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Snímky slouží k orientaci poslucha  p ednášek 
a k in ní si poznámek.

Nenahrazují p ednášky, u ebnice ani cvi ebnice.
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Upozorn ní

Ochranné známky zapsané pro alkoholické nápoje 

slouží pouze k názornosti p ednášky.

Nenabádají k pití alkoholických nápoj .
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Theorie je krásná a nutná v c, ale sama o sob  
nemá smyslu. Smysl má jen tím, ím lov ku 
prosp je.

Bohuš Tomsa, O filosofické výchov  právníka.
as. Bratislava, 1, 1927, s. 398.
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1. ÁST

UVEDENÍ

6

TEMATICKÝ OBSAH

1. Smysl a ú el, povaha a zásady; historický exkurs
2. Mezinárodní organizace
3. Jednotné právo duševního vlastnictví EU
4. Povaha práv duševního vlastnictví
5. Podm t a p edm t; systematika
6. Právo soukromé a ve ejné; soustava práva 

duševního vlastnictví
7. Ve ejná správa pr myslového vlastnictví 
8. Souvislosti: právo sout žní a právo spot ebitelské



7

8



9

10



11

26. DUBEN

Sv tový den duševního vlastnictví

26. 4. 1970 nabytí platnosti Smlouvy 
o z ízení Sv tové organizace duševního 
vlastnictví (WIPO, OMPI)
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http://www.wipo.int/wipogold/en/
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DEVÍZA

„Vše, co n komu pat í, všechny jeho v ci 

hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím.“

§ 1011 o. z. . 89/12 Sb.

PRÁVO NA VLASTNICTVÍ

„Duševní vlastnictví je chrán no.“

l. 17/2 Listiny základních práv EU ( . 111/09 Sb. m. s.) 
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POJMY

Nap .:
Duševní vlastnictví
Pr myslové vlastnictví
Pozemkové vlastnictví
Bytové spoluvlastnictví
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ZÁB R PRÁVA 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Um ní
V da
Technika
Rostlinstvo
Obchod
Výzkum, vývoj, inovace

srv. znalostní a informa ní spole nost
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NÁZVOSLOVÍ
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Pr myslové a jiné duševní vlastnictví
(o. z., d ív jší obch. z.)

1. pr myslové vlastnictví (d ív jší o. z.)

2. literární a um lecké vlastnictví („jiné“), (d íve)
3. obchodní a pr myslové vlastnictví (Smlouva

o založení ES)
4. živnostenské vlastnictví (d íve)
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PODSTATA 
A P IROZENÝ SMYSL 

Tvorba a hospoda ení lidskou p irozeností

P irozená osobnostní tv r í práva 
(práva k výtvor m)

tv r í plod ducha (lidské osobnosti)

Uplatn ní výtvor  v osobním zájmu i v obecném
zájmu kulturním a hospodá ském

Rozvoj lidského nadání a schopnosti tvo it 
a hospoda it
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Ú EL PRÁVA 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. chránit p irozené osobnostní právo 
k výtvor m ducha a vlastnické právo 
k nehmotnému majetku

2. chránit hospodá ské investice
3. nep ímo pobízet k tv r í nebo hospodá ské 

innosti vedoucí ke vzniku a využívání
ideálních statk , a tím i k rozvoji kultury
nebo hospodá ství

4. vychovávat k úct k práv m k výtvor m 
a jiným ideálním statk m
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POVAHA 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Potencionální ubikvita (Troller)
ideální statek lze využívat:

1. kdykoli, kdekoli, kýmkoli, jakkoli, a to i

2. sou asn , aniž by se
3. spot eboval nebo ztratil kvalitu (funkci) 

nap . nevýhradní patentní výroba 
nebo nevýhradní známkové užívání

POJMOVÉ ZNAKY 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Obecným znakem hospodá ská nebo jiná majetková 
využitelnost (zhodnotitelnost) 

=   hospodá ské aj. majetkové hodnoty 
(statky, dobra); nehmotný majetek

1. nehmotnost 
2. do asnost, nap . 20 let trvání patentu 
3. územní omezenost, nap . jen pro CZ nebo EU         
4. obchodní aj. hospodá ská ur enost
5. p iznatelnost absolutních majetkových práv 

(zejm. v cných práv a práva d dického) 
vždy pro každý zvláštní zákonný p ípad (druh)
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ÚZEMNÍ ODLIŠNOSTI OCHRANY
Odlišné právn  chrán né p edm ty (hodnoty): 

USA:                        obchodní postupy
Afrika:                      tradi ní v d ní
EU:                           nezapsané (pr myslové) 

vzory Spole enství 
zaru ené tradi ní speciality

lenské státy EU, Korea, Mexiko:         
databáze sui generis

Kuba:                        v decké objevy
Odlišné legální pojmové znaky, nap . vynález , 
srv. USA, EPO, Japonsko, nebo autorských d l 29

ODVETNÁ OPAT ENÍ 
V MEZINÁRODNÍM OBCHODU

Rozhodnutí skupiny odborník , panelu, Sv tové 
obchodní organizace (WTO) ve sporu, jímž je  
úsp šnému žalobci p iznáno právo odvetného 
opat ení v i žalovanému, 
nap . právo odvetného opat ení spo ívajícího
v možnosti bezúplatného výkonu ur itého druhu 
zahrani ních práv k duševnímu vlastnictví, 
kup . práv autorských nebo patentových,
p vodem ze žalovaného státu, a to kýmkoli 
na státním území úsp šného žalobce až do výše 
ur ité hodnoty licencí po ur itou dobu

30



P ípady p iznání práva odvetného opat ení
(pozastavením pln ní mezinárodního závazku
chránit zahrani ní duševní vlastnictví), nap .:

Ekvádor vs. EU ve v ci dovozu banán
právo Ekvádoru na využití duševního 
vlastnictví z EU až do hodnoty 202 mil. USD
ro n

Antigua a Barbados vs. USA ve v ci sázení 
on line

právo Antigui a Barbadosu na využití 
duševního vlastnictví z USA až do hodnoty 
21 mil. USD ro n 31
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ZÁSADY            

Zásada ochrany výsledku innosti 

=   právní ochrana až výsledku innosti
toho, kdo jej dosáhl

právní ochrana innosti samé
nap . tv r í práce jako takové

Zásada odd lení obchodu (hospodá ství 
a trhu) od soukromí             výjimky
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Zásady práv pr myslových

1. potencionální ubikvita

2. formální p ednost, trvání 
a zánik práva

3. ve ejný (rejst íkový) po ádek 
ve v cném stavu

4. teritorialita (územn  
omezené p iznání výsady),
p eklenutelná ú inky 
mezinárodních zápis

5. výsada (privilegium) 
od orgánu ve ejné moci

Zásady ostatních práv 
duševního vlastnictví

1. potencionální ubikvita

2. neformálnost

3. -

4. teritorialita (územn  
omezené p iznání 
absolutního majetkového 
práva)

5. -
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Ke dni 31. 12. 2013 v CZ platilo:

1 102 812 ochranných známek z toho:

119 717 národních CZ

101 765 mezinárodních s ú inností pro CZ

96 355 mezinárodních s ú inností pro EU 

784 975 nadnárodních s ú inností pro celou EU

Výro ní zpráva ÚPV za 2013, s. 58.
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2.  ÁST

PRÁVA 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

59
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SOUSTAVA 
SOUKROMOPRÁVNÍHO ÁDU

Obecné soukromé právo (právo ob anské)
(droit civil, das Zivilrecht, das bürgerliches Recht); ius generale

Zvláštní soukromá práva (p ednost zvláštní 
úpravy):

1. právo pracovní  
2. právo duševního vlastnictví ®

Právo soukromé mezinárodní
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SOUKROMÉ POM RY
Osobní nebo majetkové: 

tv r í  
pracovní  

1. osobní stav (status), nap . vynálezecký
2. jiné soukromé pom ry, viz závazky

62

SOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANA 
SLABŠÍ STRANY

Slabší lov k je soukromým právem chrán n

1. nezletilec, srv. práva dít te
2. nesvéprávný 
3. zam stnanec
4. pacient nebo klient
5. spot ebitel
6. obchodní zástupce
7. nájemce bytu
8. p vodce výtvor , nap . autor i vynálezce
9. len spolku
10. [menšinový akcioná ] aj.



CO JE SUBJEKTIVNÍ PRÁVO?
Oprávn ní (right), srv. copyright

=  právním ádem (law) a jeho mezemi 
stanovená nebo uznaná možnost chování

nap . výlu né osobnostní nebo majetkové 
právo autorské i právo patentové 
nebo známkové s možností poskytovat licence
k užití chrán ných p edm t  (hodnot) jiným 63

64

DRUHY SUBJEKTIVNÍCH 
SOUKROMÝCH PRÁV

1. osobní právo statusové; viz autorství aj. 
p vodcovství výtvor  = osobní stav (civilní 
status lov ka)

2. jiná osobní práva; nap . osobnostní práva 
autorská nebo vynálezecká

3. majetková práva; nap . majetková práva 
výkonných um lc  nebo známková

1. práva absolutní; nap . patent na vynález
2. práva relativní; nap . závazkové právo licen ní



Absolutní práva (ex lege, erga omnes):
1. osobnostní, nap . osobnostní práva autorská
2. majetková, nap . majetková práva autorská

Relativní práva (pohledávky), (ex obligationis, inter partes):
1. osobní, nap . osobní práva rodinná, kup . osobní

práva d tí v i rodi m nebo osobní práva
mezi manželi

2. majetková, nap . právo p edchozího použivatele
nezapsané zna ky, nap . doménového jména,
v i pozd jšímu vlastníku ochranné známky

65
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P EDM TY ABSOLUTNÍCH 
SOUKROMÝCH PRÁV      

1. P edm ty práva osobnostního:

i. lidská osobnost po všech stránkách
nap . jméno, život a zdraví, soukromí

ii. lidské t lo a jeho ást, kup . ruka,
v . lidských poz statk  a ostatk

iii. lidský projev osobní povahy
nap . hovor, deník i podpis
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2. P edm ty práva osobnostního 
a majetkového,
nap . práva autorského:

iv. lidský výtvor, nap . um lecké 

i v decké dílo nebo vynález

68

3. P edm ty práva majetkového,
nap . práva vlastnického:

v. živé zví e
vi. v c v právním smyslu:
a. hmotná, nap . pozemek nebo židle
b. nehmotná:

právo, jehož povaha to p ipouští
(=  majetkové právo)

o absolutní, nap . majetková práva 
autorská, pr myslov právní výsady



o relativní, nap . nakladatelská licence
k vydání díla

jiná v c bez hmotné podstaty, nap . zvukový
záznam, výzkumné údaje, know-how, 
obchodní nebo tovární zna ka, doménové 
jméno

69

EXKURS NA SLOVENSKO
vi. v c (jen hmotná)
vii. právo, pokud to povaha p ipouští (= majetkové

právo)
absolutní, nap . majetková práva autorská, 
pr myslov právní výsady
relativní, nap . nakladatelská licence 
na vydání díla

viii. jiná majetková hodnota, nap . zvukový záznam,
výzkumné údaje, know-how, obchodní 
nebo tovární zna ka, doménové jméno
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CENA V CI
=  pen žn vyjád itelná hodnota v ci

nap . ochranné známky, patentu na vynález, know-how,
výzkumných údaj  i licence k rozhlasovému vysílání díla

pen žn  nevyjád itelná hodnota, viz majetková práva
autorská a výkonných um lc  

1. cena obvyklá, srv. u bezd vodného obohacení
2. cena jinak ur ená (ujednaná i stanovená zákonem, 

nap . z. o oce ování majetku)
3. mimo ádná cena p i nahrazení 
a. zvláštní pom ry
b. zvláštní obliba
vyvolané náhodnými vlastnostmi v ci, nap . náhodn  
památe ní, rodinný nebo náhodn  sb ratelský význam 71

NEHMOTNÉ V CI
Ideální p edm ty duševního vlastnictví
jako nehmotné v ci v právním smyslu

výtvory jako projevy osobní povahy
Absolutní majetková práva (práva v cná 
a právo d dické),  nap . výsady, kup . patent 
i pr myslový vzor, majetková práva autorská 

Nehmotné v ci (duševní vlastnictví), k nímž 
zákon nep iznává absolutní majetková práva, 
nap . obchodní nebo tovární zna ky aj. 
nezapsaná ozna ení v . doménových jmen

72



VE EJNÉ STATKY
Nehmotné v ci ur ené k obecnému užívání 
Ve ejné statky:

1. v ci n í, nap . ve ejný park v majetku obce
2. v ci ni í (nesubjektivizované, bez v cných 

práv):
a. ozna ení p vodu
b. zem pisná ozna ení
c. zaru ené tradi ní speciality
(kvalifikovaná ozna ení zboží zem pisného 
nebo tradi ního p vodu)
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ZP SOBY SOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANY 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Zákonodárn -politické zp soby 
soukromoprávní ochrany nehmotných v cí 
s v cnou povahou duševního vlastnictví:

1. p ímá ochrana zákonným p iznáním 
absolutních majetkových práv (práv v cných
a práva d dického (subjektivních soukromých práv);
vždy pro každý p ípad svého druhu

2. nep ímá ochrana prost ednictvím p ímé 
ochrany ve ejného blaha hospodá ské sout že
p ed nekalou sout ží
nap . p ed vyvoláním nebezpe í zám ny

3. [ochrana držby nehmotné v ci] 74



PRÁVNÍ POVAHA
PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Subjektivní soukromá práva
absolutní osobní práva u osobnostních práv
(p irozených práv spojených s osobností lov ka
– tv rce) k:

1. literárním, jiným um leckým a v deckým díl m
2. um leckým výkon m
3. vn jším vzhled m výrobk  (design m)
4. vynález m aj. technickým ešením
5. topografiím polovodi ových výrobk
6. odr dám rostlin

absolutní majetková práva 75

Absolutní osobnostní práva pouze k výtvor m:
a. um leckým
b. v deckým
c. technickým
d. pr myslov  estetickým
e. šlechtitelským

Absolutní majetková práva; nap . právo vlastnické
právní obchody

majetková práva autorská
majetková práva výkonných um lc
zákaz zcizení za života, 
nakládání jen mortis causa 76
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Absolutní majetková práva s tím, že tv r í práva:

1. právo autorské
2. právo výkonných um lc
3. právo patentové aj. pr myslov  tv r í
4. právo pr myslov  vzorové
5. právo topografií polovodi ových výrobk
6. [právo zlepžovatelské]
7. právo k odr dám rostlin

jsou vedle toho též (absolutními) právy osobnostními 
z d vodu osobnostní povahy výtvoru

78

ABSOLUTNÍ OSOBNÍ PRÁVA
Absolutní práva osobnostní

i. všeobecné osobnostní právo lidí (p irozené

lidské právo)

ii. tv r í osobnostní právo lidí – tv rc  
(p vodc ), (p irozené lidské právo): 

a. autor
b. výkonných um lc
c. vynálezc  nebo jiných technických tv rc  
d. žlechtitel  rostlin
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ABSOLUTNÍ PRÁVA MAJETKOVÁ

1. v cná práva k duševnímu vlastnictví:
a. vlastnické právo
b. zástavní právo v . podzástavního
2. d dické právo
3. právo na odm nu ve zvláštních p ípadech

podle a. z., nap . právo nakladatelské
v souvislosti s rozmnožováním vydaného díla
pro osobní pot ebu (tzv. náhradní odm ny)

82

MAJETKOVÁ PRÁVA OMEZEN
HOSPODÁ SKY MONOPOLNÍ

Omezená doba trvání
v tšiny práv duševního vlastnictví
nap . 20 let u patentu, 70 let po smrti 
autora u autorského díla

Omezená územní platnost

asov  a územn  omezený obchodní
monopol absolutního (výlu ného) práva
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DRUHY PRÁV

Absolutní majetková práva pr myslového 
vlastnictví

1. právo patentové
2. právo užitn  vzorové
3. právo pr myslov  vzorové
4. právo topografií polovodi ových výrobk
5. práva na ozna ení
i. právo firemní aj. obchodních jmen
ii. právo známkové
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Absolutní majetková práva jiného duševního 
vlastnictví

1. právo autorské
2. práva související s právem autorským (7 druh ):
i. právo výkonných um lc
ii. právo výrobc  zvukových záznam
iii. právo výrobc  zvukov  obrazových záznam
iv. právo rozhlasových vysílatel
v. právo televizních vysílatel
vi. právo zve ejnitel dosud nezve ejn ných d l 
vii. právo nakladatel
3. zvláštní právo databázové sui generis

86

Další absolutní majetková práva

1. právo k odr dám rostlin (odr dové právo)
2. právo obchodního tajemství
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SOUVISÍCÍ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ 
PRÁVA (ZÁVAZKY)

Závazky z právních skute ností  
Obsahem závazku práva a povinnosti stran
Právo (pohledávka v itele) na pln ní majetkové
povahy; p edm tem je pln ní protistrany (dlužníka)
Druhy pln ní:

a. dát n co n komu (dare)
b. konat n co pro n koho (facere)
c. zdržet se n eho v i n komu (omittere)
d. strp t n co v i n komu (pati)

Licence =  pohledávka na strp ní výkonu 
absolutního práva duševního vlastnictví jiným

Druhy pohledávek, nap .:
1. licen ní oprávn ní (pohledávka) nabyvatele

licence v i poskytovateli licence
2. právo p vodce zam stnaneckého výtvoru 

na dodate nou odm nu v i zam stnavateli
3. právo zlepšovatele na odm nu v i zam stnavateli
4. právo p edchozího uživatele nezapsaného 

ozna ení v i vlastníkovi mladší ochranné známky
5. deliktní práva (pohledávky), nap . z nekalé

sout že vyvoláním nebezpe í zám ny   

88



VZNIK ZÁVAZK  P I VÝKONU 
PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Pravotvorné skute nosti:

1. smlouva, nap . licen ní smlouva
viz smluvní licence

2. správní rozhodnutí, nap . ÚPV
viz ú ední (nucená) licence

3. zákon, nap . z. o ochran. zn.
4. protiprávní in (delikt)

nap . nekalá sout ž vyvoláním 
nebezpe í zám ny 89

90

RELATIVNÍ MAJETKOVÉ 
PRÁVO P EDCHOZÍHO UŽIVATELE

Relativní majetkové právo ex lege, 
inter partes, nap . právo držitele staršího  
nezapsaného ozna ení, kup . obchodní
zna ky i doménového jména, v i:

1. p ihlašovateli mladší ochranné známky

2. vlastníkovi zapsané mladší ochranné 
známky
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1. držba nezapsané zna ky vzniklé obchodním 
použitím, nap . nalepením na dodávkové
vozidlo

2. závazek založený zákonem mezi držitelem 
nezapsané zna ky (v itelem) a vlastníkem 
ochranné známky (dlužníkem)

3. obsahem držitelova pohledávka na strp ní 
používání své starší nezapsané zna ky

4. relativní neú innost mladšího absolutního
práva známkového („obtékání“ starší zna ky; 
v cn  právní ú inky mladší ochranné známky jsou 
vylou eny v pom ru ke starší nezapsané zna ce)

V ITELÉ 
(P EDCHOZÍ POUŽIVATELÉ)

1. držitel starší nezapsané zna ky v i vlastníku 
mladší ochranné známky

2. držitel starší vn jší úpravy výrobku nebo jeho 
obalu v i vlastníku mladšího zapsaného 
pr myslového vzoru

3. držitel staršího vynálezu v i vlastníku 
mladšího patentu

4. držitel staršího technického ešení 
v i vlastníku mladšího užitného vzoru

92



3. ÁST

ZP SOBY 
SOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANY

93

94

2 ZP SOBY OCHRANY 

Formální
1. zápis po v cném 

pr zkumu p ihlášky
nap . vynález, 
ochranná známka

2. zápis bez v cného 
pr zkumu p ihlášky 
(jen zjevná 
nerozpornost)
viz užitný vzor

Neformální
1. bez zápisu

nap . autorské dílo,
zvukový záznam, 
nezapsaný
(pr myslový) vzor
Spole enství
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P ÍKLAD:
Móda

smysl pro krásu a vkus

fashion law

das Moderecht
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FOTO
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FOTO
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1. PRÁVO AUTORSKÉ
jedine ná rta i kresba šat

= dílo užitého um ní v p vodní podob

dvojrozm rná rozmnoženina díla ve zm n né podob  
st ihové p edlohy (st ihu)

trojrozm rná rozmnoženina díla ve zm n né podob  
modelu (vzorku) šat

trojrozm rné rozmnoženiny díla ve zm n né podob  
od v  (výrobk  od vního pr myslu)

= rozmnožené dílo užitého um ní ve zm n né podob  
nežli p vodní
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2. PRÁVO PR MYSLOVÝCH
VZOR

odlišný celkový dojem ze šat  i z jejich ásti 
vyvolaný u informovaného uživatele

individuální vzhled šat  i jejich ásti
(pr myslového i emeslného výrobku)

pr myslový vzor (vkusový vzor)
Geschmackmuster

104
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ZP SOBY SOUKROMOPRÁVNÍ
OCHRANY MÓDY          

Neformální
1. um lecké dílo výtvarné, nap . kresba šat
2. nezapsaný (pr myslový) vzor Spole enství

nap . na vzhled textilií nebo výsledný vzhled 
od vního výrobku 

3. všeobecn  známá známka (i nezapsaná)
nap . prostorová 

4. proti nekalé sout ši, nap . proti vyvolání 
nebezpe í zám ny ušitím zvláštní úpravy 
od vního výrobku, které je zákaznicky
p ízna né pro ur itý obchodní závod 109

Formální
1. zapsaný pr myslový vzor
2. zapsaná ochranná známka

110
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P ÍKLAD:
Typografické znaky

Garamond 
Albertus Medium

Bookman Old Style

Times New Roman

Clarendon Condensed

Century Gothic
Courier New

114
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P ÍKLAD: Právní symboly 
duševního vlastnictví

©                                     ®
TM

SM
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OCHRANNÁ DOLOŽKA 
U KARTOGRAFICKÝCH D L
Povinná upozor ovací doložka
na každé rozmnoženin  kartografických
d l, vytvo ených s užitím státního,
základního i tematického, mapového
díla, jež je p edm tem ve ejné správy
nap . Základní mapa R 1 : 10 000:

Mapový podklad © vyd. st. map. díla, rok prvního vyd.

vyhl. . 31/95 Sb. k zem m i . z. . 200/94 Sb.
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4. ÁST

P EDM TY 

PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

(NEHMOTNÉ HODNOTY)
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P EDM TY
Duševní vlastnictví (Smlouva o WIPO, 1967)
=  práva k:

1. literárním, um leckým a v deckým díl m
2. výkon m výkonných um lc , zvukovým záznam m 

a rozhlasovému a televiznímu vysílání
3. vynález m
4. v deckým objev m
5. pr myslovým vzor m a model m
6. továrním, obchodním známkám a známkám služeb, 

jakož i k obchodním jmén m a obchodním názv m
7. na ochranu proti nekalé sout ži
8. ostatní práva vztahující se k duševní innosti v oblasti 

pr myslové, v decké, literární a um lecké

132

Pr myslové vlastnictví (Pa ížská unijní 
úmluva, 1883)

1. patenty na vynálezy
2. užitné vzory
3. pr myslové vzory nebo modely
4. tovární nebo obchodní známky, známky služeb
5. obchodní jména
6. údaje o p vodu zboží nebo ozna ení jeho 

p vodu
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Obchodní aspekty duševního vlastnictví
(TRIPS, 1994)

1. autorské právo, právo výkonných um lc , 
právo výrobc  zvukových záznam  a právo 
rozhlasových a televizních vysílatel

2. ochranné známky
3. zem pisná ozna ení
4. pr myslové vzory
5. patenty
6. topografie polovodi ových výrobk  
7. nezve ejn né informace p i nekalé sout ži

134

PRÁVA Z „OBLASTI“  
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Ú elové mezinárodn právní investi ní  
pojetí práv

v etn  nehmotných výhod spojených 

s dobrým jménem nebo pov stí podniku
(goodwill), know-how a technických postup

Dohoda mezi vládou SFR a vládou Spoj. král. V. Británie a Sev.
Irska o podpo e a ochran  investic (1990), ( . 646/92 Sb.)
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TRADI NÍ V D NÍ
Poznatky, inovace a postupy
domorodých a místních spole enství
zt les ujících tradi ní životní styl   
(traditional knowledge), srv. know-how

souhlas vlastník  k využívání a jejich
zapojení
spravedlivé rozd lení zisku

l. 8/j Úmluvy o biologické rozmanitosti  (1992)  ( . 134/99 Sb.)
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DRUHY VLASTNICTVÍ

Vlastnictví hmotné

V ci hmotné
Ovladatelné p írodní 
síly (plyn aj. energie)

Vlastnictví nehmotné 

V ci nehmotné
(duševní vlastnictví)
pr myslové a jiné  
duševní vlastnictví

1. pr myslové 
vlastnictví
(pr myslové 
a obchodní vlastnictví)

2. literární a um lecké 
vlastnictví

140

P ÍKLAD: 
Nahraný zvukový nosi  CD

Hmotn vlastnické
právo k movité v ci
=  zvukovému nosi i

Nehmotn  vlastnické 
právo k duševnímu 
vlastnictví

= nehmotnému
zachycení
na zvukovém nosi i

1. právo autorské
ke skladb  

2. právo výkonných 
um lc
ke h e nebo zp vu

3. právo výrobce 
zvukových záznam
k hudební nahrávce
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P ÍKLAD:
Televizní po ad

Televizní vysíla
=  nemovitá v c

Televizní signál
=  energie

Televizní p ijíma
=  movitá v c

Televizní vysílání
=  duševní vlastnictví

vysílatele
Televizní po ad
=  autorské dílo

um lecké
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Filozofické pojetí
1. ideální       =  ideální v c, nap . román, opus
2. materiální  =  hmotná v c, corpus mechanicus,

hmotný substrát ideální v ci, nap . kniha

Právní pojetí
nehmotná zát ž hmotné v ci
právní zát ž zboží                     [d íve § 433 obch. z., 1991]
nehmotná práva, Immaterialrechte
ideální =   leh í =   vyšší p edur uje právní 
nakládání s hmotným podkladem 
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PODM T A P EDM T

Podm t (subjekt)
lov k  =  tv rce nebo vlastník 

(hospodá )
lov k nebo právnická osoba  =  vlastník

(hospodá )
P edm t (objekt)
ideální statek (nehmotná hodnota)
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VÝTVOR NEBO HOSPODÁ SKÝ
VÝKON I ZNA KA

1. výtvor
=  výsledek lidské tv r í innosti

2. hospodá ský výkon i zna ka 
(obchodní symbol)

=  výsledek hospodá ské innosti 
lov ka nebo právnické osoby

152

1. tv r í práva duševního vlastnictví
nap . právo autorské a právo výkonných 
um lc  i právo pr myslových vzor

2. ryze hospodá ská práva duševního 
vlastnictví
nap . zvláštní právo databázové nebo práva 
na ozna ení



5. ÁST

PRÁVNÍ SOUSTAVA 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

153

154

SOUSTAVA

1. právo duševního vlastnictví: obecná ást

2. prosaditelnost práv duševního vlastnictví
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Právo pr myslového vlastnictví
3. právo obchodních jmen v . práva firemního
4. právo známkové
5. právo ozna ení p vodu, právo zem pisných 

ozna ení a právo proti falešným údaj m
o územním p vodu zboží (práva zem pisného
p vodu zboží)

6. právo zaru ených tradi ních specialit a právo 
tradi ních výraz  (práva tradi ních výrobk )

7. právo nezapsaných ozna ení v . práva
olympijských symbolik a práva doménových jmen
v domén  .eu

156

8. právo patentové v . práv z dodatkových osv d ení
9. právo užitných vzor
10. právo topografií polovodi ových výrobk
11. právo pr myslových vzor
12. právo zlepšovatelské

Právo jiného duševního vlastnictví

12. právo odr dové
13. právo autorské
14. práva související s právem autorským (6 práv)
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15. právo databázové
16. právo obchodního tajemství, d v rných informací 

a know-how
17. právo k v deckým objev m

Souvisící právo

18. právo proti nekalé sout ži

19. právo spot ebitelské                                             

166

P ÍPAD:
ABAJKA v. BA AJKA

Chrán né zem pisné ozna ení v EU:
Csabai kolbász nebo Csabai vastagkolbász

Ochranné známky obrazové se slovem

CSABAI pro uzeniny v CZ i EU

v. salám BA AJKA v CZ



167

168



169

„NEMANŽELSKÉ D TI“ 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  

Samy o sob bez zákonné ochrany:

1. objevy
2. v decké poznatky, nap . v decké teorie, 

statistické grafy, chemické vzorce
3. plány, pravidla a zp soby výkonu duševní 

inností, nap . matematické aj. metody, návody,
zp soby trénink  pam ti

4. pravidla hraní her, nap . šachu
5. krátké reklamní slogany

170

6. obchodní postupy
7. pracovní postupy
8. hospodá sky využitelné nápady, triky a vtipy

právo autorské, právo patentové, právo 

proti nekalé sout ži, právo obchodního tajemství

aj.
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právo na ochranu rušené držby            o. z.

právo na náhradu škody na majetku
zp sobené skutkem porušení obecné
legální preven ní povinnosti               o. z.

kondik ní právo na vydání
bezd vodného obohacení
získaného z nepoctivého zdroje           o. z.

172

P ÍKLAD:
Ukradený nápad

Známý p ednesl známému nápad, 
jak a v em by mohli spole n  podnikat.

Adresát sd lení na to nic ne ekl,
nicmén  nápad následn  hospodá sky využil 
pro sebe, ímž si majetkov  polepšil.

Zdroj polepšení byl nepoctivý.
Adresát nápadu je zavázán vydat známému

bezd vodné obohacení spo ívající v získaném 
majetkovém prosp chu.



OCHRANA DRŽBY NEHMOTNÉ V CI

Držba nehmotných v cí, ke kterým nejsou 
zákonem p iznána absolutní majetková práva 
(v cná práva a právo d dické), nap . držba 
know-how, výzkumných údaj , obchodních 
zna ek, kup . štít  aj. znamení, aj. nezapsaných
ozna ení v . doménových jmen, denních zpráv 
použivatel v ci pro sebe jejím držitelem
p evoditelnost držby, nap . p i vkladu know-
how do základního kapitálu
soudní ochrana držby                             § 987 o. z.
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6. ÁST

PRÁVO SOUKROMÉ A VE EJNÉ
(EXKURS)

174
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„(…) práva k duševnímu vlastnictví 
jsou práva soukromá;“

preambule 

Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS, 1994), ( . 191/95 Sb.)

176

SOUKROMÉ, NEBO VE EJNÉ 
PRÁVO

Právní doktríny
teorie nad ízenosti
s výjimkou ve ejnoprávních smluv (subjekt )
teorie subjekt , organická
teorie zájmová, Ulpianus: „Publicum est, quod 
ad statum rei romane spectat, privatum quod ad singulorum
utilitatem.“

Konstantní judikatura zvláštního senátu (tribunálu 
soudního typu)             R 276/04 Sb. NSS a násl.,
procesní v ci kompeten ních spor  ve správním
soudnictví s vazbou na rozhodování ve v cech
pr myslového vlastnictví
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SOUKROMÁ, NEBO VE EJNÁ       
MOC

Soukromé právo 
(ius privatum)

- soukromá nad ízenost
v soukromých pom rech
nap . obecn  p íkazní 
nebo zvláš  pracovn
p íkazní nad ízenost

- výkon nesvrchované 
soukromé moci,
nap . soukromé právo       
výpov di soukromé     
smlouvy

Ve ejné právo 
(ius publicum)

- ve ejná nad ízenost ve 
ve ejných pom rech
nap . rozkaz

- výkon svrchované 
ve ejné moci,
nap . soudním 
rozhodováním o právech

178

- nikdo nemá 
svrchovanou 
soukromou moc nad 
jiným

- rovný vztah 
nap . pracovní pom r

- stát má svrchovanou 
ve ejnou moc nad
lidmi a právnickými 
osobami

- vrchnostenský vztah, 
nap . služební pom r, 
procesní vztah soudu 
a ú astníka ízení
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P ÍKLAD: 
KULTURNÍ PAMÁTKA  

Soukromé právo vlastnické k domu.
(o. z.)

Ve ejnoprávní prohlášení
stále soukromého domu za kulturní památku
s ve ejnoprávním ochranným režimem 
za ú elem zachování kulturního d dictví. 
(z. . 20/87 Sb., o st. památk. pé i)
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Ve ejnoprávní ízení o registraci lé ivého
p ípravku

posuzování soukromých práv 
k ochran  pr myslového a obchodního
vlastnictví správním ú adem

Rozhodnutí o registraci  
dovozování porušení soukromých
práv správním ú adem

z. o lé ivech . 378/07 Sb. 



7. ÁST

PRÁVNÍ D JINY, 
PRÁVO MEZINÁRODNÍ 

A PRÁVO EU

183
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Z MEZINÁRODNÍCH D JIN

1474   Benátky:    Decreto sula Protezione dele Invenzioni della 
Republica di Venezia

1623   Anglie:       Statute of Monopolies

1709   Anglie:       Statute of Anne, 
An Act for the Encouragement of Learning, 
by vesting the Copies of printed Books 
in the Authors, or Purcharsers, of such Copies,
during the Times therein mentioned
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The Congress shall have Power;
To promote the Progress of Science and useful Arts, 
by securing for limited Times to Authors and Inventors 
the exclusive Right to their respective Writings 
and Discoveries;

Art. 1 Sec. 8 The Constitution of the United States
17. 9. 1787 

186

1840      Státní smlouva mezi císa em rakouským a králem sardinským
k zajišt ní vlastnického práva se z etelem na literární 
a um lecká díla

1883 Pa ížská úmluva na ochranu pr myslového vlastnictví

1886 Bernská úmluva o ochran  literárních a um leckých d l

1889 Montevidejské patentové a známkové smlouvy
Montevidejská autorskoprávní smlouva o literárním 
a um leckém vlastnictví

1891      Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních 
nebo obchodních známek

1891 Madridská dohoda o potla ení falešných nebo klamavých
údaj  o p vodu zboží
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1927      prohlášení vzájemnosti ochrany práva autorského mezi USA 
a eskoslovenském

1929      Obchodní úmluva eskoslovenska s Francií

1951  Všeobecná úmluva o autorském právu

1957 Lisabonská dohoda na ochranu ozna ení p vodu a o jejich
mezinárodním zápisu

1961 Mezinárodní úmluva o ochran  výkonných um lc , výrobc
zvukových záznam  a rozhlasových a televizních organizací

1967 Úmluva o z ízení Sv tové organizace duševního vlastnictví

1970 Smlouva o patentové spolupráci
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1971        Smlouva mezi eskoslovenskem a N m. dem. rep. o právní

ochran  vynález , pr myslových vzor  a ochranných známek

p i hospodá ské a v deckotechnické spolupráci

1973        Úmluva o ud lování evropských patent  (Evropská patentová 
úmluva)

1974        Smlouva o právní ochran  vynález , pr myslových vzor ,
užitných vzor  a ochranných známek p i uskute ování
hospodá ské a v deckotechnické spolupráce

1975        Dohoda mezi eskoslovenskem a Sov tským svazem 
o vzájemné ochran  autorských práv k díl m literárním,
v deckým a um leckým

1976        Dohoda o vzájemném uznávání autorských osv d ení 
a jiných ochranných dokument  na vynálezy
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1990   Dohoda o obchodních vztazích mezi vládou eskoslovenska
a vládou USA

1992 Dohoda o volném obchodu mezi státy ESVO a eskoslovenskem

1992 Dohoda o Evropském hospodá ském prostoru 
a Protokol 28 o duševním vlastnictví 

1993 Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA)

1994 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(TRIPS)

1996     Smlouva WIPO o právu autorském

Smlouva WIPO o výkonech výkonných um lc  a o zvukových
záznamech

2003     Dohoda o volném obchodu mezi USA a Singapurem (USSFTA)

2007 Dohoda mezi eskem a USA o v deckotechnické spolupráci

2011 Dohoda mezi EU a Gruzií o ochran  zem pisných ozna ení
zem d lských produkt  a potravin

2011 [Obchodní dohoda proti pad latelství (ACTA)]

190
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dvoustrannost (nap . EU a Korea)
s d sledkem i pro ostatní leny WTO 

(TRIPS plus)
(zacházení se všemi dle nejvyšší výhody jednomu)

nap . Dohoda o volném obchodu mezi EU a jejími leny 
a Koreou, prozatímn  uplat ovaná do uzav ení

mnohostrannost (TRIPS)

dvoustrannost
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MEZINÁRODNÍ SPOLKY  

1878 Association littéraire et artistique (ALAI) v Pa íži

1897 Association internationale pour la Protection   
de la Propriété Industrielle (AIPPI) v Curychu

1906 Fédération internationale des Conseils 
en Propriété industrielle (FICPI) v Basileji

1981 Association for the Advancement of Teaching 
and Research in Intellectual Property (ATRIP)
v Ženev
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MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

Celosv tové

1. Sv tová organizace duševního vlastnictví
(WIPO/OMPI) v Ženev

2. Organizace Spojených národ  pro výchovu, 
v du a kulturu (UNESCO) v Pa íži

3. Sv tová obchodní organizace (WTO) 
v Ženev

196

4. Unie na ochranu pr myslového vlastnictví 
v Ženev

5. Unie pro ochranu práv autor  k jejich 
literárním a um leckým díl m v Ženev

6. Unie pro ochranu nových odr d rostlin 
v Ženev

7. Mezinárodní unie pro patentovou 
spolupráci v Ženev
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Oblastní

1. Africká oblastní organizace pr myslového 
vlastnictví (ARIPO) v Harare

2. Africká organizace duševního vlastnictví (OAPI)
v Yaoundé

3. Evropská patentová organizace (EPO)
v Mnichov

4. Eurasijská patentová organizace (EAPO)
v Moskv

198
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5. Hospodá ská unie Beneluxu v Bruselu

6. Evropské spole enství pro atomovou 
energie (EURATOM) v Bruselu

7. Evropská unie v Bruselu
8. Rada Evropy ve Štrasburku
9. Andské spole enství národ v Lim  
10. Rada spolupráce arabských stát  

Zálivu v Rijádu
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ZÁSADY MEZINÁRODN PRÁVNÍ

Mezinárodní ochrana duševního vlastnictví
1. zásada univerzality (otev enosti) mezinárodních 

smluv
2. zásada minimální ochrany právem mezinárodním

viz možnost širší ochrany právem vnitrostátním
3. zásada slu itelnosti dohod, viz soulad zvláštních 

dohod se všeobecnými a zvláštních navzájem
4. zásada asimilace cizinc  tuzemc m
5. zásada státní nezávislosti ochrany práv

viz nezávislé ochrany v každém státu, nap . zvláštní 
právo k databázím v lenských státech EU
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Vlož s. WIPO, contr. parties
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EU
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Unitary Community
Intellectual Property Law

Subjektivní soukromá práva k:
1. ochranným známkám Spole enství (CTM)
2. (pr myslovým) vzor m Spole enství
3. odr dám Spole enství

Ve ejné statky v obecném užívání:
1. chrán ná ozna ení p vodu (PDO)
2. chrán ná zem pisná ozna ení (PGI)
3. zaru ené tradi ní speciality (TSG)
4. tradi ní výrazy výrobk  z révy vinné   

nap . bur ák, Sturm, jakostní víno aj.
[Soukromoprávní režim doménových jmen
v domén  „.eu“]
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210

P ÍPAD:
Ozna ení p vodu vína Tokaj
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8. ÁST

PRÁVNÍ NORMY 

UPRAVUJÍCÍ DUŠEVNÍ 

VLASTNICTVÍ

214

PRÁVNÍ SOUSTAVA PRÁVNÍCH NOREM
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. Právní principy
(Prinzipienmodelle)

= p íkazy k optimalizaci,
používané v co nejvyšší 
mí e vzhledem k možnosti:

i. skutkové (d j)
ii. právní:
a. pom ované kolidující 

jiné principy
b. právní pravidla

2. Právní pravidla
(Regelmodelle)

=    definitivní:
a. p íkazy

nap . splnit dluh
b. zákazy, nap . zákaz

znehodnocujícího užití 
um leckého díla  

c. dovolení
viz zákonné licence

d. [zmocn ní i z ízení]
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Použití pom ením
princip  (hodnot)
(nap . pom ením dobré 
víry a právního 
bezpe í) 
metoda pom rnosti
(proporcionality)

p ibližování se

Dworkin, 1984, Alexy, 1985

Použití pod azením
skutku pod právní 
pravidlo 
(nap . pod zákaz)

metoda pod azení
(subsumpce)

ideji spravedlnosti

Sieckman, 1990
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ZDROJE PRÁVA 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Prameny psané
1. mezinárodní smlouvy
2. zákony a jiné p edpisy

i. ústavní
ii. podústavní

a. zákonné
b. podzákonné

Prameny nepsané
p i svrchovanosti
zákona

1. oby eje 
2. zásady spravedlnosti

viz rozhod í ízení



217

PRÁVNÍ NORMY UPRAVUJÍCÍ
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

Soukromoprávní normy zásadn  dispozitivní 

Soukromoprávní normy výjime n  donucující 
(kogentní), kde to je nutné (rozumné a spravedlivé) 
z d vodu: 

1. dobrých mrav
2. ve ejného po ádku, nap . v pr myslovém

vlastnictví u v cného stavu, viz ve ejné rejst íky
3. právního postavení osob v . ochrany osobnosti

§ 1/2 o. z.
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Ve ejnoprávní normy donucující

1. ve ejná správa pr myslového 
vlastnictví

2. ve ejná správy kultury
3. ve ejnoprávní postih státní  

nebo profesn  samosprávní 
soudn  trestní
správn  trestní
disciplinární, viz patentoví zástupci
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Ú EL A OBSAH PRÁVNÍ NORMY

Legislativn  politický ú el právní normy
Obsah právní normy (p íkaz, zákaz nebo dovolení) 

Pravidlo zachování ú elu práva:

Je-li porušen obsah právní normy, 
p i emž ú el z ní vyplývající je zachován, 

je rozhodné zachování ú elu za p edpokladu, 
že porušení obsahu nezp sobuje újmu  

nebo neohrožuje ve ejný po ádek.
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9. ÁST
PRÁVNÍ SMYŠLENKY
A OTEV ENÉ POJMY  
V PRÁVU DUŠEVNÍHO 

VLASTNICTVÍ

221
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PRÁVN  GLOBALIZOVANÉ 
PRÁVNÍ SMYŠLENKY

Ú elem objektivizace použití pojm
svévole

Obsahem:
1. právní doktríny
2. judikatury
3. zákonodárství
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DRUHY PRÁVNÍCH FIKCÍ
1. rozumný zákonodárce
2. pr m rný lov k (rozum pr m rného lov ka)

viz ob anské právo    vyvratitelná domn nka
3. rozumný chovatel

viz ob anské právo
4. pr m rný spot ebitel                                    

viz právo známkové i proti nekalé sout ži 
5. informovaný uživatel (pou ený použivatel)

viz právo pr myslových vzor
6. odborník

viz právo patentové
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PR M RNÝ SPOT EBITEL   
Smyšlenka (fikce) pr m rného (b žného)
spot ebitele (the average consumer),
který p ichází do styku s ur itými výrobky
i službami a který je p im en  informovaný 

(reasonably well-informed) a rozumn  pozorný 
a obez etný (reasonably observant and circumspect)

Stupn  zkušenosti spot ebitele
vzhledem k druhu výrobk  nebo služeb:

1. spot ebitel bez profesionální znalosti
2. spot ebitel s profesionální znalostí

(business customer)
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POJMOVÉ ZNAKY
1. p im en  (rozumn ) informovaný
2. p im en  (rozumn ) pozorný
3. p im en  (rozumn ) obez etný i vzhledem k druhu 

zboží, nap . finan ní služby
4. bez možnosti p ímého srovnání kup . známek

a výrobk  i služeb vedle sebe, tj. p i vnímání jedné 
po druhé s asovým odstupem

5. vjemov  zam ený na celek bez zabývání se 
posuzováním r zných detail  (pam ový obraz celku)

6. dojem okamžitý bez rozboru (bez vynaložení zvláštní 
pozornosti)
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bez znaleckého posudku nebo výzkumu
ve ejného mín ní 

SD ES C-210/96 z 16. 7. 98:
Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky 
v.
Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt 
– Amt für Lebensmittel Übewachung

228

Objektivn  právní m ítko
srv. též fikci pr m rného, rozumn
uvažujícího tená e, diváka 
nebo poslucha e v právu osobnostním,
mediálním nebo sout žním, 
nap . u nadsázky, satiry i reklamního
p ehán ní
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VADY PRÁVNÍHO POSOUZENÍ
1. zjišt ní úmyslu nebo znalosti konkrétní

osoby spot ebitele
2. zjišt ní vnímání konkrétní osoby 

spot ebitele
3. odvolání se na vlastní subjektivní 

charakteristiky osoby soudce,
nap . na své vlastní znalosti, vzd lání,
spot ebitelské návyky, osobní vkus, 
osobní oblibu a up ednost ování

230

JUDIKATURA 1

Kritériem pro zjišt ní zam nitelnosti ochranné 
známky je hledisko pr m rného spot ebitele, 
resp. zp sobilost upoutat jeho pozornost.

Jakl 219.
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JUDIKATURA 2
Pr m rným spot ebitelem v prost edí Internetu je v ci znalý 
návšt vník webových stránek. Již „pr m rný“ uživatel internetu
(a tedy i potencionální návšt vník stránek ú astník  ízení) 
si je v dom d ležitosti každého písmene, íslice a znaménka 
v ozna ení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti
naprosto p esného užití ur itého doménového jména k otev ení jím
výhradn  žádaných webových stránek (pokud nevyužije
vyhledáva e k nabídce adres p i zadání konkrétního hesla).

Usn. VS v Praze z 16. 5. 05 sp. zn. 3 Cmo 304/04.
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INFORMOVANÝ UŽIVATEL

Právo pr myslových vzor
pou ený použivatel

„Osoba zb hlá ve znalosti vzhledu do té doby 

zp ístupn ných výrobk  stejného druhu.“

Metod. pokyny pro ízení p ed ÚPV. 2006,2

ást E, s. 14.
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OTEV ENÉ PRÁVNÍ POJMY

Sjednocování soukromého práva 
používáním otev ených právních pojm

open concepts, open textures, nap . dobrá víra
generální klausule                           
p ekonávání odlišností soukromoprávních
soustav skrze spole né právní svorníky
nap . v EU

Doktrinární význam sv tové srovnávací 
právní v dy (právní komparatistiky)

234

1. zákonodárství nemá definovat neur ité 
právní pojmy, ale ponechat jejich 
vymezení až p i jejich použití 
na budoucí p ípady  

2. judikatura nemá definovat tyto pojmy, 
nýbrž je používat na konkrétní 
v minulosti nastalý p ípad

2. právní doktrína má definovat tyto 
pojmy vymezením jejich ú elu a obsahu
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1.      DOBRÁ VÍRA bona fides
Objektivní právní 
princip poctivosti
(dobra)
a d v ry (víry)

ctnost (hodnota) 
slušnosti 
a spolehlivosti 

rozumnost
oprávn ná o ekávatelnost
druhým
(oprávn ný zájem)
p im enost
spravedlivost

Subjektivní duševní 
stav
objektivn  
zd vodnitelného 
up ímného a pevného  
p esv d ení, že mi pat í 
právo nebo že jednám
po právu 

právní skute nost
právní omyl
stav omluvitelného omylu
nezavin ná nev domost

236

Treu und Glauben
good faith and fair dealing
fair use (USA)
poctivé (obchodní) 
zvyklosti (a. z., z. ochr. zn.)
[zásady poctivého 
obchodního styku (obch. z., 
1991)]

[zásady socialistického 
soužití, o. z. 1964]
bezd vodné obohacení 
z nepoctivých zdroj

guter Glauben

dobrov rná držba cizí 
v ci
dobrov rná známková 

i doménová p ihláška 
cizí nebo ve ejné zna ky   
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N MECKO
Treu und Glauben
=  objektivní právní  

princip dobré víry:
1. estnost (poctivost), 

otev enost
2. v rnost, nap . zástupce
3. p edvídatelnost druhým
4. z etel na zájem druhého 

(pozornost, zohledn ní, 
o ekávání)

5. spoleh na druhou stranu 
(reasonable reliance)

guter Glauben
=  subjektivní dobrá 

víra (právní stav)

nap . víra držitele cizí 
v ci v to, že mu pat í  

238

SUBJEKTIVNÍ STAV 
DOBRÉ VÍRY

právní stav vlastního up ímného a pevného 
p esv d ení o svém subjektivním právu,
kup . že mi ur ité ozna ení i licence pat í,
nebo o svém jednání po právu, 
pramenícího z objektivn  ospravedlnitelných
d vod ,
kdy nevím i nem l jsem (nebyl jsem povinen) 
v d t o opaku a nemohl jsem o tom ani v d t,
s nímž právní ád spojuje právní následky

nedostatek absolutní (legální) i relativní 
(namítací) zápisnou p ekážkou známkovou
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Filozoficky o ví e
=   osobní vnit ní p esv d ení o n em

(osobnostní „vrytí“)

pouze slepá víra

240

VÝM R

„Dobrá víra je duševní postoj charakterizovaný poctivostí 
a absencí v domí, že zjevný stav není stavem pravdivým.“

Návrh spole ného referen ního rámce Evropského zákoníku 
soukromého práva, DCFR, (zn ní k 1. 1. 2009)
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JUDIKATURA: ochranná
známka MARSTALL

„V p ípadech zmi ovaných zákonem o ochranných 
známkách je nutno vycházet z psychologického konceptu
dobré víry, tj. z nev domosti p ihlašovatele o ur itých 
okolnostech.
Tento záv r lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných 
známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje 
v jiných ustanoveních zápisné nezp sobilosti.“

jiná zápisná p ekážka 
rozporu s dobrými mravy
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„Dobrá víra jako vnit ní psychický stav (p esv d ení) 
není  p edm tem dokazování a usuzuje se na ni pouze
z vn jších okolností.“

Rozs. NSS v Brn  z 30. 4. 2008,

j.: 1 As 3/2008-195
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D KAZ OKOLNOSTÍ 
SUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRY

Okolnosti dobrov rnosti:

1. zákonem nezakázané chování dobrov rného

2. dokázání tvrzeného vnit ního stavu dobré víry 
objektivizací vn jších okolností, za nichž lze 
usuzovat o dobrov rnosti

(ve známkovém právu sta í „zjevnost“ nepodání 
p ihlášky ochranné známky v dobré ví e)
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OBJEKTIVNÍ HLEDISKA  
SUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRY

1. právní fikce rozumného lov ka
srv. fikci pr m rného spot ebitele, 
fikci informovaného uživatele i fikci odborníka

2. náležitá opatrnost (dbalost, pé e, starostlivost)
nap . nahlédnutí do ve ejného rejst íku

v d l nebo v d t m l a mohl, 
kdo je, i není vlastníkem 
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Zvláštní ukazatele
objektivních okolností spekulativní 
nebo zneužívající registrace 
(databázového za azení) i užívání
doménového jména .eu
ve zlé ví e

N . 874/04

246

®
Známková p ihláška v subjektivní dobré ví e:

i. p ihlašovatel nev d l, že nemá právo p ihlásit si  
ur ité ozna ení zboží jen pro sebe (zmonopolizovat 
si je pro obchodní styk na ur itém území)
nebo nem l (nebyl povinen) v d t, že toto právo 
nemá a

ii. zárove  to objektivn  ani nemohl v d t
(nezavin ná nev domost)

Známková p ihláška v subjektivní zlé ví e:
i. p ihlašovatel v d l, že nemá právo k zápisu ur itého  

ozna ení pro sebe (má je jiný i jde o ve ejný statek),
nebo by to byl v d l, kdyby byl objektivn  náležit
opatrný [kdyby se nedopustil (hrubé) nedbalosti]
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®
Relativní námitka subjektivní zlé víry p ihlašovatele
ochranné známky v dob  podání: 

namítatel dot en na svých právech
nap . proti nekalé sout ži, kup . zabra ováním 
ozna ení svého zboží nebo parazitováním na pov sti své 
osoby i zboží, cizí známkovou p ihláškou mala fide

D vod nezapsání p ihlášeného ozna ení 

D vod ú edního prohlášení již zapsané známky 
za neplatnou (i ex offo)

248

Dobrá víra
bona fides, good faith

Zlá víra 
mala fides, bad faith
srv. nap . právní 
úprava doménových 
jmen .eu
spekulativní 
obsazení 
doménového jména
nikoli k vlastnímu 
používání, ale
k zabrán ní jinému
až k vydírání jiného
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DOBRÁ VÍRA v. ZLÁ VÍRA 
Nezavin ná 
nev domost

Zavin ná nedbalost

Zlý úmysl

250

D VODNÉ O EKÁVÁNÍ
Subjektivní duševní stav d v ry v n co, 
co má být, nabytý chováním jiného

nap . o ekávání chování podle druhou stranou 
navozené vlastnosti, schopnosti i zp sobilosti 
této strany, srv. chování nabyvatele patentové 
licence, resp. zájemce o ni, anebo o ekávání 
ur ité vlastnosti zboží, navozené reklamou 
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2.         DOBRÉ MRAVY

Boni mores
zp soby chování bez újmy jinému lov ku,
zví eti nebo p írod , obecn  uznávané 
rozhodnou ástí slušné spole nosti,
s nimiž právní ád spojuje právní následky 

nap . negativn  zápisná p ekážka
známková, p ekážka platnosti licen ní
smlouvy nebo výkonu licen ního práva 

252

Zna ka proti dobrým mrav m:

nap . pomlouva ná nebo hanobící jinou osobu 

nebo její zboží i zleh ující pom ry jiného aj.

srv. ve ejnou morálku                                    
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3.      VE EJNÁ MORÁLKA
Public morality               obecný zájem

obsah ve ejného mín ní o tom, co je
ve ejn  pohoršlivé z hlediska oby ejného 
lidského cít ní
nap . nepoctivé, nevkusné (nechutné), 
korup ní, navozující násilí nebo národní, 
rasovou i politickou nesnášenlivost aj.,
s nímž právní ád spojuje právní následky

nap . negativn  zápisná p ekážka užitn  vzorová
srv. ve ejnou morálku v deckou a etické kodexy
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4.      VE EJNÝ PO ÁDEK   

Ordre public
stav v cí, 
vylu ující i omezující nebezpe í ve ejné
poruchy
(zp sobilé ohrozit kohokoli),
s nímž právní ád spojuje právní následky

nap . negativn  zápisná p ekážka známková
i pr myslov  vzorová

výhrada v soukromém právu mezinárodním
zákaz odchylných ujednání od o. z.

256

ZÁPISNÁ P EKÁŽKA 
ZNÁMKOVÁ

Ozna ení v rozporu s ve ejným po ádkem: 

nap . jméno nebo obraz lov ka zasloužilého 

o národ i o stát, žijícího i historického,  
(MASARYK, HUS, KAREL IV.), 

název i zkratka orgánu ve ejné moci (NKÚ) 
nebo právnické osoby ve ejného práva ( TK, 

T, Ro)
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P ÍPAD
LADY DIANA

Ozna ení obsahující jména osob, které se ur itým 
zp sobem zasadily o d ní v sou asném sv t , 
jsou vylou ena ze zápisu, nebo  jejich použití v ochranné

známce by se p í ilo ve ejnému po ádku.

Rozh. ÚPV O-131254 z 9. 8. 01.
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P ÍPAD
MONA LISA               

Slovní ozna ení shodné s názvem všeobecn  známého 
obrazu neodporuje ve ejnému po ádku ani dobrým 
mrav m, 
nebo  není v rozporu se žádnými spole enskými ani 
ústavními zásadami eské republiky.

z. . 174/88 Sb.                                               Jakl 416.
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P ÍPAD TRÁVA

266
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274

P ÍPAD
PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA

Obsahuje-li ochranná známka zobrazení sv tov  známé sošky
s bohatou historií, která je sou ástí kulturního bohatství celého 
národa, není možné, aby privilegium k využívání tohoto ozna ení
s vysokou symbolickou hodnotou bylo p iznáno kterémukoli
jedinci, potažmo aby jeho využívání mohlo být na komer ní bázi,
a proto je užívání takového ozna ení v rozporu se zájmy
spole nosti.

Rozpor se „zájmem spole nosti,“ z. . 174/88 Sb. Jakl 190.
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276
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278

PODRUHÉ P ÍPAD
PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA

Je-li p ihlašovaná ochranná známka tvo ena sv tov  
známou soškou s bohatou historií, která je sou ástí 
kulturního bohatství celého národa, není možné, aby 
privilegium k využívání tohoto ozna ení s vysokou 
symbolickou hodnotou bylo p iznáno kterémukoli jedinci.

Rozpor se „zájmem spole nosti,“ z. . 174/88 Sb. Jakl 396.
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POT ETÍ P ÍPAD
PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA

Pouhá skute nost, že se pr myslový vzor podobá v ci 
i odkazuje na v c, která je významnou kulturní 

památkou, nep edstavuje rozpor se zásadami ve ejného
po ádku nebo dobrými mravy z hlediska zákona 
. 207/2000 Sb. (o pr myslových vzorech).

Horá ek, Macek, Biskupová, Sb. II, 2007 – 2010, s. 421.



281

282



283

284



285

286

10. ÁST

VE EJNÁ SPRÁVA 

PR MYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ    
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ZAPISOVATELNÁ PRÁVA

Práva formální = zapisovatelná
do ve ejnoprávních rejst ík (výkon ve ejné správy) 

=  v tšina práv pr myslových

Práva neformální  = nezapisovatelná

=  práva podle autorského zákona, právo obchodního
tajemství, zlepšovací právo, právo doménových jmen
aj. nezapsaných ozna ení    

292

JUDIKATURA
… vznik ochranné známky zajisté reflektuje (také) soukromý 
zájem jejího budoucího majitele, nap íklad proto, že po svém 
vzniku se známka m že stát p edm tem právního obchodu a její 
existence má pro jejího vlastníka hospodá ský smysl, nicmén  
samotné ud lení práva pr myslového vlastnictví nijak neztratilo 
sv j p vodní charakter ve ejnoprávního privilegia, které je 
ud lováno výlu n  ve ejnou mocí a v zájmu ve ejném. 
Tím je zájem zákazník  i konzument  zboží a služeb a jejich 
ochrany p ed napodobováním a falšováním známek nebo jejich 
zneužíváním.                                                                 
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R 40/10 (R 276/04) Sb. NSS 
Usnesení zvláštního senátu podle zák. o rozhod. n kterých 

kompeten . spor  z 6. 1. 04, j. Konf 93/2003-5,

dále viz:

R 41/10 (R 395/04) Sb. NSS,
R 45/10 (R 677/05) Sb. NSS
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VE EJNÁ SPRÁVA
1. ve ejná správa pr myslového vlastnictví

správní ízení ve v cech pr myslových 
práv
ve ejná správa správních poplatk
ve v cech pr myslových práv

2. ve ejná správa kultury
státní koncese na soukromou kolektivní
správu práv autorských nebo práv
souvisejících s právem autorským
státní dohled nad touto správou práv
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VE EJNÁ SPRÁVA 
PR MYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Mezinárodní

1. Mezinárodní ú ad Sv tové organizace 
duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) 
v Ženev

mezinárodní zápisy ochranných známek
mezinárodní p ihlášky vynález k patentování
mezinárodní rešerše a p edb žné pr zkumy 
mezinárodních p ihlášek vynález
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2. Orgán Africké organizace duševního vlastnictví 
v Yaoundé

3. Ú ad Africké oblastní organizace pr myslového 
vlastnictví v Harare

patenty, užitné vzory, ochranné známky,
pr myslové vzory

4. Evropský patentový ú ad v Mnichov
evropské patenty
evropští patentoví zástupci

5. Euroasijský patentový ú ad v Moskv
euroasijské patenty
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6. Patentový ú ad Rady spolupráce v Zálivu
v Rijádu

7. Ú ad Beneluxu pro ochranné známky
v Haagu

ochranné známky pro Belgii, Nizozemí
a Lucembursko

8. Ú ad Beneluxu pro vzory nebo modely
v Haagu

pr myslové vzory pro Belgii, Nizozemí
a Lucembursko
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Evropsko unijní

1. Evropská komise v Bruselu

patentové a pr myslov  vzorové licence
(Smlouva EURATOM) 
chrán ná zem pisná ozna ení, ozna ení
p vodu zem d lských výrobk  a potravin, zaru ené
tradi ní speciality; na .
dodatková ochranná osv d ení pro lé ivé 
p ípravky a p ípravky na ochranu rostlin; na .



299

2. Ú ad po harmonizaci vnit ního trhu 
(známky a vzory) v Alicante

ochranné známky Spole enství; na .
(pr myslové) vzory Spole enství; na .

3. Odr dový ú ad Spole enství
v Angers

odr dová práva Spole enství; na .
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eská

1. Ú ad pr myslového vlastnictví v Praze

2. Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský 
v Brn

3. Ministerstvo zem d lství v Praze

4. Ministerstvo kultury v Praze

5. Státní zem d lská a potraviná ská inspekce v Brn
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VE EJNOPRÁVNÍ REJST ÍKY

ú ední rejst íky v cné

Mezinárodní ú ad duševního vlastnictví
v Ženev

1. rejst ík mezinárodních ochranných známek 
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EU: Evropská komise v Bruselu

1. rejst ík chrán ných ozna ení p vodu 
a chrán ných zem pisných ozna ení

2. rejst ík zaru ených tradi ních specialit
3. seznam zem pisných a geopolitických názv  

vylu ujících nebo omezujících doménová
jména v domén  .eu



303

EU: Ú ad pro harmonizaci vnit ního
trhu (známky a vzory), (OHIM), v Alicante

1. rejst ík ochranných známek Spole enství
2. rejst ík (pr myslových) vzor  Spole enství

EU: Ú ad pro odr dy rostlin Spole enství, 
(CPVO), v Angers

1. rejst ík práv k odr dám Spole enství
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Ú ad pr myslového vlastnictví v Praze

1. patentový rejst ík
2. rejst ík evropských patent  platných na území 

eské republiky
3. rejst ík užitných vzor
4. rejst ík pr myslových vzor
5. rejst ík topografií polovodi ových výrobk  
6. rejst ík ochranných známek
7. rejst ík ozna ení p vodu a zem pisných 

ozna ení
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JUDIKATURA: Škoda zápisem
Tvrdí-li žalobce, že mu zápisem ochranné známky „AVÍZO 
s myšákem“ do rejst íku vznikla škoda, jedná se o škodu
nezákonným rozhodnutím.
Z p edcházejícího ú edního postupu správního ú adu nelze
vytrhnout ást s tím, že v ní došlo k nesprávnému ú ednímu
postupu, když nakonec je tvrzeno, že škoda vznikla až zápisem.
Nárok na náhradu škody však nelze uplatnit, pokud 

nezákonné rozhodnutí nebylo zrušeno.

Usn. MS v Praze z 22. 11. 00, sp. zn. 19 Co 475/00, Pr m. vlast., 2001/7/8.
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Úst . kontr. a zkušeb. ústav zem d l. v Brn
1. rejst ík chrán ných odr d rostlin

Masarykova univerzita v Brn
1. ukládací instituce se statutem mezinárodního 

ukládacího místa uložení mikroorganism  
k ú elu patentového ízení
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ú ední rejst íky osobní

Komora patentových zástupc  eské republiky
1. rejst ík patentových zástupc

Ministerstvo kultury
1. seznam zprost edkovatel  (mediátor ) podle a. z.

Ministerstvo spravedlnosti
1. úst ední seznam znalc

Krajské soudy
1. seznam znalc  ve své p sobnosti
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SOUKROMOPRÁVNÍ REJST ÍKY
soukromé databáze v cné

Kolektivní správci majetkových práv
1. rejst ík autorských d l
2. rejst ík um leckých výkon
3. rejst ík zvukových záznam

s vyvratitelnou legální domn nkou autorství, 
p vodcovství nebo výrobcovství zapsané osoby
§ 6, 74 a 78 a. z. 

CZ.NIC, z. s. p. o.   =   p irozený monopolista
1. centrální registr doménových jmen v domén  .cz 

v síti elektronických komunikací



315

soukromé databáze osobní

Um lecké agentury, filmoví producenti
apod.

nap . herecké rejst íky apod.

z. . 101/00 Sb., o ochr. osob. údaj
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Ú EDNÍ SBÍRKY
WIPO:     Ú ední v stník

mezinárodní ochranné známky
mezinárodní p ihlášky patent

ARIPO:  Ú ední v stník
patenty, užitné vzory, ochranné známky, pr myslové vzory

OAPI: ú ední publikace

EPÚ:       Ú ední v stník
evropské patenty

EAPO:     Ú ední v stník
euroasijské patenty
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EU - EK:      Ú ední v stník ES
zem pisná ozna ení a ozna ení p vodu
zem d lských výrobk  a potravin

EU - OHIM:   Ú ední v stník, Bulletin ochranných
známek Spole enství, Bulletin vzor
Spole enství
ochranné známky Spole enství
(pr myslové) vzory Spole enství

EU - CPVO: Ú ední v stník
práva k odr dám Spole enství
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V stník Ú adu pr myslového vlastnictví
nap . p ihlášky vynález  k patentování, 
zapsané ochranné známky, rozhodnutí
zásadní povahy

V stník Úst edního kontrolního 
a zkušebního ústavu zem d lského

práva k novým odr dám rostlin
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