
3. kratší doba ochrany (10 let) 
4. nejistota trvání bez věcného 

průzkumu přihlášky 
5. rychlejší zápis 
6. levnější 
7. jednodušší zápisné řízení 
8. menší rozsah mezinárodní  

ochrany 
9. nelze na výrobní postupy 
        a biologické reprodukční 

materiály  
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û  Právo přednosti (priority) zapisovatelných 
práv 

    průmyslového vlastnictví k: 
ü  technickým výtvorům nebo označením 
      =  formální právo rejstříkové 
  
û  Význam v povaze technického výtvoru nebo    
     označení, která mohou být shodná, a přitom  
     na sobě nezávisle vzniklá; např. shodné 
     vynálezy nebo shodné známky služeb 

143 



û  Soustavy: 
 
ï                 first-to-file 

r 

first-to-invent 
 
 

144 



 
=  skupina přihlášek či patentů v různých  
    státech, do nichž vyúsťuje první patentová 
    přihláška v prvním státu, s unijním právem 
    přednosti do 12 měsíců 

    např. triadické patenty (EPO, USPTO, JPO)  

    na tentýž vynález téhož přihlašovatele  
    či původce 
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1. patentovaný nebo přihlášený vynález 
Ø zněním patentových nároků při výkladovém 
      použití i popisů a výkresů; 
      význaková část („… vyznačuje se tím, …“) 

2. průmyslový vzor 
Ø vyobrazením dle rejstříku průmyslových vzorů 
      (čelním, zadním, bočním, svrchním, spodním,  
      šikmým) 
D   zásada spolehlivosti vymezení rozsahu ochrany 

157 



158 



159 
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û Veřejný zájem na: 
Ø   spravedlivém 
Ø   přiměřeném 
Ø   rovnoprávném 
přístupu veřejnosti 
k technickým normám 
(na požívání veřejného 
blaha technické 
normalizace) 

û Soukromý zájem na: 
    soukromě patentovaném 

technickém řešení  
nezbytném k dodržení 
technické normy  

    M  patentová past   L 
    úmyslným skrýváním  
    přihlášky či patentu 
    při přijímání technických 
    norem 
      E  ex post zvýšení ceny 
      r  ex ante prohlášení 
              či závazek licence 

161 



• „patentová houština“ spojená s výrobkem  
    či výrobním postupem 
       E  hrozba zpomalení zlepšení z obavy  
            před patentovými spory 
 
• patentoví spekulanti („trollové“) 
    za účelem hrozeb žalobami s úmyslem 

dosáhnout předběžných opatření a licenčních 
plateb  

162 
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û Odrůdy všech rodů a druhů rostlin 
1.    novost          r prodej rozmnožovacího  
                                  či sklizeného materiálu 
2.    odlišnost od obecně známých odrůd,   
        např. zapsaných ve Státní odrůdové 
        knize 
3.    uniformita 
4.    stálost 

166 
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û  Letošní nové révové víno 
   
    Beaujolais Nouveau      F 
    Vino novello                   I 
    Svatomartinské              CZ 

    svátek sv. Martina 11. listopadu 

168 
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175 
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177 



178 



179 



û Dílo literární, jiné umělecké či vědecké 

1.    jedinečný výsledek duševní tvůrčí  
         činnosti 
2.    smysly vnímatelná vyjadřovací podoba 
3.    způsobilost k uměleckému nebo vědeckému 
         vnímání (způsobilost vyvolat dojem umění  
         či vědy)                          r    technický dojem 

180 



181 
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183 



1. architektonický návrh (skica či studie), a. z. 

ò 

2. dokumentace pro územní rozhodnutí 

3. projektová dokumentace pro stavební povolení 

4. prováděcí (realizační) dokumentace 
stav. z. 

184 



û Podoby (formy) vyjádření díla:             § 12/1 a. z. 

1. původní, např. architektonická skica 
2. odvozená (přeměněná): 
a.     zpracovaná 
          např. přeložená či zfilmovaná 
b.     jinak změněná 
          např. upravená pro účely stavební  
          dokumentace či televizního vysílání  
          nebo zkrácená pro druhé knižní vydání 

185 



1. jedinečná architektonická skica domu 
       = dokončené dílo architektonické v původní podobě   
2. dvojrozměrná rozmnoženina tohoto díla ve změněné 

podobě architektonické studie (architektonického 
návrhu) domu  

3. trojrozměrná rozmnoženina tohoto díla ve změněné   
       podobě modelu domu 

 
4. [dvojrozměrná rozmnoženina tohoto díla  
       ve změněných podobách stavebních dokumentací,  
       např. v podobě projektové dokumentace, dle stav. z.] 

 
5. trojrozměrná rozmnoženina díla ve změněné podobě 

stavby domu na pozemku 
       = rozmnožené dílo architektonické ve změněné   
          podobě stavby, nežli v původní podobě skicy  

 
186 



ò 
shůry přijímající architekt  =  umělec (autor) 
ð   architektonická skica či studie umělecká 

ò 
technicky provádějící projektant  =  technik 
ð   projektová aj. stavební dokumentace 

ò 
technicky provádějící stavitel  =  technik 

ð   stavba 

187 



û  Umělecké dílo architektonické 
        D    architektonicko umělecká tvorba   
               např. i jevištní či filmová architektura  

r  

û  Stavební dílo technické 
         D   stavebně technická odborná práce 
                např. projektování a budování stavby 
                vč. vedení stavby a technický dozor 

autoriz. arch., inž. a technik ve výstavbě, z. č. 360/92 Sb. 

 
188 



architekt 
 pán (tvůrce) nehmotné architektury 

 
r 
 

stavebník 

pán hmotné stavby (Bauherr) 

189 



û  Architektovo osobnostní právo autorské 
     na autorský dohled nad užitím uměleckého díla,  
     tj. i nad jeho rozmnožením ve změněné podobě, 
     způsobem nesnižujícím jeho hodnotu 

   § 11/3 a. z.  r  
û  Autorský dozor projektanta a stavební odborný   
     dozor stavebníka jako druh odborné činnosti  
     ve výstavbě     z. č. 360/92 Sb., stav. z. č. 183/06 Sb.  

ü      event. zadání veřejné zakázky na stavební práce 
 
 
 

190 



û Možné zadávací řízení formou jednacího 
řízení bez uveřejnění (výzva zájemci) 

 
   veřejná zakázka splnitelná z uměleckých 

důvodů či z důvodu ochrany výhradních 
osobnostních nebo majetkových práv 
autorských pouze určitým dodavatelem 

 
§ 23/4a) z. č. 137/06 Sb., o veř. zak. 

191 
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û Veřejnoprávní seznam světového  
   dědictví,  
   vedený UNESCO v Paříži 
 
   Úmluva o světovém kulturním a přírodním 

dědictví (1972) 
   (č. 159/91 Sb.) 

198 



199 



200 



û  Veřejnoprávní Reprezentativní seznam   
    nemateriálního kulturního dědictví 
    lidstva, 
    vedený UNESCO v Paříži 
 

Úmluva o zachování nemateriálního  
     kulturního dědictví, UNESCO, 2003,  

   (č. 39/09 Sb. m. s.), srv. též know-how 
 

201 
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státní mapa v původní digitální podobě v měřítku 
 1 : 5 000 

=  základní státní mapové dílo dle zák. o zeměměř.  

ò 

odvozená dvojrozměrná rozmnoženina díla  

ve zpracované grafické podobě papírové turistické 

mapy v měřítku 1 : 50 000 
= jedinečné nové autorské dílo dle a. z. 

 

210 



katastrální mapa v měřítku 1 : 5 000 a větším, 

státní mapa pro účely katastru nemovitostí 

=  bez jedinečnosti výtvoru 

Čím větší měřítko mapy,  

tím přesnější znázornění povrchu, 
ale tím i menší prostor k tvořivosti, 

čili tím i méně jedinečný výsledek. 
 

211 



 

ÄÅÇÉ 

212 



Emil ŠKODA 
Ingvar Kamprad  =  IKEA 
Henry HEINZ 
William COLGATE 
Henry FORD 
King Camp GILLETTE 
August HORCH   =  AUDI 
             něm.            lat. poslouchej  
 

213 



JAWA     František Janeček  
               WAnderer, licence k německému 
               motocyklu   
 
ČKD       Českomoravská Kolben Daněk 
 
BLATA    Pavel Blata 

214 



û Namítací právo v přihlašovacím řízení: 
1.   člověka potencionálně dotčeného na právu  
        na jméno či na projevu osobní povahy 
2.   nástupce dotčeného                
 

û Zrušovací důvod po zápisu 
      na návrh 3. osoby: 
Ø potencionální klamání veřejnosti o osobním 
      původu zboží 

215 
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     Signatura autora může být ochrannou 
známkou, 

     jelikož ochrana této je právem 
osobnostním,  

    které nepřechází na dědice.  
    Nelze tedy uplatňovat ochranu práva třetí 

osoby  
    dědici autorského práva. 
 

Rozh. ÚPV O-76431 z 13. 2. 02 
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V čem spočívá průmyslový vzor (design)? 

 

 
 

 

ð 

 230 



û Znaky (markanty): 
1. linií 
2. obrysů 
3. barev 
4. tvaru 
5. struktury 
6. materiálu 
7. jiné znaky, a to vše: 
a.    výrobku samého 
b.    zdobení výrobku 
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Viditelné součástky složeného výrobku,  
motorového vozidla, složeného z asi 7 500 
různých součástek; 
zejména vyměnitelné karosářské díly 
jako je kryt motorového prostoru, nárazník, 
blatník, okno, dveře či světlomet, jež jsou 
chránitelné průmyslovým vzorem až 25 let. 
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Po začlenění do složeného výrobku nejsou 
viditelné při běžném využívání výrobku, 
nikoli při údržbě či opravě, konečným 
spotřebitelem;  
například olejové filtry, brzdové destičky, 
motorové řemeny a kladky, ložiska kol, 
tlumiče výfuku nebo pérování aj.,  
jež nejsou průmyslovým vzorem chránitelné. 
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û  Výroba, dovoz  nebo nabízení náhradních dílů 
     vozidel k obnovení původního vzhledu 
     poškozené součásti výrobku 

 
û  Různá světová řešení opravárenské klausule 

     +   UK, I           -   F, D, CZ 

z. č. 207/00 Sb., o ochr. prům. vz. 
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