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TEMATICKÝ OBSAH 

1. Účel, zásady, zdroje a způsoby vymahatelnosti práva  

2. Deliktní právo duševního vlastnictví 

3. Druhy, výše a souběhy nároků 

4. Aktivní věcná legitimace 

5. Předběžné otázky, předběžná opatření a zajištění důkazů; důkazy 

6. Celní a obchodní zásahy 

7. Kolektivní vyjednávání 

8. Konciliace, mediace, smír, arbitráž 

9. Soudní příslušnost a procesní zastoupení 

10. Sporné procesy správní 

11. Patentoví zástupci 

12. Exekuce 

13. Náhrada nákladů vymáhání práva 
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1. ČÁST 

ÚVOD 
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NEBEZPEČNOST ZÁSAHŮ 

 DO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

1. mravní, hospodářská a sociální 

         např. odepření výnosů z tvůrčího úsilí 

2. zdravotní 

         např. u padělaných léků či hraček  

3. pořádková a bezpečnostní 

         viz zločinné organizace 

4. rozpočtová 

         viz odepření výnosů k veřejnému prospěchu 
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Recht haben – mít právo 

 

Recht bekommen – dobrat se 
práva 
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Padělaná Ferrari 
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TATRA 97 v. VW 
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WIPO v. WIPD, s. r. o. 
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           PLAGIÁTORSTVÍ         

      lat. plagiarius, kdo unáší lidi (a prodává je do 
otroctví) 

•  Technický výměr plagiátu (padělku): 

       „představení duševního díla jiného autora  

       půjčeného nebo napodobeného v celku  

       nebo z části, jako svého vlastního“.  

     termín 7.2.1.13, ČSN ISO 5127 Informace a dokumentace  

      –  Slovník. Květen 2003, s. 114, (ISO 2127:2001) 

•  Mezinárodní a český standard informační  

     a dokumentační (technická norma) 
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•  Technický výměr původnosti (originality): 
 

    „vlastnost duševního díla, kterou není možné  

      bezprostředně odvodit z jakéhokoli jiného  

      existujícího duševního díla nebo kombinace  

      existujících duševních děl“. 

    termín 7.2.1.05, ČSN ISO 5127 Informace a dokumentace  

–  Slovník. Květen 2003, s. 113, (ISO 2127:2001). 
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     idea – expression 
dichotomy 
• Plagiát: 

1.    formální 

          umělecké či vědecké ztvárnění (vyjádření) díla,   

          např. literární výraz, výtvarné ztvárnění ideje 

                          =   právo autorské (expression) 

2.    materiální (látkový) 

          obsah (látka) díla, např. vědecký poznatek 

          nebo jiná myšlenka vč. objevu 

                          =   právo proti nekalé soutěži  (idea) 
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PŘÍPAD: 

Historické knihy 
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NAPODOBENINY  

V PRÁVU AUTORSKÉM 

•  Imitace vědomá, nebo nevědomá: 

  závislé dílo zcela nebo zčásti převzaté  

       z původního díla v podobě: 

a.    shody děl 

b.    doslovné či jiné otrocké podobnosti děl 

c.    celkově umělecky či vědecky dojmové  

         podobnosti děl v autorskoprávně  

         významných (silných) uměleckých 

         či vědeckých prvcích, 

a to při shodě nebo podobnosti myšlenky (látky) 
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PŘÍPAD: 

Google Library Project 

The Authors Guild, Inc., et al.  

v. 

Google, Inc. 

Case No. 05 CV 8136 (S.D.N.Y.) 
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PŘÍPAD: 

Ovečka Shaun 
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   starší CTM            mladší CZ 
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PŘÍPAD: 

Značka kvality Klasa 

65 66 
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JAK PŘEDCHÁZET SPORŮM  

O DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ? 

1. Obchodní praktiky 

      např. strategický management značky 

2. Technické prostředky 

      např. k ochraně práva autorského 

3. Právní opatření 

      např. právní audit duševního vlastnictví 

      či požadavky zaměstnavatele na řádný 

      výkon práce kupř. programátora 
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•   Důkazní jistota 

     např. doklady o autorství díla či o užívání  

     ochranné známky v určitém státu 

 

•   Právní kvalifikace statku 

     např. vědecké testování autorského díla, 

     know-how, obchodního tajemství aj. 
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• Rešerše průmyslověprávních 

databází 

      např. ústředního fondu světové 

patentové literatury, vedeného ÚPV 

 

• Sdělení kolektivních správců práv 

      o zastupování nositele práva 
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•  Žádost o určovací rozhodnutí ÚPV, 

    zda určité technické řešení či výrobní   

    postup spadá do rozsahu určitého patentu 

    nebo užitného vzoru 

 

         právní zájem žadatele 

            např. ochrana práva hospodařit 

 

•  Právo vlastníka patentu či užitného vzoru 

     na vyjádření se k žádosti 
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 METODIKA PROSAZENÍ 

PRÁVA 
1. Shromáždění důkazů skutku 

        např. zajištění rušebních předmětů, notářský  

        nebo exekutorský zápis o skutkovém ději, znalecký  

        posudek o pochybných technických či uměleckých  

        otázkách apod.  
 
2. Upozornění (právní výstraha) rušiteli a uplatnění 

        nároků 
           
               zakročovací povinnost při předcházení újmě 

               předejití pokračování nebo opakování skutku  

               pozbytí dobré víry rušitele o jednání po právu 
 
3. Návrh narovnání s rušitelem a dohoda s ním 

71 

OKOLNOSTI  

VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST 

1. svolení dotčeného     (anebo licenční závazek) 

2. zákonné dovolení                (zákonná licence) 

      např. dle a. z. či dle zák. o vynál. a zlepš. návr. 

3. úřední svolení                      (licenční závazek) 

      např. rozhodnutím ÚPV 
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4. výkon zákonné povinnosti, např. dle tr. ř. 

5. svépomoc 

6. nutná obrana 

7. krajní nouze 

8. situačně upřednostněný výkon jiného 

kolidujícího práva, svobody nebo obecného 

dobra, např. svobody projevu jiného člověka  

      či veřejného zdraví všech lidí před právem  

autorským či patentovým konkrétní osoby 
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2. ČÁST 

 

VŠEOBECNĚ  

A  

O DELIKTECH 

74 

ÚČEL 

   Podpora inovací, tvořivosti a investic 

 

   Rozvoj zaměstnanosti a zvýšení   

      konkurenceschopnosti 

 

   Úcta k právu bližního 

75 

Z DĚJIN 

1898       zřízení patentního soudu v Rakousku-Uhersku 

               vč. českých  zemí 

 

1952        zrušení čs. patentního soudu 

 

1972        čs. vyhláška o smírčím řízení ve sporech o odměny  

                z vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů 
 

1994        Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu 

                vlastnictví, (TRIPS), 

                příl. Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů  
 

1994        nařízení Rady ES o celních opatřeních proti padělkům 

                a napodobeninám 
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1999        čes. zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu 

                a zpětného vývozu zboží porušujícího práva duševního  

                vlastnictví 
 

2000        novela čes. zákona o ochraně spotřebitele 
 

2000        čes. autorský zákon 

2003        nařízení Rady ES o celních opatřeních proti podezřelému   

                zboží 
 

2004        směrnice ES o dodržování práv duševního vlastnictví 
 

2004        nařízení Komise o pravidlech domény .eu 
 

2006        čes. zákon o vymahatelnosti práv z průmyslového vlastnictví 

                novela čes. autorského zákona 

 79 

 

2007    nařízení EP a Rady (ES) o právu rozhodném pro mimosmluvní 

            závazkové vztahy (Řím II) 

2012    [nesouhlas EP s Obchodní dohodou proti padělatelství (ACTA)] 

 

2013    nařízení EP a Rady (EU) o vymáhání práv duševního  

            vlastnictví celními orgány  

80 

ZÁSADY 

1. spravedlivost 

2. nestrannost 

3. zákaz nadměrné složitosti 

4. zákaz nadměrné nákladnosti 

5. rozumné lhůty 

6. zákaz bezdůvodných zdržení 

7. účinnost 

8. přiměřenost 

9. odrazujícnost 

10. nepřekážení obchodu po právu 

11. záruka před zneužitím 

12. soudní nebo alternativní řešení sporů (ADR) 

srv. procesní zásady obecně a zásadu smluvní volnosti 
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ZDROJE PRÁVA 

• Psané zdroje 

 

1. Mezinárodní 

i. Dohoda o obchodních aspektech práv  

        k duševnímu vlastnictví (TRIPS)             (č. 191/95 Sb.) 

 

 

2. EU 

i.   nařízení EP a Rady (EU) č. 608/2013 

        o vymáhání práv duševního vlastnictví celními  

        orgány 
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ii. směrnice EP a Rady č. 2004/48/ES 

       o dodržování práv duševního vlastnictví 

 

iii. prohlášení Komise týkající se čl. 2 směrnice EP  

       a Rady č. 2004/48/ES 

 

iv. nařízení Komise č. 874/2004, kterým se stanoví 

        obecná pravidla pro zavádění a funkce domény 

.eu a zásady, jimiž se řídí registrace 
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3. Vnitrostátní české 

i. z. č. 191/99 Sb., o opatřeních týkajících se 

dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží 

porušujícího některá práva duševního 

vlastnictví a o změně některých dalších 

zákonů 

ii. autorský zákon č. 121/00 Sb. 

iii. z. č. 221/06 Sb., o vymáhání práv  

       z průmyslového vlastnictví 
 85 

 

iv. tr. z. č. 40/09 Sb.                    

v. zák. č. 200/90 Sb., o přestupcích           

vi. o. s. ř., spr. ř., s. ř. s., tr. ř. 

vii. usn. vl. č. 330 z 14. 4. 99 ke Koncepci 

      boje proti kriminalitě v oblasti duševního 

vlastnictví 

86 

 

4. Úředně, např. státem, nepsané  

i. ekvita, zásady spravedlnosti, natural justice 
ii. lex mercatoria 
iii. zásady mezinárodních obchodních smluv (UNIDROIT 

1994, 2004) 

iv. zásady evropského smluvního práva 

v. jednotný postup mimosoudního řešení sporů týkajících 

se doménových jmen (UDRP), (ICANN 1999) 

vi. pravidla pro řešení sporů o domény .eu (2005) 

vii. doplňující pravidla ADR (RS při HK ČR a AK ČR  

        2005) 
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ZPŮSOBY  

PROSADITELNOSTI PRÁV 

• Vlastní mocí (svépomocí) 
 
1. vlastní ochrana práva před bezprostředně 

hrozícím zásahem přiměřeně odvracejícím 
způsobem                  

2. vlastní zakročení k odvrácení hrozící újmy, 
způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení   

3. nutná obrana proti hrozícímu  

      nebo trvajícímu útoku, přiměřená povaze  
      a nebezpečnosti útoku                      
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•   Soudní, nebo rozhodčí mocí:  

     s nálezem jako exekučním titulem 

1.  Soud k ochraně subjektivního práva 

2.  Rozhodčí soud nebo rozhodce ad hoc 

     v majetkovém sporu (o majetkové právo) 

 

89 

 

•   Správní mocí: 

 

1.   ÚPV ve sporném řízení 

2.   celní úřad před padělky 

3.   Česká obchodní inspekce před padělky 

4.   Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

        nebo Státní veterinární správa při kontrole specifikace 

        označení původu nebo zeměpisných označení  

90 
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NEPROMLČITELNOST PRÁVA 

DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ   

•   Zákaz promlčení práva vlastnického    

     vč. práva duševního vlastnictví 

 

       promlčení jiných majetkových práv, 

           např. pohledávky na zaplacení ceny 

           licence, pohledávky na náhradu újmy 

           nebo na vydání bezdůvodného 

           obohacení, k námitce dlužníka 

91 

DELIKTY NA PRÁVECH 

DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

• Právní delikty 

1. soukromoprávní 

      např. užití díla způsobem snižujícím jeho 

hodnotu                                         § 11/3 a. z. 

2. veřejnoprávní 

a. přestupek nebo jiný správní delikt 

b. trestný čin, např. porušování chráněných 

průmyslových práv                         § 269 tr. z.  
92 

SOUKROMOPRÁVNÍ DELIKTY 

• Např. delikty proti autorskému zákonu: 

 

1. užití pravojmenného díla bez uvedení jména  

      autora                                                    § 11/2 a. z. 

2. užití díla způsobem zasahujícím do práva  

      na televizní vysílání díla                     § 12/4/f/2 a. z. 

3. obcházení technických prostředků ochrany  

      práv                                                       § 43/1 a. z. 

4. nakládání s nekalými pomůckami  

      nebo službami                                       § 43/2 a. z. 

5. zásah proti elektronické informaci o správě  

      práv                                                         § 44 a. z. 
93 

SOUDNĚ TRESTNÉ DELIKTY 

• Trestné činy: 

1. porušení práv k ochranné známce a jiným 

označením                                             § 268 tr. z. 

2. porušení chráněných průmyslových práv   

                                                                     § 269 tr. z. 

3. porušení autorského práva, práv souvisejících 

s právem autorským a práv k databázi  § 270 tr. z. 

4. padělání a napodobení díla výtvarného umění  
                                                                                                  § 271 tr. z. 
 

94 

 

5. neoprávněný přístup k počítačovému systému  

      a nosiči informací                                  § 230 tr. z. 

6. opatření a přechovávání přístupového zařízení  

      a hesla k počítačovému systému a jiných  

      takových dat                                           § 231 tr. z. 

7. poškození záznamu v počítačovém systému  

      a na nosiči informací a zásah do vybavení  

      počítače z nedbalosti                             § 232 tr. z. 

8. porušení předpisů o pravidlech hospodářské  

      soutěže                                                  § 248 tr. z. 

95 

SPRÁVNĚ TRESTNÉ DELIKTY 

• Přestupky a jiné správní delikty 

1. přestupky na úseku porušování průmyslových  

      práv a porušování práv k obchodní firmě   

                                                                  § 33 přest. z. 

2. přestupy a jiné správní delikty  

      proti autorskému zákonu  

                                                            § 105a - 105c a. z. 

3. přestupky a jiné správní delikty u zboží  

      porušujícího práva duševního vlastnictví  
                                                                        § 15 - 28a z. č. 191/99 Sb. 
  

96 
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ŽIVNOSTENSKO 

 SPRÁVNÍ POSTIH 

• Správní delikt závažného porušení 

podmínek živnostenského podnikání 

   např. porušení příkazu označit provozovnu 

obchodní firmou 

 

• ŽÚ:         zrušení nebo pozastavení  

             živnostenského podnikání, pokuta  
97 

 

•  Součinnost ŽÚ aj. orgánů státní správy: 

    do 30 dnů od zjištění porušení zvláštního  

    předpisu, např. z. o ochr. zn., informace: 

           ČOI       kontrola padělků 

           ÚPV      např. řízení ex offo  

                               o zneplatnění ochranné 

                               známky 

98 

DELIKTNÍ AJ. ZÁVAZKY 

• Soukromoprávní delikt na právech duševního  

       vlastnictví vč. ochrany proti nekalé soutěži 

1.    ohrožení nebo porušení práva 

•    Soukromoprávní delikt újmy 

1.    způsobení nemajetkové újmy 

2.    způsobení škody na majetku 

•   Soukromoprávní quasidelikt bezdůvodného  

      obohacení 

1.     vznik bezdůvodného obohacení 

       deliktní závazky deliktního dlužníka 

          např. závazek zdržet se rozhlasového 

          vysílání díla nebo používání výrobního postupu,  

          dát věřiteli zadost za nemajetkovou újmu 

 

99 100 

3. ČÁST 

 

NÁROKY 

101 

NÁROK VĚŘITELE  

•    Nárok  =  vybavení subjektivního práva 

    vymahatelnost subjektivního soukromého 

       práva (oprávnění) k duševnímu vlastnictví 

       soudem  

    žalobní nárok (žalovatelnost práva) 

 

•   Uplatnění nároku k vymožení práva 

            ohrozitel nebo porušitel práva 

102 
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103 

DRUHY  

SOUKROMOPRÁVNÍCH NÁROKŮ 

1. Nároky z obecného soukromého práva: 

 

i. zakročovací (preventivní) proti hrozící újmě   

ii. nahrazovací (reparační) u majetkové újmy  

       (škody)  

iii. zadostiučiňovací (satisfakční) u nemajetkové 

       újmy                                                                                                         

iv. vydávací u vzniklého bezdůvodného 

obohacení (kondikční)               

104 

 

•  Dání zadost: 

 

a.      morálně, např. soukromou  

          nebo veřejnou omluvou 

b.    peněžně 

c.    kombinovaně 

 

 

105 

 
2. Nároky z práv duševního vlastnictví 

       

i. informační o původu zboží a totožnosti osob 

např. vůči účastníkům obchodního řetězce 

 

ii. zdržovací (zakazovací), negatorní, u zákazu:  

a.      rušební činnosti, např. zákazu prodeje  

          pirátského zboží 

b.      prostřednické činnosti využívané 3. osobami 

          k zásahům do práva, srv. poskytování  

          kyberprostoru k ukládání dat 106 

107 

 

iii. odstraňovací (obnovovací), restituční, 

       u odstranění protiprávního (závadného) stavu 

       obnovením právního stavu před zásahem: 

 

a.     stažením zboží nebo nástrojů 

           např. skoupením z trhu 

b.     trvalým odstraněním nebo zničením  

           rušebních předmětů, např. skartací 

 

108 
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  odstraňovací příkazy: 

1. přiměřenost závažnosti porušení 

2. přihlédnutí k zájmům třetích osob: 

a.    spotřebitelů, např. pacientů 

b.    osob v dobré víře 

c.    jiných osob, např. zástavního věřitele 

               tvrdost (hardship)    

 

 109 

 
iv. určovací (uznávací) 

       srv. a. z. či uznání práva předchozího  

       uživatele v právech průmyslových  

         =  nárok z relativního práva 

                určovací (zjišťovací) žaloba             

                    jen při prokázání naléhavého  

                    právního zájmu                              o. s. ř. 

v. zveřejňovací ohledně rozsudku  

       dle práva přiznaného soudem úspěšné  

       straně v rozsahu, formě a způsobu zveřejnění  

       a na náklady žalovaného 110 

 

3. Zvláštní nároky z práva duševního  

     vlastnictví při zásahu doménovým jménem  

     .eu jako rušebním předmětem               nař. 874/04 

 

i.  odebrací  

ii. převodní 

  spekulativní a zneužívající registrace 

       bez přednostního práva či oprávněného 

             zájmu k přednostnímu označení 

             např. k ochranné známce či názvu obce 

       bez dobré víry, např. spekulační nabídkou  

             vlastníku ochranné známky, přilákáním, 

             narušením profesionální činnosti aj. 
 
 

111 

EXKURS DO DELIKTNÍHO 

PRÁVA SOUKROMÉHO 
 

 

  NEMAJETKOVÁ ÚJMA  

112 

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 
1. Responsibility    =   odpovědnost (prospektivní)     o. z. 

   povinnost být pečlivý, aby v budoucnu nevznikla 

      újma, povinnost jednat odpovědně 

      např. rodičovská odpovědnost 

      1998 – 2013, z. o rod., rodičovská „zodpovědnost“   

      srv. též morální, politickou a hospodář. odpovědnost 

 

2. Liability, Haftung    =   odpovědnost (retrospektivní) 

   postih za minulé porušení právní povinnosti 

      viz odpovědnost  za delikt újmy , srv. trestní  

      odpovědnost;  dříve „ručení“, např. povinné ručení  

      za škodu; dnešní ručení v CS jako rukojemství 

      do o. z. (1964), viz z. směn. a šek. (1950) 

 

113 

 

 

 

3. Accountability    =   přičitatelnost 

 

114 
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ÚJMA 

1. Majetková (pecuniary damage) 

      např. ukradením vozidla nebo roztržením košile, 

   objektivně měřitelná (újma na peněžně ocenitelné, 

      obchodovatelné, hodnotě) 
 

2. Nemajetková (non-pecuniary damage) 

       např. usmrcením, ublížením na zdraví, pomluvou, 

       zneuctěním, ztrátou klientely, zkomolením 

       překladu románu, omezením svobody 

    objektivně neměřitelná (újma na peněžně  

       neocenitelné, neobchodovatelné, hodnotě) 

115 

 
 

• Předpokladem alespoň reálná hrozba újmy 

           právo odvrátit újmu 

 

         vystižení objektivně neměřitelné 

            nemajetkové újmy úsudkem,  

            např. soudcovským, s přihlédnutím  

            k provedeným důkazům skutku 

             

              měřitelná ekologická újma 

                  z. č. 167/08 Sb., o předch. ekol. újmě a o její nápravě 

116 

 

• Způsobení újmy jinému  =  skutečnost  

     s právním následkem (právní skutečnost)  

 

• Právní následek  =  deliktní závazek 

1.    nahradit (reparovat) škodu 

2.    dát zadost (satisfakovat) za újmu 

        nemajetkovou 

117 

HODNOCENÍ RIZIKA 

NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

 

• Např. 

   bodové základní, kupř. předpokládané situace  

   a odhad jejich následků, nebo podrobné 

   hodnocení rizika 

 
                    srv. nř. v. č. 295/11 Sb., o způs. hodnoc. rizik ekolog. újmy 

                                                                a bližších podmín. finanč. zajiš.

  

118 

ZAVINĚNÍ 

• Subjektivní stránka 

• Druhy zavinění: 

1.    úmysl: 

a.       přímý 

b.       nepřímý 

2.    nedbalost prostá nebo hrubá (gross  

        negligence): 
a.       vědomá 

b.       nevědomá 
119 

ZAVINĚNÍ  

NEMAJETKOVÉ ÚJMY 
  

•  Zásada zavinění újmy (subjektivní  

    princip) 

 

                reparační povinnost bez ohledu  

                    na zavinění (objektivní) jen  

                    zvláštní zákonné případy 

                    viz zvláštní případy majetkové  

                    újmy 
120 
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 DOMNĚNKA NEDBALOSTI 

•  Újma porušením zákonné povinnosti 

    např. zdržet se zásahu do cizího  

    soukromí, zdržet se vydání cizího  

    literárního díla, zdržet se nekalé soutěže 

 

    vyvratitelná domněnka nedbalostního 

    zavinění 

       důkaz vyvinění (exculpace) 
121 

ODČINĚNÍ NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

• Odčiňovací povinnost konat: 

 

1.   výslovně sjednána 

2.   zvlášť stanovena zákonem 

       např. a. z., o. z.: srv. újmu zákazníka  

       za narušení dovolené 

  náhrada majetkové újmy 

                                vždy      
122 

OBSAH 

 NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

• Např.: 

       

       omezení svobody, osobní neštěstí, 

       duševní útrapy, bolesti těla, překážka 

       lepší budoucnosti, obavy ze ztráty 

       života nebo vážného poškození zdraví, 

       ztráta šance nebo příležitosti aj. 

123 

 

•  Objektivní právní (zákonodárně-právní) pojem  

     nemajetkové újmy a zadostiučinění za ni 

     srv. slušnost jako právní zásadu (objektivní  

     právní princip), např. viz o. z. 

 

•  Objektivní právní pojem pocítění (vnímání)  

     nemajetkové újmy běžným (průměrným)  

     člověkem 

  subjektivní dojem 

 

 

 

124 

VÝMĚR NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

• Druh újmy, vedle újmy majetkové, ekologické či jiné,  

    spočívající v exaktně vědecky neměřitelné,  

    nicméně smysly vnímatelně (objektivně) vyjádřitelné  

    a přímo nebo nepřímo projevitelné (prokazatelné)  

    nepříznivé změně osobnostního nebo jiného stavu  

    dotčeného člověka (postiženého) nebo zhoršení  

    jeho životních funkcí či funkcí v prostředí,  

    např. rodinném, pracovním, uměleckém, politickém  

    nebo soutěžním,  

    aniž se jedná o majetkový úbytek a bez ohledu na to,  

    zda se tato skutečnost přímo nebo nepřímo projevuje 

    též hospodářsky; podobně u osoby právnické. 

125 
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127 128 

129 130 

 

131 

VÝŠE PENĚŽITÝCH NÁROKŮ 

• Skutečná výše 

 

1. náhrada škody 

2. bezdůvodné 
obohacení 

        dle a. z. výše  

           dvojnásobná 

3. peněžité 
zadostiučinění 

• Paušální částka  
      za      1. - 3.  
      na návrh 
 
a. nezaviněný zásah 

     nejméně ve výši 

     obvyklé ceny licence 

      v době zásahu 
 
b. zaviněný zásah 
      nejméně  
      dvojnásobek 

        z. č. 221/06 Sb. 132 
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HLEDISKA VÝŠE NÁROKŮ 

1. Hospodářská: 

a.    nežádoucí hospodářské důsledky zásahu 

b.    utrpení ztráty zisku 

c.    neoprávněné zisky rušitele 

d.    jiná hospodářská hlediska, např. propouštění 

         zaměstnanců v důsledku ztráty odbytu 

2. Jiná: 

a.    morální újma, např. na profesní pověsti 

b.    jiné hledisko, např. zmařené očekávání  

133 

 

    Odrazující prostředek odčinění 

       proti dalšímu porušování práva 
 

             čl. 9/2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu  

             vlastnictví, TRIPS, (1994)                                     (č. 191/95 Sb.) 

          
             čl. 14/2 Smlouvy SODV o právu autorském, (1996) 

                                                                                    (č. 33/02 Sb. m. s.) 

               

    účinná žaloba vč. urychlených nápravných  

       opatření k zabránění porušování práva 

134 

ÚČEL ZADOSTIUČINĚNÍ 

1. výchovný; srv. úctu k cizím právům 

2. nápravný (zmírnění nemajetkové újmy 

     jakožto následku zásahu) 

2. vyrovnací (vyvažující), (kompenzační) 

3. předstižný (preventivní), (odrazující) 

4. trestající (postižný), (sankční) 

5. [odměňující (záslužný)] 

135 

 
• Složky zadostiučinění: 

a.    vyrovnací (kompenzační), (vyvažující) 

b.    pokutová (sankční); soukromé trestání  

        (soukromá pokuta) za účelem odrazení 

        srv. dvojnásobek bezdůvodného obohacení  

        podle a. z. a o. z. (soukromoprávní pokutu),  

        preventivně-sankční význam 

        srv. speciální i generální prevenci 

nález ÚS z 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09 

c.    [záslužná (odměňující)] 

        srv. zásluhu o veřejný zájem 
136 

 

Prokázané nepoměrné obtíže se zjištěním 

výše nároku  

nebo nezjistitelná výše nároku                      

 

 

úvaha soudu o určení výše nároku 

 (arbitrární určení výše) 

 
§ 136 o. s. ř. 

 
137 

NÁHRADA UŠLÉHO ZISKU 

• Reparační režim podle a. z.: 

a.    skutečně ušlý zisk, nebo 

b.    alternativní metodika výpočtu ušlého  

         zisku odpovídající výši obvyklé odměny  

         za licenci 

           !     nedotčen závazek vydat bezdůvodné 

                 obohacení podle a. z.: 

                 zásadně ve výši dvojnásobku obvyklé 

                 odměny za licenci  
             

138 
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BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ  

v. ŠKODA 

• Bezdůvodné 

obohacení 

1. obohacení 

2. bezdůvodnost 

3. úkor (újma, škoda) 

4. i bez zavinění 

• Škoda  

 

1. --- 

2. bezdůvodnost 

3. škoda (újma, úkor) 

4. zásadně předpoklad 

zavinění, i bez 

zavinění výjimkou 

139 

SATISFAKČNÍ OKOLNOSTI 

• Okolnosti zásahu: 

 

1. právní, např. neplatnost licenční smlouvy 

2. skutkové: 

a.    polehčující 

b.    přitěžující, např. úmyslné zavinění,  

         zavrženíhodný způsob provedení, 

         zneužití odbornosti, značný rozsah 

         množstevní, časový nebo územní aj. 

140 

 

i.    na straně rušitele (delikventa) 

ii.    na straně postiženého (oběti) 

         např. lehkovážné nakládání 

         s obchodním tajemstvím,  

         vyprovokování útoku na právo 

141 

JUDIKATURA: 

Zákaz odvety či šikany 

   Soud musí dbát, aby se postiženému žalobci 
dostalo  

   pouze přiměřeného zadostiučinění a aby 
nedošlo  

   k zatížení žalovaného neúměrnými 
povinnostmi,  

   které již neslouží k zákonem sledovanému 
přiměřenému 

   zadostiučinění, nýbrž k odvetě či dokonce 
šikaně 

   odpovědné osoby. 

 
MS v Praze 7 C 138/89, Intel. vlast. a hosp. sout. 

1996/1.  

142 

JUDIKATURA: 

Peněžité zadostiučinění 

   Poskytnutí zadostiučinění v peněžité částce 
nepřichází  

   v úvahu při každém porušení autorského práva,  

   ale jen za splnění podmínek, že újma 
nemajetkové 

   povahy, vzniklá porušením, je závažná a že jiné 

   prostředky autorskoprávní ochrany nejsou k 
jejímu 

   odčinění postačující. 

 
MS v Praze 7 C 138/89, Intel. vlast. a hosp. sout. 

1996/1. 

143 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

 ZA NEMAJETKOVOU ÚJMU 
• Pojištění  =  druh závazku                                 § 2758 

• Pojištění odpovědnosti za majetkovou újmu (škodu), 

    „popř. i jinou“ újmu                      kumulativně § 2956  

    =   zvláštní druh pojištění (závazku) 

 pojištění škodové (úbytku majetku pojištěného  

    peněžním nahrazením újmy v rozsahu a výši  

    dle zákona či smlouvy) 

• Škodná (pojistná) událost:  nahodilé zavinění 

nemajetkové újmy jinému, např. újmy na zdraví  

• Pojistná smlouva  =  odvážná smlouva 

• Zvláštní případy povinného pojištění (profesní) 

odpovědnosti za újmu, např. u zdravotních služeb 144 
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145 

PŘÍSUDEK ULTRA PETITUM? 

•  Přisouzení více nebo jiného,  

     nežli se žalobce domáhá 

    

       vyplynutí určitého způsobu vypořádání 

          z právního předpisu 

          např. u zadostiučinění dle a. z.,  

          dle zák. o vymáhání práv z průmysl. vlast., 

          dle o. z. 
§ 153/2 o. s. ř. 

 

nález ÚS z 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09 
 

 

146 

SOUBĚHY NÁROKŮ 

•   Nároky z různých souběžných soukromých práv 

      např. z práva autorského a známkového,  

      z práva osobnostního, firemního a spotřebitelského 

 

•   Jednočinný souběh (uno acto) 

       jedním skutkem zásah do více práv 

            více soukromo- nebo veřejnoprávních deliktů 

               např. soukromoprávní delikt porušení práva 

               autorského a přestupek podle a. z. 

147 

JUDIKATURA: 

Doménové jméno 
       Pokud je doménové jméno držené povinným totožné 

se zněním 
    obchodní firmy oprávněného a zněním jeho 

ochranných známek, 
    včetně známky prohlášené za proslulou, a není zde 

(kromě  
    vlastní registrace) žádný  jiný právem uznaný důvod k 

tomu,  
    aby doménové jméno bylo majetkem povinného, pak 

vzniklý stav 
    může být shledán jako závadný a povinnému uloženo 

zdržet se 
    užívání doménového jména a toto mu odňato 

prostřednictvím 
    úkonu registrátora domény. 

Rozs. VS v Praze z 10. 8. 04, sp. zn. 3 Cmo 293/03. 
 

148 

149 150 
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151 

AKTIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMACE  

K OCHRANĚ PRÁVA 

1. vlastník práva 

a.    původní, např. autor nebo vynálezce 

b.    odvozený, např. dědic 

2. vykonavatel práva, např. kolektivní   

      správce práva, zaměstnavatel,  

      komisionář 

3. licencionář (nabyvatel licence) 

 

 

 

152 

 

• Aktivní věcná legitimace nabyvatele 

licence k průmyslovému vlastnictví  

a. se souhlasem vlastníka práva 

b. bez souhlasu vlastníka práva při 

nezahájení řízení vlastníkem do 1 měs. 

od oznámení nabyvatelem licence 

153 

AKTIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMACE  

VE VEŘEJNÉM ZÁJMU 

1. osoba blízká autorovi nebo výkonnému  

      umělci při ochraně posmrtného užití   
 

2. kolektivní správce majetkových práv  

      autorských nebo práv souvisejících při ochraně 

      posmrtného užití 
 

3. právnická osoba, např. spolek, sdružující  

      autory nebo výkonné umělce při ochraně  

      posmrtného užití 

 
154 

 

4. profesní organizace ochrany práv  

     průmyslového vlastnictví 
 

5. profesní organizace oprávněná 

zastupovat držitele šlechtitelských práv 

     k odrůdám 
 

6. právnická osoba hájící zájmy  

     soutěžitelů nebo spotřebitelů ve věci  

     nekalé soutěže 

 155 

 

7. spolek spotřebitelů či právnická osoba  

     k ochraně spotřebitele na seznamu 

     Komise ES na návrh MPO; zveřejněno  

     v Úř. věst. EU 

 

156 
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4. ČÁST 

OCHRANA  

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

V KYBERPROSTORU 

157 158 

SPOLEČENSKÉ SÍTĚ 

 Společenské sítě elektronických komunikací 

    srov. služby a reklamně podpořené služby 

 

    feels-like-free   
 
                                                  osobnostní právo 

                                                  osobní údaje 

                                                  autorské právo

  

159 160 

161 162 
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163 164 

165 166 

167 

STŘET HODNOT 

základní lidská práva na zachování lidské 

důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu 

jména, na soukromí a rodinný život  

a proti zneužívání osobních údajů 

základní lidské právo vlastnit majetek a pokojně  

užívat majetek 

kulturní právo na ochranu výsledků tvůrčí duševní 

činnosti 

v. 

politické právo vyhledávat a šířit informace 

hospodářské právo podnikat či provozovat jinou 

hospodářskou činnost 

 
168 
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PASIVNÍ  VĚCNÁ LEGITIMICE 

169 

 1. PACHATEL DELIKTU 

  Civilní delikt nebo quasidelikt (bez zavinění)   

                          závazek z deliktu nebo quasideliktu 

1.    ohrozitel nebo porušitel práva,  

         např. autorského či známkového,  

         anebo nekalý soutěžitel (rušitel) 

          =  původce deliktu (delikvent, pachatel), 

              i ve spolupůvodcovství (spolupachatelství) 

              společně a nerozdílně (solidárně)  

              zavázaných spoludlužníků z deliktního  

              závazku, např. u společného neoprávněného 

              sdělování fotografií veřejnosti na internetu 

               

170 

2. ÚČASTNÍK NA DELIKTU 

2. účastník civilního deliktu (kdo přispěl k deliktu 

      i neznámé jiné osoby, rušitele práva)  

      nebo quasideliktu; srv. skryté totožnosti na internetu 

         závazek z účastenství na deliktu či quasideliktu 

            obdobný závazku z deliktu či quasideliktu 

            vč. předpokladů odpovědnosti za čin 

a.    organizátor  (zosnování nebo řízení) 

b.    návodce (vzbuzení rozhodnutí) 

c.    pomocník (umožnění nebo usnadnění,  

         např. právní nebo informatickou radou,  

         odstraněním technických překážek, utvrzováním 

         v předsevzetí, upuštěním od kontroly)                     

 

171 

2. ÚČASTNÍK NA DELIKTU 

i více osob, např. i více pomocníků, zúčastněných 

na civilním deliktu  

kupř. na zásahu do práva k zvukově-obrazovému 

záznamu, kupř. filmu, jeho neoprávněným sdělováním 

veřejnosti po internetu 

 

172 

   3. POSKYTOVATEL SLUŽEB 

   Zvláštní (prostřednický) civilní quasidelikt  

      (bez zavinění) 

3. prostředník („zprostředkovatel“), intermediatory,  

      jehož služby jsou využívány (zneužívány) třetími  

      osobami k ohrožování nebo porušování práv  

      duševního vlastnictví 

      např. správce databáze doménových jmen, 

      provozovatel internetové čítárny, připojovatel  

      k internetu, pronajímatel počítače (serveru) 
a. z., z. o vymáh. práv z průmysl. vlast., z. o ochr. práv k odrůdám 

směr. o dodr. práv duš. vlast. (2004/48/ES) 

173 

   3. POSKYTOVATEL SLUŽEB 

   podobně u služeb využívaných k nekalé soutěži 

      nebo k zásahu do přirozených práv člověka 

      či absolutních osobních práv právnických osob 

 

   Argument podobností při sledování stejného  

      nebo srovnatelného účelu  

174 
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     3. POSKYTOVATEL SLUŽEB 

  Zásada (přiměřené) opatrnosti (obezřetnosti, 

     starostlivosti, péče o následek poskytovaných  

     služeb bez jejich zneužívání zákaznickou veřejností 

     na úkor jiných osob) 

     viz i spravedlnostní požadavek sledování obecného 

     dobra právnosti vč. ohleduplnosti, nikoli jen  

     hospodářského zájmu na vlastním prospěchu 

     z poskytování služeb (nikoli jen těžení zisku  

     ze služeb) 

 

srv. též zásadu odbornosti např. podnikatele ve službách 

175 

     3. POSKYTOVATEL SLUŽEB 

  Oprávněné (rozumné, legitimní) očekávání  

     poctivosti a právnosti na trhu služeb 

                                                                podsvětí 

  Quasideliktní objektivní stav služeb na trhu, 

     zneužívaných zákazníky bez zavinění pouhého 

     poskytovatele služby (pouhého prostředníka) 

                                 rušitel práva   

                                 účastník na rušení práva   

   Pojistné riziko za zákazníky zneužitelné  

     podnikání (služby) 

Srv. německou právní doktrínu rušitelského ručení 

Störerhaftung 176 

     3. POSKYTOVATEL SLUŽEB 

 Podstatné postavení prostředníka zákaznického 

zásahu, např. poskytovatelé připojení k internetu: 

a.   bez opatření k zamezení nebo ztížení zneužívání  

        služby zákazníky, která lze rozumně požadovat, 

        nebo jen s bezvýznamným či slabým opatřením 

b.   vztah mezi zneužíváním služby zákazníky 

        a získáváním vlastního obchodního či jiného  

        hospodářského prospěchu z těchto služeb 

        srv. riziko podnikání ve službách  

c.   reklama či propagace zákazníky zneužívané  

        služby za účelem jejího pokračování  

        nebo rozšíření vč. získávání nových zákazníků 

         

                    

177 

              SOUHRN OSOB   
civilní delikvent nebo quasidelikvent 

(rušitel) 

 

účastník na civilním deliktu 

 nebo quasideliktu jiného (rušitele) 

 

prostředník, jehož služba byla využita  

 rušitelem k deliktu nebo quasideliktu 

(poskytovatel využívaných služeb) 

 
178 

      PŘÍKLAD 1: ÚLOŽIŠTĚ DAT 

 Poskytovatel ukládací datové služby  

    (provozovatel úložiště protiprávních elektronických dat): 

1.   nekalý soutěžitel vůči poskytovatelům 

        audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

        nebo hudby on-line či e-knih (rušitel, delikvent) 

2.   organizátor nebo pomocník (účastník)  

        na cizím deliktu zásahu do práv chráněných a. z. aj.,   

        způsobeném zákazníkem ukládací služby  

        (pachatelem), který uložený předmět zpřístupnil  

        veřejnosti bez souhlasu vlastníků dotčených 

        dočasných práv (bezohledně v poměru k jejich 

        svobodné vůli) 179 

JUDIKATURA 
„Odkaz není zločin“ (Česká pirátská strana):         ?! 

Veřejné zpřístupňování odkazů na internetových stránkách 

v síti elektronických komunikací na jinde sdělovaná  

chráněná autorská díla, majících elektronickou podobu  

hyperlinků umožňujících přístup veřejnosti k těmto dílům 

pomocí sítě, není užitím díla dle a. z. 
srv. Svensson et al. v. Retriever Sverige AB,  

rozs. SD EU z 13. 2. 14, sp. zn. C-166/12  

   účastenství odkazující osoby na deliktu zásahu 

       do autorského práva spáchaného neoprávněným 

       sdělovatelem odkazovaných děl, např. filmů 

   nekalá soutěž odkazující osoby, viz nepoctivé těžení  

       z cizí, např. filmové, investice  
180 
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PŘÍKLAD 2 

181 

                 NÁROKY               

   Obecné soukromoprávní nároky: 

 

1.     předstižný (preventivní) 

2.     kondikční (vydání bezdůvodného obohacení) 

         viz i soukromé pokuty dle o. z. nebo a. z.  

         (dvojnásobek obvyklého plnění) 

3.     reparační (náhrada škody = majetkové újmy)  

4.     zadostiučiňovací (satisfakční)  

         (odčinění nemajetkové újmy)  

           182 

 

  Zvláštní soukromoprávní nároky: 

 

1.    informační    

2.    zdržovací (zákaz přítomného děje  

        nebo hrozby opakování skutku vč. zákazu  

        poskytování využívaných služeb) 

3.    odstraňovací (přítomný protiprávní stav) 

         =   uvedení v předešlý stav 

183 

 

 Hlediska: 

 

a.  objektivní možnost vymožitelnosti nároku 

b.  účinnost 

c.  odrazujícnost 

d.  přiměřenost (ne nadbytečnost, nepřekážení  

      poctivým obchodům) 

e.  nezneužití práva (nešikanování) 

184 

HRANIČNÍ URČOVATEL 

 Deliktní závazky z narušení soukromí  

    a osobnostních práv vůbec vč. pomluvy 

    s mezinárodním prvkem 

    právo státu, ve kterém došlo k narušení 

 Zvýhodnění postiženého 

    zvolení práva: 

a.    obvyklého pobytu nebo sídla postiženého 

b.    obvyklého pobytu nebo sídla narušitele 

c.    místa následku narušení, pokud to narušitel 

        mohl předvídat 
z. č. 91/12 Sb., o mez. právu soukr. 

 
185 

SOUKROMOPRÁVNÍ ZÁSADY 

1. obecná zásada odbornosti 

2. obecná zásada prevence 

3. obecná zásada zákazu těžení z nepoctivosti 

     nebo protiprávnosti 

4. obecná zásada vydání bezdůvodného  

     obohacení 

5. zvláštní zásada vymezení odpovědnosti 

     za minulá protiprávní jednání (skutky) 

     při poskytování „služeb informační  

     společnosti“ zvláštními předpoklady  

     odpovědnosti (zásada omezené odpovědnosti) 186 
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OBECNÉ SOUKROMOPRÁVNÍ 

 A MRAVNÍ ZÁKAZY 

 Zákaz těžení ze svého nepoctivého,              § 6/2 

    např. zavedení nepoctivého obchodního modelu  

    (způsobu dosahování zisku), nebo protiprávního  

    činu 

 Zákaz těžení z protiprávního stavu, který vyvolal 

    nebo nad kterým má kontrolu, např. na úložišti  

    elektronických dat v síti elektronických  

    komunikací, kupř. v diskusi na zpravodajském  

    portálu  

187 188 

SOUKROMOPRÁVNÍ  

ZÁSADA ODBORNOSTI 

  Profesionalita                                              § 5/1 

    znalost, pečlivost, odborná péče,  

       jinak k tíži odborníka (povolání či stav,  

       např. živnostenský) 

 

  Podobor ohlašovací živnosti volné: 

       „Poskytování software, poradenství  

        v oblasti informačních technologií, 

        zpracování dat, hostingové a související 

        činnosti a webové portály“                  příl. živn. z. 

SOUKROMOPRÁVNÍ  

ZÁSADA PREVENCE 

 Generální prevenční povinnost        § 2900 

 Zakročovací povinnost toho, kdo vytvořil 

nebezpečnou situaci nebo nad ní má 

kontrolu, vůči ohroziteli                        § 2901 

 Právně nebezpečná situace na úložištích 

elektronických dat v síti elektronických 

komunikací a míra (objektivní způsobilost) 

provozovatelovy kontroly nad ní 

189 

 
 Legální prevenční povinnost každého 

    např. provozovatele úložiště elektronických dat 

    zachycujících kupř. fotografie, videa, romány  

    či učebnice nejen vlastní, ale též cizí 

    možnost kontroly poskytovatele služby 

       nad potencionálně nebezpečnou situací 

       např. nad diskusním fórem 

     rozumná opatrnost (pečlivost a obezřetnost) 

     rozumné očekávání odborné péče  

        a obezřetnosti, např. provozovatele 

        diskusního fóra u zpravodajství 
190 

      PRÁVNĚ NEBEZPEČNÁ SITUACE 

                   NA TRHU SLUŽEB 

 Situace zákaznického ukládání, např. fotografií, 

    videí, článků, knih, v podobě datových souborů  

    na úložiště elektronických dat v síti  

    elektronických komunikací, záměrně umožněná  

    poskytovatelem ukládací služby,  

    např. i za účelem vlastního přímého či nepřímého  

    obchodního či jiného hospodářského prospěchu,  

    srv. reklamy, prémiové účty, placené přístupy  

           zákaznicky vytvořená a poskytovatelem  

              služeb umožněná právně nebezpečná 

              situace, např. i na trhu služeb 191 

                KONTROLA  

        NAD NEBEZPEČNOU SITUACÍ 

 Objektivní způsobilost kontroly nad právně  

    nebezpečnou situací poskytovatelem ukládací  

    služby (možnost mít kontrolu nad stavem): 

1.   morálně, např. přijetím etického kodexu  

       diskutujících či osob vkládajících jiný obsah   

2.   právně, např. navržením smluvních podmínek  

       ukládací služby vč. poskytovatelova práva  

       moderování diskuse a vyřazování (mazání)  

       nevhodných,  kupř. neslušných nebo práva  

       třetích osob zjevně rušících, příspěvků,  

          

192 
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    ztotožňováním osob (zákazníků) využívajících  

     ukládací služby vč. adres bydliště, nejen     

     zjištěním propojených počítačů, zřízením 

     přístupového práva postiženému k výmazu  

     závadných dat 

3. technicky (věcně), např. nastavením  

     systému (funkčností), kupř. robotickým 

     rozpoznáním opakovaného vložení rušebního  

     předmětu dle technických vlastností (hašovací  

     funkce), blokování příspěvků z pochybného  

     zdroje nebo k zásahu opakovaně použité  

     adresy,                                                             193 

 

     blokování příspěvků obsahujících slova 

     s významem nadávek, odlišení lidských  

     příspěvků od zahlcení robotickými zásahy,  

     ochrana proti dalšímu sdílení  ev. rušebních  

     příspěvků, např. na společenských sítích,  

     omezení příspěvku délkou, srv. obvyklou délku  

     celovečerního filmu, nebo druhem (věcná 

     nepřípadnost), 

     a to i nonstop; též osobně moderátorsky  

 194 

PŘIMĚŘENÁ MÍRA KONTROLY 

 Hlediska přiměřenosti, např.: 

a.   druh a povaha (i přístupnost, známost  

       a oblíbenost) služeb na straně veřejnosti 

b.   druh a povaha (velikost) právního nebezpečí 

c.   okruh dotčených práv a třetích osob 

d.   míra reálnosti hrozby zásahů, jejich četnost  

       a rozumně předpokládané následky zásahů 

e.   četnost minulých zásahů, jejich povaha 

       a druh následků, např. hospodářských na trhu  

       audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

       (video on demand) 

 

195 

 

f. velikost (rozsah) nepoctivého nebo protiprávního  

     obohacení (přímého nebo nepřímého  obchodního 

     nebo jiného hospodářského prospěchu)  

     dosaženého těžením ze zákaznických zásahů  

     do práv třetích osob, např. značnost rozsahu 

g. jiné 

196 

                POJISTNÉ RIZIKO 

  Právně nebezpečná situace  

    jako pojistné riziko poskytovatele,  

    např. ukládací, služby 

 

        škodové pojištění odpovědnosti 

            za újmu, majetkovou i nemajetkovou, 

            třetím osobám, např. výrobcům 

            zvukových či zvukově-obrazových 

            záznamů 
197 

OKOLNOSTI 
  Rozdílná možnost kontroly poskytovatele  

     služby nad právně nebezpečnou situací  

     vytvořenou zákazníky, srv. zákaznicky otevřené 

     soustavy (platformy), kupř. internetové dražby 

     aj. elektronické obchody, úložiště elektronických  

     dat, diskuzní fóra na portálech aj. 

   Povaha poskytovatelovy služby zákazníkům 

     platformy neutrální (z hlediska poskytovatele) 

     platformy promyšlené (proaktivní), např. poskytující 

        zákazníkům vyhledávače, seřazovače, měřiče 

        (statistiky), prémiové zákaznické účty aj. pobídkové  

        výhody povzbuzující k dalšímu ukládání 

 

  

198 
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  Nepoctivý obchodní model provozovatelova,  

     např. úmyslného, těžení z právně nebezpečné  

     situace na trhu postihující práva třetích osob,  

     kterou vytvořil nebo nad níž má kontrolu 

     např. model finančních či jiných motivačních  

     výhod pro zákazníky ukládající obchodně  

     přitažlivý (hojně stahovaný nebo zhlížený)  

     obsah, vědomě předem počítající  

     se zákaznickými zásahy do práv třetích osob  

     k vlastnímu obohaceni (vědomé těžení 

     ze zásahů) 

   Generální klausule bezdůvodného  

     obohacení, viz nepoctivý zdroj             § 2991/2 
199 

  ZAKROČOVACÍ POVINNOST 

  Zakročovací povinnost každého, kdo má  

    kontrolu nad právně nebezpečnou situací 

    např. povinnost provozovatele internetové  

    diskuse, blogu nebo úložiště elektronických dat 
§ 2901 

  Předejití (konání) do budoucna 

    např. vyřazením určitého zdroje z internetové 

    diskuse nebo z možnosti sdělovat fotografie  

    či filmy veřejnosti za účelem předejití reálně 

    hrozícímu  zásahu do práv třetích osob  

    nebo hrozícímu opakování minulého zásahu 
200 

201 

PŘÍKLAD PROSTŘEDNÍKA: ZVLÁŠTNÍ 

PASIVNÍ LEGITIMACE POSKYTOVATELE 

UKLÁDACÍ SLUŽBY 

 Poskytovatel (provider) služby ukládání 

obsahu (hosting), např. cizích webových 

stránek, na svém serveru není povinen: 

1.    dohlížet na zákazníky ukládaný obsah 

         např. zákaznické fotografie z dovolené 

2.    aktivně vyhledávat skutečnosti  

         a okolnosti poukazující na protiprávní obsah 

         např. na zásah do práva duševního vlastnictví 

         třetí osoby zákaznickým uložením fotografie 

 

 

202 

       ZVLÁŠTNÍ PŘEDPOKLADY  

     SOUKROMOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI 

  Poskytovatel ukládací elektronické služby  

     (information service provider), např. k internetové 

     diskusi či k úložiště videí, odpovídá 

     za zásah do práva třetí osoby jen tehdy, 

     pakliže měl vědět o protiprávnosti ukládaného 

     obsahu vzhledem k: 
 
a.      předmětu své činnosti (ukládací, vyhledávací, 

         stahovací aj., kupř. třídící, služby) a 

b.      okolnostem a povaze případu, např. druhu,  

         formátu a velikosti uloženého datového  

         souboru, opakovanosti,  nebo:                     

 

203 

     

a. dozvěděl se o protiprávnosti ukládaného  

       obsahu, např. elektronickým nahlášením  

       či předžalobní výstrahou, a 

b. neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze 

po něm požadovat k odstranění nebo 

znepřístupnění právně závadného obsahu, 

např. smazáním 

       notice-and-action, notice-and-takedown 

                    § 5 – 6 z. č. 480/04 Sb., o něktr. službách informač. společ. 
   

 

204 
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PROKAZATELNOST PROTIPRÁVNÍHO 

STAVU 
 Legální předpoklad prokazatelnosti  

    protiprávní povahy obsahu, např. pomluvy  

    či neoprávněného užití hudebního díla, uměleckého 

    výkonu a zvukového záznamu  

   upozornění kohokoli; i bez osvědčení právního  

      zájmu či aktivní legitimace ve věci ochrany práva 

      např. i spolek ve veřejném zájmu (advocacy) 

a.    dostatečné určení rušebního předmětu (obsahu)      

b.    dostatečné určení dotčené hodnoty (práva) 

c.    vysvětlení protiprávnosti zpřístupňovaného obsahu 

         (popis skutku) 

d.    uplatnění odstraňovacího (obnovovacího) nároku 205 206 

    OMEZENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ 

                  ODPOVĚDNOSTI 
  Nahrazení objektivní (přísné) odpovědnosti 

     poskytovatele ukládací služby za následek 

     služby (odpovědnosti za riziko zákaznického  

     zásahu), např. za zásah do osobnostního práva  

     třetí osoby nebo za nekalou soutěž                   

     

    subjektivní odpovědností za zavinění 

    alespoň nevědomou nedbalostí  

      =  „měl vědět“ vzhledem ke své činnosti 

           a okolnostem případu („a bylo mu to jedno“) 

     nebo vědomou nedbalostí až nepřímým úmyslem 
    

JUDIKATURA 

(…) „osoba, která na webových stránkách zpřístupňuje 

předměty ochrany bez souhlasu nositele práv ve smyslu čl. 3 

odst. 2“ [směr. č. 2001/29 ES] „využívá služeb 

poskytovatele internetového připojení těch osob, které si tyto 

předměty prohlížejí, kterýžto musí být považován  

za zprostředkovatele ve smyslu čl. 8 odst. 3 směrnice  

2001/29.“ 
UPC Telekabel Wien GmbH  

v. Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktiongesellschaft mbH 

SD EU z 27. 3. 14, C 314/12 

207 

ZÁKAZ PŘIPOJOVÁNÍ 

 NA PIRÁTSKÉ STRÁNKY 

 Hlediska zásahu proti poskytovateli internetového 

    připojení (prostředníkovi): 

1.    volba opatření proti zneužívání na vůli  

         poskytovatele připojení 

2.    neprovedení veškerých opatření, jež lze  

         po poskytovateli připojení rozumně požadovat   

3.    bez zbytečného zbavení přístupu k dostupným 

         informacím 

4.    účelem zabránění nebo ztížení prohlížení 

         a odrazení od prohlížení protiprávního obsahu 
SD EU z 27. 3. 14, sp. zn. C-314/12 

208 

209 

SOUDNĚ TRESTNÍ ODPOVĚDNOST 

1. Spáchání trestného činu alespoň nepřímým úmyslem 

        např. porušování autorského práva,    

        práv souvisejících s právem autorským  

        a práv k databázi 
 
2. Účastenství na trestném činu 

       např. na hospodářském přečinu až zločinu 

a.    organizátor 

b.    návodce 

c.    pomocník, např. umožněním nebo usnadněním 

          činu či radou 

 Zásada subsidiarity trestní represe       
210 

SOUDNĚ TRESTNÍ ODPOVĚDNOST 

PRÁVNICKÉ OSOBY 

 Právnická osoba poskytující internetové 

ukládací služby 

   trestně odpovědna u trestného činu  

      porušování autorského práva,  

      práv souvisejících s právem autorským  

      a práv k databázi 

   § 7 z. č. 418/11 Sb., o tr. odp. práv. os. a říz. proti nim, a § 270 tr. z. 
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211 

SPRÁVNĚ TRESTNÍ ODPOVĚDNOST 

 Např.: 

1. přestupek člověka proti občanskému soužití 

      kupř. nedbalostním ublížením na cti urážkou 

      nebo vydáním v posměch  

      anebo úmyslnou schválností  

§ 49 z. č. 200/90 Sb., o přest. 

2. přestupek člověka nebo jiný správní delikt 

      právnické osoby z nedbalosti        

  a. z. 
  

212 

5. ČÁST 

 
 

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ  

A ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU 

213 

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ 

• Před zahájením řízení nebo v průběhu 

1. nutnost zatímní úpravy poměrů, 

      např. při hrozbě nárůstu újmy 

2. ohrožení exekuce, např. zašantročením 

majetku 

 

• Povinnost i třetí osobě 

      např. dopravci nebo zasílateli zboží 
214 

 

• Druhý účastník je povinen např.: 

1. zdržet se přípravy výroby (…) 

2. složit zboží (…) do úschovy u soudu 

 

• Povinná jistota k zajištění náhrady újmy: 

      obecně 10 000 Kč, ve věcech mezi podnikateli 

      50 000 Kč 

•    Soudcovské právo stanovit doplatek jistoty 

         

                         soudní poplatek za návrh 500 Kč 

215 

 

•  Rozhodnutí bezodkladně,        

    není-li nebezpečí z prodlení, tak do 7 dnů  

    od doručení návrhu 

 

•  Vykonatelné doručením 

          trestný čin maření výkonu úředního  

              rozhodnutí      

216 
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JUDIKATURA: 

Předběžné opatření 

  Pokud navrhovatel žádá o uložení povinnosti 
držiteli 

  domény zdržet se dispozice s doménovým 
jménem,  

   pak nejde o nepřiměřené omezení práva. 

  Smyslem takového příkazu předběžného 
opatření je totiž 

  zajistit podmínky pro rozhodnutí věci bez 
průtahů,  

  bez možných změn v okruhu účastníků řízení.  

Usn. VS v Praze z 31. 8. 05 sp. zn. 3 Cmo 142/05. 
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    ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU 

1. Svépomocí 

a. technickou chybou v nadbytečných prvcích 

b. neotevřeným cenným psaním nebo doporučenou 
zásilkou, obsahující dílo, na vlastní adresu 

c. vydáním díla vlastním nákladem alespoň  
       v počtu veřejnoprávně povinných výtisků  
       a jejich odevzdáním veřejným knihovnám 

d. přidělením ISBN nebo ISMN od NK ČR či ISSN 

od Tech. knih. NK ČR a uvedením na výtiscích 

e. zveřejněním díla v portálu v síti elektronických 
komunikací na vlastní náklad, a to i krátkodobě 

218 
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f. depozity (úschovami) 

i. soukromoprávně, např. úschovou u spolku Dilia 

ii. veřejnoprávně 

 úschova u notáře za účelem vydání sám sobě 

 úschova u soudu v souvislosti s trestním  

       nebo jiným řízením, např. správním řízením  

       před ÚPV 

           soluční úschova soudní v nesporném  

               řízení civilním za účelem splnění závazku 

g. svědecky aj. 
220 

 

2. Notářským nebo exekutorským zápisem 

 úřední osvědčení skutkového děje nebo stavu věci 

       např. nabízení zboží v obchodě, nabízení obsahu 

internetových stránek v místě a čase, poškození 

prototypu výrobku 

 

 veřejná listina 

            vyvratitelné domněnky pravdivosti obsahu      o. z. 

            trestný čin padělání nebo pozměňování 

               veřejné listiny 

221 

 

3. Soudem před zahájením procesu  

      o věci samé 

           obava z nemožnosti pozdějšího 

              provedení důkazu nebo z velkých  

              obtíží 

 

      např. ustanovením znalce, uložením povinnosti 

      někomu, aby např. vpustil znalce  

      do obchodního závodu za účelem prohlídky 

 
222 
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• Podpůrně zvláštní procesní režim zajištění 

důkazu ve věcech práv duševního vlastnictví 

před zahájením řízení ve věci samé ohledně:       

                                                                § 78b an. o. s. ř. 

1.    zboží nebo průměrného vzorku 

2.    materiálu a nástrojů 

3.    dokumentů, např. reklamních tiskovin 

• KS dle místa předmětu; srv. odebrání           
 

223 

 

• Jistota (kauce) až 100 000 dle úvahy  

      soudu do 8 dnů od doručení rozhodnutí 

             usnesení o odmítnutí návrhu  

                 při nesložení jistoty 

• Soudcovská lhůta k podání žaloby  

      ve věci samé 

 
224 

 

•   Složení zajišťovaného předmětu u: 

1.     soudu 

2.     jiného vhodného schovatele 
 

             dobrovolné nepředání 

                       odebrání ihned po doručení  

                           usnesení o zajištění 

225 226 

227 228 
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PROKÁZÁNÍ ZÁSAHU  

DO PRÁVA 

• Dokazováním: 

1.    dokazováním s volným hodnocením důkazů 

2.    alespoň osvědčením s volným hodnocením 

          skutečností v předběžném řízení u předběžných  

          opatření 

• Bez dokazování: 

1.    shodnými tvrzeními účastníků, vzatými soudem    

2.    obecnou známostí (notorietou) 

3.    známostí soudu z jeho činnosti 

229 230 

SOUDNÍ ZNALCI 

• Soudně správní třídění oborů  

      a odvětví, popř. i specializací, např. 

1. patenty a vynálezy 

2. školství a kultura, odvětví umění, např. 
literární nebo hudební, odvětví estrády      
a varieté 

3. ekonomika, odvětví ceny a odhady,  

      specializace oceňování nehmotného  

      majetku 
231 

 

•   Znalci zapsaní ve veřejnoprávním   

     seznamu znalců 

  ústřední seznam znalců MS 

  krajské seznamy znalců KS 

      

       úřední výpis ze seznamu znalců 

     

•   Znalci soudem ustanovení ad hoc 

232 

233 
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235 

ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ 

•  Poznatek, např. o výši obvyklé ceny na trhu  

     služeb v místě a čase  
 

•  Ekonomický výzkum, např. obvyklé ceny  

     patentové licence na trhu služeb v místě  

     a čase, modelování přiměřenosti odměny 

     za licenci k provozování hudebního díla na trhu 

     služeb v místě a čase 
 

•  Odborník  =  vždy člověk; i zaměstnanec 

     autor odborného vyjádření (autorského díla) 
 

236 

KONZULTANT 

V PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ TRESTNÍM 

•  Závažné a skutkově složité trestní věci 
         

         odborná pomoc konzultanta státního 

             zástupce či policejního orgánu  

   znalost ve speciálním oboru 

             např. znalost knižního trhu či počítačových 

             programů nebo filmového průmyslu 

   zákonná povinnost mlčenlivosti 

tr. ř. 

237 

NOTORIETY 

• Skutečnosti obecně známé,  

      které netřeba dokazovat           § 121 o. s. ř. 

 

a. přírodní, např. střídání ročních období, 

tma v noci 

b. společenské, např. všeobecná známost 

konkrétní ochranné známky  

           správní a trestní proces 

 238 

OHLEDÁNÍ VZORKU 

•    Nevyvratitelná domněnka důkazu 

      ohledání přiměřeného vzorku zboží    

      porušujícího právo duševního vlastnictví 

      např. vzorku zvukových nosičů CD 
 

 

   důkaz vůči veškerému zboží 

v civilním procesu 

239 

MÍRA DOKAZOVÁNÍ 

• reasonable 
demonstration 

 nižší standard 

dokazování např. zlé 

víry či nedostatku 

oprávněného zájmu, 

   pomocí nepřímých 

   důkazů, kupř. 

   internetové stránky 

   ”under construction“   

 

• absolute evidence 

240 
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DŮKAZ OPAKU: PATENTOVANÝ 

VÝROBNÍ POSTUP                     

• Skutečně použitý výrobní 

    postup 

 
 

 majiteli patentu se jej 

nepodařilo zjistit ani přes 

přiměřené úsilí 

• Domněnka využití  

    patentovaného výrobního 

    postupu 
 
 nanejvýš   

     pravděpodobné, že  

     výrobek byl vyroben 

     patentovaným výrobním 

     postupem 

 důkaz opaku výrobce 

                                     § 13/c z. vyn. 

241 

DŮKAZ OPAKU: AUTORSTVÍ     

• Vyvratitelná zákonná domněnka               a. z. 

1. autorství 

2. původcovství apod.: 

 

a.    osoby uvedené na díle 

b.    osoby zapsané v rejstříku kolektivního  

         správce práv 

                             důkaz opaku 

242 

ODSTRANĚNÍ PRŮTAHŮ ŘÍZENÍ 

•  Stížnost na průtahy soudního řízení 

      

•  Návrh na určení lhůty k provedení  

     procesního úkonu u dotčeného soudu 
z. č. 6/02 Sb., o soudech a soudcích 

•  Rozhodne soud vyššího stupně (viz VS) 

    do 20 pracovních dnů 

•  Náklady řízení nese stát při oprávněnosti 

•  Nepřípustné opravné prostředky      

243 

DODATEK: 

PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA 

• Zodpovězení předběžné otázky 

 

1. právní, např. zda platí licenční smlouva, 

zda je určité dílo dílem uměleckým 

 

2. skutkové, např. kdo, kdy a jak zasáhl  

     do práva k užitnému vzoru  

244 

245 

6. ČÁST 

 

PRÁVO  

PROTI OBCHODŮM S PADĚLKY 

246 
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 ZBOŽÍ PORUŠUJÍCÍ PRÁVO 

DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

1. padělek ochranné známky® 

2. nedovolená napodobenina předmětu práva 

autorského nebo práv souvisejících s právem 

autorským 

3. jinak právně vadné 

          patent, dodatkové ochranné   

              osvědčení k patentu, užitný vzor, 

              označení původu nebo zeměpisné 

              označení 
253 

PADĚLEK  

A NAPODOBENINA ZBOŽÍ 

•  Právní povaha (právní čistota) zboží 

     =  absence souhlasu vlastníka práva 

         (neoprávněnost) 
 

      věcná povaha zboží, např. jakost  

         či distribuční síť, bez veřejnoprávního 

         významu ochrany trhu 

         srv. i licencované zboží horší jakosti 

254 

KONTROLA VNITŘNÍHO 

OBCHODU 

• Kontrolní správní úřad ČOI            z. č. 64/86 Sb. 

 právo na předložení dokumentace práva 
 

• Dokumentace práva duševního vlastnictví 

1.    pravdivá 

2.    přesná 

3.    úplná 

4.    platná 

                   škoda kontrolovanému rozhodnutím 

                             odpovědnost vlastníka práva 

    
255 

DOKUMENTACE PRÁVA 

1. vlastnický titul k právu 

      např. výpis z rejstříku ochranných známek,  

      prohlášení autorství díla či vyrobení zvukového 

      záznamu 
 

2. prohlášení o neudělení souhlasu 

      např. k umístění označení stejného  

      či zaměnitelného s ochrannou známkou 

      na zboží či k výrobě zboží zahrnujícího  

      rozmnoženinu průmyslového vzoru 

256 

 

• Jistota (kauce) podněcovatele kontroly  

    na úhradu kontrolních nákladů pro případ  

neoprávněnosti podnětu 

    

• Výše stanovena vedoucím dozorového orgánu 

dle nákladů 

        nesložení jistoty do 15 dnů  

            od doručení podnětu 

                    bez povinnosti prošetřit podnět 

257 

KLAMAVÁ 

 OBCHODNÍ PRAKTIKA 

•  Zvláštní skutková podstata nekalých 

    obchodních praktik 

     např. nabídkou, prodejem či skladováním zboží 

     porušujícího právo duševního vlastnictví 

            § 5/2 z. č. 634/92 Sb., o ochr. spotř. 

•  Souběh s právem proti nekalé soutěži 

•  Souběh s právy duševního vlastnictví 

    např. s právem známkovým či autorským  

258 
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• Nekalé obchodní praktiky: 

1.    klamavé 

2.    agresivní 

3.    jiné 

259 

STÁTNÍ DOZOR  

NAD OCHRANOU SPOTŘEBITELE 

1. ČOI 

2. SZPI 

3. KHS 

4. SVS 

5. Obecní ŽÚ 

6. CÚ 

            klamání spotřebitele zbožím porušujícím 

                právo duševního vlastnictví 

260 

 

1. závazné pokyny k odstranění nedostatků 

2. odebrání vzorku za náhradu 

3. zajištění zboží 

             námitky řediteli CÚ bez odkladu 

4. pokuta až 50 mil. Kč: 

a.    povaha protiprávního jednání 

b.    rozsah následků  

5. propadnutí či zabrání zboží, jeho zničení 

             „humanita“          z. č. 634/92 Sb., o ochr. spotř. 

261 

KONTROLA SPECIFIKACE 

•  Označení původu nebo zeměpisné označení  

     zemědělských výrobků nebo potravin  

     dle vyhl. seznamu 

  specifikace charakteristických vlastností 

    a vymezení zvláštnosti zeměpisného prostředí   

    dle nálezu SZPI v Brně nebo SVS v Praze 

 

  Právo každého na závazný nález, posudek 

    nebo osvědčení 

           pro výkon nebo obranu práva  

 

 

262 

CELNÍ OPATŘENÍ 

• Celní opatření při dovozu, vývozu a zpětném 

      vývozu zboží porušujícího právo duševního 

      vlastnictví   
                                                                         z. č. 191/99 Sb. 

• Rušící osoby 

1.    vlastníci právně závadného zboží 

2.    skladující 

3.    prodávající 

na: 

a.    celním území EU 

b.    vnitřním trhu CZ  

 

 
 

263 

 

•   Celní úřad: 

1.   odhalení podezřelého zboží při celním 

       dohledu 

2.   zadržení 

3.   zničení 

4.   pokutování, propadnutí nebo zabrání 
  

 
264 
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•  Žádost o opatření CÚ na úředním tiskopisu                

 

•  CŘ pro Královéhradecký kraj: rozhodnutí o schválení  

     žádosti, sdělení provádějícímu CÚ 

 

•  Právo na sdělení CÚ o totožnosti osob a zboží 

           žaloba vlastníka práva na určení,  

              zda jde o zboží, jehož výrobou nebo úpravou bylo 

              porušeno právo duševního vlastnictví   (KS) 

265 266 

267 268 

 

• Vyjádření majitele práva k výzvě CÚ 

   o padělku nebo nedovolené napodobenině 

   zadrženého zboží 

   s doložkou pravdivosti 

269 

 

• Určovací rozsudek KS s možností pouhého    

    odstranění ochranných známek® 

 
• Rozhodnutí CŘ pro Královéhradecký kraj 
    o propadnutí  nebo zabrání padělků 

          souhlas majitele práva s využitím padělků  

              pro humanitární účely    

                         možný smluvní bezúplatný  převod  

                             pro humanitární účely: „humanita“ 
 
• Zvlášť celní režim podle a. z.   
 

270 
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JUDIKATURA: 

Padělek zboží CATWOMAN 

   Žaloba na určení zboží za padělek  

   podle z. č. 191/1999 Sb.  je zvláštním druhem 
určovací 

   žaloby, u níž není třeba zkoumat a prokazovat 
naléhavý 

   právní zájem na určení – ten vyplývá již z 
právního 

   předpisu. 

 

Rozs. VS v Praze z 27. 2. 06 sp. zn. 3 Cmo 318/05. 

271 272 
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7. ČÁST 

 

ŘEŠENÍ SPORŮ 

274 

275 

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 

• Korporace   =   svazky osob, fasces 

1. dobrovolné, např. spolky kolektivně spravující 

majetková práva autorská nebo práva 

související, spolky uživatelů děl, kupř. 

pořadatelů veřejných hudebních produkcí, aj. 

2. nucené, např. Komora patentových zástupců 

ČR, akademické obce aj.  

276 
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1. korporace kolektivních správců práv 

 

2. korporace uživatelů statků (profesní sdružení)  

1. korporace zaměstnanců (odbory) 

       např. akademických nebo výzkumných  

       pracovníků tvořících vědecká díla 

 

2. korporace zaměstnavatelů 
 

   vyrovnání oprávněných majetkových zájmů  

   řešení střetu práv 
277 

 

• Sjednávání licenčních smluv dle a. z. 

1.    kolektivních 

2.    jednotlivých hromadných 

s možnou účastí zprostředkovatele ad hoc 
 

   svéprávný zletilý nezávislý odborník    

       jmenovaný MK 

• Zvláštní mediační pravidla          § 102 a. z. 

278 

 

• Předložení věci kteroukoli stranou 

1.    stav jednání 

2.    vlastní návrh předkladatele 

3.    stanovisko druhé smluvní strany  

 

• Prostředník (mediátor), „zprostředkovatel“ 

1.    nápomocen jednání nebo 

2.    vlastní návrh do 30 dnů 

               námitky do 30 dnů 

                   domněnka přijetí návrhu 

 

279 

 

•   Zvláštní zákonné zastoupení při kolektivním 

      vyjednávání                           § 9/2f knih. z. 257/01 Sb. 

 

•   NK ČR  zákonný zástupce veřejných knihoven 

      veřejnoprávní soustavy knihoven při jednání  

      ve věci úhrady odměn za užití chráněných 

      předmětů dle a. z. 

              kolektivní správci majetkových  

                  autorských práv  

280 

KONCILIACE 

•  Nejmenší právní význam při řešení 

    sporů 

 

         =  účelem je usnadnění komunikace 

             mezi spornými stranami pomocí  

             nezávislé třetí strany 

281 

MEDIACE: 

Zvláštní příklad autorského zákona 

• Účelem usnadnění sjednávání smluv 

       =    rozumné uspořádání poměrů 

          prostředníci  

1. kolektivních licenčních smluv podle a. z. 

       srv. v právu pracovním 

2. jednotlivých licenčních smluv hromadných podle  

       a. z. 

• Zvláštní kontraktace přes prostředníka 

• Nezávislí odborníci jmenovaní MK 

• Seznam zprostředkovatelů (MK) 
282 



48 

NAROVNÁNÍ A SMÍR 

• Narovnání                                                           o. z. 

      =  dohoda o nahrazení sporných nebo pochybných  

          práv; 

          dosavadní závazek zaniká a je nahrazen  

          nově sjednaným závazkem   
       
• Soudem asistovaný smír znesvářených stran 

 
1. prétorský smír v předběžném soudním procesu  

     smírčím před zahájením procesu ve věci 
 

2. smír v průběhu procesu ve věci 
     

283 

 

    smír  =  soukromoprávní smírčí   

       dohoda schválená pravomocným  

       a vykonatelným usnesením soudu       

 

         do 3 let návrh na zrušení usnesení 

            o schválení smíru pro neplatnost 

            smíru s hmotným právem                

 
284 

ARBITRÁŽ APOD. 

• Rozhodčí a mediační středisko WIPO v Ženevě  

    součást Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví  

    WIPO 
 

• Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR v Praze 

    výhradní rozhodčí služba ve sporech týkajících se  

       doménových jmen .eu 

    nevýhradní odborná služba ve sporech podle UDRP 

       (.com, .net, .org aj.) 

    nevýhradní rozhodčí služba u zásahů do práv  

       prostřednictvím  doménových jmen .cz aj. 

 
• [Zvláštní rozhodčí soudy, např. burzovní] 
 
• Rozhodce ad hoc  

285 

 

• Nepsané hmotněprávní nebo procesněprávní 

normy 

        vyloučení státního nebo  

           mezistátního práva svobodnou vůlí stran 

        pouze shoda se státním právem 

 

• „One right answer“   =  stejný právní závěr: 

    „platí, nebo ne, dluží, nebo ne“    

286 

 

• Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy  

    a občany druhých států  (1965)         (č. 420/92 Sb.) 

         

  správce úmluvy Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 

 

  Mezinárodní středisko pro řešení sporů  

     z investic (ICSID) ve Washingtonu  

      člen skupiny Světové banky (WB) 

287 

ZVLÁŠTNÍ ARBITRÁŽ O PRÁVA 

POSTIŽENÁ POUŽITÍM  

DOMÉNOVÉHO JMÉNA .eu 

 • Zdrojem hmotného a procesního práva (EU) 

       nař. 874/04 
 
• Soukromoprávní nároky postiženého 

1.   odebrací 

2.   převodní 

3.   jiné nároky; dle rozhodčí smlouvy, nebo u soudu  

        např. zadostiučiňovací, reparační 
 
• Nucené rozhodčí řízení pro strany 

1.   správce rejstříku EURID vzw/asbl v Bruselu 

2.   držitel doménového jména .eu 

             jiné žalobní nároky    přímo u soudu 
 

288 
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•  Lhůta k nálezu do 30 dnů 

 

•  Panelisté (odborníci) RS při HK ČR a AK  

    ČR v Praze bez přezkoumávání 

    rozhodnutí jinými panelisty nebo panelem 

    (skupinou odborníků) 

    srv. též mezistátní Ujednání o pravidlech  

    a řízení při řešení sporů, (TRIPS) 

294 
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295 296 

297 

 

• Druhy právních služeb: 

1. rozhodčí (arbitrážní) 

2. smírčí 

3. prostřednická (mediační) 

4. konciliační (komunikační) 

5. jiná, např. konzultační, zástupčí 

298 

SPORNÉ PROCESY SPRÁVNÍ 

• Před ÚPV, MZ, ÚKZÚZ 

1. námitkové®          připomínky 

2. zrušovací, výmazové, odnímací, 

zneplatňovací 

     s kaucí 2 500 Kč na náklady řízení 

3. nuceně licenční 

4. opravné (rozkladové, odvolací) 
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5. určovací         rozhodnutí  

     o výkladu znění patentových apod. 

nároků, zda určité technické řešení 

spadá do rozsahu ochrany 

            civilní proces o žalobě 

                na určení práva s prokázáním 

                naléhavého právního zájmu 
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ZVEŘEJŇOVÁNÍ ROZHODNUTÍ 

•  Věstník ÚPV  

     elektronické zveřejňování rozhodnutí zásadní  

     povahy (vybraná) 
    

•  Sbírka rozhodnutí NSS (vybraná) 

     elektronické zveřejňování rozhodnutí  
 

•  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS  

     (vybraná) 

     elektronické zveřejňování rozhodnutí 

301 302 

VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST SOUDU 

• KS: 
 

1. spory vyplývající z práva duševního vlastnictví 

2. nekalá soutěž 

3. ochrana hospodářské soutěže 

4. název a pověst právnické osoby 

 

•   OS: 

 

1. ochrana osobnosti vč. náhrady nemajetkové  

     újmy 
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• MS v Praze  

1. nároky z průmyslového vlastnictví 

2. odrůdová práva 

3. ochranné známky Společenství 

4. (průmyslové) vzory Společenství 

5. Trojčlenné specializované senáty 

304 

 

• OS: 

1. ochrana práv spotřebitelů 
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• MS v Praze ve správním soudnictví 

1. rozkladová rozhodnutí předsedy ÚPV 

2. rozkladová rozhodnutí ministra 

zemědělství 

3. odvolací rozhodnutí MZ 
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SPECIALIZOVANÁ  

SOUDNÍ ODDĚLENÍ 

• Věcná vnitřní organizace soudů  

      do specializovaných soudních oddělení,  

      např. odd. 12 C, pro jednotlivé senáty či jediné 

soudce ve věcech kupř.: 

1.    průmyslového vlastnictví a ochrany práv 

         k odrůdám (MS v Praze) 

2.    jiného duševního vlastnictví vč. nekalé 

         soutěže (KS) 
j. ř. s. (vyhl. č. 37/92 Sb.)  

307 

MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST 

1. smluvená (prorogace) 

       dohoda stran o místní příslušnosti soudu  

       v obchodní věci, např. dle sídla žalobce 

2. zákonná 

a. zásadně dle místa žalovaného 

b. zahraniční žalovaný dle místa: 

i.     organizační složky v CZ 

ii.     majetku v CZ, např. dle ochranné známky® 

              zapsané pro CZ         MS v Praze  

                                              ObS pro Prahu 6 

308 

SOUDNĚ  

PROCESNÍ ZASTOUPENÍ 

• Procesní zástupce strany z plné moci 

1. obecný zmocněnec (člověk) 

2. advokát s plnou mocí pro celé řízení 

3. patentový zástupce ve svém rozsahu  

      s plnou mocí např. i jen pro doručování 

           u dovolání jen advokát 

4. notář ve svém rozsahu s plnou mocí  

      pro celé řízení 
309 310 

311 

 

5. právnická osoba k ochraně práv  

     podle autorského zákona, např. IFPI ČR, 

ČPÚ 

6. odborová organizace svého člena 

      např. ve sporu o právo k autorskému  

      dílu zaměstnaneckému  

          podnikatelské věci 

7. [spolek chránící před diskriminací] 

312 
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313 314 

315 

SPRÁVNĚ  

PROCESNÍ ZASTOUPENÍ 

• Zmocněnec                                                            spr. ř. 
 

       např. advokát, patentový zástupce nebo společnost 

patentových zástupců i s plnou mocí pro neurčitý počet 

řízení ve věcech přihlášek průmyslového vlastnictví, 

uloženou u ÚPV        ověřený podpis zmocnitele  

 

• Povinné zastoupení zahraničních osob  

       ve správním řízení před ÚPV 

1. advokátem 

2. patentovým zástupcem nebo společností patentových 
zástupců 

316 

317 

PATENTOVÍ ZÁSTUPCI 

• Podnikatelé v odborných službách 

1. patentový zástupce a asistent, 

       též ve sdružení s jinými 

2. zahraniční patentový zástupce z EHP 

a.    usazený v CZ 

b.    hostující v CZ 

3. obchodní společnost, družstvo 

      nebo zahraniční právnická osoba patentových 
zástupců 

 
• Komora patentových zástupců ČR v Brně  

318 



54 

 

•  Zákonná povinnost mlčenlivosti 

 

•  Profesní předpisy KPZ ČR 

    např. pravidla profesní etiky nebo soutěže  

 

•  Disciplinární provinění 

         veřejnoprávní disciplinární odpovědnost 

         disciplinární opatření 

319 320 

EXEKUCE 

• Postižení majetkových práv z duševního 

vlastnictví 

1. absolutní převoditelná majetková práva 

2. relativní postupitelné licence a podlicence 

           nepřevoditelná osobnostní práva 

           nepřevoditelná absolutní majetková práva  

              autorská a výkonných umělců         
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• Dvojí způsob civilní exekuce 

1. soud, o. s. ř. 

2. soudní exekutor z pověření soudu, exek. ř. 

 

a.    sepis práv z průmyslového vlastnictví   

               zákaz nakládání 

b.    výkon práv soudním exekutorem 

c.    zpeněžení práv soudním exekutorem 

d.    vyrozumění ÚPV      zápis převodu 

322 

 

•  Exekuční titul např.: 

    notářský nebo exekutorský zápis,  

    např. o licenční smlouvě, se svolením 

    dlužníka k vykonatelnosti závazku 

 

•  Exekutorská komora ČR  

323 

 

• Omezení exekučního postižení dlužníkových  

    pohledávek  

    na odměnu autora, výkonného umělce,      

původce předmětů průmyslového vlastnictví 

          jen  2/3 

             jen  3/5, má-li věřitel přednostní 

             pohledávku za dlužníkem 
 
• Kolektivní správce práv s právy a závazky 

   dlužníka povinného 
  

324 



55 

ÚPADEK 

• Součásti majetkové podstaty dlužníka 

1.  absolutní převoditelná majetková práva 

        např. vlastnické právo k ochranné známce 

2.  relativní postupitelné licence a podlicence 

        např. licence k cizí ochranné známce 

           nepřevoditelná osobnostní práva 

           nepřevoditelná absolutní majetková práva 

               autorská a výkonných umělců         
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NÁHRADA NÁKLADŮ 

1. Náklady neprocesní (před nebo mimo) 

          =  příslušenství soukromého práva  

              na plnění (pohledávky)                o. z. 

 

i. úroky z prodlení 

      např. u prodlení se zaplacením 

peněžitého zadostiučinění od právní 

moci rozhodnutí  
 

 326 

 

ii. náklady spojené s uplatněním pohledávky 

           =  účelné:  

         např. náklady výzvy k plnění, kupř. vlastní  

         náklady nebo náklady právní služby, další 

         náklady právní aj. odborné služby  

         vč. nákladů na právní posouzení dlužníkem 

         zpochybněné pohledávky (posouzení  

         vymahatelnosti práva), náklady na zjištění  

         výše peněžitého nároku, náklady  určovacího  

         řízení před ÚPV 
  327 

VÝZVA K PLNĚNÍ POVINNOSTI 

• Předprocesní (předžalobní) soukromoprávní  

   (hmotněprávní) výzva k plnění povinnosti 

    např. odstranit závadné označení nebo odčinit 

    nemajetkovou újmu 

=      náklady spojené s uplatněním pohledávky  

        (příslušenství pohledávky vedle úroků z prodlení) 

     odstraňovací aj. povinnost obsahem deliktního  

        závazku mezi stranami 

     právo úspěšného žalobce na náhradu nákladů 

        řízení (u důvodů zvláštního zřetele i bez výzvy) 
328 

 

2. Náklady civilně procesní 

 

• Procesní pravidla náhrady nákladů  

      řízení                                                 o. s. ř. 

• Procesní zásada úspěšnosti 

• Náhrada nákladů právního zastoupení 

      podle adv. tarifu 

                    sjednaná odměna mimotarifní 

 
329 

ADVOKÁTNÍ TARIF 

1. Smluvní odměna, např. klientem přijatý návrh 

soukromoprávního sazebníku advokáta, a to: 

a.    časová 

b.    podílem na věci či na výsledku věci 

c.    kombinovaná 
 
podpůrně: 

2. Veřejnoprávní tarifní odměna                       

          = státem regulovaná cena právní služby 

z. č. 85/96 Sb., o adv., adv. tar. č. 177/96 Sb. 

 
 330 
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         VEŘEJNOPRÁVNÍ 

           TARIFNÍ HODNOTA  

• Věc průmyslového aj. duševního 

vlastnictví 

a. s návrhem na náhradu nemajetkové 

újmy 

      50 000 Kč = odměna 3 100 Kč/úkon 

a. bez tohoto návrhu 

25 000 Kč = odměna 2 100 Kč/úkon 

 právo advokáta zvýšit až 3x, snížit na půl 

331 

   

•  Věc vydání bezdůvodného obohacení 

       tarifní hodnota dle sazby podle výše   

       peněžitého plnění 

332 

VEŘEJNÁ ŽALOBA 

• Zvláštní žalobní legitimace: 

a. nejvyššího státního zástupce  

      k ochraně závažného veřejného zájmu 

      proti rozhodnutí správního orgánu, např. ÚPV 

b. veřejného ochránce práv při prokázání 

      závažného veřejného zájmu, např. rozhodnutí  

      MK ve věci kolektivní správy práv  
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