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Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek  
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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 

47 

48 



25 

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 
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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 
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ÚČEL 

    Podpora inovací, tvořivosti a investic 

 

    Rozvoj zaměstnanosti a zvýšení   

      konkurenceschopnosti 

 

    Úcta k právu bližního 
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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  
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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 
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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 



44 

 

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) 
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•   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  
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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  
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  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 
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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 
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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 
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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)               
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•  Dání zadost: 

 

a.      morálně, např. soukromou  

          nebo veřejnou omluvou 

b.    peněžně 

c.    kombinovaně 
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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 
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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 



55 

 

  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)    
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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 
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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. 
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EXKURS DO DELIKTNÍHO 

PRÁVA SOUKROMÉHO 
 

 

  NEMAJETKOVÁ ÚJMA  

112 
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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) 
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3. Accountability    =   přičitatelnost 
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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 



59 

 

 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.
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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      
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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 
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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. 
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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 



68 

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 
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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. 
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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.  
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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. 
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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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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 
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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. 
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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) 
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 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 
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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
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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 
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