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PRÁVO DUŠEVNÍHO PRÁVO DUŠEVNÍHO 
VLASTNICTVÍVLASTNICTVÍVLASTNICTVÍVLASTNICTVÍ


PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ 


Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 
a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.
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verze 1.3 (2007)verze 1.3 (2007)


© Ivo Telec, 2006© Ivo Telec, 2006


TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1. ÚčelÚčel
2.2. PojemPojem
33 PředmětPředmět
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3.3. PředmětPředmět
4.4. Vznik právaVznik práva
5.5. Nabídková povinnostNabídková povinnost
6.6. Využívací právo zaměstnavateleVyužívací právo zaměstnavatele
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PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Právník zlepšovatelPrávník zlepšovatel


Podnikový právník, původním vzděláním Podnikový právník, původním vzděláním 
manažer, vymyslel provozní zdokonalení manažer, vymyslel provozní zdokonalení 
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chodu zaměstnavatelova podniku.chodu zaměstnavatelova podniku.
Spočívalo v úspoře dosavadních nákladů, Spočívalo v úspoře dosavadních nákladů, 
a tím i ve zlepšení konkurenceschopnosti.a tím i ve zlepšení konkurenceschopnosti.


ÚČELÚČEL


ochrana duševního vlastnictvíochrana duševního vlastnictví
ochrana hospodářského prostředíochrana hospodářského prostředí
zaměstnavatelezaměstnavatele


6


zaměstnavatelezaměstnavatele


podpora lidské tvořivosti, zvláště technicképodpora lidské tvořivosti, zvláště technické


podpora podnikových inovací   podpora podnikových inovací   


zvyšování pracovní iniciativy zaměstnancůzvyšování pracovní iniciativy zaměstnanců
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ZDROJEZDROJE
1.1. čl. 11/1čl. 11/1--4 nebo čl. 34/1 LZPS4 nebo čl. 34/1 LZPS
2.2. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraněčl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně


lidských práv a základních svobodlidských práv a základních svobod (č. 209/92 Sb.)(č. 209/92 Sb.)


3.3. čl. 2 viii) Smlouvy o zřízení Světové organizace čl. 2 viii) Smlouvy o zřízení Světové organizace 
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duševního vlastnictví duševního vlastnictví (č. 69/75 Sb.,(č. 69/75 Sb., ve znění č. 80/85ve znění č. 80/85 Sb.):Sb.):


„všechna ostatní práva vztahující se k duševní„všechna ostatní práva vztahující se k duševní
činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární 
a umělecké“a umělecké“


4.4. §§ 72 72 –– 75, 85 75, 85 –– 86 z. č. 527/90 Sb., o vynálezech86 z. č. 527/90 Sb., o vynálezech
a zlepšovacích návrzích a zlepšovacích návrzích 


Soft law:Soft law:


FÚV,FÚV, Zlepšovatelský statut. Osnova. Zlepšovatelský statut. Osnova. 
In: Patentový zákon a předpisy souvisejícíIn: Patentový zákon a předpisy související
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In: Patentový zákon a předpisy související.In: Patentový zákon a předpisy související.
Praha: FÚV 1991.Praha: FÚV 1991.


Z DĚJINZ DĚJIN


ČeskoslovenskoČeskoslovensko


1952    zák. o vynálezech a zlepšovacích námětech1952    zák. o vynálezech a zlepšovacích námětech


1957 ák ál h bj h l š í h á í h1957 ák ál h bj h l š í h á í h
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1957    zák. o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích1957    zák. o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích


1972    zák. o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích 1972    zák. o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích 
a průmyslových vzorecha průmyslových vzorech


1990    zákon o vynálezech, průmyslových vzorech 1990    zákon o vynálezech, průmyslových vzorech 
a zlepšovacích návrzícha zlepšovacích návrzích


1952 1952 –– 19901990
zlepšovatelské hnutí s politickou podporou zlepšovatelské hnutí s politickou podporou 
v plánovitém (administrativně direktivním) řízenív plánovitém (administrativně direktivním) řízení
hospodářství dle sovětského vzoruhospodářství dle sovětského vzoru
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politický kult prácepolitický kult práce
zlepšovatelské průkazyzlepšovatelské průkazy
podnikové útvary průmyslověprávní ochranypodnikové útvary průmyslověprávní ochrany


majetkové spory o odměny majetkové spory o odměny 
za využití zlepšovacích návrhůza využití zlepšovacích návrhů
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POJEMPOJEM


1.1. zdokonalení známého  zdokonalení známého  (innovation)(innovation)
i.i. technickétechnické
ii.ii. výrobnívýrobní
iiiiii provozníprovozní
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iii.iii. provozníprovozní
2.2. řešení problémůřešení problémů
i.i. bezpečnosti a ochrany zdraví při prácibezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ii.ii. životního prostředíživotního prostředí


s s dispozičním právemdispozičním právem zlepšovatelezlepšovatele
=  =  pánem výsledku zlepšovatelpánem výsledku zlepšovatel
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nutný nutný přesah pracovního závazkupřesah pracovního závazku
zlepšovatelezlepšovatele


13


např. podnikový právník navrhnenapř. podnikový právník navrhne


zlepšení provozu chemické výrobyzlepšení provozu chemické výroby


výsledek práce odevzdanývýsledek práce odevzdaný
zaměstnavatelizaměstnavateli, kupř. součást   , kupř. součást   
obchodního majetku zaměstnavateleobchodního majetku zaměstnavatele
či složka podnikuči složka podniku např zlepšení střešnínapř zlepšení střešní
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či složka podniku, či složka podniku, např. zlepšení střešní např. zlepšení střešní 
konstrukce vytvořené konstruktéremkonstrukce vytvořené konstruktérem
střech ke splnění pracovního závazkustřech ke splnění pracovního závazku
konstruovat střechykonstruovat střechy


pánem výsledku zaměstnavatelpánem výsledku zaměstnavatel


Zlepšovací návrh netýkajícíZlepšovací návrh netýkající se oboru se oboru 
práce nebo činnosti zaměstnavatelepráce nebo činnosti zaměstnavatele


bez práva zaměstnavatelebez práva zaměstnavatele
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bez práva zaměstnavatele bez práva zaměstnavatele 


na jeho nabídku na jeho nabídku 


např. osobní knownapř. osobní know--how zaměstnance,how zaměstnance,
jehož je pánemjehož je pánem


SOUBĚHY PRÁVSOUBĚHY PRÁV


ObsahemObsahem zlepšovacího návrhu zlepšovacího návrhu např.:např.:


počítačový programpočítačový program
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vědecké dílovědecké dílo
literární dílo odbornéliterární dílo odborné


obchodní tajemstvíobchodní tajemství


důvěrná informacedůvěrná informace
knowknow--howhow


PODMĚTPODMĚT


1.1. zaměstnaný zlepšovatel (člověk)zaměstnaný zlepšovatel (člověk)
2.2. odvozeně zaměstnavatelodvozeně zaměstnavatel


17


3.3. odvozeně třetí osoba jen, nepřijmeodvozeně třetí osoba jen, nepřijme--li li 
zaměstnavatel zaměstnancovu nabídku zaměstnavatel zaměstnancovu nabídku 
zlepšovacího návrhuzlepšovacího návrhu


VZNIK PRÁVAVZNIK PRÁVA


Zásada neformálníZásada neformální
např. vyvinutím zdokonalení, vyřešením např. vyvinutím zdokonalení, vyřešením 
problému; srv. vznik práva autorského problému; srv. vznik práva autorského 
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Vyjádření výsledku ve smysly vnímatelné Vyjádření výsledku ve smysly vnímatelné 
podoběpodobě
např. výkresem, popisemnapř. výkresem, popisem


přednostní právo patentové aj.přednostní právo patentové aj.
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POVAHA PRÁVAPOVAHA PRÁVA


RelativníRelativní majetkové subjektivní právomajetkové subjektivní právo
(oprávnění), převoditelné a děditelné,(oprávnění), převoditelné a děditelné,
zlepšovatele k nehmotnému majetku, zlepšovatele k nehmotnému majetku, ex legeex lege
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nakládání nakládání předurčeno obsahempředurčeno obsahem
zlepšovacího návrhu, zlepšovacího návrhu, srv. autorské dílosrv. autorské dílo


Ústavně právní pojemÚstavně právní pojem majetku majetku 
a otevřený čl. 2 (viii) Úmluvy o zřízení SODV  a otevřený čl. 2 (viii) Úmluvy o zřízení SODV  
(1967), (1967), srv. též knowsrv. též know--how a tradiční věděníhow a tradiční vědění


NABÍDKOVÁ POVINNOSTNABÍDKOVÁ POVINNOST


Nucená nabídkaNucená nabídka zlepšovacího návrhu zlepšovacího návrhu 
zaměstnavatelizaměstnavateli
týkátýká--li se oboru li se oboru prácepráce nebo nebo činnostičinnosti
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zaměstnavatelezaměstnavatele


např. zdokonalení systému předprodeje např. zdokonalení systému předprodeje 


jízdenek v přepravní kancelářijízdenek v přepravní kanceláři
zaměstnavatele, který je přepravcemzaměstnavatele, který je přepravcem
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PRÁVO ZAMĚSTNAVATELE PRÁVO ZAMĚSTNAVATELE 
NA LICENCINA LICENCI


Právo zaměstnavatele na uzavřeníPrávo zaměstnavatele na uzavření licenční licenční 
smlouvysmlouvy do 2 měsíců od nabídky o:do 2 měsíců od nabídky o:


11 přijetí nabídky zlepšovacího návrhupřijetí nabídky zlepšovacího návrhu
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1.1. přijetí nabídky zlepšovacího návrhupřijetí nabídky zlepšovacího návrhu


2.2. odměně za něj (odměně za něj (mimo odměnu za práci!mimo odměnu za práci!))


Využívací právo Využívací právo (oprávnění) (oprávnění) zaměstnavatelezaměstnavatele
=   smluvně =   smluvně odvozenéhoodvozeného uživatele uživatele 


dispoziční omezení zlepšovatele dispoziční omezení zlepšovatele 


neuzavření licenční smlouvy ze stranyneuzavření licenční smlouvy ze strany
zaměstnavatelezaměstnavatele


neomezené dispoziční právoneomezené dispoziční právo
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neomezené dispoziční právoneomezené dispoziční právo
zlepšovatele pro sebe nebo zlepšovatele pro sebe nebo 
pro třetího pro třetího 


deliktdelikt bezdůvodného obohaceníbezdůvodného obohacení
zaměstnavatelezaměstnavatele
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HLEDISKA PŘIMĚŘENOSTI HLEDISKA PŘIMĚŘENOSTI 
ODMĚNY ZA VYUŽÍVÁNÍODMĚNY ZA VYUŽÍVÁNÍ


1.1. význam pro zaměstnavatelevýznam pro zaměstnavatele
např. konkurenční, propagační, pro dobrénapř. konkurenční, propagační, pro dobré
jménojméno


22 přínos pro zaměstnavatelepřínos pro zaměstnavatele
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2.2. přínos pro zaměstnavatelepřínos pro zaměstnavatele
např. úspora energie, snížení jiných nákladů, např. úspora energie, snížení jiných nákladů, 
rozšíření sortimentu zboží, zvýšení rozšíření sortimentu zboží, zvýšení 
bezpečnosti práce, zlepšení životního bezpečnosti práce, zlepšení životního 
prostředí na pracovištiprostředí na pracovišti


3.3. náklady zaměstnavatele na zavedenínáklady zaměstnavatele na zavedení
4.4. jinéjiné


Odborné posouzeníOdborné posouzení přiměřenosti výše přiměřenosti výše 
odměny a jejího propočtu (kalkulace)odměny a jejího propočtu (kalkulace)


1.1. odborníkemodborníkem
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1.1. odborníkemodborníkem


2.2. znalcem z oboru ekonomika, odvětví znalcem z oboru ekonomika, odvětví 
ceny a odhady, specializace oceňování ceny a odhady, specializace oceňování 
nehmotného majetkunehmotného majetku


SMLOUVYSMLOUVY


1.1. licenční s legálním právemlicenční s legálním právem
zaměstnavatele na licenci k vyžívání zaměstnavatele na licenci k vyžívání 
zlepšovacího návrhu týkajícího se jeho zlepšovacího návrhu týkajícího se jeho 
oboru práce nebo činnostioboru práce nebo činnosti
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oboru práce nebo činnostioboru práce nebo činnosti


2.2. převodní bez legálního právapřevodní bez legálního práva
zaměstnavatele na převodzaměstnavatele na převod


3.3. jiná, jiná, např. leasingovánapř. leasingová
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DOLOŽKA  


O OCHRANĚ KNOW-HOW 


 
 


(1)   Všechny poznatky, zkušenost a dovednosti 


všeho druhu v majetku (…), jakož i jeho zadání, 


osnovy a koncepty tvůrčí, hospodářské či jiné 


činnosti, včetně objevů, námětů nebo nápadů, 


metod, vzorců, systémů, principů, postupů 


řešení (algoritmů), stylů a myšlenek, jakož i jejich 


návrhů nebo částí, bez ohledu na podobu 


vnímatelného vyjádření a nehledě na to, jsou-li 


obsahem obchodního tajemství nebo důvěrné 


informace (…), (dále jen „know-how“), které (…) 


sdělil nebo sdělí druhé straně v souvislosti 


s plněním této smlouvy nebo jednáním o jejím 


uzavření, zůstávají majetkem (…). Nezcizují se. 


   


Ivo Telec: Doložka o ochraně know-how 1







Ivo Telec: Doložka o ochraně know-how 2


(2)   Druhá strana je oprávněna pouze k omezenému 


užití know-how výhradně pro účely plnění této 


smlouvy v nezbytném rozsahu omezeném též na 


dobu a místo tohoto plnění.  


 


(3)   Druhá strana nesmí know-how použít pro sebe 


ani pro jiného nad rámec tohoto plnění.  


  


(4)   Druhá strana je povinna know-how takto použít, 


jestliže tak stanoví tato smlouva nebo to vyplývá 


z jejího účelu.  


 


(5)   Zjistí-li  druhá  strana   možné   ohrožení   know-  


       how  ze  strany  třetí  osoby,  je zavázána  o  tom  


       neprodleně  zpravit  (…)  a předat  mu  veškeré 


       doklady o této skutečnosti. 








DOLOŽKA  


O OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH 


INFORMACÍ 


 


 


(1) Smluvní strany si označují veškeré 


informace,  které  si  vzájemně poskytly při 


jednání o uzavření této smlouvy za důvěrné.  


 


(2) Smluvní strany prohlašují, že si jsou 


vědomy, že žádná z nich nesmí poskytnuté 


důvěrné informace prozradit třetí osobě ani je 


použít v  rozporu s jejich účelem pro své 


potřeby. 


 


 


 


Ivo Telec: Doložka o ochraně důvěrných informací 








 


 


 


 


 


 


 


 
 


Test poměrnosti  
cíle a prostředku 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


verze 1.4 







Test poměrnosti cíle a prostředku 


© Ivo Telec, 2006                           datum poslední revize 9. 11. 2009 2 


 


Účel  


 


      Účelem Testu poměrnosti cíle a prostředku1 je v konkrétní právní věci přezkoumatelně  


právně upřednostnit použití určitého práva, svobody nebo obecného dobra před jiným 


kolidujícím právem, svobodou  nebo obecným dobrem a rozptýlit možné pochyby nebo 


sporné otázky právní s tím spojené, které mají význam pro soudcovské nebo úřednické 


rozhodnutí, a tak vyloučit nebo omezit možnou hrozbu svévole. 


 
 


Prohlášení  shody  
 
 


 Test poměrnosti cíle a prostředku odpovídá právním požadavkům, které vyplývají pro 


řešení střetu práv, svobod nebo obecných dober zejména z: 


 


a) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, vyhl. pod č. 120/1976 Sb., 


Opčního protokolu, vyhl. pod č. 169/1991 Sb., a Druhého opčního protokolu týkajícího se 


zrušení trestu smrti, vyhl. pod č. 100/2004 Sb. m. s. 


b) Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhl. pod č. 


120/1976 Sb. 


c) Úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod, ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, vyhl. 


pod č. 209/1992 Sb., dodatkového protokolu a protokolů č. 2, 4, 6 a 7, vyhl. pod č. 


209/1992 Sb., a protokolu č. 9, vyhl. pod č. 41/1996 Sb. 


d) Listiny základních práv a svobod, vyhlášené jako součást ústavního pořádku České 


republiky pod č. 2/1993 Sb. 


e) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 


f) § 16 odst. 3zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.  


 


                                                 
1 V původní, zkušební, podobě byl test zveřejněn Masarykovou univerzitou v Brně v roce 2006 na jejím 
Elportálu, přístupném v síti elektronických komunikací na adrese http://www.is.muni.cz/elportal/. 
Knižně vyšel test opatřen úvodní studií Váhy a meč aneb Test poměrnosti cíle a prostředku v pokonferenčním 
sborníku; in: Šínová, R. (ed.): Olomoucké právnické dny 2008. Olomouc: Iuridicum olomucense 2008, sv. 
I, s. 21 – 46. Časopisecky vyšel jako část přepracované širší studie stejného názvu  v Právníku, 148, 2009, 
č. 7, s. 673 – 704. 



http://www.is.muni.cz/elportal/
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Test poměrnosti cíle a prostředku  dále  zásadně  odpovídá  právní  argumentaci  obsažené 


v odůvodněních následujících právních rozhodnutí, a to v: 


 


a) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94, zveř. pod č. 


nál. 46 Sb. n. a u., sv. 2, vyhl. pod č. 214/1994 Sb., ve věci návrhu na zrušení některých 


ustanovení trestního řádu 


b) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 9. 10. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96, zveř. pod č. 


nál. 99 Sb. n. a u., sv. 6, vyhl. pod č. 280/1996 Sb., ve věci návrhu na zrušení 


ustanovení zákona o vlastnictví bytů a ústavní stížnosti proti rozhodnutí Ministerstva obrany ve 


věci žádosti o souhlas s prodejem bytů ozbrojených složek 


c) nálezu Ústavního soudu  v  Brně ze dne 17. 2. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 16/98, zveř. pod č. 


nál. 25 Sb. n. a u., sv. 13, vyhl. pod č. 68/1999 Sb., ve věci návrhu na zrušení některých 


ustanovení zákona o střelných zbraních 


d) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 21. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 256/01, zveř. pod č. 


nál. 37 Sb. n. a u., sv. 25, ve věci ústavní stížnosti proti rozsudku Vrchního soudu v Praze 


v řízení o ochraně osobnosti 


e) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 41/02, zveř. pod č.  


nál. 10 Sb. n. a u., sv. 32, vyhl. pod č. 98/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení 


ustanovení zákona o ochraně utajovaných skutečností 


f) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 40/02, zveř. pod č. 


nál. 88 Sb. n. a u., sv. 30, vyhl. Pod č. 199/2003 Sb., ve věci návrhu na zrušení 


ustanovení zákona o kolektivním vyjednávání 


g) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04,  zveř. pod č. 


nál. 223 Sb. n. a u., sv. 39, zveř. v Soudních rozhledech, 2006, č. 2, s. 49 – 53, ve 


věci ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě v řízení o omezení způsobilosti 


k právním úkonům 


h) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, ve Sb. n. a u. 


dosud nezveřejněný, vyhl. pod č. 116/2008 Sb., ve věci návrhu na zrušení některých 


ustanovení zákoníku práce. 
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Položená  právní  o tázka  


 


 Pomocí testu má být zodpovězena následující právní otázka: 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 Tato otázka mi byla položena zadavatelem, jímž je: 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 


 
Předložené  podklady  


 
 
 Při posuzování zadané právní otázky jsem vycházel z následujících podkladů: 


_____________________________________________________________________ 


 Podklady mi byly předloženy _________________________________________ 


 Za svá jsem vzal skutková tvrzení, obsažená ve shora uvedených podkladech, o 


jejichž věrohodnosti jsem neměl pochyb, a bez nichž by nebylo lze učinit závěr o právní 


otázce.  


 


Hlediska  


 


 Východiskem dosažení právního závěru mi byly následující skutečnosti (hlediska): 


a) skutkové okolnosti a jejich vzetí za své 


b) právní posouzení. 


 


Použi té  metody  


 


 K zodpovězení právní otázky jsem použil, krom obecně uznávaných nebo právně 


přikázaných metod výkladu mezinárodních smluv, právních předpisů, právních úkonů 


nebo právních rozhodnutí, následující metody, vedoucí k dosažení právního závěru, a to: 


a) metodu uznání skutkových tvrzení 


b) vědecké metody logické (obecné metody) 







Test poměrnosti cíle a prostředku 


© Ivo Telec, 2006                           datum poslední revize 9. 11. 2009 5 


c) metodu ústavní, mezinárodní a komunitární konformity  


d) metodu poměrnosti (proporcionality), (metodu vážení) 


e) metodu vnímání újmy (objektivní způsobilosti újmy) 


f) metodu celkového hodnocení. 


 


 


1.  Část popisná   
 


1.1   Označení případu 
 


 


1.2   Skutkový popis zásahu do práva, svobody nebo všeobecného dobra 
 
1.3   Podřazení skutkového děje (zásahu) právní kvalifikaci 
 
1.4   Popis zamýšleného cíle, sledovaného zásahem 
 
1.5   Právní kvalifikace zasaženého práva, svobody nebo všeobecného dobra 
       (právního principu) vč. vymezení jeho podstaty a smyslu 
 
1.6   Právní kvalifikace vykonaného práva, svobody nebo uplatněného všeobecného 
       dobra (právního principu), jehož výkonem či uplatněním došlo nebo může  
       dojít k zásahu,  vč. vymezení jeho podstaty a smyslu 
 
1.7   Údaje o nositeli zasaženého práva či svobody nebo o poživatelích  
        všeobecného dobra 
 
1.8    Údaje o původci zásahu 
 
1.9    Popis zásahu z toho hlediska, zda se dotýká podstaty a smyslu zasaženého  
         práva, svobody nebo všeobecného dobra 
 


 
 
 


2.  Část rozborová  
 
 


2.1   Spravedlivost cíle zásahu (legitimita cíle); (opakem svévolné zásadní snížení 
       celkového standardu práv, svobod nebo všeobecných dober) 
 
2.2   Spravedlivost důvodu (nezbytnost) dosažení cíle zásahu (legitimita důvodu) 
 
2.3   Objektivní způsobilost zásahu dosáhnout zamýšleného cíle (dosažitelnost 
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        cíle) 
 
2.4   Popis event. jiných způsobů (variant prostředků), jimiž bylo nebo by bylo  
        možno objektivně dosáhnout stejného nebo srovnatelného cíle šetrněji2  
        (popis alternativních způsobů) 
 
2.5   Věcná nebo právní možnost použití event. šetrnějšího (alternativního)  
        způsobu 
 
2.6   Spravedlivost způsobu zásahu [šetrnost (vhodnost) použitého prostředku  
        zásahu, zvoleného z více event. možných prostředků při vyloučení  
        nebo omezení újmy či jiného záporného dopadu (minimalizace záporného 
        dopadu) včetně popisu záporného dopadu (legitimita, resp. optimalita  
        zvoleného způsobu)] 
 
2.7   Přiměřenost zásahu zamýšlenému cíli [přiměřenost (vážení) v užším smyslu]; 
        viz část 3. 
 


 
 
 


3.  Část důkazní 3  
 
 


3.1  Důkaz empirický (např. rozsah zásahu, následky aj. skutkové okolnosti  
       případu) 
 
3.2  Důkaz systémový (zhodnocení zařazení zasaženého práva, svobody nebo  
       všeobecného dobra v právním řádu) 
 
3.3  Důkaz kontextový (zvážení dalších záporných dopadů, k nimž by došlo 
       upřednostněním jednoho práva, svobody nebo všeobecného dobra před jiným) 
 
3.4  Důkaz hodnotový (zvážení podstaty, smyslu a významu střetnuvších se  
       hodnot v obecně uznávané hierarchii hodnot) 
 
3.5  Zhodnocení všech důkazů přiměřenosti zásahu k cíli,  které jsou jednotlivě  
       zhodnoceny výše, v jejich vzájemné souvislosti 
 


 
 


                                                 
2 Donucující právní příkaz aplikační šetrnosti vyplývá z čl. 4 odst. 4 věty prvé Listiny základních práv a svobod 


a zní takto: „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a 


smyslu.“. Na základě podobnosti tento příkaz platí též pro šetrné omezení kolidujících práv a svobod navzájem, 


a to nejen základních, nebo pro šetrné omezení kolidujících obecných dober.  
3 Důkazy přiměřenosti zásahu zamýšlenému cíli (důkazy přiměřenosti v užším smyslu); viz bod 2.7. Jedná se 


jednak o právní odůvodňování (právní otázku), jednak o dokazování skutkového děje (skutkovou otázku). 
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4.  Závěr  
 


     Na základě shora podaného metodického posouzení právní věci v jednotlivostech i 


v jejich souvislosti vyslovuji následující právní názor, jímž odpovídám na položenou 


právní otázku:  


 
Upřednostnění výkonu / ochrany ___________________________________ 


_____________________________________________________________________ 


před ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________ 


 


bylo/bude  /  nebylo/nebude  
 


ve výše popsaném případě právně možné. 
 
 


 
 


Doložka  


 
Prohlašuji na svou odbornou a stavovskou čest, že k výše uvedenému právnímu 


názoru jsem dospěl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávislé na jiných 


osobách, pouze na základě výše uvedených podkladů, hledisek, metod a právních norem 


vyplývajících z citovaných pramenů. 


Shora podaný závěr vyjadřuje právní názor posuzovatele, který je argumentačně 


podložen, jak je výše uvedeno. 


Test poměrnosti cíle a prostředku,  obsahující právní názor z něho vyplývající, je 


předložen bez rozporů. 


Tento test obsahuje (…) číslovaných a v jednu listinu spojených stran bez příloh. 


                                                                        
 
                                                                              Posuzovatel: 
 
 
 
 
V ___________ dne ___________                      ______________________________ 
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PRÁVO DUŠEVNÍHO PRÁVO DUŠEVNÍHO 
VLASTNICTVÍVLASTNICTVÍVLASTNICTVÍVLASTNICTVÍ


OBECNÁ ČÁSTOBECNÁ ČÁST


Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 
a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


2


verze 3.8 (2010)verze 3.8 (2010)


© Ivo Telec, 2005© Ivo Telec, 2005


UpozorněníUpozornění


Ochranné známky zapsané pro alkoholické nápoje Ochranné známky zapsané pro alkoholické nápoje 


slouží pouze k názornosti přednáškyslouží pouze k názornosti přednášky


3


slouží pouze k názornosti přednášky.slouží pouze k názornosti přednášky.


Nenabádají k pití alkoholických nápojů.Nenabádají k pití alkoholických nápojů.


Theorie je krásná a nutná věc, ale sama o sobě Theorie je krásná a nutná věc, ale sama o sobě 
nemá smyslu. Smysl má jen tím, čím člověku nemá smyslu. Smysl má jen tím, čím člověku 
prospějeprospěje


4


prospěje.prospěje.


Bohuš Tomsa,Bohuš Tomsa, O filosofické výchově právníka.O filosofické výchově právníka.
Čas. Bratislava, Čas. Bratislava, 1,1, 1927, s. 398.1927, s. 398.
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7 8


9 10
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http://www.wipo.int/wipogold/en/http://www.wipo.int/wipogold/en/
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TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1. Smysl a účel, povaha a zásady; historický exkursSmysl a účel, povaha a zásady; historický exkurs
2.2. Mezinárodní organizaceMezinárodní organizace
3.3. Jednotné komunitární právo duševního vlastnictvíJednotné komunitární právo duševního vlastnictví
44 Podmět a předmět; systematikaPodmět a předmět; systematika
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4.4. Podmět a předmět; systematikaPodmět a předmět; systematika
5.5. Mravní, ústavní a mezinárodní základyMravní, ústavní a mezinárodní základy
6.6. Exkurs o přirozených právech autora Exkurs o přirozených právech autora 
7.7. Právo soukromé a veřejné; soustava práva Právo soukromé a veřejné; soustava práva 


duševního vlastnictvíduševního vlastnictví
8.8. Veřejná správa průmyslového vlastnictví, rešerše Veřejná správa průmyslového vlastnictví, rešerše 
9.9. Souvislosti: právo soutěžní a právo spotřebitelskéSouvislosti: právo soutěžní a právo spotřebitelské


DEVÍZADEVÍZA


„Vše, co někomu patří, je jeho vlastnictvím.“„Vše, co někomu patří, je jeho vlastnictvím.“


15 16


1. ČÁST1. ČÁST


UVEDENÍUVEDENÍ
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ZÁBĚR PRÁVA ZÁBĚR PRÁVA 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


UměníUmění
VědaVěda


18


TechnikaTechnika
vč. výzkumu, vývoje a inovacívč. výzkumu, vývoje a inovací


ObchodObchod
srv. znalostní a informační společnostsrv. znalostní a informační společnost
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PODSTATA PODSTATA 
A PŘIROZENÝ SMYSL A PŘIROZENÝ SMYSL 


Tvorba a hospodaření lidskou přirozenostíTvorba a hospodaření lidskou přirozeností


Přirozená osobnostní tvůrčí práva Přirozená osobnostní tvůrčí práva 
(práva k výtvorům)(práva k výtvorům)


19


(práva k výtvorům)(práva k výtvorům)
tvůrčí plod ducha (lidské osobnosti)tvůrčí plod ducha (lidské osobnosti)


Uplatnění výtvorů v osobním zájmu i v obecnémUplatnění výtvorů v osobním zájmu i v obecném
zájmu kulturním a hospodářskémzájmu kulturním a hospodářském


Rozvoj lidského nadání a schopnosti tvořit Rozvoj lidského nadání a schopnosti tvořit 
a hospodařita hospodařit


ÚČEL PRÁVA ÚČEL PRÁVA 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


1.1. chránitchránit přirozenépřirozené osobnostní právo osobnostní právo 
k výtvorům k výtvorům duchaducha a vlastnické právo a vlastnické právo 
k nehmotnému majetkuk nehmotnému majetku


2.2. chránit hospodářské investicechránit hospodářské investice


20


2.2. chránit hospodářské investicechránit hospodářské investice
3.3. nepřímo nepřímo pobízetpobízet k tvůrčí nebo hospodářské k tvůrčí nebo hospodářské 


činnosti vedoucí ke činnosti vedoucí ke vznikuvzniku a a využívánívyužívání
ideálních statků, a tím i k rozvoji ideálních statků, a tím i k rozvoji kulturykultury
nebo nebo hospodářstvíhospodářství


4.4. vychovávat k vychovávat k úctěúctě k právům k výtvorům k právům k výtvorům 
a jiným ideálním statkůma jiným ideálním statkům


POVAHA POVAHA 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


Potencionální ubikvitaPotencionální ubikvita (Troller)(Troller)
ideální statek lze využívat:ideální statek lze využívat:


11 kdykolikdykoli kdekolikdekoli kýmkolikýmkoli jakkolijakkoli a to ia to i


21


1.1. kdykolikdykoli, , kdekolikdekoli,, kýmkolikýmkoli,, jakkolijakkoli, , a to ia to i


2.2. současněsoučasně, , aniž by seaniž by se
3.3. spotřebovalspotřeboval nebo nebo ztratil kvalituztratil kvalitu (funkci) (funkci) 


např. nevýhradní patentní výroba např. nevýhradní patentní výroba 
nebo nevýhradní známkové užívánínebo nevýhradní známkové užívání


DRUHY A NÁZVOSLOVÍDRUHY A NÁZVOSLOVÍ
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


Průmyslové a jiné duševní vlastnictvíPrůmyslové a jiné duševní vlastnictví
(obch. z.)(obch. z.)


22


1.1. průmyslové vlastnictví průmyslové vlastnictví (o. z.)(o. z.)


2.2. literární a umělecké vlastnictví („jiné“)literární a umělecké vlastnictví („jiné“)
3.3. obchodní a průmyslové vlastnictví obchodní a průmyslové vlastnictví (Smlouva(Smlouva


o založení ES)o založení ES)
4.4. živnostenské vlastnictví (dříve)živnostenské vlastnictví (dříve)


23 24







5


25 26


27 28


29 30
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31 32


33 34


Ke dni 31. 12. 2009 v CZ platiloKe dni 31. 12. 2009 v CZ platilo


788 006 788 006 ochranných známek z toho:ochranných známek z toho:


115 320115 320 národních CZnárodních CZ


35


118 753118 753 mezinárodních s účinností pro CZmezinárodních s účinností pro CZ


553 933553 933 komunitárních s účinností pro celou EUkomunitárních s účinností pro celou EU


Výroční zpráva ÚPV za 2009, s. 65.Výroční zpráva ÚPV za 2009, s. 65.
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37 38


39 40


26. DUBEN26. DUBEN


Světový den duševního vlastnictvíSvětový den duševního vlastnictví


41


26. 4. 1970 nabytí platnosti Smlouvy 26. 4. 1970 nabytí platnosti Smlouvy 
o zřízení Světové organizace duševního o zřízení Světové organizace duševního 
vlastnictví (WIPO, OMPI)vlastnictví (WIPO, OMPI)


42
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43 44


45 46


47 48
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PŘEDMĚTPŘEDMĚT
Duševní vlastnictvíDuševní vlastnictví (Smlouva o WIPO, 1967)(Smlouva o WIPO, 1967)
=  práva k:=  práva k:


1.1. literárním, uměleckým a vědeckým dílůmliterárním, uměleckým a vědeckým dílům
2.2. výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům 


hl é t l i í ílá íhl é t l i í ílá í
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a rozhlasovému a televiznímu vysílánía rozhlasovému a televiznímu vysílání
3.3. vynálezůmvynálezům
4.4. vědeckým objevůmvědeckým objevům
5.5. průmyslovým vzorům a modelůmprůmyslovým vzorům a modelům
6.6. továrním, obchodním známkám a známkám služeb, továrním, obchodním známkám a známkám služeb, 


jakož i k obchodním jménům a obchodním názvůmjakož i k obchodním jménům a obchodním názvům
7.7. na ochranu proti nekalé soutěžina ochranu proti nekalé soutěži
8.8. ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti 


průmyslové, vědecké, literární a umělecképrůmyslové, vědecké, literární a umělecké


Průmyslové vlastnictvíPrůmyslové vlastnictví (Pařížská unijní (Pařížská unijní 
úmluva, 1883)úmluva, 1883)


11 patenty na vynálezypatenty na vynálezy
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1.1. patenty na vynálezypatenty na vynálezy
2.2. užitné vzoryužitné vzory
3.3. průmyslové vzory nebo modelyprůmyslové vzory nebo modely
4.4. tovární nebo obchodní známky, známky služebtovární nebo obchodní známky, známky služeb
5.5. obchodní jménaobchodní jména
6.6. údaje o původu zboží nebo označení jeho údaje o původu zboží nebo označení jeho 


původupůvodu


Obchodní aspekty duševního vlastnictvíObchodní aspekty duševního vlastnictví
(TRIPS, 1994)(TRIPS, 1994)


1.1. autorské právo, právo výkonných umělců, autorské právo, právo výkonných umělců, 
právo výrobců zvukových záznamů a právo právo výrobců zvukových záznamů a právo 
rozhlasových a televizních vysílatelůrozhlasových a televizních vysílatelů
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rozhlasových a televizních vysílatelůrozhlasových a televizních vysílatelů
2.2. ochranné známkyochranné známky
3.3. zeměpisná označenízeměpisná označení
4.4. průmyslové vzoryprůmyslové vzory
5.5. patentypatenty
6.6. topografie polovodičových výrobků topografie polovodičových výrobků 
7.7. nezveřejněné informace při nekalé soutěžinezveřejněné informace při nekalé soutěži


PRÁVA Z „OBLASTI“  PRÁVA Z „OBLASTI“  
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


Účelové mezinárodněprávní investiční  Účelové mezinárodněprávní investiční  
pojetí právpojetí práv


včetněvčetně nehmotných výhodnehmotných výhod spojenýchspojených
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včetně včetně nehmotných výhodnehmotných výhod spojených spojených 


s dobrým jménem nebo pověstí podnikus dobrým jménem nebo pověstí podniku
(goodwill), know(goodwill), know--howhow a technických postupůa technických postupů


Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Spoj. král. V. Británie a Sev.Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Spoj. král. V. Británie a Sev.
Irska o podpoře a ochraně investic (1990), (č. 646/92 Sb.)Irska o podpoře a ochraně investic (1990), (č. 646/92 Sb.)


TRADIČNÍ VĚDĚNÍTRADIČNÍ VĚDĚNÍ
Poznatky, inovace a postupyPoznatky, inovace a postupy
domorodýchdomorodých a a místních společenstvímístních společenství
ztělesňujících tradiční životní styl   ztělesňujících tradiční životní styl   
(traditional knowledge)(traditional knowledge) srvsrv knowknow howhow
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(traditional knowledge), (traditional knowledge), srv.srv. knowknow--howhow
souhlas vlastníků k využívání a jejichsouhlas vlastníků k využívání a jejich
zapojenízapojení
spravedlivé rozdělení ziskuspravedlivé rozdělení zisku


čl. 8/j Úmluvy o biologické rozmanitosti  (1992)  (č. 134/99 Sb.)čl. 8/j Úmluvy o biologické rozmanitosti  (1992)  (č. 134/99 Sb.)
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SOUSTAVASOUSTAVA


1.1. právo duševního vlastnictví: obecná částprávo duševního vlastnictví: obecná část


58


2.2. prosaditelnost práv duševního vlastnictvíprosaditelnost práv duševního vlastnictví


Právo průmyslového vlastnictvíPrávo průmyslového vlastnictví
3.3. právo obchodních jmen vč. práva firemníhoprávo obchodních jmen vč. práva firemního
4.4. právo známkovéprávo známkové
5.5. právo označení původu, právo zeměpisných právo označení původu, právo zeměpisných 


označení a právo proti falešným údajůmoznačení a právo proti falešným údajům
o územním původu zboží (práva zeměpisnéhoo územním původu zboží (práva zeměpisného
ů )ů )
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původu zboží)původu zboží)
6.6. právo zaručených tradičních specialit a právo právo zaručených tradičních specialit a právo 


tradičních výrazů (práva tradičních výrobků)tradičních výrazů (práva tradičních výrobků)
7.7. právo nezapsaných označení vč. právaprávo nezapsaných označení vč. práva


olympijských symbolik a práva doménových jmenolympijských symbolik a práva doménových jmen
v doméně .euv doméně .eu


8.8. právo patentové vč. práv z dodatkových osvědčeníprávo patentové vč. práv z dodatkových osvědčení
9.9. právo užitných vzorůprávo užitných vzorů
10.10. právo topografií polovodičových výrobkůprávo topografií polovodičových výrobků
11.11. právo průmyslových vzorůprávo průmyslových vzorů


60


12.12. právo zlepšovatelsképrávo zlepšovatelské


Právo jiného duševního vlastnictvíPrávo jiného duševního vlastnictví


12.12. právo odrůdovéprávo odrůdové
13.13. právo autorsképrávo autorské
14.14. práva související s právem autorským (6 práv)práva související s právem autorským (6 práv)
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63 64


65 66
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67 68


15.15. právo databázovéprávo databázové
16.16. právo obchodního tajemství, důvěrných informací právo obchodního tajemství, důvěrných informací 


a knowa know--howhow
á k ěd ký bj ůá k ěd ký bj ů


69


17.17. právo k vědeckým objevůmprávo k vědeckým objevům


Souvisící právoSouvisící právo


18.18. právo proti nekalé soutěžiprávo proti nekalé soutěži


19.19. právo spotřebitelsképrávo spotřebitelské


„NEMANŽELSKÉ DĚTI“ „NEMANŽELSKÉ DĚTI“ 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  


Samy o soběSamy o sobě bez zákonné ochrany:bez zákonné ochrany:


1.1. objevyobjevy


2.2. vědecké poznatky, vědecké poznatky, např. vědecké teorie, např. vědecké teorie, 
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statistické grafy, chemické vzorcestatistické grafy, chemické vzorce
3.3. plány, pravidla a způsoby výkonu duševní plány, pravidla a způsoby výkonu duševní 


činností, činností, např. matematické aj. metody, návody,např. matematické aj. metody, návody,
způsoby tréninků pamětizpůsoby tréninků paměti


4.4. pravidla hraní her, pravidla hraní her, např. šachunapř. šachu
5.5. krátké reklamní sloganykrátké reklamní slogany


6.6. pravidla výkonu obchodní činnostipravidla výkonu obchodní činnosti
7.7. hospodářsky využitelné nápady, triky a vtipyhospodářsky využitelné nápady, triky a vtipy


71


právo autorské, právo patentové, právo právo autorské, právo patentové, právo 


proti nekalé soutěži, právo obchodního tajemstvíproti nekalé soutěži, právo obchodního tajemství


aj.aj.


právo na náhradu škody na majetkuprávo na náhradu škody na majetku
způsobené skutkem způsobené skutkem porušeníporušení obecnéobecné
legální prevenčnílegální prevenční povinnosti        povinnosti        §§ 415415 o. z.o. z.


72


kondikční právo na vydáníkondikční právo na vydání
bezdůvodného obohaceníbezdůvodného obohacení
získaného skutkem nepoctivého zdrojezískaného skutkem nepoctivého zdroje


§§ 451 an. o. z.451 an. o. z.
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PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Ukradený nápadUkradený nápad


Známý přednesl známému nápad, Známý přednesl známému nápad, 
jak a v čem by mohli společně podnikat.jak a v čem by mohli společně podnikat.


Adresát sdělení na to nic neřekl,Adresát sdělení na to nic neřekl,
nicméně nápad následně hospodářsky využil nicméně nápad následně hospodářsky využil 


73


y yy y
pro sebe, čímž si majetkově polepšil.pro sebe, čímž si majetkově polepšil.


Zdroj polepšení byl nepoctivý.Zdroj polepšení byl nepoctivý.
Adresát nápadu je zavázán vydat známémuAdresát nápadu je zavázán vydat známému


bezdůvodné obohacení spočívající v získaném bezdůvodné obohacení spočívající v získaném 
majetkovém prospěchu.majetkovém prospěchu.


ZÁSADY ZÁSADY 


Zásady práv průmyslovýchZásady práv průmyslových


1.1. potencionální ubikvitapotencionální ubikvita


2.2. formální přednost, trvání formální přednost, trvání 
a zánik právaa zánik práva


Zásady ostatních práv Zásady ostatních práv 
duševního vlastnictvíduševního vlastnictví


1.1. potencionální ubikvitapotencionální ubikvita


2.2. neformálnostneformálnost
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a zánik právaa zánik práva


3.3. veřejný (rejstříkový) pořádek veřejný (rejstříkový) pořádek 
ve věcném stavuve věcném stavu


4.4. formální publicitaformální publicita


4.4. teritorialita (státně územní teritorialita (státně územní 
působnost zápisu práva), působnost zápisu práva), 
překlenutá mezinárodními překlenutá mezinárodními 
zápisyzápisy


75 76


zásada zásada kogentnostikogentnosti absolutních právabsolutních práv
zásada zásada publicitypublicity a a dobré víry dobré víry 
vv rejstříkový zápisrejstříkový zápis


á dá d j d t l íh bý á íj d t l íh bý á í
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zásada zásada jednoty smluvního nabývání jednoty smluvního nabývání 
právpráv (konsensuální zásada); pouze titul(konsensuální zásada); pouze titul


zásada oddělení titulu a moduzásada oddělení titulu a modu


zásadně zásadně numerus claususnumerus clausus absolutních právabsolutních práv
absolutní práva autorská majetkováabsolutní práva autorská majetková


Společná zásada ochrany výsledkuSpolečná zásada ochrany výsledku
(výsledkovost)(výsledkovost)


= právní ochrana až= právní ochrana až výsledku činnostivýsledku činnosti


78


   právní ochrana až    právní ochrana až výsledku činnostivýsledku činnosti
toho, toho, kdokdo jej dosáhljej dosáhl


právní ochrana činnosti saméprávní ochrana činnosti samé
např. tvůrčí práce jako takovénapř. tvůrčí práce jako takové
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☺☺
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Z MEZINÁRODNÍCH DĚJINZ MEZINÁRODNÍCH DĚJIN


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


1623   Anglie:       1623   Anglie:       Statute of MonopoliesStatute of Monopolies


80


1709   Anglie:       1709   Anglie:       Statute of Anne, Statute of Anne, 
An Act for the Encouragement of Learning, An Act for the Encouragement of Learning, 
by vesting the Copies of printed Books by vesting the Copies of printed Books 
in the Authors, or Purcharsers, of such Copies,in the Authors, or Purcharsers, of such Copies,
during the Times therein mentionedduring the Times therein mentioned


The Congress shall have Power;The Congress shall have Power;
To promote the Progress of Science and useful Arts, To promote the Progress of Science and useful Arts, 
by securing for limited Times to Authors and Inventors by securing for limited Times to Authors and Inventors 
the exclusive Right to their respective Writingsthe exclusive Right to their respective Writings
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the exclusive Right to their respective Writings the exclusive Right to their respective Writings 
and Discoveries;and Discoveries;


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


1840      1840      Státní smlouva mezi císařem rakouským a králem sardinskýmStátní smlouva mezi císařem rakouským a králem sardinským
k zajištění vlastnického práva se zřetelem na literární k zajištění vlastnického práva se zřetelem na literární 
a umělecká dílaa umělecká díla


18831883 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictvíPařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví


1886 1886 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých dělBernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl
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18891889 Montevidejské patentové a známkové smlouvyMontevidejské patentové a známkové smlouvy
Montevidejská autorskoprávní smlouva o literárním Montevidejská autorskoprávní smlouva o literárním 
a uměleckém vlastnictvía uměleckém vlastnictví


1891      1891      Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních 
nebo obchodních známeknebo obchodních známek


18911891 Madridská dohoda o potlačení falešných nebo klamavýchMadridská dohoda o potlačení falešných nebo klamavých
údajů o původu zbožíúdajů o původu zboží


1927      1927      prohlášení vzájemnosti ochrany práva autorského mezi USA prohlášení vzájemnosti ochrany práva autorského mezi USA 
a Československéma Československém


1929      1929      Obchodní úmluva Československa s FranciíObchodní úmluva Československa s Francií


1951  1951  Všeobecná úmluva o autorském právuVšeobecná úmluva o autorském právu
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19571957 Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejichLisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich
mezinárodním zápisumezinárodním zápisu


1961 1961 Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobcůMezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců
zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizacízvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací


19671967 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictvíÚmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví


19701970 Smlouva o patentové spolupráciSmlouva o patentové spolupráci


1973        1973        Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová 
úmluva)úmluva)


1974        1974        Smlouva o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů,Smlouva o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů,
užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňováníužitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování
hospodářské a vědeckotechnické spoluprácehospodářské a vědeckotechnické spolupráce


19751975 D h d i Č k l k S ě kýD h d i Č k l k S ě ký
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1975        1975        Dohoda mezi Československem a Sovětským svazem Dohoda mezi Československem a Sovětským svazem 
o vzájemné ochraně autorských práv k dílům literárním,o vzájemné ochraně autorských práv k dílům literárním,
vědeckým a uměleckýmvědeckým a uměleckým


1976        1976        Dohoda o vzájemném uznávání autorských osvědčení Dohoda o vzájemném uznávání autorských osvědčení 
a jiných ochranných dokumentů na vynálezya jiných ochranných dokumentů na vynálezy


1990        1990        Dohoda o obchodních vztazích mezi vládou ČeskoslovenskaDohoda o obchodních vztazích mezi vládou Československa
a vládou USAa vládou USA
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19921992 Dohoda o Evropském hospodářském prostoru Dohoda o Evropském hospodářském prostoru 
a Protokol 28 o duševním vlastnictví a Protokol 28 o duševním vlastnictví 


19931993 Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA)Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA)


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


1996     1996     Smlouva WIPO o právu autorskémSmlouva WIPO o právu autorském


Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukovýchSmlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových
záznamechzáznamech


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


20072007 Dohoda mezi Českem a USA o vědeckotechnické spolupráciDohoda mezi Českem a USA o vědeckotechnické spolupráci
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dvoudvoustrannost strannost 
s s důsledkemdůsledkem i pro i pro ostatníostatní členy WTO členy WTO 


(TRIPS plus)(TRIPS plus)
(zacházení se všemi dle nejvyšší výhody 1)(zacházení se všemi dle nejvyšší výhody 1)
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(zacházení se všemi dle nejvyšší výhody 1)(zacházení se všemi dle nejvyšší výhody 1)


mnohomnohostrannoststrannost


dvoudvoustrannoststrannost


MEZINÁRODNÍ   MEZINÁRODNÍ   
SOUKROMÉ SPOLKYSOUKROMÉ SPOLKY


18781878 Association littéraire et artistique (ALAI) v PařížiAssociation littéraire et artistique (ALAI) v Paříži


18971897 Association internationale pour la Protection   Association internationale pour la Protection   
de la Propriété Industrielle (AIPPI) v Curychude la Propriété Industrielle (AIPPI) v Curychu
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19061906 Fédération internationale des Conseils Fédération internationale des Conseils 
en Propriété industrielle (FICPI) v Basilejien Propriété industrielle (FICPI) v Basileji


19811981 Association for the Advancement of Teaching Association for the Advancement of Teaching 
and Research in Intellectual Property (ATRIP)and Research in Intellectual Property (ATRIP)
v Ženevěv Ženevě


MEZINÁRODNÍ ORGANIZACEMEZINÁRODNÍ ORGANIZACE


CelosvětovéCelosvětové


1.1. Světová organizace duševního vlastnictvíSvětová organizace duševního vlastnictví
(WIPO/OMPI) v Ženevě(WIPO/OMPI) v Ženevě
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(WIPO/OMPI) v Ženevě(WIPO/OMPI) v Ženevě


2.2. Organizace Spojených národů pro výchovu, Organizace Spojených národů pro výchovu, 
vědu a kulturuvědu a kulturu (UNESCO) v Paříži(UNESCO) v Paříži


3.3. Světová obchodní organizaceSvětová obchodní organizace (WTO) (WTO) 
v Ženevěv Ženevě
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4.4. Unie na ochranu průmyslového vlastnictví Unie na ochranu průmyslového vlastnictví 
v Ženevěv Ženevě


5.5. Unie pro ochranu práv autorů k jejich Unie pro ochranu práv autorů k jejich 
lit á í ěl ký dílůlit á í ěl ký dílů Ž ěŽ ě
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literárním a uměleckým dílům literárním a uměleckým dílům v Ženevěv Ženevě


6.6. Unie pro ochranu nových odrůd rostlin Unie pro ochranu nových odrůd rostlin 
v Ženevěv Ženevě


7.7. Mezinárodní unie pro patentovou Mezinárodní unie pro patentovou 
spolupráci spolupráci v Ženevěv Ženevě


OblastníOblastní


1.1. Africká oblastní organizace průmyslového Africká oblastní organizace průmyslového 
vlastnictvívlastnictví (ARIPO) v Harare(ARIPO) v Harare


Af i ká i d š íh l t i t íAf i ká i d š íh l t i t í (OAPI)(OAPI)
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2.2. Africká organizace duševního vlastnictvíAfrická organizace duševního vlastnictví (OAPI)(OAPI)
v Yaoundév Yaoundé


3.3. Evropská patentová organizaceEvropská patentová organizace (EPO)(EPO)
v Mnichověv Mnichově


4.4. Eurasijská patentová organizaceEurasijská patentová organizace (EAPO)(EAPO)
v Moskvěv Moskvě
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5.5. Hospodářská unie BeneluxuHospodářská unie Beneluxu v Bruseluv Bruselu


6.6. Evropské společenství pro atomovou Evropské společenství pro atomovou 
energie (EURATOM)energie (EURATOM) v Bruseluv Bruselu


95


7.7. Evropská unieEvropská unie v Bruseluv Bruselu
8.8. Rada EvropyRada Evropy ve Štrasburkuve Štrasburku
9.9. Andské společenstvíAndské společenství národůnárodů v Limě v Limě 
10.10. Rada spolupráce arabských států Rada spolupráce arabských států 


ZálivuZálivu v Rijáduv Rijádu


ZÁSADY MEZINÁRODNĚPRÁVNÍZÁSADY MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ


Mezinárodní ochrana duševního vlastnictvíMezinárodní ochrana duševního vlastnictví
1.1. zásada univerzality zásada univerzality (otevřenosti)(otevřenosti) mezinárodních mezinárodních 


smluvsmluv
á d i i ál í h á i á d íá d i i ál í h á i á d í
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2.2. zásada minimální ochrany právem mezinárodnímzásada minimální ochrany právem mezinárodním
viz možnost širší ochrany právem vnitrostátnímviz možnost širší ochrany právem vnitrostátním


3.3. zásada slučitelnosti dohodzásada slučitelnosti dohod, viz soulad zvláštních , viz soulad zvláštních 
dohod se všeobecnými a zvláštních navzájemdohod se všeobecnými a zvláštních navzájem


4.4. zásada asimilacezásada asimilace cizinců tuzemcůmcizinců tuzemcům
5.5. zásada státní nezávislosti ochrany právzásada státní nezávislosti ochrany práv


viz nezávislé ochrany v každém státuviz nezávislé ochrany v každém státu
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Vlož s. WIPO, contr. partiesVlož s. WIPO, contr. parties
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EUEU
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Unitary Community Unitary Community 
Intellectual Property RightsIntellectual Property Rights


Práva k:Práva k:
1.1. ochranným známkám Společenství (CTM)ochranným známkám Společenství (CTM)
2.2. (průmyslovým) vzorům Společenství(průmyslovým) vzorům Společenství
3.3. odrůdám Společenstvíodrůdám Společenství


99


4.4. doménovým jménům v doméně „.eu“doménovým jménům v doméně „.eu“
5.5. chráněným označením původu (PDO)chráněným označením původu (PDO)
6.6. chráněným zeměpisným označením (PGI)chráněným zeměpisným označením (PGI)
7.7. zaručeným tradičním specialitám (TSG)zaručeným tradičním specialitám (TSG)
8.8. tradičním výrazům výrobků z révy vinnétradičním výrazům výrobků z révy vinné


např. burčák, Sturm, jakostní víno aj.např. burčák, Sturm, jakostní víno aj.


100


101 102
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103


PŘÍPAD:PŘÍPAD:
Označení původu vína TokajOznačení původu vína Tokaj
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105 106


DRUHY VLASTNICTVÍDRUHY VLASTNICTVÍ


Vlastnictví hmotnéVlastnictví hmotné


Věci hmotnéVěci hmotné
Ovladatelné přírodníOvladatelné přírodní


Vlastnictví nehmotné Vlastnictví nehmotné 


Předměty nehmotnéPředměty nehmotné
(duševní vlastnictví)(duševní vlastnictví)


107


Ovladatelné přírodní Ovladatelné přírodní 
sílysíly (plyn aj. energie)(plyn aj. energie)


( )( )
průmyslové a jiné  průmyslové a jiné  
duševní vlastnictvíduševní vlastnictví


1.1. průmyslové průmyslové 
vlastnictvívlastnictví
(průmyslové (průmyslové 
a obchodní vlastnictví)a obchodní vlastnictví)


2.2. literární a umělecké literární a umělecké 
vlastnictvívlastnictví


PŘÍKLAD: PŘÍKLAD: 
Nahraný zvukový nosič CDNahraný zvukový nosič CD


HmotněHmotně vlastnickévlastnické
právoprávo k movité věcik movité věci
=  zvukovému nosiči=  zvukovému nosiči


Nehmotně vlastnické Nehmotně vlastnické 
právoprávo k duševnímu k duševnímu 
vlastnictvívlastnictví


= nehmotnému= nehmotnému
zachycenízachycení
na zvukovém nosičina zvukovém nosiči
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na zvukovém nosičina zvukovém nosiči


1.1. právo autorsképrávo autorské
ke skladbě ke skladbě 


2.2. právo výkonných právo výkonných 
umělcůumělců
ke hře nebo zpěvuke hře nebo zpěvu


3.3. právo výrobce právo výrobce 
zvukovýchzvukových záznamůzáznamů
k hudební nahrávcek hudební nahrávce
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109 110


111 112


113


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Televizní pořadTelevizní pořad


Televizní vysílačTelevizní vysílač
=  nemovitá věc=  nemovitá věc


Televizní vysíláníTelevizní vysílání
=  duševní vlastnictví=  duševní vlastnictví


vysílatelevysílatele


114


Televizní signálTelevizní signál
=  energie=  energie


Televizní přijímačTelevizní přijímač
=  movitá věc=  movitá věc


Televizní pořadTelevizní pořad
=  autorské dílo=  autorské dílo


uměleckéumělecké
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115


Filozofické pojetíFilozofické pojetí
1.1. ideální       =  ideální       =  ideální věcideální věc, , např. román, např. román, opusopus
2.2. materiální  =  materiální  =  hmotná věchmotná věc,, corpus mechanicus,corpus mechanicus,


hmotný substrát ideální věci, hmotný substrát ideální věci, např. knihanapř. kniha


116


Právní pojetíPrávní pojetí
nehmotná zátěžnehmotná zátěž hmotné věcihmotné věci
právní zátěž zboží                                      právní zátěž zboží                                      §§ 433 obch. z.433 obch. z.
nehmotná práva,nehmotná práva, ImmaterialrechteImmaterialrechte
ideálníideální =   =   lehčílehčí =   =   vyššívyšší předurčuje předurčuje právní právní 
nakládání s hmotným podkladem nakládání s hmotným podkladem 
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PODMĚT A PŘEDMĚTPODMĚT A PŘEDMĚT


Podmět Podmět (subjekt)(subjekt)
člověk  =  člověk  =  tvůrcetvůrce nebo nebo vlastník vlastník 


(hospodář)(hospodář)
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(hospodář)(hospodář)
člověk člověk nebonebo právnická osoba  =  právnická osoba  =  vlastníkvlastník


(hospodář)(hospodář)
Předmět Předmět (objekt)(objekt)
ideální statekideální statek


VÝTVOR, VÝTVOR, 
NEBO HOSPODÁŘSKÝ VÝKONNEBO HOSPODÁŘSKÝ VÝKON


1.1. výtvorvýtvor
=  výsledek lidské tvůrčí činnosti=  výsledek lidské tvůrčí činnosti


119


2.2. hospodářský výkon hospodářský výkon čiči značka značka 
(obchodní symbol)(obchodní symbol)


=  výsledek hospodářské činnosti =  výsledek hospodářské činnosti 
člověka nebo právnické osobyčlověka nebo právnické osoby


1.1. tvůrčí právatvůrčí práva duševního vlastnictvíduševního vlastnictví
např. právo autorské a právo výkonných např. právo autorské a právo výkonných 
umělců či právo průmyslových vzorůumělců či právo průmyslových vzorů


120


y ýy ý


2.2. hospodářskáhospodářská (investiční) (investiční) právapráva duševního duševního 
vlastnictvívlastnictví
např. zvláštní právo databázové, práva např. zvláštní právo databázové, práva 
na označení, právo obchodního tajemstvína označení, právo obchodního tajemství
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POVAHA PRÁV POVAHA PRÁV 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


Majetková právaMajetková práva s tím, že s tím, že tvůrčí právatvůrčí práva::


1.1. právo autorsképrávo autorské
2.2. právo výkonných umělcůprávo výkonných umělců
33 právo patentové aj průmyslově tvůrčíprávo patentové aj průmyslově tvůrčí


121


3.3. právo patentové aj. průmyslově tvůrčíprávo patentové aj. průmyslově tvůrčí
4.4. právo průmyslově vzorovéprávo průmyslově vzorové
5.5. právo topografií polovodičových výrobkůprávo topografií polovodičových výrobků
6.6. [[právo zlepšovatelsképrávo zlepšovatelské]]
7.7. právo k odrůdám rostlinprávo k odrůdám rostlin


jsou vedle toho jsou vedle toho též právy osobnostními též právy osobnostními z důvoduz důvodu
osobnostníosobnostní povahy povahy výtvoruvýtvoru


DRUHY PRÁVNÍ OCHRANYDRUHY PRÁVNÍ OCHRANY
FormálníFormální


1.1. zápiszápis popo věcném věcném 
průzkumu přihláškyprůzkumu přihlášky
např. vynález, např. vynález, 
ochranná známkaochranná známka


NeformálníNeformální
1.1. bez zápisubez zápisu


např. autorské dílo, např. autorské dílo, 
nezapsanýnezapsaný
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ochranná známkaochranná známka


2.2. zápiszápis bezbez věcného věcného 
průzkumu přihlášky průzkumu přihlášky 
(jen zjevná (jen zjevná 
nerozpornost)nerozpornost)
vizviz užitný vzoružitný vzor


nezapsanýnezapsaný
(průmyslový) vzor(průmyslový) vzor
Společenství,Společenství,
obchodní tajemstvíobchodní tajemství


PRÁVNÍ NORMY V PRÁVU PRÁVNÍ NORMY V PRÁVU 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


§§


123


§§


PRÁVNÍ SOUSTAVA PRÁVNÍCH NOREMPRÁVNÍ SOUSTAVA PRÁVNÍCH NOREM
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


1.1. Právní principyPrávní principy
(Prinzipienmodelle)(Prinzipienmodelle)


= příkazy k optimalizaci,= příkazy k optimalizaci,
používané v co nejvyšší používané v co nejvyšší 


íř hl d k ž tiíř hl d k ž ti


2.2. Právní pravidlaPrávní pravidla
(Regelmodelle)(Regelmodelle)


=    =    definitivní:definitivní:
a.a. příkazypříkazy


řř l it dl hl it dl h
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míře vzhledem k možnostimíře vzhledem k možnosti::
i.i. skutkovéskutkové (děj)(děj)
ii.ii. právníprávní::
a.a. poměřované kolidující poměřované kolidující 


jiné principyjiné principy
b.b. právní pravidlaprávní pravidla


napnapřř.. splnit dluhsplnit dluh
b.b. zákazyzákazy, , např. zákaznapř. zákaz


znehodnocujícího užití znehodnocujícího užití 
uměleckého díla  uměleckého díla  


c.c. dovolenídovolení
viz zákonné licenceviz zákonné licence


d.d. [[zmocněnízmocnění]]


Použití Použití poměřenímpoměřením
principů (hodnot)principů (hodnot)
(např. poměřením dobré (např. poměřením dobré 
víry a právního víry a právního 


Použití Použití podřazenímpodřazením
skutku pod právní skutku pod právní 
pravidlo pravidlo 
(např. pod zákaz)(např. pod zákaz)
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bezpečí) bezpečí) 
metoda poměrnostimetoda poměrnosti
(proporcionality)(proporcionality)


přibližování sepřibližování se


Dworkin, 1984, Alexy, 1985Dworkin, 1984, Alexy, 1985


metoda podřazenímetoda podřazení
(subsumpce)(subsumpce)


ideji spravedlnostiideji spravedlnosti


Sieckman, 1990Sieckman, 1990


ZDROJE PRÁVA ZDROJE PRÁVA 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


Prameny psanéPrameny psané
1.1. mezinárodní smlouvymezinárodní smlouvy
2.2. zákony a jiné předpisyzákony a jiné předpisy


Prameny nepsanéPrameny nepsané
při svrchovanostipři svrchovanosti
zákonazákona
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i.i. ústavníústavní
ii.ii. podústavnípodústavní


a.a. zákonnézákonné


b.b. podzákonnépodzákonné


1.1. obyčeje obyčeje 
2.2. zásady spravedlnostizásady spravedlnosti
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PRÁVNÍ NORMY PRÁVNÍ NORMY 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 


SoukromoprávníSoukromoprávní normy zásadně normy zásadně dispozitivní dispozitivní 


Soukromoprávní Soukromoprávní normynormy výjimečně výjimečně 
donucující donucující (kogentní), kde to je (kogentní), kde to je nutné nutné 
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((rozumnérozumné a a spravedlivéspravedlivé) z důvodu: ) z důvodu: 


1.1. ochranyochrany práv nebo svobod práv nebo svobod jiných osob, jiných osob, 
např. jiných autorůnapř. jiných autorů


2.2. veřejného pořádkuveřejného pořádku,, např.např. v průmyslovém v průmyslovém 
vlastnictví u věcného statusuvlastnictví u věcného statusu


Veřejnoprávní normy donucujícíVeřejnoprávní normy donucující


1.1. veřejná správa průmyslového vlastnictvíveřejná správa průmyslového vlastnictví
2.2. veřejná správy kulturyveřejná správy kultury
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j p y yj p y y
3.3. veřejnoprávní postih státní  veřejnoprávní postih státní  


nebo profesně samosprávní nebo profesně samosprávní 
soudně trestnísoudně trestní
správně trestnísprávně trestní
disciplinární, disciplinární, viz patentoví zástupciviz patentoví zástupci


ÚČEL A OBSAH PRÁVNÍ NORMYÚČEL A OBSAH PRÁVNÍ NORMY


Např. Např. §§ 39 o. z.39 o. z.


Legislativně politický Legislativně politický účelúčel právní normyprávní normy
ObsahObsah právní normy (příkaz, zákaz nebo dovolení) právní normy (příkaz, zákaz nebo dovolení) 
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PravidloPravidlo zachování účelu právazachování účelu práva::


JeJe--li li porušen obsahporušen obsah právní normy, právní normy, 
přičemž přičemž účelúčel z ní vyplývající je z ní vyplývající je zachovánzachován, , 


je je rozhodné zachování účelurozhodné zachování účelu za za předpokladupředpokladu, , 
že porušení obsahu že porušení obsahu nezpůsobujenezpůsobuje újmu  újmu  


nebo nebo neohrožuje neohrožuje veřejný pořádek.veřejný pořádek.
130


PRÁVNÍ SMYŠLENKYPRÁVNÍ SMYŠLENKY
A OTEVŘENÉ POJMY  A OTEVŘENÉ POJMY  


V PRÁVU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍV PRÁVU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
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PRÁVNĚ GLOBALIZOVANÉ PRÁVNĚ GLOBALIZOVANÉ 
PRÁVNÍ SMYŠLENKYPRÁVNÍ SMYŠLENKY


Účelem objektivizace použití pojmůÚčelem objektivizace použití pojmů
svévolesvévole


ObsahemObsahem::
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ObsahemObsahem::
1.1. právní doktrínyprávní doktríny
2.2. judikaturyjudikatury
3.3. zákonodárstvízákonodárství
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DRUHY PRÁVNÍCH FIKCÍDRUHY PRÁVNÍCH FIKCÍ
1.1. rozumný zákonodárcerozumný zákonodárce
2.2. rozumný člověkrozumný člověk (člověk průměrného rozumu)(člověk průměrného rozumu)


viz např. návrh o. z.viz např. návrh o. z.
33 průměrný spotřebitelprůměrný spotřebitel


133


3.3. průměrný spotřebitel                                    průměrný spotřebitel                                    
viz právo známkové či proti nekalé soutěži viz právo známkové či proti nekalé soutěži 


4.4. informovaný uživatelinformovaný uživatel
viz právo průmyslových vzorůviz právo průmyslových vzorů


5.5. odborníkodborník
viz právo patentovéviz právo patentové


PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL   PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL   
SmyšlenkaSmyšlenka (fikce) (fikce) průměrného průměrného (běžného)(běžného)
spotřebitele spotřebitele (the average consumer),(the average consumer),
který přichází do styku s určitými výrobkykterý přichází do styku s určitými výrobky
či službami a který je přiměřeně informovaný či službami a který je přiměřeně informovaný 
(reasonably well(reasonably well--informed)informed) a rozumně pozornýa rozumně pozorný
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(reasonably well(reasonably well--informed)informed) a rozumně pozorný a rozumně pozorný 
a obezřetný a obezřetný (reasonably observant and circumspect)(reasonably observant and circumspect)


Stupně zkušenosti spotřebiteleStupně zkušenosti spotřebitele
vzhledem k druhu výrobků nebo služeb:vzhledem k druhu výrobků nebo služeb:


1.1. spotřebitel bez spotřebitel bez profesionální znalostiprofesionální znalosti
2.2. spotřebitel s spotřebitel s profesionální znalostíprofesionální znalostí


(business customer)(business customer)


POJMOVÉ ZNAKYPOJMOVÉ ZNAKY
1.1. přiměřeně přiměřeně (rozumně)(rozumně) informovanýinformovaný
2.2. přiměřeně přiměřeně (rozumně)(rozumně) pozornýpozorný
3.3. přiměřeně přiměřeně (rozumně)(rozumně) obezřetný obezřetný i vzhledem k druhu i vzhledem k druhu 


zboží, zboží, např. finanční službynapř. finanční služby
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4.4. bez možnosti přímého srovnáníbez možnosti přímého srovnání kupř. známekkupř. známek
a výrobků či služeb a výrobků či služeb vedle sebevedle sebe, tj. při vnímání jedné , tj. při vnímání jedné 
popo druhé s časovým druhé s časovým odstupemodstupem


5.5. vjemově zaměřený na celek vjemově zaměřený na celek bez zabývání se bez zabývání se 
posuzováním různých detailů (posuzováním různých detailů (paměťový obrazpaměťový obraz celku)celku)


6.6. dojem okamžitýdojem okamžitý bez rozboru bez rozboru 
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bezbez znaleckého posudku nebo výzkumuznaleckého posudku nebo výzkumu
veřejného mínění veřejného mínění 


SD ES CSD ES C 210/96 z 16 7 98:210/96 z 16 7 98:
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SD ES CSD ES C--210/96 z 16. 7. 98:210/96 z 16. 7. 98:
Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky 
v.v.
Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt 
–– Amt fAmt füür Lebensmittel r Lebensmittel ÜÜbewachungbewachung


Objektivně právní měřítkoObjektivně právní měřítko
srv. též fikci průměrného, rozumněsrv. též fikci průměrného, rozumně
uvažujícího čtenáře, diváka uvažujícího čtenáře, diváka 
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jj
nebo posluchače v právu osobnostním,nebo posluchače v právu osobnostním,
mediálním nebo soutěžním, mediálním nebo soutěžním, 
např. u nadsázky, satiry či reklamníhonapř. u nadsázky, satiry či reklamního
přeháněnípřehánění
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VADY PRÁVNÍHO POSOUZENÍVADY PRÁVNÍHO POSOUZENÍ


1.1. zjištění zjištění úmysluúmyslu nebo nebo znalostiznalosti konkrétníkonkrétní
osoby spotřebiteleosoby spotřebitele


2.2. zjištění zjištění vnímánívnímání konkrétníkonkrétní osoby osoby 
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spotřebitelespotřebitele
3.3. odvolání se na vlastní odvolání se na vlastní subjektivní subjektivní 


charakteristikycharakteristiky osoby soudce,osoby soudce,
např. na své vlastní znalosti, vzdělání, např. na své vlastní znalosti, vzdělání, 
spotřebitelské návyky a upřednostňováníspotřebitelské návyky a upřednostňování


JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1


Kritériem pro zjištění zaměnitelnosti ochranné Kritériem pro zjištění zaměnitelnosti ochranné 
známky je hledisko průměrného spotřebitele, známky je hledisko průměrného spotřebitele, 
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resp. způsobilost upoutat jeho pozornost.resp. způsobilost upoutat jeho pozornost.


Jakl 219.Jakl 219.


JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2
Průměrným spotřebitelem v prostředí Internetu je věci znalý Průměrným spotřebitelem v prostředí Internetu je věci znalý 
návštěvník webových stránek. Již „průměrný“ uživatel internetunávštěvník webových stránek. Již „průměrný“ uživatel internetu
(a tedy i potencionální návštěvník stránek účastníků řízení) (a tedy i potencionální návštěvník stránek účastníků řízení) 
si je vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka si je vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka 


č í j kék li d i é í i d i b ič í j kék li d i é í i d i b i
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v označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnostiv označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti
naprosto přesného užití určitého doménového jména k otevření jímnaprosto přesného užití určitého doménového jména k otevření jím
výhradně žádaných webových stránek (pokud nevyužijevýhradně žádaných webových stránek (pokud nevyužije
vyhledávače k nabídce adres při zadání konkrétního hesla).vyhledávače k nabídce adres při zadání konkrétního hesla).


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


OTEVŘENÉ PRÁVNÍ POJMYOTEVŘENÉ PRÁVNÍ POJMY


Sjednocování soukromého práva Sjednocování soukromého práva 
používáním otevřených právních pojmůpoužíváním otevřených právních pojmů


open concepts, open textures,open concepts, open textures, např. dobrá víranapř. dobrá víra
generální klausulegenerální klausule napřnapř §§ 11 o z11 o z
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generální klausule                           generální klausule                           např. např. §§ 11 o. z.11 o. z.


překonávání odlišností soukromoprávníchpřekonávání odlišností soukromoprávních
soustav skrze soustav skrze společné právní svorníkyspolečné právní svorníky
např. v EUnapř. v EU


Doktrinární význam světové srovnávací Doktrinární význam světové srovnávací 
právní vědy právní vědy (právní komparatistiky)(právní komparatistiky)


1.1. zákonodárství nemá definovatzákonodárství nemá definovat neurčité neurčité 
právní pojmy, ale ponechat jejich právní pojmy, ale ponechat jejich 
vymezení až při jejich vymezení až při jejich použití použití 
na budoucí případyna budoucí případy
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na budoucí případy  na budoucí případy  
2.2. judikatura nemá definovatjudikatura nemá definovat tyto pojmy, tyto pojmy, 


nýbrž je používat na konkrétní nýbrž je používat na konkrétní 
v minulosti nastalý případv minulosti nastalý případ


2.2. právní doktrína má definovatprávní doktrína má definovat tyto tyto 
pojmy vymezením jejich účelu a obsahupojmy vymezením jejich účelu a obsahu


1.      DOBRÁ VÍRA 1.      DOBRÁ VÍRA bona fidesbona fides
Objektivní právní Objektivní právní 
princip poctivostiprincip poctivosti
(dobra)(dobra)
a a důvěrydůvěry (víry)(víry)


ctnost (hodnota)ctnost (hodnota)


Subjektivní duševní Subjektivní duševní 
stavstav, , 
objektivně objektivně 
zdůvodnitelného, zdůvodnitelného, 
vlastníhovlastního přesvědčenípřesvědčení,,
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ctnost (hodnota) ctnost (hodnota) 
slušnosti slušnosti 
a spolehlivosti a spolehlivosti 


rozumnostrozumnost
oprávněná oprávněná očekávatelnostočekávatelnost
druhýmdruhým
(oprávněný zájem)(oprávněný zájem)
přiměřenostpřiměřenost
spravedlivostspravedlivost


vlastního vlastního přesvědčenípřesvědčení, , 
že mi patří právo nebo že mi patří právo nebo 
že jednám po právu že jednám po právu 


právní skutečnostprávní skutečnost
právní omylprávní omyl
stav omluvitelného omylustav omluvitelného omylu
nenezaviněná nevědomostzaviněná nevědomost
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Treu und GlaubenTreu und Glauben
good faith and fair dealinggood faith and fair dealing
fair use (USA)fair use (USA)
poctivé (obchodní) poctivé (obchodní) 
zvyklosti zvyklosti (a. z., z. ochr. zn.)(a. z., z. ochr. zn.)
zásady poctivého zásady poctivého 
obchodního stykuobchodního styku (obch(obch ))


guter Glaubenguter Glauben


dobrověrná držba cizí dobrověrná držba cizí 
věcivěci
dobrověrná známková dobrověrná známková 
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obchodního styku obchodního styku (obch. (obch. z.)z.)


dobrá víra u smluv dobrá víra u smluv 
spotřebitelských spotřebitelských (o. z.)(o. z.)
[[zásady socialistického zásady socialistického 
soužití, soužití, o. z. 1964o. z. 1964]]
bezdůvodné obohacení bezdůvodné obohacení 
z nepoctivých zdrojůz nepoctivých zdrojů


či doménová přihláška či doménová přihláška 
cizí nebo veřejné značky   cizí nebo veřejné značky   


NĚMECKONĚMECKO
Treu und GlaubenTreu und Glauben
=  =  objektivní právní  objektivní právní  


princip dobré víryprincip dobré víry::
1.1. čestnost (poctivost), čestnost (poctivost), 


otevřenostotevřenost


guter Glaubenguter Glauben
=  =  subjektivní dobrá subjektivní dobrá 


víravíra (právní stav)(právní stav)
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otevřenostotevřenost
2.2. věrnost, věrnost, např. zástupcenapř. zástupce
3.3. předvídatelnost druhýmpředvídatelnost druhým
4.4. zřetel na zájem druhého zřetel na zájem druhého 


(pozornost, zohlednění, (pozornost, zohlednění, 
očekávání)očekávání)


5.5. spoleh na druhou stranu spoleh na druhou stranu 
(reasonable reliance)(reasonable reliance)


např. víra držitele cizí např. víra držitele cizí 
věci v to, že mu patří  věci v to, že mu patří  


SUBJEKTIVNÍ STAV SUBJEKTIVNÍ STAV 
DOBRÉ VÍRYDOBRÉ VÍRY


právní právní stav vlastního upřímného a pevného stav vlastního upřímného a pevného 
přesvědčenípřesvědčení o svém subjektivním právu,o svém subjektivním právu,
kupř. že mi určité označení či licence patří,kupř. že mi určité označení či licence patří,
nebo o svém jednání po právu, nebo o svém jednání po právu, 
pramenícího z objektivně ospravedlnitelnýchpramenícího z objektivně ospravedlnitelných
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pramenícího z objektivně ospravedlnitelnýchpramenícího z objektivně ospravedlnitelných
důvodů,důvodů,
kdy nevím či neměl jsem (nebyl jsem povinen) kdy nevím či neměl jsem (nebyl jsem povinen) 
vědět o opaku a nemohl jsem o tom ani vědět,vědět o opaku a nemohl jsem o tom ani vědět,
s nímž právní řád spojuje právní následkys nímž právní řád spojuje právní následky


nedostateknedostatek absolutní (legální) či relativní absolutní (legální) či relativní 
(namítací) zápisnou překážkou známkovou(namítací) zápisnou překážkou známkovou


FilozofickyFilozoficky o vířeo víře
=   osobní vnitřní přesvědčení o něčem=   osobní vnitřní přesvědčení o něčem


(osobnostní „vrytí“)(osobnostní „vrytí“)
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pouze slepá vírapouze slepá víra


VÝMĚRVÝMĚR


„Dobrá víra je duševní postoj charakterizovaný poctivostí „Dobrá víra je duševní postoj charakterizovaný poctivostí 
a absencí vědomí, že zjevný stav není stavem pravdivým.“a absencí vědomí, že zjevný stav není stavem pravdivým.“
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Návrh společného referenčního rámce Evropského zákoníku Návrh společného referenčního rámce Evropského zákoníku 
soukromého práva, DCFR, (znění k 1. 1. 2009)soukromého práva, DCFR, (znění k 1. 1. 2009)


JUDIKATURA: ochrannáJUDIKATURA: ochranná
známka MARSTALLznámka MARSTALL


„V případech zmiňovaných zákonem o ochranných „V případech zmiňovaných zákonem o ochranných 
známkách je nutno vycházet z psychologického konceptuznámkách je nutno vycházet z psychologického konceptu
dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých 
okolnostech.okolnostech.
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Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných 
známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje 
v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti.“v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti.“


jiná zápisná překážka jiná zápisná překážka 
rozporu s dobrými mravyrozporu s dobrými mravy
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„Dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) „Dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) 
není  předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouzenení  předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze
z vnějších okolností.“z vnějších okolností.“
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Rozs. NSS v Brně z 30. 4. 2008,Rozs. NSS v Brně z 30. 4. 2008,


čj.: 1 As 3/2008čj.: 1 As 3/2008--195195


DŮKAZ OKOLNOSTÍ DŮKAZ OKOLNOSTÍ 
SUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRYSUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRY
Okolnosti dobrověrnostiOkolnosti dobrověrnosti::


1.1. zákonem zákonem nenezakázané chování dobrověrnéhozakázané chování dobrověrného


22 dokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré vírydokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré víry


152


2.2. dokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré víry dokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré víry 
objektivizací vnějších okolností, za nichž lze objektivizací vnějších okolností, za nichž lze 
usuzovat o dobrověrnosti                                     usuzovat o dobrověrnosti                                     


(ve známkovém právu stačí „zjevnost“ nepodání (ve známkovém právu stačí „zjevnost“ nepodání 
přihlášky ochranné známky v dobré víře)přihlášky ochranné známky v dobré víře)


OBJEKTIVNÍ HLEDISKA  OBJEKTIVNÍ HLEDISKA  
SUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRYSUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRY


1.1. právní fikce rozumného člověkaprávní fikce rozumného člověka
srv. fikci průměrného spotřebitele, srv. fikci průměrného spotřebitele, 
fikci informovaného uživatele či fikci odborníkafikci informovaného uživatele či fikci odborníka


ál žitá t tál žitá t t (db l éč li )(db l éč li )
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2.2. náležitá opatrnost náležitá opatrnost (dbalost, péče, starostlivost)(dbalost, péče, starostlivost)
např. nahlédnutí do veřejného rejstříkunapř. nahlédnutí do veřejného rejstříku


věděl nebo vědět měl a mohl, věděl nebo vědět měl a mohl, 
kdo je, či není vlastníkem kdo je, či není vlastníkem 
srv. koupi zboží od nevlastníkasrv. koupi zboží od nevlastníka ((§§ 446 obch. z.)446 obch. z.)


Zvláštní ukazateleZvláštní ukazatele
objektivních okolnostíobjektivních okolností spekulativní spekulativní 
nebo zneužívající registrace či užívánínebo zneužívající registrace či užívání
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doménového jména .eudoménového jména .eu
ve ve zlé vířezlé víře


Nř. 874/04Nř. 874/04


®®
Známková přihláška v subjektivní dobré vířeZnámková přihláška v subjektivní dobré víře::


i.i. přihlašovatel přihlašovatel nenevěděl, že věděl, že nenemá právo přihlásit si  má právo přihlásit si  
určité označení zboží jen pro sebe (zmonopolizovat určité označení zboží jen pro sebe (zmonopolizovat 
si je pro obchodní styk na určitém území)si je pro obchodní styk na určitém území)
nebo nebo neneměl (měl (nenebyl povinen) vědět, že toto právo byl povinen) vědět, že toto právo 
nenemá amá a
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ii.ii. zároveň to objektivně ani zároveň to objektivně ani nenemohl vědětmohl vědět
((nenezaviněná zaviněná nenevědomost)vědomost)


Známková přihláška v subjektivní zlé vířeZnámková přihláška v subjektivní zlé víře::
i.i. přihlašovatel věděl, že přihlašovatel věděl, že nenemá právo k zápisu určitého  má právo k zápisu určitého  


označení pro sebe (má je jiný či jde o veřejný statek),označení pro sebe (má je jiný či jde o veřejný statek),
nebo by to byl věděl, kdyby byl objektivně náležitěnebo by to byl věděl, kdyby byl objektivně náležitě
opatrný opatrný [[kdyby se kdyby se nenedopustil (hrubé) dopustil (hrubé) nenedbalostidbalosti]]


®®
Relativní námitka subjektivní zlé víry přihlašovateleRelativní námitka subjektivní zlé víry přihlašovatele
ochranné známky v době podání: ochranné známky v době podání: 


namítatel dotčen na svých namítatel dotčen na svých právechprávech
např. proti nekalé soutěži, kupř. zabraňováním např. proti nekalé soutěži, kupř. zabraňováním 
označení svého zboží nebo parazitováním na pověsti své označení svého zboží nebo parazitováním na pověsti své 
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o ače s é o bo ebo pa a o á a po ěs s éo ače s é o bo ebo pa a o á a po ěs s é
osoby či zboží,osoby či zboží, cizí známkovou přihláškoucizí známkovou přihláškou mala fidemala fide


Důvod nezapsání přihlášeného označení Důvod nezapsání přihlášeného označení 


Důvod úředního prohlášení již zapsané známky Důvod úředního prohlášení již zapsané známky 
za neza neplatnou (i platnou (i ex offo)ex offo)







27


Dobrá víraDobrá víra
bona fides, good faithbona fides, good faith


Zlá víra Zlá víra 
mala fides, bad faithmala fides, bad faith
srv. např. právo srv. např. právo 
doménových jmendoménových jmen
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spekulativní obsazení spekulativní obsazení 
doménového jménadoménového jména
ne k vlastnímu ne k vlastnímu 
používání, alepoužívání, ale
k zabránění jinémuk zabránění jinému
až k vydírání jinéhoaž k vydírání jiného


DOBRÁ VÍRA DOBRÁ VÍRA v.v. ZLÁ VÍRA ZLÁ VÍRA 
Nezaviněná Nezaviněná 
nevědomostnevědomost


Zaviněná nedbalostZaviněná nedbalost


Zlý úmyslZlý úmysl
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OPRÁVNĚNÉ OČEKÁVÁNÍOPRÁVNĚNÉ OČEKÁVÁNÍ
Subjektivní duševní stav důvěry v něco, Subjektivní duševní stav důvěry v něco, 
co má být, nabytý chováním druhého,co má být, nabytý chováním druhého,
např. očekávání chování podle druhou stranou např. očekávání chování podle druhou stranou 
navozené vlastnosti, schopnosti či způsobilosti navozené vlastnosti, schopnosti či způsobilosti 
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, p p, p p
této strany, srv. patentového zástupce klienta, této strany, srv. patentového zástupce klienta, 
očekávání navozené vlastnosti zboží pomocí očekávání navozené vlastnosti zboží pomocí 
reklamy, očekávání poctivosti (slušnosti) druhé reklamy, očekávání poctivosti (slušnosti) druhé 
strany licenční smlouvy aj.strany licenční smlouvy aj.
srv. srv. §§ 4 z. č. 59/98 Sb., o odpov. za škodu způsobenou vadou výrob.4 z. č. 59/98 Sb., o odpov. za škodu způsobenou vadou výrob.


2.         DOBRÉ MRAVY2.         DOBRÉ MRAVY


Boni moresBoni mores
způsoby chování bez újmy jinému člověku,způsoby chování bez újmy jinému člověku,
zvířeti nebo přírodě, obecně uznávanézvířeti nebo přírodě, obecně uznávané
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zvířeti nebo přírodě, obecně uznávané zvířeti nebo přírodě, obecně uznávané 
rozhodnou částí slušné společnosti,rozhodnou částí slušné společnosti,
s nimiž právní řád spojuje právní následky s nimiž právní řád spojuje právní následky 


např. negativně zápisná překážkanapř. negativně zápisná překážka
známková, překážka platnosti licenčníznámková, překážka platnosti licenční
smlouvy nebo výkonu licenčního práva smlouvy nebo výkonu licenčního práva 


Označení protiOznačení proti dobrým mravům:dobrým mravům:


např. pomlouvačné nebo hanobící jinou osobu např. pomlouvačné nebo hanobící jinou osobu 


nebo její zboží či zlehčující poměry jiného aj.nebo její zboží či zlehčující poměry jiného aj.
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srv. veřejnou morálku                                    srv. veřejnou morálku                                    


3.      VEŘEJNÁ MORÁLKA3.      VEŘEJNÁ MORÁLKA
Public morality               Public morality               obecný zájemobecný zájem


obsahobsah veřejného mínění o tom, co jeveřejného mínění o tom, co je
veřejně pohoršlivé, veřejně pohoršlivé, 


ř i é k é ( h é)ř i é k é ( h é)
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např. nepoctivé, nevkusné (nechutné), např. nepoctivé, nevkusné (nechutné), 
korupční, navozující násilí nebo národní, korupční, navozující násilí nebo národní, 
rasovou či politickou nesnášenlivost aj.,rasovou či politickou nesnášenlivost aj.,
s nímž právní řád spojuje právní následkys nímž právní řád spojuje právní následky


např. negativně zápisná překážka užitně vzorovánapř. negativně zápisná překážka užitně vzorová
srv. veřejnou morálku vědeckou a etické kodexysrv. veřejnou morálku vědeckou a etické kodexy
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4.      VEŘEJNÝ POŘÁDEK   4.      VEŘEJNÝ POŘÁDEK   


Ordre publicOrdre public
stav věcí, stav věcí, 
vylučující či omezující nebezpečí veřejnévylučující či omezující nebezpečí veřejné
poruchyporuchy


163


poruchyporuchy
(způsobilé ohrozit kohokoli),(způsobilé ohrozit kohokoli),
s nímž právní řád spojuje právní následkys nímž právní řád spojuje právní následky


např. negativně zápisná překážka známkovánapř. negativně zápisná překážka známková
či průmyslově vzorováči průmyslově vzorová
výhrada v soukromém právu mezinárodnímvýhrada v soukromém právu mezinárodním


ZÁPISNÁ PŘEKÁŽKA ZÁPISNÁ PŘEKÁŽKA 
ZNÁMKOVÁZNÁMKOVÁ


Označení v rozporuOznačení v rozporu s s veřejným pořádkemveřejným pořádkem: : 


např. jméno nebo obraz člověka zasloužilého např. jméno nebo obraz člověka zasloužilého 


o národ či o stát, žijícího či historického,  o národ či o stát, žijícího či historického,  


164


(MASARYK, HUS, KAREL IV.), (MASARYK, HUS, KAREL IV.), 


název či zkratka orgánu veřejné moci (NKÚ) název či zkratka orgánu veřejné moci (NKÚ) 
nebo právnické osoby veřejného práva (ČTK, nebo právnické osoby veřejného práva (ČTK, 


ČT, ČRo)ČT, ČRo)


PŘÍPADPŘÍPAD
LADY DIANALADY DIANA


Označení obsahující jména osob, které se určitým Označení obsahující jména osob, které se určitým 
způsobem zasadily o dění v současném světě, způsobem zasadily o dění v současném světě, 
j l č á i b ť j ji h ži í h éj l č á i b ť j ji h ži í h é


165


jsou vyloučena ze zápisu, neboť jejich použití v ochrannéjsou vyloučena ze zápisu, neboť jejich použití v ochranné
známce by se příčilo veřejnému pořádku.známce by se příčilo veřejnému pořádku.


Rozh. ÚPV ORozh. ÚPV O--131254 z 9. 8. 01.131254 z 9. 8. 01.


PŘÍPADPŘÍPAD
MONA LISA               MONA LISA               


Slovní označení shodné s názvem všeobecně známého Slovní označení shodné s názvem všeobecně známého 
obrazu neodporuje veřejnému pořádku ani dobrým obrazu neodporuje veřejnému pořádku ani dobrým 
mravům,mravům,


166


mravům, mravům, 
neboť není v rozporu se žádnými společenskými ani neboť není v rozporu se žádnými společenskými ani 
ústavními zásadami České republiky.ústavními zásadami České republiky.


z. č. 174/88 Sbz. č. 174/88 Sb.                                               Jakl 416..                                               Jakl 416.


167 168
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169 170


171 172


PŘÍPAD TRÁVAPŘÍPAD TRÁVA


173 174
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175 176


177 178


179 180
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181


PŘÍPADPŘÍPAD
PRAŽSKÉHO JEZULÁTKAPRAŽSKÉHO JEZULÁTKA


ObsahujeObsahuje--li ochranná známka zobrazení světově známé soškyli ochranná známka zobrazení světově známé sošky
s bohatou historií, která je součástí kulturního bohatství celého s bohatou historií, která je součástí kulturního bohatství celého 
národa, není možné, aby privilegium k využívání tohoto označenínároda, není možné, aby privilegium k využívání tohoto označení


v k u b lick u h dn t u b l při nán kt ré uk liv k u b lick u h dn t u b l při nán kt ré uk li


182


s vysokou symbolickou hodnotou bylo přiznáno kterémukolis vysokou symbolickou hodnotou bylo přiznáno kterémukoli
jedinci, potažmo aby jeho využívání mohlo být na komerční bázi,jedinci, potažmo aby jeho využívání mohlo být na komerční bázi,
a proto je užívání takového označení v rozporu se zájmya proto je užívání takového označení v rozporu se zájmy
společnosti.společnosti.


Rozpor se „zájmem společnosti,“ z. č. 174/88 Sb.Rozpor se „zájmem společnosti,“ z. č. 174/88 Sb. Jakl 190.Jakl 190.


183 184


PODRUHÉ PŘÍPADPODRUHÉ PŘÍPAD
PRAŽSKÉHO JEZULÁTKAPRAŽSKÉHO JEZULÁTKA


JeJe--li přihlašovaná ochranná známka tvořena světově li přihlašovaná ochranná známka tvořena světově 
známou soškou s bohatou historií, která je součástí známou soškou s bohatou historií, která je součástí 


185


kulturního bohatství celého národa, není možné, aby kulturního bohatství celého národa, není možné, aby 
privilegium k využívání tohoto označení s vysokou privilegium k využívání tohoto označení s vysokou 
symbolickou hodnotou bylo přiznáno kterémukoli jedinci.symbolickou hodnotou bylo přiznáno kterémukoli jedinci.


Rozpor se „zájmem společnosti,“ z. č. 174/88 Sb.Rozpor se „zájmem společnosti,“ z. č. 174/88 Sb. Jakl 396.Jakl 396.
186
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187 188


189 190


PŘÍKLAD: Právní symboly PŘÍKLAD: Právní symboly 
duševního vlastnictvíduševního vlastnictví


© ®© ®


191


©                                     ®©                                     ®
TMTM


SMSM


192
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193 194


195 196


OCHRANNÁ DOLOŽKA OCHRANNÁ DOLOŽKA 
U KARTOGRAFICKÝCH DĚLU KARTOGRAFICKÝCH DĚL
Povinná upozorňovací doložkaPovinná upozorňovací doložka
na každé rozmnoženině kartografickýchna každé rozmnoženině kartografických
děl, vytvořených s děl, vytvořených s užitímužitím státníhostátního,,
základního či tematickéhozákladního či tematického mapovéhomapového


197


základního či tematického, základního či tematického, mapovéhomapového
díladíla, jež je předmětem , jež je předmětem veřejné správyveřejné správy
např. Základní mapa ČR 1 : 10 000:např. Základní mapa ČR 1 : 10 000:


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


vyhl. č. 31/95 Sb. k zeměměřič. z. č. 200/94 Sb.vyhl. č. 31/95 Sb. k zeměměřič. z. č. 200/94 Sb.


198
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199


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Recept na Recept na CocaCoca--ColuColu


200


1.1. listy kokylisty koky
2.2. kolové ořechykolové ořechy
3.3. cukrový sirup (dnes kukuřičný sirup s vysokým cukrový sirup (dnes kukuřičný sirup s vysokým 


obsahem fruktózy)obsahem fruktózy)


201


y)y)
4.4. kombinace sedmi tajných „přírodních chutí“kombinace sedmi tajných „přírodních chutí“
původně i kokainpůvodně i kokain


lékárník lékárník John PembertonJohn Pemberton
rukopis účetního rukopis účetního Franka RobinsonaFranka Robinsona


POJMOVÉ ZNAKY POJMOVÉ ZNAKY 
OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍOBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ


1.1. skutečnost obchodní, výrobní či technické skutečnost obchodní, výrobní či technické 
povahypovahy


2.2. souvislost s souvislost s podnikempodnikem
33 objektivně zjistitelnáobjektivně zjistitelná hodnotahodnota ve vztahuve vztahu


202


3.3. objektivně zjistitelná objektivně zjistitelná hodnotahodnota ve vztahuve vztahu
k podnikuk podniku


4.4. běžná běžná nenedostupnost v příslušných obchodních dostupnost v příslušných obchodních 
kruzíchkruzích


5.5. projev projev vůlevůle k utajeník utajení
6.6. zajišťování utajení odpovídajícím zajišťování utajení odpovídajícím způsobemzpůsobem


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Turistické značkyTuristické značky


203 204
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205 206


207


POJMOVÉ ZNAKY   POJMOVÉ ZNAKY   
PRŮMYSLOVÉHO VZORUPRŮMYSLOVÉHO VZORU


Vzhled výrobku nebo jeho částiVzhled výrobku nebo jeho části


208


1.1. novostnovost


2.2. individuální povahaindividuální povaha


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Zapsaná označeníZapsaná označení


®®


209


®®


210
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POJMOVÉ ZNAKYPOJMOVÉ ZNAKY
OCHRANNÉ ZNÁMKY    OCHRANNÉ ZNÁMKY    


Označení výrobků či služebOznačení výrobků či služeb


1.1. schopnost grafickéhoschopnost grafického znázorněníznázornění


211


2.2. rozlišovací způsobilostrozlišovací způsobilost co do odlišení co do odlišení 
výrobků či služeb jednoho původcevýrobků či služeb jednoho původce
od výrobců či služeb od výrobců či služeb jinéjiné osobyosoby


212


213 214


215 216
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217 218


219 220


221 222
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223 224


225 226


POJMOVÉ ZNAKYPOJMOVÉ ZNAKY
ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ


Název územíNázev území používaný k označení používaný k označení 
zboží pocházejícíhozboží pocházejícího z toho územíz toho území


227


1.1. vlastnost zboží přičitatelná územívlastnost zboží přičitatelná území


2.2. výroba, zpracování či příprava na tomtovýroba, zpracování či příprava na tomto


územíúzemí


Z DĚJIN OZNAČENÍ PŮVODUZ DĚJIN OZNAČENÍ PŮVODU
ČeskoslovenskoČeskoslovensko
1923 1923 –– 1927 1927 


z. č. 5/24 Sb. z. a n., označování původu zbožíz. č. 5/24 Sb. z. a n., označování původu zboží
1927 1927 –– 19501950


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


228


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


okrsková pojmenování:okrsková pojmenování:


1924      určité 1924      určité francouzské výrobky z vinné révyfrancouzské výrobky z vinné révy
např. Cognac, Champagne, Armagnacnapř. Cognac, Champagne, Armagnac


1936      1936      Třeboňský kaprTřeboňský kapr


1950      1950      Olomoucké tvarůžkyOlomoucké tvarůžky
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229 230


231 232


233 234







40


235 236


237 238


239 240







41


241 242


243


fotofoto


244


245 246
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247 248


249 250


251 252
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253 254


255 256


257 258







44


259 260


261 262


263 264
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265 266


267 268


269 270







46


271


PŘÍPAD:PŘÍPAD:
Tarzanův řevTarzanův řev


272


273 274


000045857094.mp3


275 276
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277 278


279 280


281 282
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283 284


285 286


PŘÍPAD:PŘÍPAD:
Dovoz čínských traktorů JinmaDovoz čínských traktorů Jinma


287 288







49


zapsaná zapsaná ochranná známkaochranná známka JINMA v CZJINMA v CZ
pro traktory a jejich český dovozcepro traktory a jejich český dovozce


v.v.
tovární značkatovární značka ((nenezapsané označení) traktorů zapsané označení) traktorů 


289


JINMA a český akreditovaný zástupce čínského JINMA a český akreditovaný zástupce čínského 


výrobce výrobce –– držitel držitel osvědčení o technické osvědčení o technické 
způsobilostizpůsobilosti vozidlavozidla JINMA, typ JMJINMA, typ JM--204204


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


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Nezapsaná označeníNezapsaná označení


290


291 292


293 294
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295 296


297 298


299 300







51


301 302


Příklad:Příklad:
Názvy právnických osob Názvy právnických osob 


a obchodní firmya obchodní firmy


303 304


305


ZÁSADY NÁZVŮ ZÁSADY NÁZVŮ 
PRÁVNICKÝCH OSOBPRÁVNICKÝCH OSOB


1.1. jedinečnostjedinečnost (neopakovatelnost, unikátnost)(neopakovatelnost, unikátnost)
2.2. jednotnostjednotnost


zkratky, akronymy a překlady zkratky, akronymy a překlady jenjen
mimo právnímimo právní jednáníjednání např při propagacinapř při propagaci


306


mimo právnímimo právní jednání, jednání, např. při propagacinapř. při propagaci
osoby nebo v reklamě na zbožíosoby nebo v reklamě na zboží


3.3. nezaměnitelnostnezaměnitelnost (způsobilost rozlišit (způsobilost rozlišit 
totožnost různých právnických osob)totožnost různých právnických osob)


shodnost nebo podobnost v silných prvcíchshodnost nebo podobnost v silných prvcích







52


4.4. výstižnost právní formyvýstižnost právní formy, , např. názvový dodatek např. názvový dodatek 
s. r. o., v. v. i., „o. s.“s. r. o., v. v. i., „o. s.“


5.5. užívací povinnostužívací povinnost při při právníchprávních jednáních jednáních 


307


6.6. obsahová volnostobsahová volnost


povinné vystižení předmětu činnosti povinné vystižení předmětu činnosti 
či jména společníkači jména společníka


např. „investiční společnost“např. „investiční společnost“


Souběh názvu a ochranné známkySouběh názvu a ochranné známky


308


309 310


311 312
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313 314


315


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
VynálezyVynálezy


316


TECHNICKÁ MYŠLENKATECHNICKÁ MYŠLENKA
Předobraz Předobraz 


nápad (vnuknutí, intuice)nápad (vnuknutí, intuice)


317


technická myšlenkatechnická myšlenka


technické řešení (výtvor)technické řešení (výtvor)


patent nebo užitný vzor patent nebo užitný vzor 


318
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319 320


321 322


323 324
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TECHNICKÁ ŘEŠENÍTECHNICKÁ ŘEŠENÍ


Absolutně Absolutně 
chránitelnáchránitelná


Absolutně Absolutně 
nechránitelnánechránitelná


325


1.1. patentem na vynálezpatentem na vynález


2.2. užitným vzorem užitným vzorem 
na jiné technickéna jiné technické
řešenířešení


1.1. nenepatentovatelný patentovatelný 
vynálezvynález


2.2. vzorově vzorově 
nenechránitelné řešeníchránitelné řešení


first to inventfirst to invent


fi t tfi t t


326


first to usefirst to use


POJMOVÉ ZNAKY POJMOVÉ ZNAKY 
PATENTOVATELNÉHO VYNÁLEZUPATENTOVATELNÉHO VYNÁLEZU


1.1. novost světová absolutnínovost světová absolutní
stav techniky  =  vše, co bylo  stav techniky  =  vše, co bylo  
zveřejněno zveřejněno před podáním přihláškypřed podáním přihlášky


327


2.2. výsledek vynálezeckévýsledek vynálezecké činnostičinnosti
inventive stepinventive step


vyplývání pro vyplývání pro odborníkaodborníka zřejmýmzřejmým
způsobem ze způsobem ze stavu technikystavu techniky


3.3. průmyslová využitelnostprůmyslová využitelnost


=   potencionální průmyslová výroba či jiná=   potencionální průmyslová výroba či jiná
využitelnost i v zemědělství a hospodářstvívyužitelnost i v zemědělství a hospodářství


328


využitelnost i v zemědělství a hospodářstvívyužitelnost i v zemědělství a hospodářství
vůbecvůbec


např. sériovou výrobou lékařského přístrojenapř. sériovou výrobou lékařského přístroje


přínosnost, prospěšnost, vhodnostpřínosnost, prospěšnost, vhodnost


329 330
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POJMOVÉ ZNAKYPOJMOVÉ ZNAKY
UŽITNÉHO VZORUUŽITNÉHO VZORU


1.1. novost světová absolutnínovost světová absolutní
stav techniky  =  vše, co bylo stav techniky  =  vše, co bylo zveřejněnozveřejněno
před podáním přihlášky   před podáním přihlášky   dobrodiní  dobrodiní  


331


2.2. přesah rámce pouhé odborné dovednostipřesah rámce pouhé odborné dovednosti
např. přesah pouhé záměny materiálunapř. přesah pouhé záměny materiálu


výtvorvýtvor
„vyšší“„vyšší“ úroveňúroveň patentovatelnéhopatentovatelného výsledkuvýsledku
vynálezecké činnostivynálezecké činnosti


PŘEDUVEŘEJNĚNÍ  PŘEDUVEŘEJNĚNÍ  
Předčasné Předčasné 
zveřejnění zveřejnění 
technického řešení technického řešení ☺☺
6 měs. před podáním 6 měs. před podáním 


Předčasné Předčasné 
zveřejnění zveřejnění 
vynálezu  vynálezu  
kdykoli  kdykoli  


332


přihláškypřihlášky
není součástínení součástí


stavu techniky bránícístavu techniky bránící
novostinovosti


dobrodiní zápisu dobrodiní zápisu 
☺☺


je součástíje součástí stavu  stavu  
techniky bránící techniky bránící 
novosti   novosti   
zamítnutí zamítnutí 
přihlášky    přihlášky    


3.3. průmyslová využitelnostprůmyslová využitelnost


=   opakovaná využitelnost v hospodářské    =   opakovaná využitelnost v hospodářské    
činnostičinnosti


333


činnosti činnosti 


např. sériovou výrobou lékařského přístroje;např. sériovou výrobou lékařského přístroje;
srv. „vzor“ a „užitnost“srv. „vzor“ a „užitnost“


přínosnost, prospěšnost, vhodnostpřínosnost, prospěšnost, vhodnost


PŘÍPADPŘÍPAD
PODNIKOVÉ DOKUMENTACEPODNIKOVÉ DOKUMENTACE


Podniková dokumentace a prospekty jsou na závadu Podniková dokumentace a prospekty jsou na závadu 
novosti užitného vzoru jen tehdy,novosti užitného vzoru jen tehdy,
jestliže se o nich prokáže že byly před prioritou přihláškyjestliže se o nich prokáže že byly před prioritou přihlášky


334


jestliže se o nich prokáže, že byly před prioritou přihlášky jestliže se o nich prokáže, že byly před prioritou přihlášky 
přístupné neomezenému okruhu osob.přístupné neomezenému okruhu osob.


Jakl 183.Jakl 183.


SROVNÁNÍ SROVNÁNÍ 
PatentPatent


1.1. větší technická hodnotavětší technická hodnota
2.2. větší hospodářský významvětší hospodářský význam
3.3. delší doba ochrany (20 let)delší doba ochrany (20 let)
4.4. jistota trvání po věcném jistota trvání po věcném 


průzkumu přihláškyprůzkumu přihlášky


Užitný vzorUžitný vzor
1.1. menší technická hodnota menší technická hodnota 
2.2. menší hospodářský význammenší hospodářský význam
3.3. kratší doba ochrany (10 let)kratší doba ochrany (10 let)
4.4. nejistota trvání bez věcného nejistota trvání bez věcného 


průzkumu přihláškyprůzkumu přihlášky
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průzkumu přihláškyprůzkumu přihlášky
5.5. pomalejší udělenípomalejší udělení
6.6. dražšídražší
7.7. složitější udělovací řízenísložitější udělovací řízení
8.8. světový rozsah mezinárodní světový rozsah mezinárodní 


ochranyochrany
9.9. lze na výrobní postupy lze na výrobní postupy 


a biologické reprodukční a biologické reprodukční 
materiálymateriály


průzkumu přihláškyprůzkumu přihlášky
5.5. rychlejší zápisrychlejší zápis
6.6. levnějšílevnější
7.7. jednodušší zápisné řízeníjednodušší zápisné řízení
8.8. menší rozsah mezinárodní  menší rozsah mezinárodní  


ochranyochrany
9.9. nelze na výrobní postupynelze na výrobní postupy


a biologické reprodukční a biologické reprodukční 
materiály materiály 


FORMÁLNÍ PRÁVO PŘEDNOSTIFORMÁLNÍ PRÁVO PŘEDNOSTI


Právo přednostiPrávo přednosti (priority) zapisovatelných práv(priority) zapisovatelných práv
průmyslového vlastnictví k:průmyslového vlastnictví k:


technickým výtvorůmtechnickým výtvorům nebo nebo označenímoznačením
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=  formální právo rejstříkové=  formální právo rejstříkové


VýznamVýznam v v povazepovaze technického výtvoru nebo   technického výtvoru nebo   
označení, která mohou být označení, která mohou být shodnáshodná, a přitom , a přitom 
na sobě na sobě nezávislenezávisle vzniklávzniklá; ; např. shodnénapř. shodné
vynálezy nebo shodné známky služebvynálezy nebo shodné známky služeb







57


SoustavySoustavy::


firstfirst--toto--filefile
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firstfirst--toto--inventinvent


PATENTOVÁ RODINA PATENTOVÁ RODINA 


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


např. triadické patenty (EPO, USPTO, JPO) např. triadické patenty (EPO, USPTO, JPO) 


na tentýž vynález téhož přihlašovatele na tentýž vynález téhož přihlašovatele 
či původceči původce


339 340


341 342
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343 344


345 346


347 348
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349


VYMEZENÍ ROZSAHU OCHRANYVYMEZENÍ ROZSAHU OCHRANY


1.1. patentovaný nebo přihlášený vynálezpatentovaný nebo přihlášený vynález
zněním zněním patentových nároků při výkladovémpatentových nároků při výkladovém
použití i použití i popisůpopisů a a výkresůvýkresů;;
význaková částvýznaková část („… vyznačuje se tím, …“)(„… vyznačuje se tím, …“)


350


2.2. průmyslový vzorprůmyslový vzor
vyobrazenímvyobrazením dle rejstříku průmyslových vzorůdle rejstříku průmyslových vzorů
(čelním, zadním, bočním, svrchním, spodním, (čelním, zadním, bočním, svrchním, spodním, 
šikmým)šikmým)
zásada spolehlivostizásada spolehlivosti vymezení rozsahu ochranyvymezení rozsahu ochrany


351 352
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PATENTY A TECHNICKÉ NORMYPATENTY A TECHNICKÉ NORMY


VeřejnýVeřejný zájem na:zájem na:
spravedlivémspravedlivém
přiměřenémpřiměřeném
rovnoprávnémrovnoprávném


ří t ř j tiří t ř j ti


SoukromýSoukromý zájem na:zájem na:
soukromě patentovaném soukromě patentovaném 
technickém řešení  technickém řešení  
nezbytném k dodržení nezbytném k dodržení 
technické normy technické normy 
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přístupu veřejnostipřístupu veřejnosti
k technickým normámk technickým normám
(na požívání (na požívání veřejnéhoveřejného
blahablaha technickétechnické
normalizace)normalizace)


patentová pastpatentová past
úmyslným skrýváním úmyslným skrýváním 
přihlášky či patentupřihlášky či patentu
při přijímání technickýchpři přijímání technických
noremnorem


ex postex post zvýšení cenyzvýšení ceny
ex anteex ante prohlášeníprohlášení
či závazek licenceči závazek licence
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•• „patentová houština“„patentová houština“ spojená s výrobkem spojená s výrobkem 
či výrobním postupemči výrobním postupem


hrozba zpomalení zlepšení z obavy hrozba zpomalení zlepšení z obavy 
před patentovými sporypřed patentovými spory
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•• patentoví spekulanti („trollové“)patentoví spekulanti („trollové“)
za účelem hrozeb žalobami s úmyslem za účelem hrozeb žalobami s úmyslem 
dosáhnout předběžných opatření a licenčních dosáhnout předběžných opatření a licenčních 
plateb plateb 
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PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Odrůdy rostlinOdrůdy rostlin


357 358


POJMOVÉ ZNAKY ODRŮDPOJMOVÉ ZNAKY ODRŮD


Odrůdy všech rodů a druhů rostlinOdrůdy všech rodů a druhů rostlin
1.1. novost          novost          prodej rozmnožovacího prodej rozmnožovacího 


či sklizeného materiáluči sklizeného materiálu


359


2.2. odlišnost od obecně známých odrůd,  odlišnost od obecně známých odrůd,  
např. zapsaných ve Státní odrůdovénapř. zapsaných ve Státní odrůdové
knizeknize


3.3. uniformitauniformita
4.4. stáloststálost


360
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Letošní nové révové vínoLetošní nové révové víno


Beaujolais NouveauBeaujolais Nouveau FF
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Vino novelloVino novello II
SvatomartinskéSvatomartinské CZCZ


svátek sv. Martina 11. listopadusvátek sv. Martina 11. listopadu
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363 364


365 366
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367 368
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PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
ArchitekturaArchitektura
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371 372
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POJMOVÉ ZNAKYPOJMOVÉ ZNAKY
AUTORSKÝCH DĚLAUTORSKÝCH DĚL


Dílo literární, jiné umělecké či vědeckéDílo literární, jiné umělecké či vědecké


1.1. jedinečnýjedinečný výsledek duševní tvůrčí výsledek duševní tvůrčí 
či tiči ti


373


činnostičinnosti
2.2. smysly smysly vnímatelná vnímatelná vyjadřovací podobavyjadřovací podoba
3.3. způsobilost k uměleckému nebo vědeckémuzpůsobilost k uměleckému nebo vědeckému


vnímánívnímání (způsobilost vyvolat dojem umění (způsobilost vyvolat dojem umění 
či vědy)                          či vědy)                          technický dojemtechnický dojem


374


375 376


ARCHITEKTONICKÉ DÍLOARCHITEKTONICKÉ DÍLO
A A STAVEBNÍ DOKUMENTACESTAVEBNÍ DOKUMENTACE


1.1. architektonický návrharchitektonický návrh (skica či studie), (skica či studie), a. z.a. z.


377


2.2. dokumentace pro územní rozhodnutídokumentace pro územní rozhodnutí


3.3. projektová dokumentace pro stavební povoleníprojektová dokumentace pro stavební povolení


4.4. prováděcí (realizační) dokumentaceprováděcí (realizační) dokumentace
stav. z.stav. z.


VYJADŘOVACÍ PODOBY DÍLA  VYJADŘOVACÍ PODOBY DÍLA  


PodobyPodoby (formy) (formy) vyjádření dílavyjádření díla:             :             §§ 12/1 a. z.12/1 a. z.


1.1. původnípůvodní, , např. architektonická skicanapř. architektonická skica
2.2. odvozenáodvozená (přeměněná):(přeměněná):
aa zpracovanázpracovaná


378


a.a. zpracovanázpracovaná
např. přeložená či zfilmovanánapř. přeložená či zfilmovaná


b.b. jinak změněnájinak změněná
např. upravená pro účely stavební např. upravená pro účely stavební 
dokumentace či televizního vysílání dokumentace či televizního vysílání 
nebo zkrácená pro druhé knižní vydánínebo zkrácená pro druhé knižní vydání
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1.1. jedinečná jedinečná architektonická architektonická skicaskica domudomu
= = dokončenédokončené dílo architektonické v dílo architektonické v původnípůvodní podobě podobě 


2.2. dvojrozměrná rozmnoženina tohoto díla ve dvojrozměrná rozmnoženina tohoto díla ve změněnézměněné
podobě podobě architektonické studiearchitektonické studie (architektonického (architektonického 
návrhu) domunávrhu) domu


3.3. trojrozměrná trojrozměrná rozmnoženinarozmnoženina tohoto díla ve tohoto díla ve změněnézměněné
podobě podobě modelu modelu domudomu
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4.4. [[dvojrozměrná dvojrozměrná rozmnoženinarozmnoženina tohoto tohoto díla díla 
ve ve změněnýchzměněných podobách podobách stavebních dokumentacístavebních dokumentací, , 
např. v podobě projektové dokumentace,např. v podobě projektové dokumentace, ddle stav. le stav. z.z.]]


5.5. trojrozměrná trojrozměrná rozmnoženinarozmnoženina díla ve díla ve změněnézměněné podobě podobě 
stavby domu na pozemkustavby domu na pozemku
= rozmnožené dílo architektonické ve změněné  = rozmnožené dílo architektonické ve změněné  


podobě stavby, nežli v původní podobě skicypodobě stavby, nežli v původní podobě skicy


shůryshůry přijímajícípřijímající architekt  =  architekt  =  umělecumělec (autor)(autor)
architektonická skica či studie uměleckáarchitektonická skica či studie umělecká
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technicky provádějícítechnicky provádějící projektant  =  projektant  =  techniktechnik
projektová aj. stavební dokumentaceprojektová aj. stavební dokumentace


technicky provádějícítechnicky provádějící stavitel  =  stavitel  =  techniktechnik
stavbastavba


UMĚLEC UMĚLEC 
v.v. PROJEKTANT A STAVITELPROJEKTANT A STAVITEL
Umělecké dílo architektonickéUmělecké dílo architektonické


architektonicko uměleckáarchitektonicko umělecká tvorba tvorba 
např. i jevištní či filmová architekturanapř. i jevištní či filmová architektura


381


Stavební dílo technickéStavební dílo technické
stavebně technická odborná prácestavebně technická odborná práce
např. projektování a budování stavbynapř. projektování a budování stavby
vč. vedení stavby a technický dozorvč. vedení stavby a technický dozor
autoriz. arch., inž. a technik ve výstavbě, z. č. 360/92 Sb.autoriz. arch., inž. a technik ve výstavbě, z. č. 360/92 Sb.


architektarchitekt
pán (tvůrce) pán (tvůrce) nehmotnénehmotné architekturyarchitektury
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stavebníkstavebník


pán pán hmotnéhmotné stavby stavby (Bauherr)(Bauherr)


SOUKROMÝSOUKROMÝ
A VEŘEJNÝ ZÁJEMA VEŘEJNÝ ZÁJEM


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


§§ 11/3 a. z.11/3 a. z.


383


§§ 11/3 a. z.11/3 a. z.


Autorský dozor projektanta Autorský dozor projektanta aa stavební odborný  stavební odborný  
dozor stavebníka dozor stavebníka jako druh odborné činnosti jako druh odborné činnosti 
ve výstavběve výstavbě z. č. 360/92 Sb., stav. z. č. 183/06 Sb.z. č. 360/92 Sb., stav. z. č. 183/06 Sb.


event. zadání veřejné zakázky na stavební práceevent. zadání veřejné zakázky na stavební práce


Exkurs: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Exkurs: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEKVEŘEJNÝCH ZAKÁZEK


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


veřejná zakázka splnitelná zveřejná zakázka splnitelná z uměleckýchuměleckých
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veřejná zakázka splnitelná z veřejná zakázka splnitelná z uměleckýchuměleckých
důvodů či z důvodu ochrany výhradních důvodů či z důvodu ochrany výhradních 
osobnostních nebo majetkových osobnostních nebo majetkových práv práv 
autorskýchautorských pouzepouze určitým dodavatelemurčitým dodavatelem


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







65


PŘÍPAD:PŘÍPAD:
Justiční areál v BrněJustiční areál v Brně


385 386


387 388


389 390
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Veřejnoprávní seznam světového Veřejnoprávní seznam světového 
dědictví,dědictví,
vedený UNESCO v Paříživedený UNESCO v Paříži


391


vedený UNESCO v Paříživedený UNESCO v Paříži


Úmluva o světovém kulturním a přírodním Úmluva o světovém kulturním a přírodním 
dědictví (1972)dědictví (1972)


(č. 159/91 Sb.)(č. 159/91 Sb.)


392


393


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


394


vedený UNESCO v Paříživedený UNESCO v Paříži


Úmluva o zachování nemateriálního Úmluva o zachování nemateriálního 
kulturního dědictví, UNESCO, 2003, kulturního dědictví, UNESCO, 2003, 


(č. 39/09 Sb. m. s.), (č. 39/09 Sb. m. s.), srv. též srv. též knowknow--howhow


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
MódaMóda


smysl pro krásu a vkussmysl pro krásu a vkus


395


fashion lawfashion law


das Moderechtdas Moderecht


396
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397


FOTOFOTO


398


FOTOFOTO


399 400


401


1. PRÁVO AUTORSKÉ1. PRÁVO AUTORSKÉ
jedinečnájedinečná črta či kresba šatůčrta či kresba šatů


= dílo užitého umění v = dílo užitého umění v původnípůvodní podoběpodobě


dvojrozměrná dvojrozměrná rozmnoženinarozmnoženina díla ve díla ve změněné změněné podobě podobě 
střihové předlohy (střihu)střihové předlohy (střihu)
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trojrozměrná trojrozměrná rozmnoženinarozmnoženina díla ve díla ve změněnézměněné podobě podobě 
modelu (vzorku) šatůmodelu (vzorku) šatů


trojrozměrné trojrozměrné rozmnoženinyrozmnoženiny díla ve díla ve změněnézměněné podobě podobě 
oděvů (výrobků oděvního průmyslu)oděvů (výrobků oděvního průmyslu)


= rozmnožené dílo užitého umění ve změněné podobě = rozmnožené dílo užitého umění ve změněné podobě 
nežli původnínežli původní
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2. PRÁVO PRŮMYSLOVÝCH2. PRÁVO PRŮMYSLOVÝCH
VZORŮVZORŮ


odlišný celkový dojemodlišný celkový dojem ze šatů či z jejich ze šatů či z jejich 
části vyvolaný u informovaného uživatelečásti vyvolaný u informovaného uživatele
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individuální vzhledindividuální vzhled šatů či jejich částišatů či jejich části
(průmyslového či řemeslného výrobku)(průmyslového či řemeslného výrobku)


průmyslový vzor (průmyslový vzor (vkusovývkusový vzor)vzor)
GeschmackmusterGeschmackmuster


404


405 406


407 408
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409 410


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Typografické znakyTypografické znaky


Garamond Garamond 
Albertus MediumAlbertus Medium


Bookman Old StyleBookman Old Style
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Times New RomanTimes New Roman


Clarendon CondensedClarendon Condensed


      
Century GothicCentury Gothic


Courier NewCourier New
412


413 414
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415 416


417 418


419 420
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421 422


423 424


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
MapyMapy


425 426
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státní mapa v původní digitální podobě v měřítkustátní mapa v původní digitální podobě v měřítku
1 : 5 0001 : 5 000


=  základní státní mapové dílo dle zák. o zeměměř. =  základní státní mapové dílo dle zák. o zeměměř. 
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odvozená dvojrozměrná rozmnoženina díla odvozená dvojrozměrná rozmnoženina díla 


ve zpracované grafické podobě papírové turistické ve zpracované grafické podobě papírové turistické 


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


katastrální mapa v měřítku 1 : 5 000 a větším,katastrální mapa v měřítku 1 : 5 000 a větším,


státní mapa pro účely katastru nemovitostístátní mapa pro účely katastru nemovitostí


=  =  bezbez jedinečnosti výtvorujedinečnosti výtvoru
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Čím větší měřítko mapy, Čím větší měřítko mapy, 


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


čili tím i méně jedinečný výsledek.čili tím i méně jedinečný výsledek.


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Osobnost člověkaOsobnost člověka
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JMÉNA V PRÁVECH JMÉNA V PRÁVECH 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


Emil ŠKODAEmil ŠKODA
Ingvar Kamprad  =  IKEAIngvar Kamprad  =  IKEA
Henry HEINZHenry HEINZ
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William COLGATEWilliam COLGATE
Henry FORDHenry FORD
King Camp GILLETTEKing Camp GILLETTE
August HORCH   =  AUDIAugust HORCH   =  AUDI


něm.            lat. poslouchejněm.            lat. poslouchej


JAWA     František Janeček JAWA     František Janeček 
WAnderer, licence k německémuWAnderer, licence k německému
motocyklu  motocyklu  
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ČKD       Českomoravská Kolben DaněkČKD       Českomoravská Kolben Daněk


BLATA    Pavel BlataBLATA    Pavel Blata


ZNÁMKOPRÁVNÍ DŮSLEDEKZNÁMKOPRÁVNÍ DŮSLEDEK


Namítací právoNamítací právo v přihlašovacím řízení:v přihlašovacím řízení:
1.1. člověka potencionálně dotčeného na právu člověka potencionálně dotčeného na právu 


na jméno či na projevu osobní povahyna jméno či na projevu osobní povahy
22 osobního nástupce dotčenéhoosobního nástupce dotčeného ((§§ 15 o z )15 o z )
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2.2. osobního nástupce dotčeného               osobního nástupce dotčeného               ((§§ 15. o. z.)15. o. z.)


Zrušovací důvodZrušovací důvod po zápisupo zápisu
na návrh 3. osoby:na návrh 3. osoby:
potencionální klamání veřejnosti o osobnímpotencionální klamání veřejnosti o osobním
původu zbožípůvodu zboží
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JUDIKATURA:JUDIKATURA:
Signatura malíře MuchySignatura malíře Muchy


Signatura autora může být ochrannou známkou,Signatura autora může být ochrannou známkou,
jelikož ochrana této je právem osobnostním, jelikož ochrana této je právem osobnostním, 
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j ž j pj ž j p
které nepřechází na dědice. které nepřechází na dědice. 
Nelze tedy uplatňovat ochranu práva třetí osoby Nelze tedy uplatňovat ochranu práva třetí osoby 
dědici autorského práva.dědici autorského práva.


Rozh. ÚPV ORozh. ÚPV O--76431 z 13. 2. 0276431 z 13. 2. 02
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441 442


443 444
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445 446


??


V čem spočívá průmyslový vzor (design)?V čem spočívá průmyslový vzor (design)?
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VZHLED VÝROBKUVZHLED VÝROBKU
NEBO JEHO ČÁSTINEBO JEHO ČÁSTI


Znaky Znaky (markanty):(markanty):
1.1. liniílinií
2.2. obrysůobrysů
3.3. barevbarev
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4.4. tvarutvaru
5.5. strukturystruktury
6.6. materiálumateriálu
7.7. jiné znaky, a to vše:jiné znaky, a to vše:
a.a. výrobku saméhovýrobku samého
b.b. zdobení výrobkuzdobení výrobku


449 450







76


451 452


453 454


455 456
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PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Viditelné součástky vozidlaViditelné součástky vozidla


Viditelné součástky složeného výrobku, Viditelné součástky složeného výrobku, 
motorového vozidla, složeného z asi 7 500motorového vozidla, složeného z asi 7 500
různých součástek;různých součástek;
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různých součástek;různých součástek;
zejména vyměnitelné karosářské dílyzejména vyměnitelné karosářské díly
jako je kryt motorového prostoru, nárazník,jako je kryt motorového prostoru, nárazník,
blatník, okno, dveře či světlomet, jež jsoublatník, okno, dveře či světlomet, jež jsou
chránitelné průmyslovým vzorem až 25 let.chránitelné průmyslovým vzorem až 25 let.
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PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Skryté součástky vozidlaSkryté součástky vozidla


Po začlenění do složeného výrobku nejsouPo začlenění do složeného výrobku nejsou
viditelné při běžném využívání výrobku,viditelné při běžném využívání výrobku,
nikoli při údržbě či opravě, konečnýmnikoli při údržbě či opravě, konečným
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spotřebitelem; spotřebitelem; 
například olejové filtry, brzdové destičky,například olejové filtry, brzdové destičky,
motorové řemeny a kladky, ložiska kol,motorové řemeny a kladky, ložiska kol,
tlumiče výfuku nebo pérování aj., tlumiče výfuku nebo pérování aj., 
jež nejsou průmyslovým vzorem chránitelné.jež nejsou průmyslovým vzorem chránitelné.


VÝZNAMVÝZNAM


Výroba, dovozVýroba, dovoz nebo nebo nabízení nabízení náhradních dílůnáhradních dílů
vozidel k vozidel k obnovení obnovení původního vzhledupůvodního vzhledu
poškozené součásti výrobkupoškozené součásti výrobku
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Různá světová řešení opravárenské klausuleRůzná světová řešení opravárenské klausule


+   UK, I           +   UK, I           -- F, D, CZF, D, CZ


z. č. 207/00 Sb., o ochr. prům. vz.z. č. 207/00 Sb., o ochr. prům. vz.
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465 466


467 468
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PŘÍKLAD: PŘÍKLAD: 
BP a jinéBP a jiné
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483 484


485 486
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487 488


489 490
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corporate identitycorporate identity
corporate missioncorporate mission
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pp
corporate culturecorporate culture
corporate designcorporate design
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PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
DatabázeDatabáze


495 496


497 498
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2. ČÁST2. ČÁST


SOUSTAVA PRÁVSOUSTAVA PRÁV
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SOUKROMÉ, NEBO VEŘEJNÉ SOUKROMÉ, NEBO VEŘEJNÉ 
PRÁVOPRÁVO


Právní doktrínyPrávní doktríny
teorie nadřízenostiteorie nadřízenosti
s výjimkou veřejnoprávních smluv (subjektů)s výjimkou veřejnoprávních smluv (subjektů)
teorie subjektůteorie subjektů, organická, organická
teorie zájmováteorie zájmová Ulpianus:Ulpianus: Publicum est quodPublicum est quod
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teorie zájmováteorie zájmová, , Ulpianus:Ulpianus: „„Publicum est, quod Publicum est, quod 
ad statum rei romane spectat, privatum quod ad singulorumad statum rei romane spectat, privatum quod ad singulorum
utilitatem.“utilitatem.“


Konstantní judikatura zvláštního senátu Konstantní judikatura zvláštního senátu (tribunálu (tribunálu 
soudního typu)             soudního typu)             R 276/04 Sb. NSS a násl.,R 276/04 Sb. NSS a násl.,
procesní věci kompetenčních sporů ve správnímprocesní věci kompetenčních sporů ve správním
soudnictví s vazbou na rozhodování ve věcechsoudnictví s vazbou na rozhodování ve věcech
průmyslového vlastnictvíprůmyslového vlastnictví


SOUKROMÁ, NEBO VEŘEJNÁ       SOUKROMÁ, NEBO VEŘEJNÁ       
MOCMOC


Soukromé právo Soukromé právo 
(ius privatum)(ius privatum)


-- soukromá nadřízenostsoukromá nadřízenost
v v soukromých soukromých poměrechpoměrech


ř b ě řík íř b ě řík í


Veřejné právo Veřejné právo 
(ius publicum)(ius publicum)


-- veřejná nadřízenostveřejná nadřízenost ve ve 
veřejných veřejných poměrechpoměrech
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např. obecně příkazní např. obecně příkazní 
nebo zvlášť pracovněnebo zvlášť pracovně
příkazní nadřízenostpříkazní nadřízenost


-- výkon výkon nenesvrchované svrchované 
soukromé moci,soukromé moci,
např. soukromé právo       např. soukromé právo       
výpovědi soukromé     výpovědi soukromé     
smlouvysmlouvy


např. rozkaznapř. rozkaz


-- výkon výkon svrchované svrchované 
veřejné moci,veřejné moci,
např. soudním např. soudním 
rozhodováním o právechrozhodováním o právech


-- nikdo nemá nikdo nemá 
svrchovanou svrchovanou 
soukromou moc nad soukromou moc nad 
jinýmjiným


-- stát má svrchovanou stát má svrchovanou 
veřejnou moc nadveřejnou moc nad
lidmi a právnickými lidmi a právnickými 
osobamiosobami
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-- rovnýrovný vztah vztah 
např. pracovní poměrnapř. pracovní poměr


-- vrchnostenský vrchnostenský vztah, vztah, 
např. služební poměr, např. služební poměr, 
procesní vztah soudu procesní vztah soudu 
a účastníka řízenía účastníka řízení


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
LOGOLOGO ®®


SoukroméSoukromé právo průmyslově právo průmyslově vlastnickévlastnické
k nezapsanému grafickému označení (logu).k nezapsanému grafickému označení (logu).


VeřejnoprávníVeřejnoprávní kvalifikace kvalifikace 
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jj
stále soukromého grafického označení (loga) stále soukromého grafického označení (loga) 
na základě na základě veřejnoprávního úkonuveřejnoprávního úkonu zápisnéhozápisného
úřadu (zápisu označení do úřadu (zápisu označení do veřejnéhoveřejného rejstříku rejstříku 
ochranných známek) ochranných známek) ®®
se se soukromoprávnímisoukromoprávními účinky účinky 
za účelem za účelem zvláštnízvláštní soukromoprávní ochrany. soukromoprávní ochrany. 
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PŘÍKLAD: PŘÍKLAD: 
KULTURNÍ PAMÁTKA  KULTURNÍ PAMÁTKA  


SoukroméSoukromé právo vlastnické k domu.právo vlastnické k domu.
(o. z.)(o. z.)
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VeřejnoprávníVeřejnoprávní prohlášeníprohlášení
stále soukromého domu za kulturní památkustále soukromého domu za kulturní památku
s s veřejnoprávnímveřejnoprávním ochranným režimem ochranným režimem 
za účelem zachování kulturního dědictví. za účelem zachování kulturního dědictví. 
(z. č. 20/87 Sb., o st. památk. péči)(z. č. 20/87 Sb., o st. památk. péči)
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Veřejnoprávní řízeníVeřejnoprávní řízení o registraci léčivéhoo registraci léčivého
přípravkupřípravku


posuzování posuzování soukromýchsoukromých práv práv 
k ochraně průmyslového a obchodníhok ochraně průmyslového a obchodního
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yy
vlastnictví správním úřademvlastnictví správním úřadem


Rozhodnutí o registraci  Rozhodnutí o registraci  
dovozování porušení dovozování porušení soukromýchsoukromých
práv správním úřadempráv správním úřadem


z. o léčivech č. 378/07 Sb. z. o léčivech č. 378/07 Sb. 


SOUKROMÉ POMĚRYSOUKROMÉ POMĚRY
1.1. osobní nebo majetkové všeobecnéosobní nebo majetkové všeobecné
2.2. tvůrčí tvůrčí 
3.3. hospodářské vč. soutěžníchhospodářské vč. soutěžních
44 obchodníobchodní
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4.4. obchodníobchodní
5.5. pracovní pracovní aj., např. pojistné aj., např. pojistné 


1.1. osobní stavosobní stav (status), (status), např. vynálezectvínapř. vynálezectví
2.2. jiné soukromé poměryjiné soukromé poměry, , např. závazkynapř. závazky


SOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANA SOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANA 
SLABŠÍ STRANYSLABŠÍ STRANY


Slabší člověk je soukromým právem chráněnSlabší člověk je soukromým právem chráněn


1.1. nezletilec, nezletilec, srv. práva dítětesrv. práva dítěte
22 nesvéprávnýnesvéprávný
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2.2. nesvéprávný nesvéprávný 
3.3. zaměstnaneczaměstnanec
4.4. pacient nebo klientpacient nebo klient
5.5. spotřebitelspotřebitel
6.6. nájemce bytunájemce bytu
7.7. původce výtvorůpůvodce výtvorů, , např. autornapř. autor či vynálezceči vynálezce
8.8. člen spolkučlen spolku
9.9. [[menšinový akcionářmenšinový akcionář]] aj.aj.
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DRUHY SOUKROMÝCH PRÁVDRUHY SOUKROMÝCH PRÁV


1.1. osobníosobní právo právo statusovéstatusové; ; srv. autorství srv. autorství aj. aj. 
osobní stav (civilní status osoby)osobní stav (civilní status osoby)


2.2. jiná osobníjiná osobní práva; práva; např. osobnostní práva např. osobnostní práva 
autorskáautorská
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autorskáautorská
3.3. majetkovámajetková práva; práva; např. majetková práva např. majetková práva 


autorskáautorská


1.1. práva práva absolutníabsolutní; ; např. patent na vynáleznapř. patent na vynález
2.2. práva práva relativnírelativní; ; licenční právo závazkovélicenční právo závazkové


VĚDECKÁ SOUSTAVA VĚDECKÁ SOUSTAVA 
SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


Obecné soukromé právoObecné soukromé právo (právo občanské)(právo občanské)
(droit civil, das Zivilrecht, das b(droit civil, das Zivilrecht, das büürgerliches Recht); ius generale rgerliches Recht); ius generale 


Z lášt í k á áZ lášt í k á á
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Zvláštní soukromá právaZvláštní soukromá práva
1.1. právo obchodní právo obchodní 
2.2. právo cenných papírůprávo cenných papírů
3.3. právo pracovní  právo pracovní  
4.4. práva duševního vlastnictvípráva duševního vlastnictví ®®


5.5. právo soukromé mezinárodníprávo soukromé mezinárodní


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


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


SOUSTAVA  SOUSTAVA  


Absolutní práva průmyslového vlastnictvíAbsolutní práva průmyslového vlastnictví


1.1. právo patentovéprávo patentové
2.2. právo užitně vzorovéprávo užitně vzorové
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3.3. právo průmyslově vzorovéprávo průmyslově vzorové
4.4. právo topografií polovodičových výrobkůprávo topografií polovodičových výrobků
5.5. práva na označenípráva na označení
i.i. právo firemníprávo firemní
ii.ii. právo známkovéprávo známkové
iii.iii. právo označení původu a zeměpisných označeníprávo označení původu a zeměpisných označení


Další absolutní nehmotná právaDalší absolutní nehmotná práva


1.1. právo k odrůdám rostlin (odrůdové právo)právo k odrůdám rostlin (odrůdové právo)
á b h d íh t j t íá b h d íh t j t í
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2.2. právo obchodního tajemstvíprávo obchodního tajemství


Absolutní práva jiného duševního vlastnictvíAbsolutní práva jiného duševního vlastnictví


1.1. právo autorsképrávo autorské
2.2. práva související s právem autorskýmpráva související s právem autorským
i.i. právo výkonných umělcůprávo výkonných umělců
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ii.ii. právo výrobců zvukových záznamůprávo výrobců zvukových záznamů
iii.iii. právo výrobců zvukově obrazových záznamůprávo výrobců zvukově obrazových záznamů
iv.iv. právo rozhlasových vysílatelůprávo rozhlasových vysílatelů
v.v. právo televizních vysílatelůprávo televizních vysílatelů
vi.vi. právo zveřejnitelů dosud nezveřejněných děl právo zveřejnitelů dosud nezveřejněných děl 
vii.vii. právo nakladatelůprávo nakladatelů
3.3. zvláštní právo databázové zvláštní právo databázové sui generissui generis
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Relativní majetková právaRelativní majetková práva
1.1. nezapisovatelná práva k označenímnezapisovatelná práva k označením


či úpravámči úpravám
i.i. starší právo k označení podle právastarší právo k označení podle práva
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známkového známkového 
ii.ii. právo příznačných zevnějších označení právo příznačných zevnějších označení 


či úprav podle práva soutěžníhoči úprav podle práva soutěžního
2.2. právo zlepšovatelsképrávo zlepšovatelské
3.3. právo knowprávo know--howhow
4.4. právo důvěrných informacíprávo důvěrných informací


ABSOLUTNÍ PRÁVA OSOBNÍABSOLUTNÍ PRÁVA OSOBNÍ
1.1. absolutní práva osobnostníabsolutní práva osobnostní


i.i. všeobecné osobnostní právovšeobecné osobnostní právo lidílidí
a osobní právo právnických osoba osobní právo právnických osob


ii.ii. tvůrčí osobnostní právotvůrčí osobnostní právo lidí lidí –– tvůrců tvůrců 
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(původců): (původců): 
a.a. autorůautorů
b.b. výkonných umělcůvýkonných umělců
c.c. vynálezců nebo jiných technických tvůrců vynálezců nebo jiných technických tvůrců 
d.d. [[zlepšovatelůzlepšovatelů]]
e.e. šlechtitelůšlechtitelů
2.2. jinájiná absolutní osobní práva, absolutní osobní práva, např. rodinnánapř. rodinná
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ABSOLUTNÍ PRÁVA ABSOLUTNÍ PRÁVA 
MAJETKOVÁMAJETKOVÁ


1.1. právo vlastnické k duševnímu vlastnictvíprávo vlastnické k duševnímu vlastnictví


22 právo na odměnu v některých případechprávo na odměnu v některých případech
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2.2. právo na odměnu v některých případechprávo na odměnu v některých případech


např. právo nakladatelů podle a. z.např. právo nakladatelů podle a. z.


PRÁVA PRÁVA 
OMEZENĚ MONOPOLNÍOMEZENĚ MONOPOLNÍ


Omezená doba trváníOmezená doba trvání
většiny práv duševního vlastnictvívětšiny práv duševního vlastnictví
např. 20 let u patentu, 70 let po smrti např. 20 let u patentu, 70 let po smrti 
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autora u autorského dílaautora u autorského díla


časově omezený monopolčasově omezený monopol
výlučného právavýlučného práva
srv. též územní monopolsrv. též územní monopol
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RELATIVNÍ PRÁVA MAJETKOVÁRELATIVNÍ PRÁVA MAJETKOVÁ


Inter partes,Inter partes, např.:např.:


1.1. právo předchozího uživatele                 právo předchozího uživatele                 
např. nezapsaného označenínapř. nezapsaného označení
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2.2. právo zlepšovatelsképrávo zlepšovatelské
3.3. právo knowprávo know--howhow
4.4. právo důvěrných informacíprávo důvěrných informací
=   vždy práva =   vždy práva nenezapsanázapsaná


PRÁVO PRÁVO 
PŘEDCHOZÍHO UŽIVATELEPŘEDCHOZÍHO UŽIVATELE


Relativní majetkové právoRelativní majetkové právo ex lege, ex lege, 
inter partes, inter partes, např. právo držitele staršího  např. právo držitele staršího  


éh č íéh č í ůčiůči
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nezapsaného označenínezapsaného označení vůči:vůči:


1.1. přihlašovateli přihlašovateli mladšímladší ochranné známkyochranné známky


2.2. vlastníkovi zapsané vlastníkovi zapsané mladšímladší ochranné ochranné 
známkyznámky


POJMOVÉ ZNAKYPOJMOVÉ ZNAKY
1.1. nenezapsanost práva z zapsanost práva z průmyslovéhoprůmyslového


vlastnictvívlastnictví
2.2. neneformální vznik práva pouhým zpřístupněním formální vznik práva pouhým zpřístupněním 


označení veřejnosti (obchodním použitím)označení veřejnosti (obchodním použitím)
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označení veřejnosti (obchodním použitím), označení veřejnosti (obchodním použitím), 
např. nalepením značky na dodávkové vozidlonapř. nalepením značky na dodávkové vozidlo


3.3. seniorita seniorita právapráva


4.4. relativní neúčinnost mladšího práva relativní neúčinnost mladšího práva 
vůči staršímu právu („obtékání“ staršího práva)vůči staršímu právu („obtékání“ staršího práva)


3. ČÁST3. ČÁST


VEŘEJNÁ SPRÁVA            VEŘEJNÁ SPRÁVA            
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ZAPISOVATELNÁ PRÁVAZAPISOVATELNÁ PRÁVA


Práva formálníPráva formální == zapisovatelnázapisovatelná
do do veřejnoprávních rejstříkůveřejnoprávních rejstříků (výkon veřejné správy) (výkon veřejné správy) 


=  většina práv průmyslových=  většina práv průmyslových
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Práva neformální  Práva neformální  == nezapisovatelnánezapisovatelná


=  práva podle autorského zákona, právo obchodního=  práva podle autorského zákona, právo obchodního
tajemství, zlepšovací právo, právo doménových jmentajemství, zlepšovací právo, právo doménových jmen
aj. nezapsaných označení    aj. nezapsaných označení    


VEŘEJNÁ SPRÁVAVEŘEJNÁ SPRÁVA
1.1. veřejná správa průmyslového vlastnictvíveřejná správa průmyslového vlastnictví


správní správní řízenířízení ve věcech průmyslových ve věcech průmyslových 
právpráv
veřejná správa veřejná správa správních poplatkůsprávních poplatků


ě h ů l ý h áě h ů l ý h á
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ve věcech průmyslových právve věcech průmyslových práv


2.2. veřejná správa kulturyveřejná správa kultury
státní státní koncesekoncese na na soukromousoukromou kolektivníkolektivní
správusprávu práv autorských nebo právpráv autorských nebo práv
souvisejících s právem autorskýmsouvisejících s právem autorským
státní státní dohled dohled nad touto správou právnad touto správou práv


VEŘEJNÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ SPRÁVA 
PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍPRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ


MezinárodníMezinárodní


1.1. Mezinárodní úřad Světové organizace Mezinárodní úřad Světové organizace 
duševního vlastnictvíduševního vlastnictví (WIPO/OMPI)(WIPO/OMPI)
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duševního vlastnictvíduševního vlastnictví (WIPO/OMPI) (WIPO/OMPI) 
v Ženevěv Ženevě


mezinárodní zápisy ochranných mezinárodní zápisy ochranných známekznámek
mezinárodní přihlášky mezinárodní přihlášky vynálezůvynálezů k patentováník patentování
mezinárodní rešerše a předběžné průzkumy mezinárodní rešerše a předběžné průzkumy 
mezinárodních přihlášek vynálezůmezinárodních přihlášek vynálezů


2.2. Orgán Africké organizace duševního vlastnictví Orgán Africké organizace duševního vlastnictví 
v Yaoundév Yaoundé


3.3. Úřad Africké oblastní organizace průmyslového Úřad Africké oblastní organizace průmyslového 
vlastnictví vlastnictví v Hararev Harare


patenty užitné vzory ochranné známkypatenty užitné vzory ochranné známky
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patenty, užitné vzory, ochranné známky,patenty, užitné vzory, ochranné známky,
průmyslové vzoryprůmyslové vzory


4.4. Evropský patentový úřadEvropský patentový úřad v Mnichověv Mnichově
evropské patentyevropské patenty
evropští patentoví zástupcievropští patentoví zástupci


5.5. Euroasijský patentový úřadEuroasijský patentový úřad v Moskvěv Moskvě
euroasijské patentyeuroasijské patenty
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6.6. Patentový úřad Rady spolupráce v ZálivuPatentový úřad Rady spolupráce v Zálivu
v Rijáduv Rijádu


7.7. Úřad BeneluxuÚřad Beneluxu pro ochranné známkypro ochranné známky
v Haaguv Haagu
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ochranné známky pro Belgii, Nizozemíochranné známky pro Belgii, Nizozemí
a Lucemburskoa Lucembursko


8.8. Úřad BeneluxuÚřad Beneluxu pro vzory nebo modelypro vzory nebo modely
v Haaguv Haagu


průmyslové vzory pro Belgii, Nizozemíprůmyslové vzory pro Belgii, Nizozemí
a Lucemburskoa Lucembursko


KomunitárníKomunitární


1.1. Komise ESKomise ES v Bruseluv Bruselu


patentové a průmyslově vzorové patentové a průmyslově vzorové licencelicence
(Smlouva EURATOM) (Smlouva EURATOM) 
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( )( )
chráněná chráněná zeměpisná označení,zeměpisná označení, označeníoznačení
původu původu zemědělských výrobků a potravin, zaručenézemědělských výrobků a potravin, zaručené
tradiční speciality; tradiční speciality; nař.nař.
dodatková ochranná dodatková ochranná osvědčení pro léčivé osvědčení pro léčivé 
přípravky přípravky a přípravky na ochranu rostlin; a přípravky na ochranu rostlin; nař.nař.


2.2. Úřad po harmonizaci vnitřního trhu Úřad po harmonizaci vnitřního trhu 
(známky a vzory)(známky a vzory) v Alicantev Alicante


ochranné ochranné známky Společenstvíznámky Společenství; ; nař.nař.


(průmyslové)(průmyslové) vzory Společenstvívzory Společenství;; nařnař
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(průmyslové) (průmyslové) vzory Společenstvívzory Společenství; ; nař.nař.


3.3. Odrůdový úřad SpolečenstvíOdrůdový úřad Společenství
v Angersv Angers


odrůdová odrůdová právapráva SpolečenstvíSpolečenství; ; nař.nař.


ČeskáČeská


1.1. Úřad průmyslového vlastnictví v PrazeÚřad průmyslového vlastnictví v Praze


2.2. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
v Brněv Brně
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v Brněv Brně


3.3. Ministerstvo zemědělství v PrazeMinisterstvo zemědělství v Praze


4.4. Ministerstvo kultury v PrazeMinisterstvo kultury v Praze


5.5. Státní zemědělská a potravinářská inspekce v BrněStátní zemědělská a potravinářská inspekce v Brně


VEŘEJNOPRÁVNÍ REJSTŘÍKYVEŘEJNOPRÁVNÍ REJSTŘÍKY


úřední rejstříky úřední rejstříky věcnévěcné


Mezinárodní úřad duševního vlastnictvíMezinárodní úřad duševního vlastnictví
ŽŽ
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v Ženevěv Ženevě


1.1. rejstřík mezinárodních ochranných známek rejstřík mezinárodních ochranných známek 


ESES: : Komise ES Komise ES v Bruseluv Bruselu


1.1. rejstřík chráněných označení původu rejstřík chráněných označení původu 
a chráněných zeměpisných označenía chráněných zeměpisných označení


j třík č ý h t dič í h i litj třík č ý h t dič í h i lit
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2.2. rejstřík zaručených tradičních specialitrejstřík zaručených tradičních specialit
3.3. seznam zeměpisných a geopolitických názvů seznam zeměpisných a geopolitických názvů 


vylučujících nebo omezujících doménovávylučujících nebo omezujících doménová
jména v doméně .eujména v doméně .eu
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ESES: : Úřad pro harmonizaci vnitřníhoÚřad pro harmonizaci vnitřního
trhu (známky a vzory)trhu (známky a vzory), (OHIM), v Alicante, (OHIM), v Alicante


1.1. rejstřík ochranných známek Společenstvírejstřík ochranných známek Společenství
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2.2. rejstřík (průmyslových) vzorů Společenstvírejstřík (průmyslových) vzorů Společenství


ES: Úřad pro odrůdy rostlin SpolečenstvíES: Úřad pro odrůdy rostlin Společenství, , 
(CPVO), v Angers(CPVO), v Angers


1.1. rejstřík práv k odrůdám Společenstvírejstřík práv k odrůdám Společenství
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Úřad průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví v Prazev Praze


1.1. patentový rejstříkpatentový rejstřík
2.2. rejstřík evropských patentů platných na území rejstřík evropských patentů platných na území 


České republikyČeské republiky
j třík žit ý h ůj třík žit ý h ů
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3.3. rejstřík užitných vzorůrejstřík užitných vzorů
4.4. rejstřík průmyslových vzorůrejstřík průmyslových vzorů
5.5. rejstřík topografií polovodičových výrobků rejstřík topografií polovodičových výrobků 
6.6. rejstřík ochranných známekrejstřík ochranných známek
7.7. rejstřík označení původu a zeměpisných rejstřík označení původu a zeměpisných 


označeníoznačení
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547 548


JUDIKATURA: Škoda zápisemJUDIKATURA: Škoda zápisem
TvrdíTvrdí--li žalobce, že mu zápisem ochranné známky „AVÍZO li žalobce, že mu zápisem ochranné známky „AVÍZO 
s myšákem“ do rejstříku vznikla škoda, jedná se o škodus myšákem“ do rejstříku vznikla škoda, jedná se o škodu
nezákonným rozhodnutím.nezákonným rozhodnutím.
Z předcházejícího úředního postupu správního úřadu nelzeZ předcházejícího úředního postupu správního úřadu nelze
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p z j p p p zp z j p p p z
vytrhnout část s tím, že v ní došlo k nesprávnému úřednímuvytrhnout část s tím, že v ní došlo k nesprávnému úřednímu
postupu, když nakonec je tvrzeno, že škoda vznikla až zápisem.postupu, když nakonec je tvrzeno, že škoda vznikla až zápisem.
Nárok na náhradu škody však nelze uplatnit, pokud Nárok na náhradu škody však nelze uplatnit, pokud 
nezákonné rozhodnutí nebylo zrušeno.nezákonné rozhodnutí nebylo zrušeno.


Usn. MS v Praze z 22. 11. 00, sp. zn. 19 Co 475/00, Prům. vlast., 2001/7/8.Usn. MS v Praze z 22. 11. 00, sp. zn. 19 Co 475/00, Prům. vlast., 2001/7/8.


Ústř. kontr. a zkušeb. ústav zeměděl. Ústř. kontr. a zkušeb. ústav zeměděl. v Brněv Brně
1.1. rejstřík chráněných odrůd rostlinrejstřík chráněných odrůd rostlin


Masar ko a ni er itaMasar ko a ni er ita BrněBrně
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Masarykova univerzitaMasarykova univerzita v Brněv Brně
1.1. ukládací instituce se statutem mezinárodního ukládací instituce se statutem mezinárodního 


ukládacího místa uložení mikroorganismů ukládacího místa uložení mikroorganismů 
k účelu patentového řízeník účelu patentového řízení


Ministerstvo kulturyMinisterstvo kultury


1.1. evidence periodického tisku               evidence periodického tisku               tisk. z.tisk. z.


22 evidence českých audiovizuálních dělevidence českých audiovizuálních děl
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2.2. evidence českých audiovizuálních dělevidence českých audiovizuálních děl


3.3. evidence zahraničních audiovizuálních evidence zahraničních audiovizuálních 


děl s distribucí v CZděl s distribucí v CZ
z. č. 273/93 Sb.z. č. 273/93 Sb.


úřední rejstříkyúřední rejstříky osobníosobní


Komora patentových zástupců České republikyKomora patentových zástupců České republiky
1.1. rejstřík patentových zástupcůrejstřík patentových zástupců


Ministerstvo kulturyMinisterstvo kultury
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1.1. seznam zprostředkovatelů podle a. z.seznam zprostředkovatelů podle a. z.
2.2. evidence podnikatelů v oblasti audiovizeevidence podnikatelů v oblasti audiovize


Ministerstvo spravedlnostiMinisterstvo spravedlnosti
1.1. ústřední seznam znalcůústřední seznam znalců


Krajské soudyKrajské soudy
1.1. seznam znalců ve své působnostiseznam znalců ve své působnosti
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Portál české veřejné správyPortál české veřejné správy: : 


////
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http://portal.gov.czhttp://portal.gov.cz


SOUKROMOPRÁVNÍ REJSTŘÍKYSOUKROMOPRÁVNÍ REJSTŘÍKY
soukromé databáze soukromé databáze věcnévěcné


Kolektivní správci majetkových právKolektivní správci majetkových práv
1.1. rejstřík autorských dělrejstřík autorských děl
2.2. rejstřík uměleckých výkonůrejstřík uměleckých výkonů
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3.3. rejstřík zvukových záznamůrejstřík zvukových záznamů


s vyvratitelnou legální s vyvratitelnou legální domněnkou autorství, domněnkou autorství, 
původcovství nebo výrobcovstvípůvodcovství nebo výrobcovství zapsané osobyzapsané osoby
§§ 6, 74 a 78 a. z. 6, 74 a 78 a. z. 


CZ.NIC, z. s. p. o.   CZ.NIC, z. s. p. o.   =   přirozený monopolista=   přirozený monopolista
1.1. centrální registr doménových jmen v doméně .cz centrální registr doménových jmen v doméně .cz 


v síti elektronických komunikací internetv síti elektronických komunikací internet


soukromé databázesoukromé databáze osobníosobní


Umělecké agentury, filmoví producentiUmělecké agentury, filmoví producenti
apodapod
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apod.apod.
např. herecké rejstříky apod.např. herecké rejstříky apod.


zák. č. 101/00 Sb., o ochr. osob. údajůzák. č. 101/00 Sb., o ochr. osob. údajů


ÚŘEDNÍ SBÍRKYÚŘEDNÍ SBÍRKY
WIPOWIPO:     :     Úřední věstníkÚřední věstník


mezinárodní ochranné známkymezinárodní ochranné známky
mezinárodní přihlášky patentůmezinárodní přihlášky patentů


ARIPOARIPO:  :  Úřední věstníkÚřední věstník
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patenty, užitné vzory, ochranné známky, průmyslové vzorypatenty, užitné vzory, ochranné známky, průmyslové vzory


OAPI:OAPI: úřední publikaceúřední publikace


EPÚEPÚ:       :       Úřední věstníkÚřední věstník
evropské patentyevropské patenty


EAPOEAPO:     :     Úřední věstníkÚřední věstník
euroasijské patentyeuroasijské patenty


ES ES -- EKEK:      :      Úřední věstník ESÚřední věstník ES
zeměpisná označení a označení původuzeměpisná označení a označení původu
zemědělských výrobků a potravinzemědělských výrobků a potravin


ES ES -- OHIMOHIM:   :   Úřední věstník, Bulletin ochrannýchÚřední věstník, Bulletin ochranných
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známek Společenství, Bulletin vzorůznámek Společenství, Bulletin vzorů
SpolečenstvíSpolečenství
ochranné známky Společenstvíochranné známky Společenství
(průmyslové) vzory Společenství(průmyslové) vzory Společenství


ES ES -- CPVOCPVO:: Úřední věstníkÚřední věstník
práva k odrůdám Společenstvípráva k odrůdám Společenství


Věstník Úřadu průmyslového vlastnictvíVěstník Úřadu průmyslového vlastnictví
napřnapř. přihlášky vynálezů k patentování, . přihlášky vynálezů k patentování, 
zapsané ochranné známky, rozhodnutízapsané ochranné známky, rozhodnutí
zásadní povahyzásadní povahy
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zásadní povahyzásadní povahy


Věstník Ústředního kontrolního Věstník Ústředního kontrolního 
a zkušebního ústavu zemědělskéhoa zkušebního ústavu zemědělského


práva k novým odrůdám rostlinpráva k novým odrůdám rostlin
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559 560
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4. ČÁST4. ČÁST


PRÁVNÍ SOUVISLOSTI              PRÁVNÍ SOUVISLOSTI              
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SOUTĚŽNÍ PRÁVOSOUTĚŽNÍ PRÁVO
Právo proti nekalé soutěžiPrávo proti nekalé soutěži
jedním skutkem zásah do více práv (jednočinný jedním skutkem zásah do více práv (jednočinný 
souběh)souběh)


SoutěžiteléSoutěžitelé
11 umělci nebo vědciumělci nebo vědci
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1.1. umělci nebo vědciumělci nebo vědci
2.2. výkonní umělcivýkonní umělci
3.3. vynálezci aj. techničtí tvůrcivynálezci aj. techničtí tvůrci
4.4. zlepšovatelézlepšovatelé
5.5. šlechtitelé aj.šlechtitelé aj.


Seskupení soutěžitelůSeskupení soutěžitelů
např. hudební soubor, patentové sdružení, sdruženínapř. hudební soubor, patentové sdružení, sdružení
know howknow how
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NEKALÁ SOUTĚŽNEKALÁ SOUTĚŽ


Možný jednočinný skutkový souběhMožný jednočinný skutkový souběh
s právem známkovýms právem známkovým
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Delikt nekalé soutěžeDelikt nekalé soutěže


Generální klausuleGenerální klausule


§§ 44 obch. z.44 obch. z.


případ  případ  


PŘÍPAD:PŘÍPAD:
Zahradní trpaslíkZahradní trpaslík
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567 568


569


PŘÍPADPŘÍPAD
LUČANKA LUČANKA v.v. LUČANKALUČANKA


starší nezapsané příznačné označení mléčné starší nezapsané příznačné označení mléčné 
pomazánky LUČANKApomazánky LUČANKA


v.v.
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mladší zapsaná ochranná známka mladší zapsaná ochranná známka 


LUČANKA pro mlékárenské výrobkyLUČANKA pro mlékárenské výrobky


Rozs. VS v Praze z 15. 2. 00 sp. zn. 3 Cmo 89/98.Rozs. VS v Praze z 15. 2. 00 sp. zn. 3 Cmo 89/98.
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PRÁVO ANTIMONOPOLNÍPRÁVO ANTIMONOPOLNÍ
PrávníPrávní monopolymonopoly =  většina práv duševního vlastnictví=  většina práv duševního vlastnictví
srv. jedinečnost autorského díla, právo přednostisrv. jedinečnost autorského díla, právo přednosti
zápisných právzápisných práv


Zákaz zneužití dominantníhoZákaz zneužití dominantního postavenípostavení na trhu na trhu 
např odmítn tí příst p ži atele k licenci k žitínapř odmítn tí příst p ži atele k licenci k žití
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např. odmítnutí přístupu uživatele k licenci k užitínapř. odmítnutí přístupu uživatele k licenci k užití
hromadných předmětů kolektivní správy práv      hromadných předmětů kolektivní správy práv      
srv. tržní sílu kolektivního správce majetkových právsrv. tržní sílu kolektivního správce majetkových práv
autorských nebo souvisejícíchautorských nebo souvisejících


Soudní ochrana soukromého právaSoudní ochrana soukromého práva


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brněv Brně


MonopolMonopol
1.1. přirozenýpřirozený
2.2. právní, právní, např. kolektivní správa autorských např. kolektivní správa autorských 


práv nebo souvisejících právpráv nebo souvisejících práv
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SoutěžSoutěž
1.1. hospodářskáhospodářská
2.2. politickápolitická
3.3. ideová aj.ideová aj.


SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍSPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ


Intergram je soutěžitelem podle Intergram je soutěžitelem podle §§ 2 odst. 1 zákona 2 odst. 1 zákona 
č. 143/2001 Sb.,  ochraně hospodářské soutěže č. 143/2001 Sb.,  ochraně hospodářské soutěže 


ěně někt ý h ák nů v nění p dější hěně někt ý h ák nů v nění p dější h
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a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšícha o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.předpisů.


Rozh. ÚOHS z 10. 3. 06 čj.: S 130/04Rozh. ÚOHS z 10. 3. 06 čj.: S 130/04--769/06769/06--620620


SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVOSPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO


Právní ochrana spotřebitelePrávní ochrana spotřebitele


1.1. soukromoprávnísoukromoprávní
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pp
2.2. veřejnoprávníveřejnoprávní
např. před nekalými obchodními praktikami např. před nekalými obchodními praktikami 


práva na označení, právo proti nekalé soutěži práva na označení, právo proti nekalé soutěži 
nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelinekalé obchodní praktiky vůči spotřebiteli
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Účel 


 


Účelem Testu přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu1 je v konkrétní právní věci  


přezkoumatelně použít a vyložit legislativně-právní pojem „zadostiučinění za 


nemajetkovou újmu“, jeho objektivizované zákonné pojmové znaky, jakož i zjistit míru  


přiměřenosti dání zadost, a rozptýlit tak možné pochyby nebo sporné právní otázky s tím 


spojené, které mají význam pro narovnání mezi stranami nebo pro soudcovské 


rozhodnutí, a tím vyloučit nebo omezit možnou hrozbu svévole. 


A to vše s cílem nastolení spravedlivého vzájemného vyrovnání mezi pachatelem 


skutku a obětí včetně odčinění pachatelova zásahu (vyrovnací, kompenzační, funkce dání 


zadost), jakož i s cílem odradit pachatele od opakování zásahu, pokračování v něm nebo 


od podobného skutku vůči oběti v budoucnu (odrazující funkce dání zadost). 


 


 


Prohlášení o východiscích  


 


Test přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu zásadně odpovídá právním 


požadavkům (pojmovým znakům), které na spravedlivé zadostiučinění kladou právní 


normy vyplývající zejména z: 


 


a) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášené pod č. 209/1992 


Sb., resp. z právních aktů z ní odvozených, jmenovitě z procesního pokynu 


předsedy Evropského soudu pro lidská práva stanoveného podle čl. 32 


jednacího řádu Evropského soudu pro lidská práva dne 28. března 2007, 


upravujícího podání žádostí o spravedlivé zadostiučinění, 


                                                 


1 V prvotní, zkušební, podobě byl Test přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu zveřejněn Masarykovou 
univerzitou v Brně v roce 2008 na jejím Elportálu, veřejně přístupném v síti elektronických komunikací na 
adrese http://is.muni.cz/elportal/. V další podobě vyšel knižně pod názvem Posuzování přiměřenosti 
zadostiučinění za nemajetkovou újmu, a to upraveně v Poctě Hlavsovi; viz Hrušáková, M. (ed.): Pocta Petru 
Hlavsovi. Sborník příspěvků z konference uspořádané dne 13. 3. 2009 Právnickou fakultou Univerzity 
Palackého v Olomouci u příležitosti 70. narozenin doc. JUDr. Petra Hlavsy, CSc. Olomouc: Iuridicum 
olomucense 2009, s. 271 – 287. Časopisecky test vyšel revidovaně pod názvem Test přiměřenosti zadostiučinění 
za nemajetkovou újmu. Právní rozhledy, 18, 2010, č. 4, s. 144 – 152. 



http://is.muni.cz/elportal/
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b) Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, přílohy Dohody o zřízení 


Světové obchodní organizace (WTO), vyhlášené pod č. 191/1995 Sb., 


c) Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací 


biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), vyhlášená pod č. 


96/2001 Sb. m. s. 


d) Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, vyhlášené pod č. 


33/2002 Sb. m. s., 


e) Smlouvy o založení Evropského společenství, vyhlášené pod č. 44/2004 Sb. m. s., 


resp. z právních aktů z ní odvozených, jmenovitě ze směrnice Evropského 


parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 19. dubna 2004 o dodržování práv duševního  


vlastnictví (Úř. věst. č. L 157, 30. 4. 2004, s. 45), 


f) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 


g) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 


znění pozdějších předpisů, 


h) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a 


o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších předpisů, 


i) zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších 


předpisů, 


j) zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění 


pozdějších předpisů, 


k) zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 


92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů 


(zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, 


l) zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů 


na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), 


m) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 


n) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 


rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady 


č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 


předpisů, 
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o) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 


odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební 


zákon), ve znění pozdějších předpisů,2 


p) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 


q) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 


předpisů, 


r) zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 


diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 


 


Test přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu zásadně odpovídá právní 


argumentaci obsažené v odůvodněních následujících právních rozhodnutí: 


  


a)  nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2001 ve věci sp. zn. IV. ÚS 581/99, č. nál. 83 


Sb. n. a u., sv. 223      


b)  nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2004 ve věci  sp. zn. III. ÚS 281/03, č. nál. 32 


Sb. n. a u., sv. 32 


c) nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005 ve věci sp. zn. Pl. ÚS 16/04, č. nál. 98 Sb. 


n. a u., sv. 37, vyhl. pod č. 265/2005 Sb.,  ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 442 


odst. 1 a § 449 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku 


d) nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007 ve věci sp. zn. Pl. ÚS 50/05, č. nál. 161 


Sb. n. a u., sv. 47, vyhl. pod č. 2/2008 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 444 odst. 2 


zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku 


e)  usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 1993 ve věci sp. zn. 5 Co 18/93, 


uveřejněné pod č. 21/1995 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (civ.)  


f)        rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2001 ve věci sp. zn. 30 Cdo 2971/20004 


g)  rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2002 ve věci sp. zn. 29 Cdo 652/2001 


h)  rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2003, ve věci sp. zn. 30 Cdo 2005/2003 


i)        rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2004 ve věci sp. zn. 30 Cdo 157/2004 


                                                 
2 Zákon dosud nenabyl účinnosti. 
3 Nálezy Ústavního soudu jsou též obsaženy v elektronické databázi Nalus, která je dálkově veřejně 
přístupná v síti elektronických komunikací na adrese http://nalus.usoud.cz/. 
4 Rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dálkově veřejně přístupna v síti elektronických komunikací na adrese 
http://www.nsoud.cz/. 
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j) rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2006 ve věci sp. zn. 32 Odo 474/2006 


k)      rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2006 ve věci sp. zn. 30 Cdo 2919/2006  


l)      rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2007 ve věci sp. zn. 30 Cdo 2206/2006 


m)     rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2008 ve věci sp. zn. 32 Cdo 1664/2008 


n)      rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 12. 2001 ve věci sp. zn. Cmo   


        210/99,  uveřejněné pod č. 28 Sbírky soudních rozhodnutí ve věcech práv  


        k duševnímu vlastnictví, [Jakl, L. (ed.)], s. 65 – 73; portál veřejného  


        informačního systému Prosazování práv z duševního vlastnictví dle stavu ke dni  


        29. 6. 2009; http://dusevnivlastnictvi.cz/  


o)   rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 4. 2005 ve věci sp. zn. 2 Cm  


        96/2000, uveřejněné pod č. 35 Sbírky soudních rozhodnutí ve věcech práv  


        k duševnímu vlastnictví, [Jakl, L. (ed.)], s.  86  -  94;  portál   veřejného    


        informačního systému  Prosazování   práv  z duševního vlastnictví dle stavu  


        ke dni 29. 6. 2009; http://dusevnivlastnictvi.cz/  


p)    rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 1. 1998 ve věci  sp. zn. 23 C 52/96,   


       uveřejněný v Právních rozhledech, 1998, roč. 6, č. 5, s. 258 – 260. 


q)    rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2008 ve věci sp. zn. 24 C 7/2007,  


       uveřejněný v Právních rozhledech, 2009, roč. 17, č. 2, s. 71 – 75.  


 


Položená právní otázka  


 


Pomocí testu má být zodpovězena následující právní otázka (právní kvalifikace): 


_____________________________________________________________________.     


      Tato otázka mi byla položena zadavatelem, jímž je: 


_____________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________.      


 


Předložené podklady  


 


      Při posuzování zadané právní otázky jsem vycházel z následujících podkladů: 


_____________________________________________________________________ 


Podklady mi byly předloženy ___________________________________________  
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      Za svá jsem vzal skutková tvrzení, obsažená ve shora uvedených podkladech, o jejichž 


věrohodnosti jsem neměl pochyb, a bez nichž by nebylo lze učinit závěr o právní otázce.


  


Hlediska 


 


Východiskem dosažení právního závěru mi byly následující skutečnosti (hlediska): 


a) skutkové okolnosti a jejich vzetí za své 


b) odborné, mimoprávní, posouzení pochybných nebo sporných otázek odborné 


povahy 


c) odborné, právní, posouzení právní otázky (právní kvalifikace, právní závěr, resp. 


právní názor).  


 


Použité metody  


 


      K zodpovězení právní otázky jsem použil, krom obecně uznávaných nebo právně 


přikázaných metod výkladu mezinárodních smluv nebo právních předpisů, následující 


metody,5 vedoucí ke zjištění přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu 


vyplývající z právního řádu, a to: 


a) metodu uznání skutkových tvrzení  


b)   metodu popisnou a roztřiďovací 


c)   logické metody odvození a rozboru 


d)   metodu hodnocení významu 


e)   metodu hodnocení přiměřenosti 


f)    metodu intuitivně hodnotového rozboru včetně situačního vcítění 


f)    metodu (ukazatel) fiktivního průměrného člověka a jeho běžného pociťování  


      nemajetkové újmy (metoda objektivní způsobilosti pociťování), resp. metodu  


      obdobného použití tohoto postupu na osobu právnickou 


                                                 
5 Pokud jde o nápravu ekologické újmy na půdě viz postup podle vyhl. č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě 
ekologické újmy na půdě, stanovené podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě a o změně některých zákonů. 
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g) metoda bodového ohodnocení újmy.6 


 


 


1.  Část údajová (základ věci)  


 


1.  Označení případu 


 


1.2   Popis zásahu (skutku) a druhu zásahu (ohrožení nebo porušení), 
       (např. časopisecké vydání literárního díla způsobem snižujícím jeho hodnotu, 
       mobbing nebo bossing na pracovišti aj.) 
 
1.3   Situační význam (kontext) zásahu  
       (např. rodinný, obchodní, pracovní, umělecký, politický aj.) 


1.4   Druh zasaženého práva 


1.5   Údaje o vlastníkovi nebo jiném držiteli (nositeli) práva (oběti)7 


1.6   Údaje o pachateli (ohrožovateli nebo porušovateli) 


                                                 
6 Srov. bodové ohodnocení, nevalorizované, výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 
v lékařském posudku podle vyhl. č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, 
ve znění vyhl. č. 50/2003 Sb.  
Obdobně ve slovenském právu srov. zákon č. 4737/2004 Z. z., o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie 
spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 
Z. z., o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadenií Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne ao zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní 
v znení neskorších predpisov, ve znění zák. č. 461/2008 Z. z. Podle slovenského práva se výška náhrady za 
bolest a výška náhrady za ztížení společenského uplatnění, připadající na 1 bod, stanoví částkou 2% 
z průměrné měsíční mzdy zaměstnance ve slovenském hospodářství zjištěné tamějším statistickým 
úřadem. Výšku obou náhrad každoročně úředně vyhlašuje slovenské Ministerstvo zdravotnictví ve 
Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Tím je řešena i event. valorizace náhrad v poměru k průměrné 
měsíčně mzdě. Jedná se o legalistický model, který je odvozen od mzdového stavu hospodářského prostředí 
slovenského státu, v němž má být náhrada poskytnuta, a to i tehdy, je-li poškozený (oběť) nebo škůdce 
(pachatel) osobou, která nemá s hospodářským, resp. mzdovým prostředím ve státě jinak nic společného.  
Oproti tomuto převážně (podstatnou měrou) administrativně-direktivnímu a legalistickému (mocensko 
pozitivistickému) způsobu či modelu stanovení těchto náhrad srov. soudcovská posouzení a z nich aktuálně 
zobecňovanou metodiku kupříkladu v Británii a Severním Irsku, která má vést ke konstantní judikatuře ve 
shodných nebo srovnatelných věcech; viz The Judicial Studies Board (ed.): Guidelines for the Assessment of 
General Damages in Personal Injury Cases. Oxford: Oxford University Press 20089.   
Pokud jde o tento test, na rozdíl od administrativně-direktivního postupu podle české vyhl. č. 440/2001 Sb., 
kdy hodnota 1 bodu činí 120 Kč, není v tomto právním posudku obecně určena peněžní hodnota bodu či 
jeho obdoby (položky), má-li jít o zadostiučinění peněžité. Peněžně hodnotové vyjádření dání zadost za 
nemajetkovou újmu odvisí jen od okolností případu, resp. též od zákonných hledisek, jsou-li stanovena. 
Body či jejich obdoby (položky) jsou ovšem použity i zde, a to za účelem předvídatelnosti a 
přezkoumatelnosti právního závěru. 
7 Pojem oběť a dále pojem pachatel je použit proto, že tvrzený skutek je soukromoprávním deliktem podle 
příslušného zákona, a to bez ohledu na to, jak různé zákony tyto osoby označují. 
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1.7   Právní kvalifikace skutku (právního deliktu) 


1.8   Okolnosti vylučují protiprávnost skutku  
        [svolení oběti (smluvní licence), nutná obrana, krajní nouze, přípustné riziko, 
        použití zákonného dovolení (zákonná licence), použití úředního dovolení  
        (nucená licence), výkon zákonné povinnosti, upřednostněný výkon  
        kolidujícího jiného práva, svobody nebo upřednostněné požívání kolidujícího  
        obecného dobra8] 
 
1.9   Jiné 
 


 


 


1.10  Zhodnocení skutku (zásahu) z hlediska objektivní přijatelnosti v civilizované  
        společnosti [objektivní přijatelnost, či nepřijatelnost zásahu z hlediska 
        rozumného člověka (člověka průměrného rozumu)] 
 
1.11  Popis následku zásahu [popis nemajetkové (osobní, soutěžní aj.) újmy]9 
        a jeho příčinné souvislosti se zásahem  
        [(např. nepříjemné či bolestivé citové prožívání stavu po zásahu a vztahu  
        k zásahu, bolest10 na duši či na těle po stránce citového nebo smyslového 
        vnímání, křivda, bezmoc, vystavení pomluvě nebo výhrůžce, šok, emoční 
        vypětí nebo rozrušení či emoční bolest vč. emoční bolesti spojené se ztrátou 
        osoby blízké či jiné vč. ztráty živitele, spojené se ztrátou zvířete nebo majetku 
        či spojené s jinou škodou na majetku či s ekologickou újmou nebo jinou 
        škodou na životním prostředí, smutek, úlek, neštěstí, pohanění, narušení 
        kvality života, duševního klidu, tvůrčího prostředí, životní pracovní  
        či hospodářské nebo jiné pohody (ztráta pohody), nepřátelské, ponižující 
        nebo zneklidňující  pracovní prostředí (atmosféra), duševní ponížení, úzkost, 
        zneuctění, ztráta štěstí nebo radosti ze života, vč. ztráty radosti z dovolené, 
        citová ztráta, ztráta rodinného nebo jiného osobního společenství, ztráta 
        rodičovství nebo manželství, partnerství, přátelství, spojenectví, ztráta 
        svobody, ztráta naděje nebo beznaděj, ztráta důvěry (ztráta víry), ztráta dobré 
        životní nálady, ztráta nebo narušení duševní rovnováhy, ztráta soukromí, 
        ztráta přízně, ztráta postavení, ztráta dobré pověsti (dobrého jména) oběti 
        nebo jejího zboží, ztráta image (dojmu, obrazu), ztráta zdroje nebo odbytiště, 


                                                 
8 Viz autorův Test poměrnosti cíle a prostředku; http://www.is.muni.cz/elportal/; cit. 9. 12. 2009. Knižně vyšlo 
rozšířeně pod názvem Váhy a meč aneb Test poměrnosti cíle a prostředku. In: Šínová, R. (ed.): Olomoucké 
právnické dny 2008. Olomouc: Iuridicum olomucense 2008, sv. 1, s. 21 – 46. Přepracovaně a dále 
rozšířeně vyšlo v Právníku, 148, 2009, č. 7, s. 673 – 704.  
9 Nemajetkovou újmu lze právovědně obecně pojmově určit jako 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. 
10 Z hlediska odškodnění bolesti podle vyhl. č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského 
uplatnění, ve znění vyhl. č. 50/2003 Sb., se za bolest považuje „každé tělesné a duševní strádání způsobené 
škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla“ (§ 2 odst. 1 věta druhá).  



http://www.is.muni.cz/elportal/
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        postavení do falešného světla, vyobcování, vytlačení z pracoviště nebo z trhu, 
        bojkot, zraněné cítění, odpor, rozpaky, zděšení, zklamání, zesměšnění, 
        pronásledování, sexuální obtěžování, omezení soukromí v souvislosti  
        s elektronickými komunikacemi, zahlcení informační struktury v souvislosti 
        s elektronickými komunikacemi, starost, zátěž při běžném chodu 
        hospodaření, ztráta zákazníků (ztráta klientely), přetažení zaměstnanců, 
        ztráta nebo snížení konkurenceschopnosti, zmařená investice, zmaření 
        oprávněného (legitimního nebo rozumného) očekávání toho, co by  
        za běžného chodu věcí bylo bývalo nastalo, nemožnost náležitě se věnovat 
        rodině, práci nebo hospodaření či zálibám, zvýšené úsilí k zajištění běžného 
        chodu věcí, znevýhodnění v právně rovném zacházení (diskriminace), 
        znevýhodnění neoprávněnou soutěžní výhodou pachatele, ztížení 
        společenského uplatnění11 aj.] 
 
1.12   Druh (sféra) nemajetkové újmy  
         [např. všeobecná osobnostní vč. duševní (psychické) újmy, umělecká  
         vč. újmy na pověsti výkonného umělce, hospodářsko soutěžní aj.] 
 
1.13   Druh statku dotčeného újmou 
         [např. život, zdraví,12 občanská či profesní čest, důstojnost, soukromí, 
         svoboda vč. svobody volby nebo jiného rozhodování, umělecké nebo vědecké 
         dílo, umělecký výkon či jiný výtvor, pracovní síla, účastenství (síla) 
         v hospodářské, pracovní nebo politické soutěži aj.] 
 
1.14   Objektivně (smysly) vnímatelná podoba vyjádření nemajetkové újmy  
         (přímý nebo nepřímý projev), vydatnost (intenzita) projevu a délka jeho  
         trvání do odeznění 
         (např. stav nespavosti, „noční děsy“, stav nevolnosti, třesu, rozechvělosti 
         hlasu, pracovní neschopnosti nebo snížené pracovní schopnosti, 
         nesoustředěnosti, rozrušení, zvýšeného úsilí k zajištění dosavadního života  
         či chodu zaměstnání nebo podnikání, hledání nového osobního  
         nebo obchodního partnera či náhradních hospodářských nebo pracovních 
         řešení anebo náhradních zaměstnanců aj.) 
 
1.15   Objektivní předvídatelnost způsobení nemajetkové újmy daným zásahem 
 
1.16   Objektivní odstranitelnost následku zásahu (odstranitelnost nemajetkové 
         újmy),  
         (např. vyléčením oběti, uzavřením nového manželství nebo novým 
         rodičovstvím, změnou činnosti aj.), 
         a náročnost odstranění následku, a to vše i se zřetelem na osobu oběti a její 
         postavení 


                                                 
11 Srov. § 3 odst. 1 vyhl. č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění 
vyhl. č. 50/2003 Sb. 
12 Právní výměr zdraví obsahuje preambule Ústavy Světové zdravotnické organizace, vyhlášené pod č. 
198/1948 Sb., a v českém překladu zní takto: „Zdraví je stav úplného blaha tělesného, duševního a sociálního a 
nezáleží jen v tom, že není nemoci neb neduhu.“ 
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1.17   Zhodnocení, zda objektivně lze od rozumného člověka (člověka průměrného 
         rozumu) očekávat, aby způsobenou nemajetkovou újmu snesl nebo snášel;  
         obdobně u osoby právnické; (objektivní účelnost nápravného opatření) 


1.18   Jiné 


 


1.19   Legitimní cíl vyrovnání (napravení, odčinění) nemajetkové újmy po stránce  
         kvalitativní a kvantitativní (cílové ukazatele zadostiučinění),  
         (např. změnění životní nebo profesní dráhy oběti) 
 
1.20   Důvod nepostačení pouze nepeněžitého zadostiučinění formou: 


         a) soukromé nebo veřejné omluvy 
             (např. vyhýbavá omluva pachatele bez přiznání skutku, za nějž se  
             omlouvá)  


         b) jinou nepeněžitou formou 
             (např. samotným uznáním či soudním konstatováním zásahu do práva,  
             pachatelovým poskytnutím výhody, kupř. přednosti nebo příležitosti,  
             anebo výpomoci oběti) 


         (důvodnost zadostiučinění v penězích),13 a to:  
 
           a) značná míra snížení důstojnosti člověka 
           b) značná míra snížení vážnosti člověka ve společnosti 


           c) jiný důvod  
               [např. úmyslné zavinění pachatele, příjem, alespoň v hrubém odhadu, 
               nebo jiný obchodní či hospodářský prospěch pachatele ze zásahu, 
               ponížení oběti nebo zlehčení její újmy po uplatnění jejího práva  
               na nepeněžité zadostiučinění, odrazení pachatele (odrazující  
               prostředek)14 od hrozby opakování zásahu nebo od pokračování v něm 
               či od hrozby podobného skutku pachatele vůči oběti v budoucnu aj.] 


                                                 
13 § 13 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
  § 21 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
  § 40 odst. 1 písm. e) bod 2. též ve spojení s § 74, 78, 82, 86 a 94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), 
ve znění pozdějších předpisů. 
  § 80 odst. 6 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 
odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
  § 4 odst. 11 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
14 Čl. 41 (1) Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, přílohy Dohody o zřízení 
Světové obchodní organizace (WTO), vyhlášené pod č. 191/1995 Sb. 
  čl.  14 (2) Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, vyhlášené pod č. 
33/2002 Sb. m. s. 
  čl. 3 (2) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv 
duševního vlastnictví (Úř. věst. č. L 157, 30. 4. 2004). 
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2. Část znaková  


 


Hlediska přiměřenosti výše zadostiučinění v penězích  


 


2.     Závažnost vzniklé nemajetkové újmy15 


           a) žádná nebo zanedbatelná (bagatelní) 


           b) malá 


           c) velká (těžká), (značná) 
            
2.1    Objektivní způsobilost odčinění újmy dáním zadost v penězích a míra jeho  
         obtížnosti 


2.2    Objektivní hodnota újmou postiženého statku  
         (např. životní, rodinná, umělecká, vědecká, pracovní, politická, tržní aj.)  
         a její zřejmost 


2.3    Vědomí pachatele o objektivní hodnotě újmou postiženého statku 


2.4    Význam újmou postiženého statku pro oběť  
         (např. zvláštní obliba, podstatný význam pro konkrétní život oběti  
         nebo pro její zaměstnání či podnikání aj.) 
 
2.5    Vědomí pachatele o významu újmou postiženého statku pro oběť 


2.6    Vědomí pachatele o obvyklých následcích zásahu na straně oběti 


2.7    Vědomí pachatele o zvláštních následcích zásahu na straně oběti s ohledem  
          na její konkrétní osobní nebo majetkové poměry či její stav 


2.8    Způsob zásahu (vzniku nemajetkové újmy) 
         (např. zvlášť zavrženíhodný, zlovolný, záměrný, cílený, bolestivý, pobuřující, 
         urážlivý, výhružný, škodolibý, zákeřný, lstivý, zneužívající duševní poruchy  


                                                 
15 § 13 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
  § 21 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  ve znění 
pozdějších předpisů. 
  § 40 odst. 1 písm. e) bod 2. též ve spojení s § 74, 78, 82, 86 a 94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), 
ve znění pozdějších předpisů. 
   § 10 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení  a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
   § 31a odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 
  § 80 odst. 6 věta druhá zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 
odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
  § 4 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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         nebo jiné nemoci či nedospělosti, nezralosti, nemohoucnosti, nezkušenosti,  
         důvěry, lásky, odbornosti, pracovní, služební nebo jiné nadřízenosti, početní  
         převahy, hospodářského postavení vč. hospodářské závislosti nebo tržní síly,  
         hospodářské tísně, veřejné moci aj.) 
 
2.9    Rozsah újmy 


          a)    územní (např. místní, přeshraniční, mezinárodní, celosvětový aj.) 


          b)    časový [doba trvání zásahu a trvalost zachycení zásahu  
                  (např. v archivech nebo ve veřejných knihovnách přijímajících povinné  
                  výtisky periodického tisku nebo neperiodických publikací)] 


          c)    množstevní (např. počet rušebních předmětů aj.) 


          d)    jiný (např. jednorázovost, četnost či hromadnost zásahu, okruh  
                  obeznámených osob vč. uměleckých, vědeckých, politických 
                  či obchodních kruhů aj.) 
 
2.10   Míra zátěže oběti v poměru k běžnému životu nebo chodu věcí  
          (např. zásadní změna životní nebo profesní dráhy oběti) 
 
2.11   Trvání a šíře ohlasu nemajetkové újmy a jeho vliv na postavení a uplatnění  
         oběti 


 


3.      Okolnosti, za nichž došlo k zásahu do práva16 
 
3.1    Okolnosti na straně pachatele 


            a)    osoba pachatele a její osobní a majetkové poměry, jakož i její činnost 
                    souvisící se zásahem, a to ve vztahu k citelnosti zadostiučinění  
                    v penězích (citelnost výše)  


            b)    míra zavinění ve formě úmyslu přímého nebo nepřímého či nedbalosti  
                    vědomé nebo nevědomé 


                                                 
16 § 13 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 § 21 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  ve znění 
pozdějších předpisů. 
 § 40 odst. 1 písm. e) bod 2. též ve spojení s § 74, 78, 82, 86 a 94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), 
ve znění pozdějších předpisů. 
§ 10 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení  a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
 § 5 odst. 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na 
ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví).  
 § 31a odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 
§ 80 odst. 6 věta druhá zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 
odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
§ 4 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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            c)    pohnutka (motiv), (např. nenávist, nesnášenlivost) 


            d)    okolnosti právní (např. právní omyl pachatele) 


            e)    okolnosti skutkové 


                    ea)    okolnosti polehčující (např. ukončení zásahu po upozornění,  
                             odstranění následků, účinná lítost aj.) 


                    eb)    okolnosti přitěžující (např. pokračování ve skutku 
                              i přes upozornění nebo přes předběžné opatření soudu,  
                              plánovanost, spolčení, lstivost, obmyslnost, zneužití závislosti,  
                              nadřízenosti nebo tržní moci aj.) 
 
            f)    jiné okolnosti na straně pachatele  
                  [např. dobrá víra (nezaviněná nevědomost), výnosnost (rentabilita)  
                  zásahu, využití zásahu nebo jeho okolností vč. následků  
                  (např. v podobě pachatelova příběhu) za účelem zisku pachatele  
                  (komercionalizace zásahu pachatelem), vyhýbání se soukromoprávní 
                  odpovědnosti za protiprávní jednání nebo vymlouvání se] 
 
3.2 Okolnosti na straně oběti  
           [např. odpuštění skutku, újma též zaviněním oběti, lehkomyslnost,  
           vyzývavost, vybízení, ponoukání, provokace, zneužití tržní síly,  
           nadřízenosti nebo jiného postavení na úkor pachatele, svépomocné  
           nebo svémocné dání si zadost obětí na úkor zájmu pachatele a jeho podoba 
           a míra (např. inzercí placenou obětí), 
           (objektivní způsobilost vlastního zadostiučinění na úkor pachatele) aj.] 
 
3.3     Jiné okolnosti (další hospodářská a jiná hlediska) 


            a)    nežádoucí hospodářské důsledky včetně ztráty zisku oběti 


            b)    neoprávněné zisky pachatele 


            c)    jiná než hospodářská hlediska (např. morální újma oběti) 
 
3.4     Zvláštní konkrétní okolnosti nemajetkové újmy způsobené nesprávným  
          úředním postupem17  
 
             a)    celková délka řízení 


             b)    složitost řízení 


             c)    jednání oběti, kterým přispěla k průtahům v řízení 


             d)    využití dostupných prostředků způsobilých odstranit průtahy v řízení 
                    obětí 


                                                 
17 § 31a odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.  
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             e)    postup orgánů veřejné moci během řízení 


             f)    význam předmětu řízení pro oběť 


             g)    jiné zvláštní hledisko (např. průtahy řízení v jednom stupni nebo více  
                    stupních, pochybení oběti, postavení oběti, postavení pachatele,   
                    místní hospodářská situace18) 
 
3.5     Další hledisko přiměřenosti  
          (např. chování pachatele po zahájení soudního řízení o žalobě oběti ve věci  
          zásahu či po zahájení trestního stíhání aj.) 
 


 


3.6     Objektivní způsobilost výše přiměřeného zadostiučinění v penězích vyrovnat  
          zásahem (skutkem) porušenou rovnováhu v poměru mezi pachatelem 
          a obětí (způsobilost odčinit skutek dáním zadost), (způsobilost peněžitého  
          plnění být vnímáno jako dání zadost) 
 
3.7     Objektivní způsobilost výše přiměřeného zadostiučinění v penězích odradit 
          pachatele od hrozby opakování zásahu nebo od pokračování v něm  
          či od hrozby podobného skutku pachatele vůči oběti v budoucnu,  
          (odrazující způsobilost), (způsobilost peněžitého zadostiučinění být  
          vnímáno jako odrazující)   
 
3.8     Objektivní přiměřenost mezi skutkem pachatele a zatížením pachatele  
          zadostiučiňovacím břemenem (peněžitým závazkem), které má pachatel  
          nést 
 
3.9     Objektivní přiměřenost mezi citelností19 výše přiměřeného zadostiučinění  
          v penězích a majetkově či soutěžně jednoznačně likvidačním následkem  
          na straně pachatele 
 


 


3.10    Zvláštní případ nemajetkové újmy na životu nebo na zdraví:20 
 
           výše peněžité náhrady škody na životě pozůstalým (druhotným obětem)  
           po usmrceném (zemřelé prvotní oběti) nebo výše peněžité náhrady škody  
           na zdraví poškozenému (oběti),21 která byla škůdcem (pachatelem)  


                                                 
18 Bod I. procesního pokynu předsedy Evropského soudu pro lidská práva ze dne 28. března 2007, 
upravujícího podání žádosti o spravedlivé zadostiučinění.  
19 Citelnost výše peněžitého zadostiučinění může mít význam i jako generální prevence. 
20 § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
21 § 444 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhl. č. 
50/2003 Sb.  
Dále srov. zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle nějž stát podpůrně poskytne veřejnou  
dávku sociální povahy oběti trestné činnosti, pokud škoda na zdraví oběti nebo škoda pozůstalého 
v důsledku smrti oběti nebyla plně uhrazena škůdcem (pachatelem). 
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           zaplacena nebo kterou uznal zaplatit 
 


 


3.11    Celkové zhodnocení účelnosti a účinnosti výše zadostiučinění v penězích 


 


 


Hlediska nepřiměřenosti výše zadostiučinění v  penězích  


 


 


1.    Odveta (odplata)22 či pomsta (retribuce) oběti vůči pachateli 


                                                                                                                                                         
K cit. vyhl. č. 440/2001 Sb. poznamenejme, že tato administrativně-direktivní vyhláška ideově pramení 
v předchozím modelu řízení „socialistické společnosti“, vyznačujícím se politickou ideologií založenou na 
rovnostářství (nezaměňovaným za právní rovnost nebo za právní jistotu) a vedle toho založenou na 
ochranářství „socialistických organizací“; (srov. též starší vyhlášky č. 32/1965 Sb., č. 45/1964 Sb., č. 7/1962 
Sb. a č. 205/1958 Ú. l.). 
K používání cit. vyhl. č. 440/2001 Sb. připomeňme soudcovské právo posoudit použití podzákonného 
předpisu v konkrétní právní věci (čl. 95 odst. 1 Ústavy). Jedná se o soudcovské právo posoudit soulad cit. 
vyhl. č. 440/2001 Sb. se zákonem nebo mezinárodní smlouvou, např. s Úmluvou na ochranu lidských práv a 
důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), 
vyhlášenou pod č. 96/2001 Sb. m. s. Posoudí-li soudce, že cit. vyhl. č. 440/2001 Sb. sama o sobě sice není 
neústavní (a contr. postup podle čl. 95 odst. 2 Ústavy), avšak její použití v konkrétní věci by vedlo 
k nepřiměřenému právnímu závěru příčícímu se účelu obecného soukromého práva (§ 1 odst. 1 obč. zák.), a 
tudíž by vedlo k nespravedlivému rozhodnutí o subjektivním právu poškozeného, soudce vyhlášku 
nepoužije a rozhodne o výši škodní náhrady soudcovským uvážením podle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí dle okolností případu; tzn. jako by vyhláška nebyla.  
Pravidelná a zároveň ospravedlnitelná soudcovská nepoužívání cit. vyhl. č. 440/2001 Sb. by vyvolala 
zákonodárně politickou otázku o správnosti (účelnosti) této vyhlášky samé.  
22 Srov. ustanovení § 1, českého, původně československého, zákona č. 115/1946 Sb., o právnosti jednání 
souvisejících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků, vylučující bezprávnost určitých minulých jednání, 
k nímž došlo v době od 30. září 1938 do 28. října 1945, a jež, krom jiného, směřovala ke „spravedlivé 
odplatě“ za činy okupantů nebo jejich pomahačů, a to i tehdy, byla-li by takováto jednání podle platných 
předpisů trestná.  
Pochybnost o samotné právnosti tohoto zákona z 8. května 1946 se opírá přinejmenším o to, že se 
vztahuje též na minulé činy v poválečné době míru a již v době svobody, tzn. na činy „spravedlivé odplaty“ až 
do politického data, 28. října 1945, tj. i pět měsíců po druhé světové válce v době svobody. Doba 
nesvobody je přitom legálně, ovšem až následně po cit. zák. č. 115/1946 Sb., vymezena dobou sice od 30. 
září 1938, ale jen do 4. května 1945; viz § 8 odst. 3 zákona č. 195/1946 Sb., o použivatelnosti předpisů 
z doby nesvobody. Též viz úřední skončení doby nesvobody dnem 4. května 1945 dle § 1 vl. nař. č. 
31/1945 Sb., jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku, a 
to na základě zmocnění ústavním dekretem prezidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., 
o obnovení právního pořádku (roč. 5, č. 3). Dále viz účelové vymezení doby nesvobody od 30. září 1938 
do 4. května 1945 podle § 2 písm. a) zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o 
Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. K cit. zák. č. 115/1946 Sb. lze dodat, že 
nebyl uveden do souladu s Listinou základních práv a svobod do 31. prosince 1991; viz § 6 ústavního 
zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákona 
Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky. Tímto dnem proto pozbyla účinnosti 
ta ustanovení, která nejsou s Listinou v souladu. Právnost „spravedlivé odplaty“ přitom není v souladu 
přinejmenším s tím, že jen soud rozhoduje o vině a trestu, tedy i o „spravedlivé odplatě“ za zaviněné 
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2.    Šikana pachatele obětí nebo jiný nemrav oběti (výkon práva oběti  
       proti dobrým mravům) 


3.    Majetkově nebo soutěžně jednoznačně zničující (likvidační) následek  
       na straně pachatele (zákaz rdousícího efektu jdoucího až na majetkovou  
       nebo soutěžní podstatu) 


4.    Nadměrná finanční zátěž pachatele s ohledem na jeho osobní a majetkové  
       poměry a jeho objektivní schopnosti a možnosti  


5.    Způsob obživy oběti (způsob výdělečné činnosti oběti) 


6.    Peněžitý trest (soukromá pokuta) pachateli, (potrestání pachatele obětí), 
       (trestající zadostiučinění);23 srov. bod 7. 


                                                                                                                                                         
jednání. Přestože lze do jisté míry rozumět dobovým pohnutkám, které vedly k přijetí cit. zák. č. 116/1946 
Sb., nelze popřít dnešní neúčinnost jeho ustanovení, a to již v Československu od 1. ledna 1992.  
Vedle toho zůstává otevřenou otázkou „spravedlnost“ odplaty v konkrétním minulém případě, kterou lze 
chápat přinejmenším jako její „přiměřenost“, a to např. i z hlediska stavu krajní nouze. 
23 Srov. však odlišné právní pojetí punitive damages nebo exemplary damages čili odlišné pojetí trestajícího 
odškodnění, vedle compensatory damages neboli vyrovnávajícího odškodnění, v americké (USA), resp. britské 
soukromoprávní deliktní soustavě tort law. Nutno poznamenat, že soudy zde plní též jistou roli ve 
společenských přerozdělovacích procesech a soudci tím jsou i spolutvůrci státní hospodářské politiky, 
jejímž nástrojem je i trestající odškodnění za soukromoprávní delikt. 
Český zákon sice nic takového výslovně nezakazuje, ale se zřetelem na celkově odlišnou právní soustavu 
spíše vylučuje. Jedná se o věc nejen právní doktríny a judikatury, ale v neposledku též celého právního a 
hospodářského zřízení, jeho prvků a vazeb a soudcovské role ve společenském zřízení. Rozhodná přitom 
zůstává podstata a smysl přirozených lidských práv, občanských práv a obecného dobra, založených na 
přirozené nutnosti (přirozeném zákonu) vyrovnání; srov. též generální příkaz ústavní konformity výkladu a 
používání právních předpisů s Listinou základních práv a svobod (§ 1 odst. 1 ústavního zákona č. 23/1991 
Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění 
České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., přičemž tento 
ústavní zákon má právní sílu jen zákona dle čl. 112 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů). Významnou roli hraje i to, že o trestajícím zadostiučinění by bylo 
lze spravedlivě uvažovat jen u zaviněné nemajetkové újmy; srov. zlý úmysl. 
Zvláštní otázkou může být trestající zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou oběti výkonem 
veřejné moci, které by event. mohlo zahrnout i pokutu placenou orgánem veřejné moci oběti. A contrario 
pokuty placené orgánu veřejné moci. 
Přinejmenším po stránce psychologické a výchovné můžeme do jisté míry dospět k efektu až blízkému 
vyrovnacímu a zároveň též trestajícímu zadostiučinění i v určitých českých poměrech, a to přiznáním 
paušální výše náhrady škody, vydávaného bezdůvodného obohacení a přiměřené peněžitého zadostiučinění 
podle § 5 odst. 2 nebo 3 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně 
zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). 
Ve prospěch event. soukromoprávně pokutového (sankčního) navýšení kompenzačního přiměřeného 
peněžitého zadostiučinění by snad mohla obecně mluvit generální prevenční zákonná povinnost, 
stanovená soukromým právem (§ 415 obč. zák.), pokud by ovšem byla právně pojímána absolutně; nikoli 
jen v poměru mezi škůdcem a konkrétním poškozeným. 
Ke generální prevenci nemajetkových (i majetkových) újem se však v českém (ale i mnohdy jiném) právním a 
vůbec společenském prostředí běžně používají veřejnoprávní prostředky zahrnující soudní nebo správní 
trestání peněžitými tresty či pokutami, jejichž výnosy plynou nikoli obětem, nýbrž do veřejných rozpočtů. 
Srov. též účel trestu podle § 23 dříve platného českého, původně československého, trestního zákona č. 
140/1961 Sb., v posledně platném znění před rokem 2010. 
Dále srov. odrazující funkci zadostiučinění, ovšem ve vztahu k potencionálnímu chování téhož pachatele 
vůči téže oběti, jež prokazatelně hrozí v budoucnu; například ve vztahu k dokázané hrozbě opakování  
téhož nebo podobného zásahu, jímž může být připravované další vydání knihy coby téhož nebo podobného 
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7.    Odměna oběti navíc (i jen částečně) za její riziko, odvahu a úsilí v obecném   
       zájmu na řádných poměrech ve společnosti  
       [soukromoprávně trestní (sankční) peněžité navýšení vzájemně  
       vyrovnávajícího (osobně kompenzačního) zadostiučinění mezi pachatelem 
       a obětí o pokutu pachateli, placenou oběti] 
       [bezdůvodné obohacení (i jen částečně) oběti (obohaceného) na úkor  
       pachatele (ochuzeného) spočívající v peněžitém prospěchu oběti vyjadřujícím  
       výstražný (exemplární) postih pachatele (soukromou pokutu)24 v obecném  
       zájmu na obecném předcházení vzniku nemajetkových újem (generální  
       prevence)];25 srov. bod 6. 
 
8.    Obcházení účelu nebo obsahu zákona obětí, pokud jde o náhradu škody  
       na majetku včetně náhrady ušlého zisku (majetkovou újmu) nebo o vydání  
       bezdůvodného obohacení, a to výkonem práva na přiměřené zadostiučinění  
       v penězích za nemajetkovou újmu, nejde-li o stanovení paušální částky z více  
       právních důvodů26  


9.    Jiné hledisko nepřiměřenosti 


 
 


Hlediska přiměřenosti zadostiučinění peněžitého  i nepeněžitého  
(hlediska obou forem zadostiučinění souběžně)  


 
 


                                                                                                                                                         
rušebního předmětu. V tomto případě ale nejde o generální, nýbrž o individuální prevenci v poměru mezi 
pachatelem (ohrozitelem) a obětí. 
Zásadní právní pochybnost o správnosti též trestajícího soukromoprávního zadostiučinění, a to nejen 
v českých poměrech, se opírá o přirozenou nutnost vyrovnání narušených soukromých poměrů mezi 
pachatelem a jeho obětí, z čehož již trestající zadostiučinění vybočuje.  
24 Nicméně, soukromá pokuta je českému soukromému právu známa, a to ve zvláštním zákonném případě 
práva na vydání bezdůvodného obohacení v trestající výši dvojnásobku obvyklé odměny; viz § 40 odst. 4 in 
fine, též ve spojení s § 74, 78, 82, 86 a 94, jakož i § 100a odst. 1 a 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), 
ve znění pozdějších předpisů. Kromě vyrovnacího, a tedy i restitučního účelu vydání bezdůvodného obohacení 
je sledován též trestající účel spočívající v možném navýšení částky připadající na obvyklou odměnu na 
dvojnásobek (právo dvojnásobku). Ochuzený tak nejenže nemusí být krácen, nýbrž na vydaném 
bezdůvodném obohacení může i získat, a to i v obecném zájmu na řádném chodu společnosti. Mezi 
zákonodárné okolnosti, které k tomu vedly, patřila i nemožnost rozhodování o vydání bezdůvodného 
obohacení v adhezním řízení trestním. Proto se hledal jiný způsob právního posílení postavení oběti, aniž 
by se měnilo adhezní řízení trestní, k němuž by byl nutný meziresortní zákonodárně politický přístup. 
Autor má za to, že rozšíření adhezního řízení trestního mělo být tehdy provedeno, protože by to bylo ve 
prospěch slabší strany (oběti) i rozumného uspořádání věci. 
Československý autorský zákon platný v letech 1953 až 1965 [zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském 
(autorský zákon)] stanovil náhradové právo tak, že místo náhrady škody způsobené neoprávněným užitím 
díla bylo lze se domáhat náhrady až do výše dvojnásobku autorské odměny za takové užití díla, kdyby bylo 
oprávněné (§ 64 odst. 3). 
25 Srov. však supra. 
26 § 5 odst. 2 nebo 3 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně 
zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). 
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13. Okolnosti svědčící pro obě formy přiměřeného zadostiučinění souběžně 


 
14. Celkové zhodnocení účelnosti a účinnosti obou forem přiměřeného  
      zadostiučinění souběžně 


 
 


Jiné 


 
 
15.  Objektivní zjistitelnost výše nároku na přiměřené zadostiučinění v penězích  
       jen s nepoměrnými obtížemi nebo její nezjistitelnost vůbec27 


 
 


Závěr (právní názor)  


 


Na základě shora podaného metodického posouzení právní věci v jednotlivostech i 


v jejich souvislosti vyslovuji následující právní názor, jímž odpovídám na položenou 


právní otázku:  


 


 Přiměřeným (spravedlivým) zadostiučiněním ve výše popsané právní věci 


je:  


_____________________________________________________________________ 


alternativně: 


 Výše popsané zadostiučinění je / není přiměřené (spravedlivé), 


a to ve smyslu __________________________________________________________ 


 


 


D o l o ž k a 


 


Prohlašuji na svou odbornou a stavovskou čest, že k výše uvedenému právnímu 


názoru jsem dospěl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávislé na jiných 


                                                 
27 Právním následkem tohoto stavu je určení výše nároku na zadostiučinění v penězích soudem dle jeho 
úvahy (§ 136 o. s. ř.).     
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osobách, pouze na základě výše uvedených podkladů, hledisek, metod a právních norem 


vyplývajících z citovaných pramenů. 


Shora podaný závěr vyjadřuje právní názor posuzovatele, který je argumentačně 


podložen, jak je výše uvedeno. 


      Test přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu obsahující právní posouzení shora 


popsaných skutečností, jakož i právní názor z něho vyplývající, je předložen bez rozporů. 


      Tento test obsahuje (…) číslovaných a v jednu listinu spojených stran bez příloh. 


 


            


 


       Posuzovatel:  


 


 


 


V ________ dne _______                                   _______________________________              
 








PRŮVODCE 


SNÍMKY K PŘEDNÁŠKÁM  


Z PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 


 
 


Snímky z práva duševního vlastnictví jsou v různém rozsahu určeny k různým formám 


právnického nebo jiného vzdělávání.  


K usnadnění orientace podle druhů vzdělávání, skupin studentů nebo účastníků kursů 


slouží tento průvodce. 


 
 
 


A. Magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo,  


na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 


 
 


Základní snímky ke zkoušce z předmětu Právo duševního vlastnictví (MP505Zk) jsou 


následující: 


 


1. Právo duševního vlastnictví – obecná část 


 Celá sada, vyjma exkursu o přirozených právech  


2. Prosaditelnost práv 


  


3.   Právo zlepšovatelské 


             


      4.   Právo užitných vzorů 


             


      5.   Právo zaměstnaneckých, zakázkových a školních výtvorů 


             


 6.   Kolektivní správa majetkových práv 


  


     Ostatní snímky nebo jejich sady jsou pouze rozšiřující nad rámec tohoto kursu. 
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B. Magisterské studijní programy a bakalářské studijní programy různých 


oborů na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity 


 
 


Základní snímky ke zkoušce z předmětu Právo duševního vlastnictví (VB042) a 


ke kolokviu ze Semináře práva duševního vlastnictví (VV059) jsou následující: 


 


1. Právo duševního vlastnictví – obecná část 


 Celá sada, vyjma exkursu o přirozených právech  


2.   Právo zlepšovatelské 


             


      3.   Právo užitných vzorů 


               


      4.   Právo zaměstnaneckých, zakázkových a školních výtvorů 


              


      5.   Databázové právo 


              


 6.   Právo obchodního tajemství, důvěrných informací a know-how 


  


     Ostatní snímky nebo jejich sady jsou pouze rozšiřující nad rámec těchto kursů. 


 
 


 
C. Celoživotní vzdělávání, obor LL.M. in Corporate Law, 


 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity  


 
 


Základní snímky k písemné práci z modulu Právo duševního vlastnictví (LP403K) jsou 


následující: 


 
1.   Právo duševního vlastnictví – obecná část 


 Celá sada, vyjma exkursu o přirozených právech  


      2.   Právo zaměstnaneckých, zakázkových a školních výtvorů 
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3. Právo obchodního tajemství, důvěrných informací a know-how 


  


4. Prosaditelnost práv 


  


 
Ostatní snímky nebo jejich sady jsou pouze rozšiřující nad rámec tohoto kursu. 


 
 
 
 


D. Celoživotní vzdělávání, kurs Právo duševního vlastnictví, 


 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity  


 
 
Základní snímky k ukončení kursu jsou následující: 


 
1. Právo duševního vlastnictví – obecná část 


 Celá sada, vyjma exkursu o přirozených právech  


2. Další nebo jiná témata dle vyhlášeného zvláštního tematického zaměření 


konkrétního kursu 


 
Ostatní snímky nebo jejich sady jsou pouze rozšiřující nad rámec tohoto kursu. 


 
 


Poznámka o doplňkových textech 
 


Doplňkové texty, jako vzory, vědecké metody (testy) apod., jsou určeny k předmětu 


Cvičení z práva duševního vlastnictví (MV518K) v magisterském studijním programu 


Právo a právní věda, obor právo, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 


 


Pro další kursy jsou určeny dle zadání vyučujícího. 


 
 


Všeobecná poznámka 
 


Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. 


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. 
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PRÁVO DUŠEVNÍHO PRÁVO DUŠEVNÍHO 
VLASTNICTVÍVLASTNICTVÍVLASTNICTVÍVLASTNICTVÍ


PRÁVO UŽITNÝCH VZORŮPRÁVO UŽITNÝCH VZORŮ


Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 
a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


2


verze 1.1 (2007)verze 1.1 (2007)


© Ivo Telec, 2006 © Ivo Telec, 2006 
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TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1. vzorová práva, zásady ochrany, vzorová práva, zásady ochrany, 


mezinárodní organizace, zdroje právamezinárodní organizace, zdroje práva


4


2.2. technické řešení a jeho původce; technické řešení a jeho původce; 
podnikový užitný vzor; výlukypodnikový užitný vzor; výluky


3.3. přihlašovací a další správní řízenípřihlašovací a další správní řízení


5


1. ČÁST1. ČÁST


VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ


6







23.5.2011


2


7 8


VZOROVÁ PRÁVAVZOROVÁ PRÁVA


VzorVzor průmyslově využitelné výrobyprůmyslově využitelné výroby
např. vzor sériové výrobynapř. vzor sériové výroby


9


1.1. vzor užitnývzor užitný
(Gebrauchsmuster, utility model)(Gebrauchsmuster, utility model)


2.2. vzor průmyslovývzor průmyslový (vkusový)      (vkusový)      
(Geschmacksmuster, design)(Geschmacksmuster, design)


10


11


VÝZNAMVÝZNAM
ÚčelÚčel
absolutně absolutně (ex lege)(ex lege) výhradně (monopolně)výhradně (monopolně)
právně chránit méně významná technickáprávně chránit méně významná technická
řešení řešení erga omneserga omnes


12


PojemPojem
=  =  státem udělenéstátem udělené disponibilní monopolní disponibilní monopolní 


ochrannéochranné majetkové právo k výtvorumajetkové právo k výtvoru
„malý patent“ „malý patent“ 
druh nehmotného majetku druh nehmotného majetku 
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ZÁSADYZÁSADY


1.1. potencionální ubikvita technického řešenípotencionální ubikvita technického řešení
2.2. formálnost vzniku právaformálnost vzniku práva
3.3. formálnost ochrany právaformálnost ochrany práva


d č t h ád č t h á
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4.4. dočasnost ochrany právadočasnost ochrany práva
5.5. teritorialita (omezené územní působení) teritorialita (omezené územní působení) 


právní ochranyprávní ochrany
6.6. ochrana hospodářské investice ochrana hospodářské investice 


např. do průmyslového vývojenapř. do průmyslového vývoje


Z DĚJINZ DĚJIN


NěmeckoNěmecko
1876     zákon o vzorech a modelech1876     zákon o vzorech a modelech
1877     patentový zákon1877     patentový zákon


14


p ýp ý
1891     zákon o užitných vzorech1891     zákon o užitných vzorech


ČeskoslovenskoČeskoslovensko
1992     zákon o užitných vzorech   1992     zákon o užitných vzorech   


MEZINÁRODNÍ ORGANIZACEMEZINÁRODNÍ ORGANIZACE


1.1. Světová organizace duševního Světová organizace duševního 
vlastnictví v Ženevěvlastnictví v Ženevě


2.2. Unie na ochranu průmyslového Unie na ochranu průmyslového 
vlastnictvívlastnictví


15


vlastnictvívlastnictví
3.3. Mezinárodní unie pro patentovou Mezinárodní unie pro patentovou 


spoluprácispolupráci
4.4. Zvláštní unie podle Štrasburské dohody Zvláštní unie podle Štrasburské dohody 


o mezinárodním patentovém tříděnío mezinárodním patentovém třídění


ZDROJE PRÁVAZDROJE PRÁVA


1.1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 
ze dne 20. března 1883, ve znění revizí ze dne 20. března 1883, ve znění revizí (č. 64/75 Sb., (č. 64/75 Sb., 
ve znění pod č. 81/85 Sb.) ve znění pod č. 81/85 Sb.) 


22 Úmluva o zřízení Světové organizace duševníhoÚmluva o zřízení Světové organizace duševního


16


2.2. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního Úmluva o zřízení Světové organizace duševního 
vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14. vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14. 
července 1967 července 1967 (č. 69/75 Sb., ve znění pod č. 80/85 Sb.)(č. 69/75 Sb., ve znění pod č. 80/85 Sb.)


3.3. Smlouva o patentové spolupráci Smlouva o patentové spolupráci (č. 269/91 Sb.)(č. 269/91 Sb.)


4.4. Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém 
třídění ze dne 24. března 1971 (třídění ze dne 24. března 1971 (č. 110/78 Sb.)č. 110/78 Sb.)


5.5. čl. 34/1 LZPSčl. 34/1 LZPS


6.6. zák. č. 478/92 Sb., o užitných vzorech,zák. č. 478/92 Sb., o užitných vzorech,


7.7. vyhl. č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezůvyhl. č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů


17


7.7. vyhl. č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů vyhl. č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů 
a průmyslových vzorůa průmyslových vzorů


8.8. instr. FÚV čj.: 10/757/1992 z 22. 10. 1002, kterou se instr. FÚV čj.: 10/757/1992 z 22. 10. 1002, kterou se 


stanoví jednotná forma a požadavky na přihlášky stanoví jednotná forma a požadavky na přihlášky 


užitného vzoru, zveř. v částce 11/92 Věst. FÚVužitného vzoru, zveř. v částce 11/92 Věst. FÚV


FOTOFOTO
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2. ČÁST2. ČÁST


TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 


AA


19


AA


JEHO PŮVODCEJEHO PŮVODCE


TECHNICKÁ MYŠLENKATECHNICKÁ MYŠLENKA
Předobraz Předobraz 


nápad (vnuknutí, intuice)nápad (vnuknutí, intuice)


20


technická myšlenkatechnická myšlenka


technické řešení (výtvor)technické řešení (výtvor)


patent nebo užitný vzor patent nebo užitný vzor 


TECHNICKÁ ŘEŠENÍTECHNICKÁ ŘEŠENÍ


Absolutně Absolutně 
chránitelnáchránitelná


Absolutně Absolutně 
nechránitelnánechránitelná


21


1.1. patentem na vynálezpatentem na vynález


2.2. užitným vzorem užitným vzorem 
na jiné technickéna jiné technické
řešenířešení


1.1. nenepatentovatelný patentovatelný 
vynálezvynález


2.2. vzorově vzorově 
nenechránitelné řešeníchránitelné řešení


PŘEDMĚTPŘEDMĚT


Nehmotný technický výtvorNehmotný technický výtvor:: řešenířešení
např. chemické složení pěny do koupelenapř. chemické složení pěny do koupele


22


a.a. jednojedno technické řešenítechnické řešení
b.b. skupinaskupina technických řešení navzájem technických řešení navzájem 


spojených tak, že uskutečňují spojených tak, že uskutečňují jedinou jedinou 
technickou technickou myšlenkumyšlenku


NapřNapř.:.:


tělesné, prostorové uspořádání, struktura, tělesné, prostorové uspořádání, struktura, 


h i či k fih i či k fi


23


mechanismus či konfiguracemechanismus či konfigurace


postupy, látkypostupy, látky


NÁZEVNÁZEV
Zápisný údajZápisný údaj


VěcnéVěcné (technické) (technické) předurčení názvu  předurčení názvu  
technickým řešenímtechnickým řešením


24


ýý
např. „PALIVO NA BÁZI ROSTLINNÝCH   např. „PALIVO NA BÁZI ROSTLINNÝCH   
MATERIÁLŮ“MATERIÁLŮ“


Ochrana před nekalou soutěží  Ochrana před nekalou soutěží  
klamavým názvem klamavým názvem užitného vzoruužitného vzoru
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POJMOVÉ ZNAKYPOJMOVÉ ZNAKY
1.1. novost světová absolutnínovost světová absolutní


stav techniky  =  vše, co bylo stav techniky  =  vše, co bylo zveřejněnozveřejněno
před podáním přihlášky   před podáním přihlášky   dobrodiní   dobrodiní   


25


2.2. přesah rámce pouhé odborné dovednostipřesah rámce pouhé odborné dovednosti
např. přesah pouhé záměny materiálunapř. přesah pouhé záměny materiálu


výtvorvýtvor
„vyšší“„vyšší“ úroveňúroveň patentovatelnéhopatentovatelného výsledkuvýsledku
vynálezecké činnostivynálezecké činnosti


3.3. průmyslová využitelnostprůmyslová využitelnost


=   opakovaná využitelnost v hospodářské    =   opakovaná využitelnost v hospodářské    
činnostičinnosti


26


činnosti činnosti 
např. sériovou výrobou přístroje;např. sériovou výrobou přístroje;
srv. „vzor“ a „užitnost“srv. „vzor“ a „užitnost“


PŘÍPADPŘÍPAD
PODNIKOVÉ DOKUMENTACEPODNIKOVÉ DOKUMENTACE


Podniková dokumentace a prospekty jsou na závadu Podniková dokumentace a prospekty jsou na závadu 
novosti užitného vzoru jen tehdy,novosti užitného vzoru jen tehdy,
jestliže se o nich prokáže že byly před prioritou přihláškyjestliže se o nich prokáže že byly před prioritou přihlášky


27


jestliže se o nich prokáže, že byly před prioritou přihlášky jestliže se o nich prokáže, že byly před prioritou přihlášky 
přístupné neomezenému okruhu osob.přístupné neomezenému okruhu osob.


Jakl 183.Jakl 183.


VÝLUKY   VÝLUKY   
1.1. objevy, vědecké teorie a matematické metodyobjevy, vědecké teorie a matematické metody
2.2. pouhé vnější úpravy výrobkůpouhé vnější úpravy výrobků, , 


průmyslové vzoryprůmyslové vzory
3.3. plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní 


činnostičinnosti


28


4.4. programy počítačůprogramy počítačů,  ,  právo autorsképrávo autorské
5.5. pouhé uvedení informacepouhé uvedení informace
6.6. odrůdy rostlinodrůdy rostlin,  ,  právo odrůdové,právo odrůdové,


a plemena zvířata plemena zvířat
7.7. biologické reproduktivní materiálybiologické reproduktivní materiály, , 


patentypatenty
8.8. způsoby výrobyzpůsoby výroby,  ,  patenty,patenty,


nebo způsoby pracovní činnostinebo způsoby pracovní činnosti


PODNIKOVÝ UŽITNÝ VZORPODNIKOVÝ UŽITNÝ VZOR
Trvalý status podnikového užitného vzoruTrvalý status podnikového užitného vzoru
např. konstrukční řešení konstruktéranapř. konstrukční řešení konstruktéra
dle pracovního závazku dle pracovního závazku 


29


Dispozitivní legální přechod majetkovéhoDispozitivní legální přechod majetkového
práva na užitný vzor na  zaměstnavatelepráva na užitný vzor na  zaměstnavatele


Vyrozumívací a předávací povinnostVyrozumívací a předávací povinnost
původce původce vůči zaměstnavatelivůči zaměstnavateli


posouzení řešení zaměstnavatelemposouzení řešení zaměstnavatelem


2 měsíce   2 měsíce   na uplatnění na uplatnění 
zaměstnavatelova práva na vzor vůči zaměstnavatelova práva na vzor vůči 
původcipůvodci (zaměstnanci)(zaměstnanci)


ět ý ř h dět ý ř h d ( )( )


30


zpětný přechodzpětný přechod (recesse)(recesse)
právapráva na vzor na na vzor na původcepůvodce


Zákonná povinnost mlčenlivosti Zákonná povinnost mlčenlivosti obou obou 
stran o řešení v této době     stran o řešení v této době     
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Právo původce na přiměřenou odměnuPrávo původce na přiměřenou odměnu
při zaměstnavatelově uplatnění právapři zaměstnavatelově uplatnění práva
na vzor                                                        na vzor                                                        €€ ☺☺


Uka atelé přiměřenosti odměnUka atelé přiměřenosti odměn


31


Ukazatelé přiměřenosti odměnyUkazatelé přiměřenosti odměny::
a.a. technický a hospodářský význam řešenítechnický a hospodářský význam řešení
b.b. přínos z možného využití nebo jinéhopřínos z možného využití nebo jiného


uplatněníuplatnění
c.c. materiální podíl zaměstnavatelemateriální podíl zaměstnavatele
d.d. rozsah pracovních úkolů (zadání) původcerozsah pracovních úkolů (zadání) původce


Právo původce na dodatečné Právo původce na dodatečné 
vypořádání                                         vypořádání                                         €€ ☺☺


j ý ěj ý ě


32


zjevný nepoměrzjevný nepoměr::
již vyplacená odměna  již vyplacená odměna  pozdější přínos pozdější přínos 


ZdaňovánoZdaňováno jako příjem z průmyslového jako příjem z průmyslového 
aj. duševního vlastnictvíaj. duševního vlastnictví


PŮVODCEPŮVODCE
Tvůrce technického řešeníTvůrce technického řešení =  pouze člověk=  pouze člověk
technické řešitelství vlastní tvorboutechnické řešitelství vlastní tvorbou
=   =   osobní stavosobní stav (civilní status) s právním (civilní status) s právním 


důsledkemdůsledkem


33


Majetkové právo na ochranu řešení užitným Majetkové právo na ochranu řešení užitným 
vzoremvzorem


1.1. původcepůvodce
2.2. právní nástupce, právní nástupce, např. dědic aj. nabyvatelnapř. dědic aj. nabyvatel
3.3. namísto původce zaměstnavatel, jestliže namísto původce zaměstnavatel, jestliže 


uplatnil své právo na podnikový užitný vzor uplatnil své právo na podnikový užitný vzor 
vůči zaměstnanému původcivůči zaměstnanému původci


OSOBNOSTNÍ PRÁVO PŮVODCEOSOBNOSTNÍ PRÁVO PŮVODCE


Právo na původcovstvíPrávo na původcovství
1.1. právo osobovat si původcovstvíprávo osobovat si původcovství
2.2. právo na označení původcovstvíprávo na označení původcovství


34


zápis původcezápis původce v rejstříku užitných vzorův rejstříku užitných vzorů


Právo zveřejnit technické řešeníPrávo zveřejnit technické řešení
zaměstnavatel, jestliže uplatnil právo zaměstnavatel, jestliže uplatnil právo 
na podnikový užitný vzor vůčina podnikový užitný vzor vůči
zaměstnanému původci zaměstnanému původci 


SROVNÁNÍ SROVNÁNÍ 
PatentPatent


1.1. větší technická hodnotavětší technická hodnota
2.2. větší hospodářský významvětší hospodářský význam
3.3. delší doba ochranydelší doba ochrany
4.4. jistota trvání po věcném jistota trvání po věcném 


průzkumu přihláškyprůzkumu přihlášky


Užitný vzorUžitný vzor
1.1. menší technická hodnota menší technická hodnota 
2.2. menší hospodářský význammenší hospodářský význam
3.3. kratší doba ochranykratší doba ochrany
4.4. nejistota trvání bez věcného nejistota trvání bez věcného 


průzkumu přihláškyprůzkumu přihlášky


35


průzkumu přihláškyprůzkumu přihlášky
5.5. pomalejší udělenípomalejší udělení
6.6. dražšídražší
7.7. složitější udělovací řízenísložitější udělovací řízení
8.8. světový rozsah mezinárodní světový rozsah mezinárodní 


ochranyochrany
9.9. lze na výrobní postupy lze na výrobní postupy 


a biologické reprodukční a biologické reprodukční 
materiálymateriály


průzkumu přihláškyprůzkumu přihlášky
5.5. rychlejší zápisrychlejší zápis
6.6. levnějšílevnější
7.7. jednodušší zápisné řízeníjednodušší zápisné řízení
8.8. menší rozsah mezinárodní  menší rozsah mezinárodní  


ochranyochrany
9.9. nelze na výrobní postupynelze na výrobní postupy


a biologické reprodukční a biologické reprodukční 
materiály materiály 


snadno, rychle, levně    snadno, rychle, levně    ☺☺


36


méně právně jistě      méně právně jistě      
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OBCHODYOBCHODY


LicenčníLicenční
Převodní (zcizovací)Převodní (zcizovací)


37


ZástavníZástavní


Leasingové aj.Leasingové aj.


FOTOFOTO


38


3. ČÁST3. ČÁST


PŘIHLAŠOVACÍ PŘIHLAŠOVACÍ 


AA


39


AA


DALŠÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍDALŠÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ


DRUHY SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍDRUHY SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ
Správní úřadSprávní úřad: ÚPV              : ÚPV              zák. o užit. vz., podpůrně spr. ř.zák. o užit. vz., podpůrně spr. ř.


NespornéNesporné
1.1. přihlašovacípřihlašovací
2.2. změnovézměnové


č íč í


40


3.3. určovacíurčovací
4.4. odnímací na podkladě rozsudku o určení práva odnímací na podkladě rozsudku o určení práva 


na užitný vzorna užitný vzor
5.5. poplatkovépoplatkové
6.6. opravné (rozkladové); předseda ÚPVopravné (rozkladové); předseda ÚPV


SpornéSporné
1.1. výmazovévýmazové


PŘIHLAŠOVACÍ ŘÍZENÍ:  PŘIHLAŠOVACÍ ŘÍZENÍ:  
ZÁPISNÉ PŘEKÁŽKYZÁPISNÉ PŘEKÁŽKY


Absolutní zápisné překážkyAbsolutní zápisné překážky
1.1. rozpor s obecnými zájmy:rozpor s obecnými zájmy:


41


i.i. zásady lidskosti, zásady lidskosti, např. technické řešení např. technické řešení 
mučícího přístrojemučícího přístroje


ii.ii. zásady veřejné morálkyzásady veřejné morálky
iii.iii. jiné obecné zájmyjiné obecné zájmy


PŘIHLÁŠKAPŘIHLÁŠKA
VýznamVýznam::
podáním zahájeno přihlašovací správní řízenípodáním zahájeno přihlašovací správní řízení


Písemná jednotná formaPísemná jednotná forma


42


Úpravy a změny v rámci původního podání Úpravy a změny v rámci původního podání 


Rozdělení přihlášky   Rozdělení přihlášky   vyloučené přihláškyvyloučené přihlášky


Právo odložení zápisu Právo odložení zápisu max. do 15 měsíců od podánímax. do 15 měsíců od podání
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43 44
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47 48
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49 50


51 52


53


PRÁVO PŘEDNOSTIPRÁVO PŘEDNOSTI
Přednost Přednost (priorita)(priorita)


den podání přihlášky; den podání přihlášky; 
možná nezávislá možná nezávislá shodnáshodná technická řešenítechnická řešení


54


Unijní přednostUnijní přednost
právo přednosti podáním přihlášky v 1 státu právo přednosti podáním přihlášky v 1 státu 
Unie na ochranu průmyslového vlastnictvíUnie na ochranu průmyslového vlastnictví
s právními důsledky přednosti v každém unijním s právními důsledky přednosti v každém unijním 
státustátu
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PŘEDUVEŘEJNĚNÍ  PŘEDUVEŘEJNĚNÍ  
Předčasné Předčasné 
zveřejnění zveřejnění 
technického řešení technického řešení ☺☺
6 měs. před podáním 6 měs. před podáním 


Předčasné Předčasné 
zveřejnění zveřejnění 
vynálezu  vynálezu  
kdykoli  kdykoli  


55


přihláškypřihlášky
není součástínení součástí


stavu techniky bránícístavu techniky bránící
novostinovosti


dobrodiní zápisu dobrodiní zápisu 
☺☺


je součástíje součástí stavu  stavu  
techniky bránící techniky bránící 
novosti   novosti   
zamítnutí zamítnutí 
přihlášky    přihlášky    


ZÁPISNÉ ŘÍZENÍZÁPISNÉ ŘÍZENÍ
Pouze formální posouzeníPouze formální posouzení přihlášky    přihlášky    ☺☺


věcný průzkum novosti věcný průzkum novosti aa úrovně úrovně 
tvůrčí činnostitvůrčí činnosti srv udělovací řízenísrv udělovací řízení


56


tvůrčí činnostitvůrčí činnosti, , srv. udělovací řízenísrv. udělovací řízení
patentové patentové 


věcné posouzenívěcné posouzení užitného vzoruužitného vzoru až v event.až v event.
řízení výmazovém   řízení výmazovém   


VZNIK OCHRANYVZNIK OCHRANY
Právotvorná skutečnostPrávotvorná skutečnost


=   veřejnoprávní zápis do rejstříku=   veřejnoprávní zápis do rejstříku


osvědčeníosvědčení o zápisuo zápisu


57


osvědčeníosvědčení o zápisuo zápisu
úřední úřední oznámení oznámení o zápisu ve Věst.o zápisu ve Věst.
ÚPVÚPV
úřední úřední zveřejněnízveřejnění popisu technickéhopopisu technického
řešení a nároků na ochranuřešení a nároků na ochranu


REJSTŘÍK UŽITNÝCH VZORŮREJSTŘÍK UŽITNÝCH VZORŮ


Veřejný seznamVeřejný seznam (veřejná kniha) (veřejná kniha) 
veřejnoprávní povahyveřejnoprávní povahy


b h h d é úd j řihlášká hb h h d é úd j řihlášká h


58


obsahem rozhodné údaje o přihláškách obsahem rozhodné údaje o přihláškách 
a o zapsaných užitných vzorecha o zapsaných užitných vzorech


Věstník Úřadu průmyslového Věstník Úřadu průmyslového 
vlastnictvívlastnictví


59 60
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ÚČINKY VZORUÚČINKY VZORU
Vlastníkovo právo na souhlasVlastníkovo právo na souhlas (licenci) (licenci) 
k využívání a k využívání a právo převéstprávo převést vzorvzor


SouhlasSouhlas vlastníka k:vlastníka k:


63


SouhlasSouhlas vlastníka k:vlastníka k:
1.1. výrobě výrobě 
2.2. uvádění do oběhuuvádění do oběhu
3.3. upotřebeníupotřebení


při při hospodářskéhospodářské činnostičinnosti


ÚčinkyÚčinky užitného vzoru užitného vzoru nepůsobí nepůsobí na:na:


1.1. zkoušení při hospodářské činnostizkoušení při hospodářské činnosti


64


2.2. výrobu nebo upotřebení výrobu nebo upotřebení 
mimomimo hospodářskou činnosthospodářskou činnost
např. pro osobní potřebu např. pro osobní potřebu 


OMEZENÁ DOBA PLATNOSTIOMEZENÁ DOBA PLATNOSTI


4 roky od práva přednosti4 roky od práva přednosti
na žádost prodlužitelné až 2x vždy o 3na žádost prodlužitelné až 2x vždy o 3
rokyroky


65


=    =    max. 10 letmax. 10 let od práva přednostiod práva přednosti
zánik ochranyzánik ochrany uplynutím dobyuplynutím doby


+    +    zánik ochranyzánik ochrany kdykoli písemnýmkdykoli písemným
prohlášenímprohlášením o vzdání se vzoruo vzdání se vzoru


PRÁVO PRÁVO 
PŘEDCHOZÍHO UŽIVATELEPŘEDCHOZÍHO UŽIVATELE


PovahaPovaha
nepřevoditelnénepřevoditelné právo vylučující účinky užitného právo vylučující účinky užitného 
vzoru vůči soběvzoru vůči sobě
Nezávislý předchozí uživatelNezávislý předchozí uživatel


66


ý pý p
Hmotněprávní nárokHmotněprávní nárok na uznání právana uznání práva


dohoda dohoda vlastníka a předchozího uživatele vlastníka a předchozího uživatele 
oo uznání právauznání práva předchozího uživatelepředchozího uživatele


žaloba na uznání právažaloba na uznání práva
určovací žaloba s prokázánímurčovací žaloba s prokázáním
naléhavého právního zájmunaléhavého právního zájmu
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VZOR UZNÁNÍ PRÁVA VZOR UZNÁNÍ PRÁVA 
PŘEDCHOZÍHO UŽIVATELEPŘEDCHOZÍHO UŽIVATELE


(…), (…), 
jako majitel užitného vzoru s názvem …,jako majitel užitného vzoru s názvem …,


éh d č ( ) j řík ži ý h ůéh d č ( ) j řík ži ý h ů


67


zapsaného pod č. (…) v rejstříku užitných vzorů,zapsaného pod č. (…) v rejstříku užitných vzorů,
vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví, vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví, 


uznávám právo (…), uznávám právo (…), 
jako předchozího uživatele technického řešení,jako předchozího uživatele technického řešení,


které je chráněno tímto užitným vzorem.které je chráněno tímto užitným vzorem.


ZMĚNA PATENTOVÉ ZMĚNA PATENTOVÉ 
PŘIHLÁŠKY NA VZOROVOUPŘIHLÁŠKY NA VZOROVOU


Možný souběh patentu a užitnéhoMožný souběh patentu a užitného
vzoruvzoru na na stejnéstejné technické řešenítechnické řešení


68


Možné odbočeníMožné odbočení z patentového řízení z patentového řízení 
na užitně vzorové, na užitně vzorové, např. při hrozbě např. při hrozbě 
zamítnutí vynálezu k patentování, zamítnutí vynálezu k patentování, 
kupř. u vlastního předuveřejnění vynálezukupř. u vlastního předuveřejnění vynálezu


přiznání data podánípřiznání data podání


SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍSPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ


PrvostupňovéPrvostupňové rozhodnutí ÚPV rozhodnutí ÚPV 


DruhostupňovéDruhostupňové rozkladové rozhodnutírozkladové rozhodnutí


69


DruhostupňovéDruhostupňové rozkladové rozhodnutí rozkladové rozhodnutí 
předsedy ÚPV (opravné)předsedy ÚPV (opravné)


SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍSPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ


Žaloba ve správním soudnictvíŽaloba ve správním soudnictví
k MS v Praze k MS v Praze 
proti rozkladovému rozhodnutí předsedyproti rozkladovému rozhodnutí předsedy


70


proti rozkladovému rozhodnutí předsedyproti rozkladovému rozhodnutí předsedy
ÚPV v PrazeÚPV v Praze


Kasační stížnostKasační stížnost k NSS v Brněk NSS v Brně


OCHRANA LIDSKÝCH PRÁVOCHRANA LIDSKÝCH PRÁV


Ústavní stížnostÚstavní stížnost k ÚS v Brněk ÚS v Brně


71


Stížnost Stížnost k ESLP ve Štrasburkuk ESLP ve Štrasburku


PŘEDVÍDATELNOST PŘEDVÍDATELNOST 
ROZHODOVÁNÍROZHODOVÁNÍ


Úřední zveřejňování rozhodnutíÚřední zveřejňování rozhodnutí


Věstník ÚPV: pouze rozhodnutí zásadníVěstník ÚPV: pouze rozhodnutí zásadní


72


Věstník ÚPV:  pouze rozhodnutí zásadníVěstník ÚPV:  pouze rozhodnutí zásadní
povahy povahy 


Soukromé sbírkySoukromé sbírky (Jakl)(Jakl)
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URČOVACÍ ŘÍZENÍURČOVACÍ ŘÍZENÍ
PředmětPředmět
určení, zda určité technické řešení určení, zda určité technické řešení spadáspadá
do do rozsahurozsahu technického řešení chráněnéhotechnického řešení chráněného
určitým užitným vzorem určitým užitným vzorem 


73


ý ýý ý
odborné správní uváženíodborné správní uvážení


Správní rozhodnutí ÚPVSprávní rozhodnutí ÚPV
určovací žaloba souduurčovací žaloba soudu, komu přísluší , komu přísluší právoprávo
na ochranu užitným vzoremna ochranu užitným vzorem při prokázání    při prokázání    
naléhavého právního zájmu na takovém naléhavého právního zájmu na takovém 
soudním určení soudním určení 


VÝMAZVÝMAZ
DruhyDruhy


a.a. úplný              úplný              smyšlenka, že nebyl zapsánsmyšlenka, že nebyl zapsán
b.b. částečnýčástečný


d bě l t ti hd bě l t ti h


74


i.i. v době platnosti ochranyv době platnosti ochrany
ii.ii. po zániku ochranypo zániku ochrany


NavrhovatelNavrhovatel
a.a. kdokoli v době platnostikdokoli v době platnosti
b.b. právní zájemce po zánikuprávní zájemce po zániku


VÝMAZOVÉ ŘÍZENÍVÝMAZOVÉ ŘÍZENÍ
Písemný návrh na výmazPísemný návrh na výmaz
výmazový důvod (věcné odůvodnění) výmazový důvod (věcné odůvodnění) 
a důkazya důkazy


75


Taxativní výmazové důvodyTaxativní výmazové důvody
1.1. nezpůsobilost k ochraněnezpůsobilost k ochraně
2.2. přednost staršího práva patentového přednost staršího práva patentového 


nebo užitně vzorovéhonebo užitně vzorového
3.3. předmět nad rámec původní přihláškypředmět nad rámec původní přihlášky


Právo majitele vyjádřit sePrávo majitele vyjádřit se
nevyjádření   nevyjádření   výmazvýmaz
vyjádření       vyjádření       rozhodnutí o návrhurozhodnutí o návrhu


76


Správní poplatek za výmazové řízeníSprávní poplatek za výmazové řízení
poplatníkem, kdo neměl úspěch v řízenípoplatníkem, kdo neměl úspěch v řízení


SPRÁVNÍ POPLATKYSPRÁVNÍ POPLATKY


Přijetí přihlášky užitného vzoru  Přijetí přihlášky užitného vzoru  1 0001 000 KčKč
Přijetí žádosti o určení, zda technické Přijetí žádosti o určení, zda technické 
řešení spadá do rozsahu zapsaného řešení spadá do rozsahu zapsaného 


žit éhžit éh 5 0005 000 KčKč


77


užitného  vzoru   užitného  vzoru   5 0005 000 KčKč
Přijetí návrh na výmaz   Přijetí návrh na výmaz   2 0002 000 KčKč
Přijetí žádosti o každé prodloužení Přijetí žádosti o každé prodloužení 
platnosti zápisu   platnosti zápisu   6 0006 000 KčKč


z. č. 634/04 Sb., o spr. popl.z. č. 634/04 Sb., o spr. popl.


ODNĚTÍ VZOROVÉ OCHRANYODNĚTÍ VZOROVÉ OCHRANY


Na návrhNa návrh dle soudu oprávněného dle soudu oprávněného 
původce nebo právního nástupcepůvodce nebo právního nástupce


78


rozhodnutí soudu o nepříslušení právarozhodnutí soudu o nepříslušení práva
původci nebo právnímu nástupcipůvodci nebo právnímu nástupci
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PRÁVO DUŠEVNÍHO 
VLASTNICTVÍ


PRÁVO OBCHODNÍHO PRÁVO OBCHODNÍHO 
TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÝCHTAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÝCH
INFORMACÍ A KNOWINFORMACÍ A KNOW--HOWHOW


Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 
a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.
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verze 1.8 (2010)verze 1.8 (2010)


© Ivo Telec, 2007© Ivo Telec, 2007


TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1. právo obchodního tajemstvíprávo obchodního tajemství


2.2. právo důvěrných informacíprávo důvěrných informací


3


2.2. právo důvěrných informacíprávo důvěrných informací


3.3. právo knowprávo know--howhow


4.4. konkurenční doložkykonkurenční doložky


1. ČÁST1. ČÁST


PRÁVO PRÁVO 


OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍOBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ


4


OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍOBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ


5 6







2


7


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Recept na Recept na CocaCoca--ColuColu


8


1.1. listy kokylisty koky
2.2. kolové ořechykolové ořechy
3.3. cukrový sirup (dnes kukuřičný sirup s vysokým cukrový sirup (dnes kukuřičný sirup s vysokým 


obsahem fruktózy)obsahem fruktózy)


9


y)y)
4.4. kombinace sedmi tajných „přírodních chutí“kombinace sedmi tajných „přírodních chutí“
původně i kokainpůvodně i kokain


lékárník lékárník John PembertonJohn Pemberton
rukopis účetního rukopis účetního Franka RobinsonaFranka Robinsona


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Nastrčený zákazníkNastrčený zákazník


Obchodní společnost vyrábějící levné Obchodní společnost vyrábějící levné 
plynovodní výrobky nastrčila svého plynovodní výrobky nastrčila svého 
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zaměstnance, aby od úspěšnějšího zaměstnance, aby od úspěšnějšího 
konkurenta nenápadně získal, coby konkurenta nenápadně získal, coby 
zákazník, údaje o připravované inovaci zákazník, údaje o připravované inovaci 
jeho značkového zboží.jeho značkového zboží.


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Zlovolný manažerZlovolný manažer


Vedoucí manažer mezinárodně činné Vedoucí manažer mezinárodně činné 
obchodní společnosti prodal konkurenci obchodní společnosti prodal konkurenci 
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p pp p
kopie zápisů z porad obchodního vedení, kopie zápisů z porad obchodního vedení, 
obsahující rozpis zavádění nového obsahující rozpis zavádění nového 
podnikatelského plánu a rozbor jeho podnikatelského plánu a rozbor jeho 
strategie.strategie.


DRUHY TAJEMSTVÍDRUHY TAJEMSTVÍ
SoukromoprávníSoukromoprávní


1.1. obchodní tajemství                       obchodní tajemství                       ((§§17 17 –– 20 obch. z.)20 obch. z.)


2.2. výrobní tajemství                              výrobní tajemství                              (např. punc. z.)(např. punc. z.)


3.3. osobní tajemství                               osobní tajemství                               ((§§ 11 11 –– 16 o. z.)16 o. z.)


12


Veřejnoprávní                                                Veřejnoprávní                                                
1.1. zákonem utajované informace       zákonem utajované informace       (z. č. 412/05 Sb.)(z. č. 412/05 Sb.)


2.2. zákonné povinnosti mlčenlivostizákonné povinnosti mlčenlivosti
např. advokáta, lékaře, banky (bankovnínapř. advokáta, lékaře, banky (bankovní
tajemství), církve (zpovědní tajemství) aj.tajemství), církve (zpovědní tajemství) aj.







3


Dohoda o vzájemném zabezpečení utajení Dohoda o vzájemném zabezpečení utajení 


vynálezů týkajících se obrany, na něž byla vynálezů týkajících se obrany, na něž byla 


dá žád t děl í t t (1960)dá žád t děl í t t (1960)
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podána žádost o udělení patentu (1960)podána žádost o udělení patentu (1960)


(č. 17/03 Sb. m. s.)(č. 17/03 Sb. m. s.)


Z DĚJIN A ZAHRANIČÍZ DĚJIN A ZAHRANIČÍ
USAUSA
Vickery v. Welch  Vickery v. Welch  (1837)(1837)
vzorový vzorový The Uniform Trade Secrets Act The Uniform Trade Secrets Act 
(1979, 1985)(1979, 1985)
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( 9 9, 985)( 9 9, 985)
státní zákony unijních státůstátní zákony unijních států


Economic Espionage Act (1996)Economic Espionage Act (1996)


AnglieAnglie


Morison v. MoatMorison v. Moat (1851)(1851)


SvětSvět
1994                 Dohoda o obchodních aspektech 1994                 Dohoda o obchodních aspektech 


práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)
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ČeskoslovenskoČeskoslovensko
1927 1927 –– 1950     zákon o ochraně proti nekalé soutěži1950     zákon o ochraně proti nekalé soutěži


1950 1950 –– 1998     trestní ochrana hospodářského 1998     trestní ochrana hospodářského 
tajemství (vedle státního a služebního)  tajemství (vedle státního a služebního)  


1991 1991 –– 1992     obchodní zákoník1992     obchodní zákoník


ZDROJEZDROJE
Mezinárodní Mezinárodní 


1.1. čl. 2 (viii) Smlouvy o zřízení Světové organizace čl. 2 (viii) Smlouvy o zřízení Světové organizace 
duševního vlastnictví  duševního vlastnictví  (č. 69/75 Sb., č. 80/85 Sb.):(č. 69/75 Sb., č. 80/85 Sb.):


všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnostivšechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti
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„všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti„všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti
v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké“v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké“


2.2. čl. 39čl. 39 Dohody o obchodních aspektech práv Dohody o obchodních aspektech práv 


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


„nezveřejněné informace“„nezveřejněné informace“


VnitrostátníVnitrostátní


1.1. čl. 11/1čl. 11/1--4 LZPS4 LZPS


17


2.2. §§ 1717--20 obch. z.20 obch. z.


PRÁVNÍ POVAHAPRÁVNÍ POVAHA
Trade secretTrade secret
Právo náležející k podnikuPrávo náležející k podniku
např. k rozhlasové nebo televizní stanici, např. k rozhlasové nebo televizní stanici, 
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k výrobnímu podniku aj.k výrobnímu podniku aj.


Absolutní majetkové právoAbsolutní majetkové právo
ex lege, erga omnesex lege, erga omnes


1.1. neformální (úředně nezapisované)neformální (úředně nezapisované)
2.2. neomezené, dokud trvají znakyneomezené, dokud trvají znaky
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1.1. převoditelné (zcizitelné)převoditelné (zcizitelné)


2.2. děditelnéděditelné
33 zastavitelnézastavitelné
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3.3. zastavitelnézastavitelné
4.4. exekvovatelnéexekvovatelné
5.5. ocenitelnéocenitelné
6.6. účtovatelnéúčtovatelné


POJMOVÉ ZNAKYPOJMOVÉ ZNAKY
1.1. veškerá skutečnost veškerá skutečnost (vše) (vše) povahypovahy::
a.a. obchodníobchodní, , např. seznam zákazníků, nákupní např. seznam zákazníků, nákupní 


zdroje, obchodní záměr, metody obchodního zdroje, obchodní záměr, metody obchodního 
vedení cenové kalkulace reklamní postupvedení cenové kalkulace reklamní postup
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vedení, cenové kalkulace, reklamní postupvedení, cenové kalkulace, reklamní postup


b.b. výrobnívýrobní, , např. výrobní postup, tradiční např. výrobní postup, tradiční 
receptura, prototyp, údaje o výrobních receptura, prototyp, údaje o výrobních 
zkouškách, střih, model zkouškách, střih, model 


c.c. technickétechnické, , např. plány a výkresynapř. plány a výkresy


Ad 1:          PŘÍKLADAd 1:          PŘÍKLAD


Doposud nepodaná přihláška Doposud nepodaná přihláška 


průmyslového vzoru k zápisu průmyslového vzoru k zápisu 
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do rejstříku průmyslových vzorůdo rejstříku průmyslových vzorů


2.2. souvislost s podnikemsouvislost s podnikem
(slouží k provozování podniku nebo jsou (slouží k provozování podniku nebo jsou 
k tomu povahově určeny)k tomu povahově určeny)
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p y)p y)


např. údaje k provozu cestovní kancelářenapř. údaje k provozu cestovní kanceláře


Ad 2          Ad 2          PODNIKPODNIK


Soubor složek podnikání Soubor složek podnikání ((§§ 5 obch. z.)5 obch. z.)


1.1. [[hmotnéhmotné]], , např. strojenapř. stroje
2.2. nehmotnénehmotné, , např. autorskoprávní licence např. autorskoprávní licence 
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k rozhlasovému vysílání hudebních dělk rozhlasovému vysílání hudebních děl
3.3. osobní, osobní, např. kvalifikovanost zaměstnancůnapř. kvalifikovanost zaměstnanců


Rozhlasová staniceRozhlasová stanice rozhlasovýrozhlasový vysílatelvysílatel
Označení podnikuOznačení podniku obchodní firmaobchodní firma


Zelené rádio                    Zelené rádio, a. s.Zelené rádio                    Zelené rádio, a. s.


3.3. objektivně zjistitelná hodnota ve vztahu objektivně zjistitelná hodnota ve vztahu 
k podnikuk podniku


a.a. skutečná skutečná 
b.b. i jen potenciálníi jen potenciální


24


j pj p
i.i. materiálnímateriální
ii.ii. nemateriálnínemateriální


znehodnoceníznehodnocení, , např. snížení zisku, odliv např. snížení zisku, odliv 
zákazníků, zvýšené náklady, marné zákazníků, zvýšené náklady, marné 
vynaložení prostředků aj.vynaložení prostředků aj.
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4.4. běžná nedostupnost v příslušných  běžná nedostupnost v příslušných  
obchodních kruzíchobchodních kruzích
např. v Himálaji sice obecně známánapř. v Himálaji sice obecně známá
ajurvédská receptura čajové směsi, ajurvédská receptura čajové směsi, 
přinesená do CZ kde je všakpřinesená do CZ kde je však
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přinesená do CZ, kde je však přinesená do CZ, kde je však 
v obchodních kruzích provozovatelův obchodních kruzích provozovatelů
čajoven, výrobců a prodejců čajovýchčajoven, výrobců a prodejců čajových
směsí nedostupnásměsí nedostupná


novost, novost, např. patentovatelného  např. patentovatelného  
vynálezu vynálezu 
nezřejmostnezřejmost


5.5. projev vůle k utajení projev vůle k utajení 
(lidská svoboda)(lidská svoboda)


a.a. výslovně, výslovně, např. označením např. označením 
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nebo vymezením vnitřním předpisemnebo vymezením vnitřním předpisem
b.b. jinak, jinak, např. uschovánímnapř. uschováním do trezorudo trezoru


=   volní teorie=   volní teorie
teorie objektivního zájmu na utajeníteorie objektivního zájmu na utajení
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Ad 5:     ZÁKAZ KLAMAVÉHO Ad 5:     ZÁKAZ KLAMAVÉHO 
OZNAČENÍOZNAČENÍ


Skutečnost nesplňujícíSkutečnost nesplňující legální pojmovélegální pojmové
znakyznaky
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např. označena až následně např. označena až následně 
po vyzrazenípo vyzrazení


nekalá soutěžnekalá soutěž


6.6. zajišťování utajení odpovídajícím zajišťování utajení odpovídajícím 
způsobem                                                     způsobem                                                     


a.a. právníprávní, , např. vymezením okruhu povolaných např. vymezením okruhu povolaných 
osob pracovním příkazem, smluvnímosob pracovním příkazem, smluvním
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zajištěním zákonného zdržovacího závazku, zajištěním zákonného zdržovacího závazku, 
pracovním řádempracovním řádem


b.b. věcnévěcné, , např. zaheslováním v počítačové síti, např. zaheslováním v počítačové síti, 
zaevidovánímzaevidováním


i.i. rozsahrozsah opatření k utajeníopatření k utajení
ii.ii. stupeň obtížnosti dosaženístupeň obtížnosti dosažení třetí osoboutřetí osobou
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ZPŮSOBY UTAJOVÁNÍZPŮSOBY UTAJOVÁNÍ
Zásada přiměřenosti a rozumnostiZásada přiměřenosti a rozumnosti


1.1. roztřídění, označení, uschováníroztřídění, označení, uschování
2.2. omezený přístup nebo vstupomezený přístup nebo vstup
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3.3. omezený okruh povolaných osob podle nutné omezený okruh povolaných osob podle nutné 
potřeby, potřeby, např. konstruktérnapř. konstruktér


4.4. elektronické sledování oběhu s pamětíelektronické sledování oběhu s pamětí
5.5. poučení zaměstnanců a třetích osobpoučení zaměstnanců a třetích osob


např. účetního,např. účetního, o druhu a o způsobu nakládánío druhu a o způsobu nakládání


6.6. periodické vnitřní kontroly zajištění periodické vnitřní kontroly zajištění 
(bezpečnostní a právní audit)(bezpečnostní a právní audit)


7.7. omezení přístupu k počítačům,    omezení přístupu k počítačům,    
např. na heslo,např. na heslo, a k záznamovým přístrojům,a k záznamovým přístrojům,
např zákaz fotomobilůnapř zákaz fotomobilů
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např. zákaz fotomobilůnapř. zákaz fotomobilů
8.8. bezpečnostní kontroly zaměstnanců, bezpečnostní kontroly zaměstnanců, 


návštěvníků aj. osob s přístupem k věcinávštěvníků aj. osob s přístupem k věci


9.9. účinná opatření při vyzrazení, vyzvěděníúčinná opatření při vyzrazení, vyzvědění
nebo při jiné ztrátě ochrany k omezení nebo při jiné ztrátě ochrany k omezení 
následků a k prosazení ochrany právanásledků a k prosazení ochrany práva


DRUHY ZAJIŠTĚNÍ UTAJENÍDRUHY ZAJIŠTĚNÍ UTAJENÍ


1.1. personální bezpečnost, personální bezpečnost, např. výběr  např. výběr  
povolaných osobpovolaných osob


2.2. průmyslová bezpečnost, průmyslová bezpečnost, např. zajištěnínapř. zajištění
nakládání u jiné osoby při průmyslové výroběnakládání u jiné osoby při průmyslové výrobě
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nakládání u jiné osoby při průmyslové výroběnakládání u jiné osoby při průmyslové výrobě
3.3. administrativní bezpečnost, administrativní bezpečnost, např. označování např. označování 


a evidencea evidence
4.4. fyzická bezpečnost, fyzická bezpečnost, např. přístup osobnapř. přístup osob
5.5. bezpečnost informačních a komunikačníchbezpečnost informačních a komunikačních


systémů, systémů, např. důvěrnost a správa systémunapř. důvěrnost a správa systému
6.6. [[kryptografická ochranakryptografická ochrana]]


PODNIKOVÝ PODNIKOVÝ 
BEZPEČNOSTNÍ STANDARDBEZPEČNOSTNÍ STANDARD


Utajovaný soubor pravidel, stanovící Utajovaný soubor pravidel, stanovící 
postupy, technická řešení, bezpečnostní postupy, technická řešení, bezpečnostní 
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parametry a organizační opatření parametry a organizační opatření 
k zajištění největší možné míry ochrany k zajištění největší možné míry ochrany 
obchodního tajemství.obchodního tajemství.


srv. z. č. 412/05 Sb., o ochr. utaj. skut. a o bezp. způsob.srv. z. č. 412/05 Sb., o ochr. utaj. skut. a o bezp. způsob.


CO NEMŮŽE BÝT CO NEMŮŽE BÝT 
OBCHODNÍM TAJEMSTVÍM?OBCHODNÍM TAJEMSTVÍM?


1.1. předmět práva jiné osoby, předmět práva jiné osoby, např. práva např. práva 
patentového na výrobní postuppatentového na výrobní postup


2.2. skutečnosti, jejichž obchodní utajení by bylo skutečnosti, jejichž obchodní utajení by bylo 
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dobrým mravům dobrým mravům 
zásadám poctivého obchodního stykuzásadám poctivého obchodního styku


3.3. skutečnosti vyloučené z obchodního tajemství skutečnosti vyloučené z obchodního tajemství 
zákonemzákonem


4.4. „znalosti a zručnosti, kterých „znalosti a zručnosti, kterých 
zaměstnanec nebo učeň nabyli zaměstnanec nebo učeň nabyli 
v pravidelném postupu své činnosti v pravidelném postupu své činnosti 
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s vůlí zaměstnavatele v jeho podnikus vůlí zaměstnavatele v jeho podniku
konané.“konané.“


§§13/3 z. č. 111/27 Sb. z. a n.13/3 z. č. 111/27 Sb. z. a n.
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OBCHODNÍ TAJEMSTVÍOBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
v.v. PATENTPATENT


Výrobní postup ekologického výrobkuVýrobní postup ekologického výrobku


1.1. způsobilost k obchodnímu utajování způsobilost k obchodnímu utajování 
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po neomezenou dobu po neomezenou dobu 


2.2. způsobilost k patentování (vynález) na 20 letzpůsobilost k patentování (vynález) na 20 let
vč. zveřejnění přihlášky vynálezuvč. zveřejnění přihlášky vynálezu


TOPOGRAFIE TOPOGRAFIE 
POLOVODIČOVÉHO VÝROBKUPOLOVODIČOVÉHO VÝROBKU
PrávoPrávo označit označit zaza obchodní tajemství obchodní tajemství 
v pv přihlašovacím řízenířihlašovacím řízení před ÚPVpřed ÚPV


Utajené podklady přihláškyUtajené podklady přihlášky topografie topografie 
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polovodičového (mikroelektronického) výrobkupolovodičového (mikroelektronického) výrobku
nebo jejich části, umožňující identifikacinebo jejich části, umožňující identifikaci
topografie (zobrazení vrstev)topografie (zobrazení vrstev)


2 vyhotovení podkladů, z nich 1 nečitelné2 vyhotovení podkladů, z nich 1 nečitelné
podklady jako celekpodklady jako celek


PRŮMYSLOVÝ VZORPRŮMYSLOVÝ VZOR


Zveřejnění Zveřejnění průmyslového vzoru ve Věst. ÚPVprůmyslového vzoru ve Věst. ÚPV
spolu se zápisem do rejstříkuspolu se zápisem do rejstříku
Na žádost odklad zveřejnění Na žádost odklad zveřejnění přihlášenéhopřihlášeného
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průmyslového vzoruprůmyslového vzoru až po 30 měsících až po 30 měsících popo
dni podání přihláškydni podání přihlášky


oznámení odložení zveřejnění při oznámení zápisuoznámení odložení zveřejnění při oznámení zápisu


EXKURS:    PRŮMYSLOVÉ EXKURS:    PRŮMYSLOVÉ 
VLASTNICTVÍ A UTAJOVÁNÍVLASTNICTVÍ A UTAJOVÁNÍ


Domnění přihlašovateleDomnění přihlašovatele vynálezu, užitného vynálezu, užitného 
vzoru či topografie polovodičového výrobkuvzoru či topografie polovodičového výrobku
o utajované informaci v přihlášceo utajované informaci v přihlášce


40


o utajované informaci v přihlášceo utajované informaci v přihlášce


povinnost přihlašovatele vyznačitpovinnost přihlašovatele vyznačit
návrh stupně utajení Přísně tajné, Tajné, návrh stupně utajení Přísně tajné, Tajné, 
Důvěrné, Vyhrazené na přihlášceDůvěrné, Vyhrazené na přihlášce


ÚPV  ÚPV  NBÚNBÚ
§§ 70 z. č. 412/05 Sb.70 z. č. 412/05 Sb.


EXKURS:  SPRÁVNÍ REGISTRACEEXKURS:  SPRÁVNÍ REGISTRACE
LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮLÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ


ZákazZákaz zpřístupnění údajů vč. žádostizpřístupnění údajů vč. žádosti
ve správním řízení o registraci léčivéhove správním řízení o registraci léčivého
přípravku bez souhlasu žadatele o registracipřípravku bez souhlasu žadatele o registraci
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Zákaz zpřístupnění údajů ze zprávZákaz zpřístupnění údajů ze zpráv
o hodnocení léčivého přípravkůo hodnocení léčivého přípravků
chráněných obchodním tajemstvímchráněných obchodním tajemstvím


z. č. 378/07 Sb., o léčivechz. č. 378/07 Sb., o léčivech


☺☺
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☺☺
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PODMĚTPODMĚT


Podnikatel provozující podnikPodnikatel provozující podnik


a.a. vlastník podnikuvlastník podniku
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b.b. nájemce podnikunájemce podniku


VÝKON PRÁVAVÝKON PRÁVA


a.a. výkon pro sebevýkon pro sebe
b.b. udělování svolení k použití obchodního udělování svolení k použití obchodního 


44


tajemství, tajemství, např. při sdružení podnikatelů např. při sdružení podnikatelů 


(patent pools)(patent pools)


c.c. převod (zcizení)převod (zcizení)


PRÁVO AKCIONÁŘEPRÁVO AKCIONÁŘE
vv.. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A. S.OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A. S.


Právo akcionáře na vysvětleníPrávo akcionáře na vysvětlení na valné na valné 
hromaděhromadě


odmítnutí:odmítnutí:
informace coby obchodního tajemstvíinformace coby obchodního tajemství
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informace coby obchodního tajemstvíinformace coby obchodního tajemství
důvěrné informacedůvěrné informace


Pečlivé podnikatelské uváženíPečlivé podnikatelské uvážení odmítnutíodmítnutí
představenstvopředstavenstvo


dozorčí radadozorčí rada
žaloba soudu            žaloba soudu            §§ 180/1180/1--4 obch. z.4 obch. z.


SOUKROMÉ PRÁVOSOUKROMÉ PRÁVO
v.v. VEŘEJNÉ BLAHOVEŘEJNÉ BLAHO


Soukromý zájemSoukromý zájem


Subjektivní Subjektivní 
soukromé právosoukromé právo


Veřejný zájemVeřejný zájem


Společně sdílené Společně sdílené 
veřejné blahoveřejné blaho
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soukromé právo soukromé právo 
utajovatutajovat


Soukromý podnikSoukromý podnik


veřejné blahoveřejné blaho
informovanosti informovanosti 
a transparentnostia transparentnosti
např. u veřejnýchnapř. u veřejných
prostředkůprostředků


Veřejný podnikVeřejný podnik


PŘEDNOSTNÍ SVOBODNÝ PŘEDNOSTNÍ SVOBODNÝ 
PŘÍSTUP K INFORMACÍMPŘÍSTUP K INFORMACÍM


Omezení obchodního tajemstvíOmezení obchodního tajemství
v poměru ke svobodnému přístupu v poměru ke svobodnému přístupu 
k i f ík i f í
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k informacímk informacím


z. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacímz. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím


48
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53 54
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NÁROKYNÁROKY
OhroženíOhrožení, , např. vyzvídání,např. vyzvídání, nebo porušení nebo porušení 
právapráva, , např. zpřístupnění či využitínapř. zpřístupnění či využití


1.1. nárok předstižný (u škody)nárok předstižný (u škody)
2.2. nárok nahrazovací (u škody)                       nárok nahrazovací (u škody)                       §§ 757 obch. z.757 obch. z.
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3.3. nárok vydávací (u bezdůvodného obohacení)nárok vydávací (u bezdůvodného obohacení)
4.4. nárok zdržovacínárok zdržovací
5.5. nárok odstraňovacínárok odstraňovací
6.6. nárok zadostiučiňovací (u nemajetkové újmy)nárok zadostiučiňovací (u nemajetkové újmy)
7.7. nárok na zveřejnění rozsudku nárok na zveřejnění rozsudku 
8.8. nárok na zvláštní zacházení v řízeníchnárok na zvláštní zacházení v řízeních


např. v soudním řízení civilnímnapř. v soudním řízení civilním


OCHRANA V CIVILNÍM ŘÍZENÍOCHRANA V CIVILNÍM ŘÍZENÍ


Civilní řízení soudní Civilní řízení soudní 
vyloučení veřejnosti z důvodu ohrožení   vyloučení veřejnosti z důvodu ohrožení   
nadřazeného obchodního tajemstvínadřazeného obchodního tajemství


§§ 116/2 3 o s ř116/2 3 o s ř


57


§§ 116/2,3 o. s. ř.116/2,3 o. s. ř.


opatření k zachování nadřazeného obchodního opatření k zachování nadřazeného obchodního 
tajemství při povolování nahlíženítajemství při povolování nahlížení
do spisu, do spisu, např. oddělením části spisunapř. oddělením části spisu


§§ 44/3 per anal. o. s. ř.44/3 per anal. o. s. ř.


nenesprávný úřední postup   správný úřední postup   náhrada škodynáhrada škody


NAHLÍŽECÍ REŽIM NAHLÍŽECÍ REŽIM 
U PŘIHLÁŠEK VYNÁLEZŮU PŘIHLÁŠEK VYNÁLEZŮ


Právo 3. osobPrávo 3. osob s průkazem právního   s průkazem právního   
zájmu nahlížet do spisu zájmu nahlížet do spisu 


povolení ÚPV k nahlíženípovolení ÚPV k nahlížení
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povolení ÚPV k nahlíženípovolení ÚPV k nahlížení


Před zveřejněnímPřed zveřejněním přihlášky vynálezupřihlášky vynálezu
jen formální údajejen formální údaje


z. č. 527/90 Sb., o vyn. a zlepš. návr.z. č. 527/90 Sb., o vyn. a zlepš. návr.


OCHRANA OCHRANA 
PŘED NEKALOU SOUTĚŽÍPŘED NEKALOU SOUTĚŽÍ


Zvláštní skutková podstata nekalé  Zvláštní skutková podstata nekalé  
soutěžesoutěže


59


porušení práva k obchodnímu tajemstvíporušení práva k obchodnímu tajemství
§§ 51 obch. z.51 obch. z.


OCHRANA TRESTNÍOCHRANA TRESTNÍ


Trestné činyTrestné činy, , např.:např.:
1.1. nekalá soutěžnekalá soutěž
2.2. porušování závazných pravidel porušování závazných pravidel 


60


hospodářského stykuhospodářského styku
3.3. zneužívání informací v obchodním stykuzneužívání informací v obchodním styku


PřestupkyPřestupky
1.1. přestupek proti majetkupřestupek proti majetku
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FOTOFOTO


61


2. ČÁST2. ČÁST


PRÁVO PRÁVO 


DŮVĚRNÝCH INFORMACÍDŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
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DŮVĚRNÝCH INFORMACÍDŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
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„Na jazyk pozor! Jen v srdci ulož důvěrné slovo.“„Na jazyk pozor! Jen v srdci ulož důvěrné slovo.“


64


PseudoPseudo--Fókylidés 20, Sib 2,75.Fókylidés 20, Sib 2,75.


Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy. Praha 2007/III, Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy. Praha 2007/III, 
s. 379. Překl. Dusův.s. 379. Překl. Dusův.


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Důvěrné sděleníDůvěrné sdělení


Objednatel stavby obchodního domu Objednatel stavby obchodního domu 
seznámil stavební společnost se svým seznámil stavební společnost se svým 
á ě b h d íh žití tá ě b h d íh žití t


65


záměrem obchodního využití prostor záměrem obchodního využití prostor 
v jednotlivých poschodích, aby jej v jednotlivých poschodích, aby jej 
zohlednila při postupu a předávání prací.zohlednila při postupu a předávání prací.
O sdělení svého záměru tiše řekl, že je O sdělení svého záměru tiše řekl, že je 
důvěrné. důvěrné. 


DRUHY INFORMACÍDRUHY INFORMACÍ


SoukromoprávníSoukromoprávní
důvěrné informace                             důvěrné informace                             obch. z.obch. z.


66


VeřejnoprávníVeřejnoprávní
utajované informace            utajované informace            z. č. 412/05 Sb., o ochr.z. č. 412/05 Sb., o ochr.


utaj. infor. a o bezp. způsob.utaj. infor. a o bezp. způsob.
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ZDROJEZDROJE


Mezinárodní Mezinárodní 
Dohoda mezi ČR a USA o vědeckotechnické Dohoda mezi ČR a USA o vědeckotechnické 
spolupráci, 2007,                    spolupráci, 2007,                    (č. 36/2010 Sb. m. s.)(č. 36/2010 Sb. m. s.)


67


VnitrostátníVnitrostátní


1.1. čl. 11/1čl. 11/1--4 LZPS      4 LZPS      
2.2. §§ 271, 513 obch. z.271, 513 obch. z.


NÁZVOSLOVÍNÁZVOSLOVÍ


1.1. neuveřejněné informace (TRIPS)neuveřejněné informace (TRIPS)


2.2. obchodní důvěrné informace (ČRobchodní důvěrné informace (ČR--USA)USA)


68


3.3. důvěrné informace (obch. z.)důvěrné informace (obch. z.)


4.4. informace (např. informace (např. §§ 513 obch. z., podklady a 513 obch. z., podklady a 


informace u licenční smlouvy k předmětům informace u licenční smlouvy k předmětům 


průmyslového vlastnictví)průmyslového vlastnictví)


PRÁVNÍ POVAHAPRÁVNÍ POVAHA


Relativní majetkové subjektivní soukromé Relativní majetkové subjektivní soukromé 
právoprávo (oprávnění), (oprávnění), 


1.1. převoditelné (zcizitelné)převoditelné (zcizitelné)


69


2.2. děditelnéděditelné
3.3. zastavitelnézastavitelné
4.4. exekvovatelnéexekvovatelné
5.5. ocenitelnéocenitelné
6.6. účtovatelnéúčtovatelné


POJEMPOJEM
Právně slabý pojem Právně slabý pojem (confidential information)(confidential information)


obchodní tajemstvíobchodní tajemství


Právní povaha relativníPrávní povaha relativní mezi stranami mezi stranami 


70


pp
jednajícími o uzavření smlouvy, jednajícími o uzavření smlouvy, inter partes,inter partes,
předsmluvní informacepředsmluvní informace


subjektivní významsubjektivní význam pro sdělující stranupro sdělující stranu


informace obecně známéinformace obecně známé


POJMOVÉ ZNAKYPOJMOVÉ ZNAKY
1.1. jakákoli informacejakákoli informace sdělená sdělená stranoustranou


při jednání stran o uzavření smlouvy při jednání stran o uzavření smlouvy 
(předsmluvní informace),(předsmluvní informace),
bez ohledu na uzavření smlouvybez ohledu na uzavření smlouvy


71


yy
např. sdělení o uzavření podobné smlouvy např. sdělení o uzavření podobné smlouvy 
s třetí osobous třetí osobou


2.2. označeníoznačení informace za důvěrnou sdělující informace za důvěrnou sdělující 
stranou, stranou, např. i ústně bez ohledu na písemnounapř. i ústně bez ohledu na písemnou
formu smlouvyformu smlouvy


2 zákonné 2 zákonné zákazyzákazy 2 skutků:2 skutků:
1.1. prozrazení třetí osoběprozrazení třetí osobě
2.2. použití v rozporu s použití v rozporu s účelemúčelem informaceinformace


72


pro své potřeby pro své potřeby 


zvláštní skutková podstatazvláštní skutková podstata
deliktu deliktu škody           škody           ((§§ 271, 373 an. obch. z.)271, 373 an. obch. z.)
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MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ VÝMĚR MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ VÝMĚR 
OBCHODNÍ DŮVĚRNÉ INFORMACEOBCHODNÍ DŮVĚRNÉ INFORMACE
„„Osoba disponující touto informací z ní může odvodit Osoba disponující touto informací z ní může odvodit 
ekonomický prospěch, nebo může získat konkurenční ekonomický prospěch, nebo může získat konkurenční 
výhodu proti těm, kteří tuto informaci nemají, a tato výhodu proti těm, kteří tuto informaci nemají, a tato 
informace není obecně známá či veřejně dostupná informace není obecně známá či veřejně dostupná 


73


z jiných zdrojů, z jiných zdrojů, 
a vlastník této informace ji předtím neuvolnila vlastník této informace ji předtím neuvolnil
bez včasného oznámení povinnosti zacházet s toutobez včasného oznámení povinnosti zacházet s touto
informací jako s důvěrnou.“informací jako s důvěrnou.“


čl. IV. příl. A Dohody mezi ČR a USA o vědecko technické čl. IV. příl. A Dohody mezi ČR a USA o vědecko technické 
spolupráci, 2007, (č. 74/2010 Sb. m. s.)spolupráci, 2007, (č. 74/2010 Sb. m. s.)


OKOLNOSTI OKOLNOSTI 
VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOSTVYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST


Překážka na straně povinné osoby Překážka na straně povinné osoby 
a.a. nastavší bez ohledu na její vůlinastavší bez ohledu na její vůli
b.b. bránící splnění zdržovacího závazkubránící splnění zdržovacího závazku


74


bb b á c sp ě d o ac o á a ub á c sp ě d o ac o á a u
c.c. bez rozumného předpokladu odvrácení bez rozumného předpokladu odvrácení 


nebo překonání překážky či jejích následkůnebo překonání překážky či jejích následků
d.d. bez rozumného předvídání překážky v doběbez rozumného předvídání překážky v době


vzniku závazkuvzniku závazku


e.e. nenastalanenastala--li až v době prodlení dlužníkali až v době prodlení dlužníka
f.f. nenastalanenastala--li z jeho hospodářských li z jeho hospodářských 


poměrůpoměrů


75


Omezení účinkůOmezení účinků vyloučenívyloučení
odpovědnostiodpovědnosti jen na dobu trvání jen na dobu trvání 
překážkypřekážky


§§ 374 obch. z.374 obch. z.


SOUTĚŽNĚPRÁVNÍ OCHRANASOUTĚŽNĚPRÁVNÍ OCHRANA


Obecná skutková podstataObecná skutková podstata nekalé soutěženekalé soutěže
(generální klausule)(generální klausule)


§§ 44 obch. z.44 obch. z.


76


1.1. ohrožení, snížení či ztráta dané obchodní ohrožení, snížení či ztráta dané obchodní 


důvěry (újma), důvěry (újma), např. do obchodního zástupcenapř. do obchodního zástupce


2.2. vyvolání falešného dojmu důvěryhodnostivyvolání falešného dojmu důvěryhodnosti
aj.aj.


OCHRANA TRESTNÍOCHRANA TRESTNÍ


Trestné činyTrestné činy, , např.:např.:


11 nekalá soutěžnekalá soutěž


77


1.1. nekalá soutěžnekalá soutěž


2.2. zneužívání informací v obchodním stykuzneužívání informací v obchodním styku


78
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EXKURS: VNITŘNÍ INFORMACE EXKURS: VNITŘNÍ INFORMACE 
NA KAPITÁLOVÉM TRHUNA KAPITÁLOVÉM TRHU


Legální režim ochrany vnitřníchLegální režim ochrany vnitřních


informací informací o informačních nástrojícho informačních nástrojích


79


z. č. 256/04 Sb., o podnik. na kap. trhuz. č. 256/04 Sb., o podnik. na kap. trhu
z. o nabídkách převzetí č. 104/08 Sb.z. o nabídkách převzetí č. 104/08 Sb.


fotofoto


80


3. ČÁST3. ČÁST


PRÁVO KNOWPRÁVO KNOW--HOWHOW


81


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Vědecký poznatekVědecký poznatek


Jazykovědec svým výzkumem dosáhl Jazykovědec svým výzkumem dosáhl 
ěd kéh tk úči é ů běd kéh tk úči é ů b


82


vědeckého poznatku o účinném způsobu vědeckého poznatku o účinném způsobu 
výuky cizích jazyků.výuky cizích jazyků.


VÝZNAMVÝZNAM


nehmotné vklady do právnických osobnehmotné vklady do právnických osob
např. do a. s., s. r. o., o. p. s.např. do a. s., s. r. o., o. p. s.
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možný obsah obchodního tajemství, možný obsah obchodního tajemství, 
důvěrné informace nebo autorského díladůvěrné informace nebo autorského díla


ZDROJEZDROJE


Mezinárodní Mezinárodní 
čl. 2 (viii) Smlouvy o zřízení Světové organizace čl. 2 (viii) Smlouvy o zřízení Světové organizace 
duševního vlastnictví duševního vlastnictví (č. 69/75 Sb., ve znění č. 80/85 Sb.): (č. 69/75 Sb., ve znění č. 80/85 Sb.): 


84


„všechna ostatní práva vztahující se k duševní „všechna ostatní práva vztahující se k duševní 


činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literárníčinnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární
a umělecké“a umělecké“
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KomunitárníKomunitární
nař. Komise (ES) č. 2790/1999 nař. Komise (ES) č. 2790/1999 
o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy 
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na kategorie dohod a jednání na kategorie dohod a jednání 
ve vzájemné shodě (L 336)ve vzájemné shodě (L 336)


VnitrostátníVnitrostátní
čl. 11/1čl. 11/1--4 LZPS4 LZPS


PRÁVNÍ SOUBĚHYPRÁVNÍ SOUBĚHY
Možné souběhyMožné souběhy s:s:


1.1. obchodním tajemstvímobchodním tajemstvím
2.2. důvěrnou informacídůvěrnou informací
3.3. vynálezem vynálezem 


ji ý t h i ký ř š íji ý t h i ký ř š í


86


4.4. jiným technickým řešenímjiným technickým řešením
5.5. vědeckým dílemvědeckým dílem
6.6. zlepšovacím návrhemzlepšovacím návrhem
7.7. jiným statkemjiným statkem


Ochrana i bez ohledu na souběhOchrana i bez ohledu na souběh
např. i po zveřejnění obchodního tajemstvínapř. i po zveřejnění obchodního tajemství


PRÁVNÍ POVAHAPRÁVNÍ POVAHA


Relativní majetkové subjektivní soukromé Relativní majetkové subjektivní soukromé 
právoprávo (oprávnění)(oprávnění)


1.1. převoditelné (zcizitelné)převoditelné (zcizitelné)
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2.2. děditelnéděditelné
3.3. zastavitelnézastavitelné
4.4. exekvovatelnéexekvovatelné
5.5. ocenitelnéocenitelné
6.6. účtovatelnéúčtovatelné


POJMOVÉ ZNAKYPOJMOVÉ ZNAKY


VymezeníVymezení
1.1. judikaturníjudikaturní


88


2.2. právně doktrinárníprávně doktrinární


legální definicelegální definice


1.1. souborsoubor
i.i. poznatků, poznatků, např. i vědeckýchnapř. i vědeckých
ii.ii. dovednostídovedností


89


iii.iii. zkušenostízkušeností
iv.iv. zběhlostízběhlostí
nebonebo
2.2. jednotlivostjednotlivost


Věcná povahaVěcná povaha
1.1. výrobnívýrobní
2.2. technickátechnická


90


3.3. provozní, provozní, srv. zlepšovací návrhsrv. zlepšovací návrh
4.4. obchodníobchodní
5.5. vědecká, výzkumná, vývojovávědecká, výzkumná, vývojová
6.6. jinájiná
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VLASTNOSTIVLASTNOSTI


1.1. identifikovatelnost (zpředmětnění)identifikovatelnost (zpředmětnění)
2.2. objektivně vnímatelné vyjádření objektivně vnímatelné vyjádření 


v jakékoli podobě                                  v jakékoli podobě                                  


91


3.3. podstatnostpodstatnost
4.4. užitečnost, užitečnost, srv. užitnou hodnotusrv. užitnou hodnotu
5.5. absence běžnosti, absence běžnosti, srv. výjimečnostsrv. výjimečnost
6.6. hospodářská využitelnosthospodářská využitelnost


např. zemědělská nebo průmyslová např. zemědělská nebo průmyslová 


7.7. ocenitelnostocenitelnost
8.8. převoditelnostpřevoditelnost
9.9. absence obecné známosti a obecné absence obecné známosti a obecné 


d t tid t ti
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dostupnostidostupnosti
10.10. absence předmětu práva patentového absence předmětu práva patentového 


nebo práva užitně vzorovéhonebo práva užitně vzorového
např. nepatentovatelný vynáleznapř. nepatentovatelný vynález


11.11. alespoň minimální hospodářská hodnotaalespoň minimální hospodářská hodnota


ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTZVLÁŠTNÍ VLASTNOST


Nepeněžitý majetkový vkladNepeněžitý majetkový vklad
do základního kapitálu obchodní do základního kapitálu obchodní 
společnosti či družstvaspolečnosti či družstva
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společnosti či družstvaspolečnosti či družstva


hospodářská využitelnost ve vztahu hospodářská využitelnost ve vztahu 
k předmětu podnikáník předmětu podnikání


OBJEKTIVNÍ VYJÁDŘENÍOBJEKTIVNÍ VYJÁDŘENÍ


1.1. název, název, srv. název vynálezu aj.srv. název vynálezu aj.
2.2. popis úplný a srozumitelnýpopis úplný a srozumitelný
33 výkres úplnývýkres úplný
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3.3. výkres úplnývýkres úplný
4.4. experimentální údaj ověřující podstatnostexperimentální údaj ověřující podstatnost
5.5. zpravidla hmotné zachycení na věcizpravidla hmotné zachycení na věci
6.6. zpravidla bezpečné uloženízpravidla bezpečné uložení


JUDIKATURA: JUDIKATURA: 
VKLAD KNOWVKLAD KNOW--HOWHOW


KnowKnow--how se zpravidla rozumějí výrobně technické, how se zpravidla rozumějí výrobně technické, 
organizační, obchodní a jiné poznatky, které umožňují organizační, obchodní a jiné poznatky, které umožňují 
vytvořit takový výsledný produkt, který by bez nich být vytvořit takový výsledný produkt, který by bez nich být 


ř hl k d k žik ěř hl k d k žik ě
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vytvořen nemohl, a které jsou v daném okamžiku a místě vytvořen nemohl, a které jsou v daném okamžiku a místě 
výjimečné.výjimečné.
Pro vklad do obchodní společnosti musí být poznatky Pro vklad do obchodní společnosti musí být poznatky 
oddělitelné od jejich nositelů (autorů) a zachytitelné oddělitelné od jejich nositelů (autorů) a zachytitelné 
na hmotném substrátu, v dokumentaci. Poznatky musí na hmotném substrátu, v dokumentaci. Poznatky musí 
umožňovat jejich převod či přechod.                          umožňovat jejich převod či přechod.                          


Otázka, zda se jedná o knowOtázka, zda se jedná o know--how v technickém smyslu, how v technickém smyslu, 
je otázkou znaleckou, otázka, zda se jedná o knowje otázkou znaleckou, otázka, zda se jedná o know--how how 
jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu 
společnosti, tedy zda předmět vkladu je ve skutečnosti společnosti, tedy zda předmět vkladu je ve skutečnosti 
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knowknow--how v právním smyslu, je otázkou právní, kterou how v právním smyslu, je otázkou právní, kterou 
nemůže řešit znalec, nýbrž soud.nemůže řešit znalec, nýbrž soud.


Usnes.Usnes. VS v Praze  2. 11. 05, čj.: 7 Cmo 209/2005VS v Praze  2. 11. 05, čj.: 7 Cmo 209/2005--44,  44,  
Práv. rozhl., 2006/8, s. 308 Práv. rozhl., 2006/8, s. 308 –– 310.310.
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CO NENÍ KNOWCO NENÍ KNOW--HOW?HOW?


PotencionálněPotencionálně::
1.1. obecně známé poznatkyobecně známé poznatky


např. zobecnění původně podnikového např. zobecnění původně podnikového 
poznatku v důsledku jeho hromadnéhopoznatku v důsledku jeho hromadného
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poznatku v důsledku jeho hromadného poznatku v důsledku jeho hromadného 
používání; srv. zdruhovění ochranné známkypoužívání; srv. zdruhovění ochranné známky


2.2. obecně dostupné poznatkyobecně dostupné poznatky
např. školské poznatky z učebnice, domácí např. školské poznatky z učebnice, domácí 
kutilství podle vydané odborné příručkykutilství podle vydané odborné příručky
„Domácí kutil“„Domácí kutil“


3.3. zvláštní osobní vlastnostzvláštní osobní vlastnost
kupř. zaměstnancova schopnost, kupř. zaměstnancova schopnost, 
dovednost nebo zručnost,dovednost nebo zručnost, neneoddělitelnáoddělitelná
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od konkrétní osobyod konkrétní osoby


Test pojmových znaků knowTest pojmových znaků know--how               how               


VÝZNAM A POUŽÍVÁNÍVÝZNAM A POUŽÍVÁNÍ
TESTU KNOWTESTU KNOW--HOWHOW


SoukromoprávníSoukromoprávní, , např.:např.:
zjištění zjištění nenepeněžitého majetkového vkladu peněžitého majetkového vkladu 


do základního kapitálu obchodní společnosti do základního kapitálu obchodní společnosti 


či d ž t b d b ě ěš éči d ž t b d b ě ěš é
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či družstva anebo do obecně prospěšnéči družstva anebo do obecně prospěšné


společnosti či do nadacespolečnosti či do nadace


zjištění hodnoty (odhadu ceny) vkladuzjištění hodnoty (odhadu ceny) vkladu


spory nekalosoutěžníspory nekalosoutěžní
ProcesníProcesní,, např. nesporné věci rejstříkové   např. nesporné věci rejstříkové   
TrestníTrestní
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101 102
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103 104


105 106
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NAKLÁDÁNÍNAKLÁDÁNÍ


1.1. licenční využívánílicenční využívání
a.a. licenční využívání licenční využívání 
b.b. licenční využívání s následným převodem licenční využívání s následným převodem 
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(finanční leasing)(finanční leasing)
c.c. pronájem podnikupronájem podniku


2.2. převod převod (zcizení)(zcizení)
a.a. vkladvklad
b.b. jiný převod, jiný převod, např. i při prodeji podnikunapř. i při prodeji podniku
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SOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANASOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANA


Absolutní právo proti nekalé soutěžiAbsolutní právo proti nekalé soutěži
viz generální klausule                                viz generální klausule                                §§ 44 obch. z.44 obch. z.


Některé absolutní právo průmyslovéhoNěkteré absolutní právo průmyslového
vlastnictvívlastnictví např z č 527/90 Sbnapř z č 527/90 Sb
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vlastnictví                                      vlastnictví                                      např. z. č. 527/90 Sb.např. z. č. 527/90 Sb.
např. právo patentové nebo užitně vzorovénapř. právo patentové nebo užitně vzorové


Absolutní právo autorskéAbsolutní právo autorské
viz právo k dílům vědeckým                   viz právo k dílům vědeckým                   z. č. 121/00 Sb.z. č. 121/00 Sb.


Relativní právo smluvní                                       Relativní právo smluvní                                       
viz dobrovolný závazek smluvníviz dobrovolný závazek smluvní
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TRESTNÍ OCHRANATRESTNÍ OCHRANA


Soudně trestní Soudně trestní (trestné činy), (trestné činy), např.:např.:
1.1. zneužívání informací v obchodním stykuzneužívání informací v obchodním styku
2.2. porušování závazných pravidel porušování závazných pravidel 
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hospodářského stykuhospodářského styku
3.3. nekalá soutěžnekalá soutěž


Správně trestní Správně trestní (přestupky):(přestupky):


1.1. proti majetkuproti majetku


EXKURS: TRADIČNÍ VĚDĚNÍEXKURS: TRADIČNÍ VĚDĚNÍ
Poznatky, inovace a postupyPoznatky, inovace a postupy
domorodýchdomorodých a a místních společenstvímístních společenství
ztělesňujících tradiční životní styl   ztělesňujících tradiční životní styl   
(traditional knowledge)(traditional knowledge)


113


(traditional knowledge)(traditional knowledge)
souhlas vlastníků k využívání a jejichsouhlas vlastníků k využívání a jejich
zapojenízapojení
spravedlivé rozdělení ziskuspravedlivé rozdělení zisku


čl. 8/j Úmluvy o biologické rozmanitosti (č. 134/99 Sb.)čl. 8/j Úmluvy o biologické rozmanitosti (č. 134/99 Sb.)


FOTOFOTO
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4. ČÁST4. ČÁST


KONKURENČNÍ DOLOŽKYKONKURENČNÍ DOLOŽKY
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Z DĚJINZ DĚJIN
RakouskoRakousko--UherskoUhersko
1910       zákon o obchodních pomocnících1910       zákon o obchodních pomocnících


ČeskoslovenskoČeskoslovensko
1932       novela z. o vklad. kníž. (listech), akc. bankách 1932       novela z. o vklad. kníž. (listech), akc. bankách 


a o revisi bank ústavůa o revisi bank ústavů
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a o revisi bank. ústavůa o revisi bank. ústavů
1934       zákon o soukromých zaměstnancích1934       zákon o soukromých zaměstnancích
1936       zákon o pracovních poměrech redaktorů1936       zákon o pracovních poměrech redaktorů


(nezávaznost (nezávaznost soutěžní soutěžní doložky pro redaktora)doložky pro redaktora)


Česko Česko 
1995      nález ÚS, 1995      nález ÚS, sp. zn. II. ÚS 192/95, sp. zn. II. ÚS 192/95, č. 73 Sb. n. a usn., sv. 4č. 73 Sb. n. a usn., sv. 4
2000      novela obchodního zákoníku2000      novela obchodního zákoníku
2000      novela zákoníku práce2000      novela zákoníku práce
2006      zákoník práce2006      zákoník práce


PŘEHLED ÚPRAVYPŘEHLED ÚPRAVY
Právo občanskéPrávo občanské


1.1. smlouva netypová                                    smlouva netypová                                    §§ 51, 491/2. o. z.51, 491/2. o. z.


Právo obchodníPrávo obchodní
1.1. konkurenční doložka smlouvy o obchodním       konkurenční doložka smlouvy o obchodním       
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yy
zastoupení                                                  zastoupení                                                  §§ 672a obch. z.672a obch. z.


2.2. konkurenční doložka smlouvy o prodeji podniku konkurenční doložka smlouvy o prodeji podniku 
§§ 488a obch. z.488a obch. z.


3.3. konkurenční doložka smlouvy o nájmu podnikukonkurenční doložka smlouvy o nájmu podniku
§§ 488h obch. z.488h obch. z.


Právo pracovníPrávo pracovní
1.1. konkurenční doložka pracovní smlouvykonkurenční doložka pracovní smlouvy


nebo konkurenční dohoda                         nebo konkurenční dohoda                         §§ 310310--311 z. p.311 z. p.


ÚČEL V PRÁVU PRACOVNÍMÚČEL V PRÁVU PRACOVNÍM


ochrana hospodářského zájmuochrana hospodářského zájmu
zaměstnavatele zaměstnavatele nemít ztíženou činnostnemít ztíženou činnost
vlastními zaměstnancivlastními zaměstnanci
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vlastními zaměstnanci, vlastními zaměstnanci, 
popř. i bývalýmipopř. i bývalými
srv. zákaz jednání zaměstnance srv. zákaz jednání zaměstnance 
v rozporu s oprávněnými zájmyv rozporu s oprávněnými zájmy
zaměstnavatele                             zaměstnavatele                             §§ 301/d z. p.301/d z. p.


ZÁKAZ KONKURENCE ZÁKAZ KONKURENCE 
ZA TRVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ZA TRVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 


Shoda činnostiShoda činnosti zaměstnavatele zaměstnavatele 
s s vedlejší výdělečnouvedlejší výdělečnou činnostíčinností
zaměstnance                                            zaměstnance                                            §§ 304 z. p.304 z. p.


ř á í t í k lářř á í t í k lář
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např. provozování cestovní kanceláře např. provozování cestovní kanceláře 
na shodném územína shodném území


potenciální soutěžitelépotenciální soutěžitelé


předchozí písemný odvolatelný předchozí písemný odvolatelný 
souhlas souhlas zaměstnavatele (soutěžitele)zaměstnavatele (soutěžitele)


Shodná činnostShodná činnost
1.1. věcně (předmětově)věcně (předmětově)
2.2. časověčasově
3.3. územně, územně, např. na území CZnapř. na území CZ


jinak např osobnějinak např osobně k př ůči shodnýmk př ůči shodným
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4.4. jinak, např. osobně, jinak, např. osobně, kupř. vůči shodnýmkupř. vůči shodným
zákazníkůmzákazníkům


Změna rozhodnutíZměna rozhodnutí zaměstnavatelezaměstnavatele
písemné odůvodněné písemné odůvodněné odvoláníodvolání souhlasusouhlasu


ukončené činnosti bez zbytečného odkladuukončené činnosti bez zbytečného odkladu
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Výluky z omezení zaměstnance Výluky z omezení zaměstnance 
ve prospěch jeho činnosti:ve prospěch jeho činnosti:


1.1. vědeckévědecké
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2.2. pedagogicképedagogické
3.3. publicisticképublicistické
4.4. literárníliterární
5.5. uměleckéumělecké


ZÁKAZ KONKURENCE ZÁKAZ KONKURENCE 
PO SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍPO SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ


Spravedlivý požadavekSpravedlivý požadavek vůči zaměstnanci vůči zaměstnanci 
na přijetí zdržovacího závazkuna přijetí zdržovacího závazku pro dobu pro dobu 
až 1 roku po skončení zaměstnání vzhledem k:až 1 roku po skončení zaměstnání vzhledem k:
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1.1. informacíminformacím
2.2. poznatkůmpoznatkům
3.3. znalostemznalostem
4.4. pracovním a technologickým postupům,pracovním a technologickým postupům,
získaným jím při zaměstnání.               získaným jím při zaměstnání.               §§ 310 310 –– 311 z. p.311 z. p.


KONKURENČNÍ DOHODAKONKURENČNÍ DOHODA
PředpokladyPředpoklady::


a.a. shodashoda výdělečné činnosti a předmětu výdělečné činnosti a předmětu 
činnosti zaměstnavatele nebočinnosti zaměstnavatele nebo


těž í htěž í h ůči ě t t liůči ě t t li
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b.b. soutěžní povahasoutěžní povaha vůči zaměstnavatelivůči zaměstnavateli


přiměřené peněžité vyrovnánípřiměřené peněžité vyrovnání
min. průměrný měsíční výdělek za každýmin. průměrný měsíční výdělek za každý
zavázaný měsíczavázaný měsíc


124


125


LITERATURALITERATURA


Čada,Čada, Obchodní tajemství a know how. Praha 1997.Obchodní tajemství a know how. Praha 1997.
Hajn,Hajn, Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. BrnoSoutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno


2000.2000.
FialaFiala Vyvažování veřejného a soukromého zájmu PrávVyvažování veřejného a soukromého zájmu Práv


126


Fiala,Fiala, Vyvažování veřejného a soukromého zájmu. Práv.Vyvažování veřejného a soukromého zájmu. Práv.
rádce 2001/7.rádce 2001/7.


Horáček/Čada/Hajn,Horáček/Čada/Hajn, Práva k průmyslovému vlastnictví.Práva k průmyslovému vlastnictví.
Praha 2005.Praha 2005.


Knap/Munková/Tomsa, Knap/Munková/Tomsa, Ochrana práv a zájmůOchrana práv a zájmů
podnikatelů v hospodářské soutěži. Ostrava 1993.podnikatelů v hospodářské soutěži. Ostrava 1993.


Kotásek,Kotásek, Ochrana vnitřních informací. Brno 2008.Ochrana vnitřních informací. Brno 2008.







22


Štenglová/Drápal/Púry/Korbel,Štenglová/Drápal/Púry/Korbel, Obchodní tajemství.Obchodní tajemství.
Praha 2005.Praha 2005.
Vojčík, Vojčík, KnowKnow--how ako predmet právnych vzťahov. how ako predmet právnych vzťahov. 


Průmysl. vlast. 1996/1/2.Průmysl. vlast. 1996/1/2.


127


yy
TelecTelec, Jak chránit zaměstnavatele před zaměstnanci? , Jak chránit zaměstnavatele před zaměstnanci? 


In: Ve službách práva. Praha 2003. Práv. rozhl. 2004/1.In: Ve službách práva. Praha 2003. Práv. rozhl. 2004/1.
Právní ochrana investic, důvěrných informací a know how.Právní ochrana investic, důvěrných informací a know how.
Průmysl. vlast. 2003/9/10.Průmysl. vlast. 2003/9/10.
Test pojmových znaků knowTest pojmových znaků know--how. In: Pocta Davidovi.how. In: Pocta Davidovi.
Olomouc 2007.Olomouc 2007.


ÚPV,ÚPV, Ochrana proti nekalé soutěži. Ochrana proti nekalé soutěži. [WIPO].[WIPO]. Praha 1995.Praha 1995.


128


Foto:Foto:
Watamu, Keňa 2007Watamu, Keňa 2007
Shanzu Beach, Keňa 2007Shanzu Beach, Keňa 2007








 


 


 


 


 


 


 
 
 


Test oprávněnosti změny  
literárního, jiného uměleckého 


 nebo vědeckého díla 
 
 
 
 


 


 


 


 


© 
 


 


 


 


 


 


verze 1 







Test oprávněnosti změny literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla 


© Ivo Telec, 2009                      Datum poslední revize 6. 1. 2009 2 


 


Prohlášení shody  


 


Test oprávněnosti změny literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla, rozuměno a dále též 


použito autorského díla,1 odpovídá autorskoprávním požadavkům (autorskoprávním 


pojmovým znakům), které obecně na právní status autorského díla nebo zvlášť na právní 


status některého autorského díla kladou právní normy vyplývající z: 


 


a)       Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886, ve znění   


            pařížské revize z 24. července 1971, vyhl. pod č. 133/1980 Sb., ve znění vyhl.   


            pod č. 19/1985 Sb. 


b)       Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, přílohy 1C k Dohodě 


            o zřízení Světové obchodní organizace, vyhl. pod č. 191/1995 Sb. 


c)        Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, vyhl. pod č.  


            33/2002 Sb. m. s. 


d)        Smlouvy o založení Evropského společenství, vyhl. pod č. 44/2004 Sb. m. s. , 


            jakož i z právních aktů z ní odvozených 


e)         českého zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem  


            autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění zákonů č.    


            81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 216/2006 Sb., v úplném  


            znění vyhl. pod č. 398/2006 Sb., ve znění zákona č. 168/2008 Sb. 


 


Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla  zásadně odpovídá 


právní argumentaci obsažené v odůvodnění následujícího právního rozhodnutí: 


 


 


Položená autorskoprávní otázka  


 


Pomocí testu má být zodpovězena následující autorskoprávní otázka statusu díla 


(právní kvalifikace): 


                                                 
1 Názvosloví kolísá na mezinárodní a vnitrostátní české úrovni. Výraz „díla literární, jiná umělecká nebo 


vědecká“, jež používá i český autorský zákon č. 121/2000 Sb., se jeví přesný. Zastřešující pojem „autorské dílo“ 


je rovněž tak znám českému autorskému zákonu a je vědecky přijatelný. 
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_____________________________________________________________________.     


      Tato otázka mi byla položena zadavatelem, jímž je: 


_____________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________.      


 


 


Předložené podklady  


 


      Při posuzování zadané autorskoprávní otázky jsem vycházel z následujících podkladů: 


_____________________________________________________________________ 


Podklady mi byly předloženy ___________________________________________  


      Za svá jsem vzal skutková tvrzení, obsažená ve shora uvedených podkladech, o jejichž 


věrohodnosti jsem neměl pochyb, a bez nichž by nebylo lze učinit závěr o právní otázce.


  


 


Hlediska 


 


Východiskem dosažení autorskoprávního závěru mi byly následující skutečnosti 


(hlediska): 


a) skutkové okolnosti a jejich vzetí za své 


b) odborné, mimoprávní, posouzení pochybných nebo sporných otázek umělecké 


nebo vědecké povahy 


c) odborné, právní, posouzení právní otázky (právní kvalifikace).  


 


 


Použité metody  


 


      K zodpovězení autorskoprávní otázky jsem použil, krom obecně uznávaných nebo 


právně přikázaných metod výkladu mezinárodních smluv nebo právních předpisů, 


následující metody, vedoucí ke zjištění pojmových znaků autorského díla vyplývajících 


z právního řádu, a to: 


a) metodu uznání skutkových tvrzení  







Test oprávněnosti změny literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla 


© Ivo Telec, 2009                      Datum poslední revize 6. 1. 2009 4 


b) metodu popisnou a roztřiďovací 


c) logické metody odvození a rozboru 


d) metodu uměleckého nebo vědeckého vnímání 


e) metodu celkového hodnocení. 


 


 


1.   Část údajová 


 


1.1      Označení případu 


 


1.2      Název díla 
 
1.3      Autorství nebo spoluautorství díla (dílo pravojmenné, pseudonymní,  
           anonymní; dílo jednoho autora nebo dílo spoluautorů) 
 
1.4 Popis díla (všeobecný popis, celek nebo část díla, včetně názvu a jmen  
           postav, jednotlivá vývojová fáze, stav dokončení díla) 
 
1.5       Námět (motiv) díla 
 
1.5 Rozsah díla (např. drobné dílo), účel díla (např. zbudování stavby a výkon 
           vlastnického práva k ní či přihlášení ochranné známky nebo průmyslového 
           vzoru a výkon vlastnického práva k nim, užitná funkce) význam díla (např. 
           náboženský či jazykovědný)2 aj. 
 
1.7       Dílo souborné a popis jeho prvků  
 
1.8       Dílo původní nebo odvozené (překlad, úprava, hudební úprava nebo jiné 
           tvůrčí zpracování původního díla) 
 
1.9       Dílo spojené s jiným dílem 
 
1.10.    Dílo zařazené do díla souborného 
 
1.11     Dílo z vlastního podnětu autora 
 
1.12     Dílo zaměstnanecké nebo za ně považované 
 
1.13     Dílo kolektivní 


                                                 
2 Skutečnosti bez vlivu na pojmové znaky autorského díla; výslovně viz § 2 odst. 1 českého autorského zákona č. 


121/2000 Sb. 
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1.14     Dílo školní 
 
1.15     Dílo audiovizuální nebo audiovizuálně užité 
 
1.16     Dílo na objednávku nebo soutěžní 
 
1.17     Druh objektivně vnímatelné podoby vyjádření díla 
           (např. psané slovo v jazyce českém v tištěné či elektronické podobě, notový 
           zápis, výkres, zahradní úprava, stavba, projektová dokumentace, užitná 
           podoba výrobku nebo jeho obalu aj.)  
           a trvalost nebo dočasnost vyjádření 
 
1.18     Popis věci (nosiče), jíž, v níž nebo na níž je dílo vnímatelně vyjádřeno 
 
1.19     Doba vzniku díla 
 
1.20     Stav zveřejnění díla 
 
1.21     Stát původu díla 
 
1.22     Stav zápisu díla v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným  
           kolektivním správcem majetkových práv autorských 
 
1.23     Doba trvání event. majetkových práv autorských k dílu 
 
1.24 Jiné k dílu (např. dílo osiřelé, dílo s malou rozlišovací schopností 
           postrádající individualizační rysy nebo je mající v zanedbatelné míře, 
           která není dostatečná k rozlišení jednotlivých děl od sebe3)  


            


1.25     Údaje o autorovi nebo spoluautorech 
  
1.26     Stav zápisu autorství nebo spoluautorství díla v rejstříku předmětů ochrany, 
            vedeném příslušným kolektivním správcem majetkových práv autorských 
 
1.27      Jiné k autorovi nebo spoluautorům 
 
1.28      Údaje o zaměstnavateli u díla zaměstnaneckého nebo o osobě považované 
            za zaměstnavatele u díla považovaného za dílo zaměstnanecké 
 
1.29  Údaje o objednateli nebo vyhlašovateli soutěže u díla na objednávku 
            nebo soutěžního 
 
1.30      Údaje o vykonavateli event. majetkových práv autorských a o právním  
            důvodu tohoto výkonu 


                                                 
3 Tzv. díla malé mince. 







Test oprávněnosti změny literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla 


© Ivo Telec, 2009                      Datum poslední revize 6. 1. 2009 6 


 
1.31      Údaje o postupnících licencí, o nabyvatelích oprávnění z licence  
            nebo podlicence nebo o postupnících práva výkonu event. majetkových 
            práv autorských k dílu zaměstnaneckému nebo za něj považovanému  
            a o jejich oprávněních 
 


 


 


2.   Část znaková  


 


2.1 Objektivně předurčené věcné prvky díla: 
 
            a)    funkční (např. stavebnicové prvky stavebnice)  
  
            b)    technické (např. konstrukční či materiálové prvky) 
 
            c)    mimoumělecké estetické (např. prvky módního vkusu) 
 
            d)    jiné [např. finanční (kupř. rozpočtové či dotační) nebo veřejnoprávní 
                    (kupř. omezující prvky z důvodu regulace reklamy, územního plánu  
                    či památkové ochrany) aj.], 
 
            které jsou již dány povahou díla, jeho druhem, určením (užitností),  
            vč. názvu nebo jména či druhu postavy, či umístěním díla, 
            a přizpůsobení díla těmto věcným prvkům 
 
2.2 Předurčenými věcnými prvky ponechaný (existující) volný tvůrčí prostor  
           (tvůrčí svoboda umělecká nebo vědecká), (objektivní možnost jedinečného  
           či původního4 uměleckého nebo vědeckého ztvárnění)  
           a využití tohoto prostoru (svobody) autorem nebo spoluautory  
 
2.3 Ponechání (existence) volného tvůrčího prostoru (tvůrčí svobody umělecké 
           nebo vědecké) i po vzniku díla, který je objektivně využitelný k nezávislému 
           vzniku jedinečného nebo původního7 vyjádření téhož zadání jiným autorem 
           či spoluautory 
 
2.4 Autorem nebo spoluautory vyjádřené umělecké nebo vědecké (tvůrčí) prvky 
            vyplývající z volného tvůrčího prostoru (tvůrčí svobody), (volné prvky), 
            jejich význam [tj. autorskoprávně silné (podstatné, dominantní) nebo slabé 
            tvůrčí prvky] a v čem tyto tvůrčí prvky spočívají  


                                                 
4 Platí u počítačových programů, fotografií a databází podle § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 


autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve 


znění pozdějších předpisů. 


K počítačovým programům viz zvláštní autorskoprávní Test pojmových znaků počítačového programu. 
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            [např. ve znacích (markantech) střihu, linií, obrysů, barev, světla a stínu, 
            tvaru, prostoru, umístění, jazyka, skladby, melodie, rytmu, zvuku, pohybu,  
            filmové režie, struktury, materiálu (např. hrubosti), utříděnosti, 
            metodičnosti a soustavnosti (systémovosti) či ve sloučení, spojení 
            (kombinaci) nebo ve vazbě, sledu nebo sladění těchto znaků aj.] 
 
2.5       Popis uměleckých nebo vědeckých výrazových prostředků, jimiž je dílo  
            vyjádřeno 
 
2.6  Zdroje autorova čerpání  
            [umělecká nebo vědecká představivost (imaginace), umělecký  
            nebo vědecký popud (inspirace), umělecké nebo vědecké vnuknutí  
            (intuice), např. jev „Aha!“, předobraz, nápady, myšlenky, objevy, postupy, 
            denní zprávy, fantazie, nahromaděná zkušenost, vliv tvůrčího prostředí, 
            obecné kulturní či jiné povědomí, veřejné mínění, stav techniky, vč. zdrojů 
            bezděčně nebo záměrně čerpaných, aj. ] 
            anebo zdroje tohoto čerpání jednotlivých spoluautorů 
 
2.7       Projevené zvláštní osobní vlastnosti autorovy nebo jednotlivých  
            spoluautorů vedoucí ke vzniku díla  
            [např. nadání, talent, vlohy, schopnosti, kupř. umělecká nebo vědecká 
            tvořivost v určité oblasti, získané dovednosti, vlastní „vidění“ světa, tvůrčí 
            rukopis (pečeť autorovy osobnosti), návaznost vlastní tvorby, příklon 
            k umělecké nebo vědecké škole či její založení aj.] 
 
2.8       Poměr mezi předurčenými věcnými prvky (2.1) a volnými tvůrčími prvky 
            uměleckými nebo vědeckými, (2.4)   
 
2.9       Druh tvůrčí činnosti autora nebo spoluautorů vedoucí ke vzniku díla  
            (např. hudební, grafická, architektonická aj.) 
 
2.10 Druh věcné (netvůrčí) činnosti vynaložené nebo využité autorem  
           nebo spoluautory ke vzniku díla [např. organizační, provozní, technická 
           (kupř. rutinní řemeslná či počítačová), vyhledávací, dokumentační, odborně 
           poradenská aj.] 
 
2.11 Poměr mezi tvůrčí činností (2.9) a činností věcnou (netvůrčí), (2.10) 
 


 


2.12 Povaha výtvoru [vyjádření (výsledku) tvůrčí činnosti autora  
           nebo spoluautorů] 
 
            a)      jedinečná (jiným nezávisle neopakovatelná); (srov. 2.2, 2.4 a 2.7);  
                     a to z hlediska alespoň statistické pravděpodobnosti jedinečnosti 
                                            
            aa)    jedinečná (jiným nezávisle neopakovatelná) co do způsobu výběru  
                      nebo uspořádání obsahu (u díla souborného); (srov. 2.2, 2.4 a 2.7); 
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                      a to z hlediska alespoň statistické pravděpodobnosti jedinečnosti 
                       
            b)      původní (vlastní duševní výtvor autora nebo spoluautorů),7 


                      [opakem shoda nebo napodobenina (imitace, plagiát) cizího výtvoru 
                      v jeho literárních, jiných uměleckých nebo vědeckých (tvůrčích) 
                      autorskoprávně významných (silných, podstatných, dominantních) 
                      prvcích]   


 
2.13      Vystižení toho, co je dílem vyjádřeno (vyjádření obsahu), [(téma 
             a myšlenkové sdělení (idea)] 
 
             a)      zvlášť vystižení vyjádřeného vědeckého poznatku, a to z hlediska 
                       správnosti logického zdůvodnění a jeho přezkoumatelnosti, novosti,  
                       uspořádanosti (systematičnosti), podstatnosti a použití výzkumného 
                       postupu (metody) 
 
2.14      Vyjádření autorova smyslu pro krásu umění (uměleckého citu)  
             nebo smyslu pro utříděnost vědy (vědeckého rozumu)  
             anebo takového smyslu jednotlivých spoluautorů 
 


 


2.15      Přítomnost alespoň minimálního stupně umělecké nebo vědecké hodnoty 
            díla a v čem spočívá  
            [tj. v kráse (kupř. ve sladění (harmonii), poměrnosti nebo ve vědeckosti, 
            ve významové a obsahové struktuře, ve formální výstavbě, a to vč. jednoty 
            rozmanitosti a jednoty obsahu a formy], 
            jakož i míra této hodnoty; (srov. 2.16) 
 
2.16  Objektivní způsobilost díla k uměleckému nebo vědeckému vnímání  
            (účinek díla), (vyvolání uměleckého nebo vědeckého dojmu, způsobilost 
            díla být uměním nebo vědou),  
            a způsob smyslového vnímání díla (např. zrakem, sluchem nebo hmatem);  
            (srov. 2.15) 
 
2.17 Podřazenost díla pod druh literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého 


díla  
           (např. dílo slovesné, hudební, dramatické, hudebně dramatické, 
           choreografické, pantomimické, fotografické, dílo vyjádřené postupem 
           podobným fotografii, audiovizuální, jako je dílo kinematografické, výtvarné, 
           jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické vč. díla  
           urbanistického, dílo užitého umění, dílo kartografické aj.)5 
 


 


                                                 
5 § 2 odst. 1 věta druhá českého autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 


s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších předpisů.  
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3.   Výjimka z autorskoprávní ochrany  


 


3.1       Druh díla vyjmutého z autorskoprávní ochrany (např. úřední dílo určitého 
            druhu) 


3.2       Právní důvod výjimky6 


 


 


4.    Závěr (právní názor)  


 


Na základě shora podaného metodického posouzení autorskoprávní věci 


v jednotlivostech i v jejich souvislosti vyslovuji následující právní názor, jímž odpovídám 


na položenou autorskoprávní otázku:  


 


Výše popsané dílo je / není autorským dílem, 


 


a to podle Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886, ve znění pařížské 


revize z 24. července 1971, vyhl. pod č.  133/1980 Sb., ve znění vyhl. pod č. 19/1985 Sb., 


Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, přílohy 1C k Dohodě o zřízení Světové 


obchodní organizace,  vyhl. pod č. 191/1995 Sb.,  Smlouvy  Světové organizace  duševního vlastnictví 


o právu autorském, vyhl. pod č. 33/2002 Sb. m. s., Smlouvy o založení Evropského společenství, 


vyhl.  pod  č. 44/2004 Sb. m. s., jakož i právních aktů z ní odvozených, a českého   zákona  


č. 121/2000 Sb.,  o  právu  autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 


zákonů (autorského zákona), ve znění zákonů č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 186/2006 


Sb. a č. 216/2006 Sb., v úplném znění vyhl. pod č. 398/2006 Sb., ve znění zákona č. 


168/2008 Sb. 


 


Autorskoprávně se jedná o dílo _____. 


                                                 
6 Čl. 2 odst. 4 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886, ve znění  pařížské revize 


z 24. července 1971, vyhl. pod č. 133/1980 Sb., ve znění vyhl. pod č. 19/1985 Sb.  


   § 3 písm. a) nebo b) českého autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 


s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších předpisů. 
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D o l o ž k a 


 


Prohlašuji na svou odbornou a stavovskou čest, že k výše uvedenému právnímu 


názoru jsem dospěl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávislé na jiných 


osobách, pouze na základě výše uvedených podkladů, hledisek, metod a právních norem 


vyplývajících z citovaných pramenů. 


Shora podaný závěr vyjadřuje právní názor posuzovatele, který je argumentačně 


podložen, jak je výše uvedeno. 


      Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla,  obsahující odborné 


posouzení shora popsaných skutečností, a to formou odborného vyjádření, jakož i právní 


názor z něho vyplývající, je předložen bez rozporů. 
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      Tento test obsahuje jedenáct číslovaných a v jednu listinu spojených stran bez příloh.


  


       


 


       Posuzovatel:  


 


 


 


 


V ________ dne _______                                   _______________________________              








ABCD, a. s., sídlem v Brně, (…) 
 zaps. v odd. a vl. (…) obch. rej., vedeného Kraj. soudem v Brně  


________________________________________________________________ 
 
 
 
 


Nabídka zlepšovacího návrhu 
 
 
 


 
Zlepšovatel:  ____________________________________ 


 
nabízí shora uvedenému zaměstnavateli svůj zlepšovací návrh1 k využití.  
 


Jedná se o následující zlepšovací návrh, o němž zlepšovatel prohlašuje, že s ním 
má právo nakládat a že jej nenabídl jinému zaměstnavateli, přičemž slibuje nahradit 
zaměstnavateli škodu, která by mu vznikla nesprávností tohoto prohlášení: 


 
 


1.  název zlepšovacího návrhu:  
 


2.  anotace: 
 


3.  informace o event. zápovědi právem z patentu, užitného vzoru, topografie  
      polovodičového výrobku nebo z průmyslového vzoru: 
 
4.  informace o event. zápovědi právem z obchodního tajemství: 


 
5.    informace o event. zápovědi právem autorským nebo právem jiným:   


 
6.   podoba vyjádření: 


 
7.  doba vzniku: 


 
8.  event. jiné okolnosti vzniku: 


 
9.  pracovní funkce zlepšovatele: 


 
10.  obor práce nebo činnosti zaměstnavatele, jíž se zlepšovací návrh týká:  


 


                                                 
1 § 72 a násl. zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 
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11.  popis dosavadního stavu, jehož se zlepšovací návrh týká: 
 


12.  popis zlepšovacího návrhu z hlediska zlepšení dosavadního stavu:  
 


13.  popis práva ze zlepšovacího návrhu s udáním znaků zdokonalení nebo  
      řešení, které jsou nutné pro určení předmětu ochrany (význaková část): 


 
14.  popis potencionální využitelnosti zlepšovacího návrhu zaměstnavatelem  


 vč. množstevního, územního, časového nebo jiného rozsahu: 
  


15.  návrh spoluúčasti zlepšovatele na rozpracování, zkoušení nebo zavádění   
      zlepšovacího návrhu: 
 
16.  jiný návrh, např. na smluvní omezení stran co do výlučnosti využívání,  
      způsobu nebo rozsahu (množstevního, územního, časového nebo jiného) 
      využívání nebo na zdůvěrnění  informací,  na obchodní tajemství,  
      na zajištění závazků aj.: 


 
17.  návrh výše odměny za využití  zlepšovacího návrhu,  její  propočet  a návrh   
      způsobu, místa a doby splatnosti odměny: 
 
18.   jiné: 
  


 
 
Příloha:  ___________________ 
 
 


                                                                                Zlepšovatel: 
 
 
 
 


V ____________ dne ______________                                              _________________ 
 
 
 
 
 
 


Vnitropodnikové vyjádření k nabídce:  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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PRÁVO DUŠEVNÍHO PRÁVO DUŠEVNÍHO 
VLASTNICTVÍVLASTNICTVÍ


PRÁVO ZAMĚSTNANECKÝCH, PRÁVO ZAMĚSTNANECKÝCH, 


ZAKÁZKOVÝCH A ŠKOLNÍCH ZAKÁZKOVÝCH A ŠKOLNÍCH 


VÝTVORŮVÝTVORŮ


Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 
a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


2


verze 1.1 (2011)verze 1.1 (2011)


© Ivo Telec, 2007 © Ivo Telec, 2007 


TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1. Střet ochrany investice a duševního vlastnictvíStřet ochrany investice a duševního vlastnictví
2.2. Zaměstnanecké díloZaměstnanecké dílo
3.3. Zaměstnanecký umělecký výkonZaměstnanecký umělecký výkon


P d ik ý ál dP d ik ý ál d
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4.4. Podnikový vynález apod.Podnikový vynález apod.
5.5. Zaměstnanecký průmyslový vzorZaměstnanecký průmyslový vzor
6.6. Zakázkové nebo soutěžní díloZakázkové nebo soutěžní dílo
7.7. Školní dílo; zákonná licence knihovní, Školní dílo; zákonná licence knihovní, 


domněnka smluvní licence pro vysokou školu domněnka smluvní licence pro vysokou školu 


4


5


POTENCIÁLNÍ STŘETPOTENCIÁLNÍ STŘET


hospodářská investice zaměstnavatelehospodářská investice zaměstnavatele


6


v.v.


duševní vlastnictví závislého zaměstnanceduševní vlastnictví závislého zaměstnance







2


ZÁKONODÁRNÉ ŘEŠENÍZÁKONODÁRNÉ ŘEŠENÍ


zaměstnancovo vlastnění práva zaměstnancovo vlastnění práva 
z duševního vlastnictvíz duševního vlastnictví


7


zaměstnavatelův výkon zaměstnavatelův výkon 
zaměstnancových majetkových práv zaměstnancových majetkových práv 
z duševního vlastnictví z duševního vlastnictví 


ZAMĚSTNANECKÉ DÍLOZAMĚSTNANECKÉ DÍLO©©


Trvalý věcný status výtvoruTrvalý věcný status výtvoru
např. habilitační práce akademického např. habilitační práce akademického 
pracovníka ke splnění požadavku pracovníka ke splnění požadavku 
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zaměstnavatele na řádný výkon práce, popiszaměstnavatele na řádný výkon práce, popis
technického řešení výzkumného pracovníka,technického řešení výzkumného pracovníka,
posudek disertační práce aj.posudek disertační práce aj.


VyjádřeníVyjádření literární, fotografické, filmové aj.,literární, fotografické, filmové aj.,
např. populárně vědecký filmnapř. populárně vědecký film


§§ 58 a. z.58 a. z.


9


Vytvořeno ke splnění závazkuVytvořeno ke splnění závazku vyplývajícího vyplývajícího 
z z pracovníhopracovního nebo nebo služebního poměruslužebního poměru


např. závazku z pracovní smlouvy výzkumnéhonapř. závazku z pracovní smlouvy výzkumného
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pracovníka v klinické psychologii, závazku pracovníka v klinické psychologii, závazku 
z vnitřního mzdového předpisu, závazku z vnitřního mzdového předpisu, závazku 


z konkrétního pracovního pokynu, závazku z konkrétního pracovního pokynu, závazku 
z popisu práce ap., a to v rámci smlouvy ap.z popisu práce ap., a to v rámci smlouvy ap.


1.1. skutečnéskutečné


ke splnění pracovního ke splnění pracovního 
závazkuzávazku


1.1. smyšlenésmyšlené (fiktivní)(fiktivní)


ke splnění ke splnění závazkuzávazku
z objednávky:z objednávky:


11


j yj y


i.i. počítačový programpočítačový program
ii.ii. databázedatabáze
iii.iii. kartografické dílokartografické dílo


srv. srv. work made for hirework made for hire


Autorské právo vlastní zaměstnaný autorAutorské právo vlastní zaměstnaný autor
Právo výkonu majetkovýchPrávo výkonu majetkových autorských autorských 


práv práv má zaměstnavatelmá zaměstnavatel pod svým jménem pod svým jménem 
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a na svůj účet (pro sebe či pro třetího)a na svůj účet (pro sebe či pro třetího)


postoupitelnost    postoupitelnost    souhlas zaměstnancesouhlas zaměstnance
převod podnikupřevod podniku


zánikzánik vykonavatele práva bez nástupce vykonavatele práva bez nástupce 
výkon práva autorovivýkon práva autorovi
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Podmíněné právo zaměstnance na licenciPodmíněné právo zaměstnance na licenci
za obvyklých, za obvyklých, např. honorářových,např. honorářových, podmínekpodmínek


vážnývážný důvod zaměstnavateledůvod zaměstnavatele
např soutěžní či utajovacínapř soutěžní či utajovací
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např. soutěžní či utajovacínapř. soutěžní či utajovací


PodmíněnoPodmíněno nevykonáváním nevykonáváním 
nebo nedostatečným vykonáváním právanebo nedostatečným vykonáváním práva
zaměstnavatelem    zaměstnavatelem    


důkaz skutkudůkaz skutku;; prokázání skutkového tvrzeníprokázání skutkového tvrzení


Vyvratitelná zákonná domněnka Vyvratitelná zákonná domněnka 
souhlasusouhlasu zaměstnaného autora ke:zaměstnaného autora ke:


1.1. zveřejněnízveřejnění
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jj
2.2. úpravám, zpracování vč. překladu, úpravám, zpracování vč. překladu, 


spojení s jiným dílem, zařazeníspojení s jiným dílem, zařazení
do souborudo souboru


3.3. uvádění díla na veřejnost pod jménem uvádění díla na veřejnost pod jménem 
zaměstnavatelezaměstnavatele


4.4. dokončení díla jiným při:dokončení díla jiným při:


i.i. prodlení zaměstnance přes výzvu prodlení zaměstnance přes výzvu 


15


zaměstnavatele k dokončení dílazaměstnavatele k dokončení díla


ii.ii. zániku pracovního závazku  zániku pracovního závazku  
zaměstnance k dokončení dílazaměstnance k dokončení díla
např. výpovědí pracovní smlouvynapř. výpovědí pracovní smlouvy


Právo autora na dodatečnou přiměřenou Právo autora na dodatečnou přiměřenou 
odměnu odměnu (dispozitivně)                                 (dispozitivně)                                 ☺☺ €€


vyplacená mzda         vyplacená mzda         zisk z právzisk z práv


16


význam díla význam díla 
pro dosažení ziskupro dosažení zisku


počítačové programy, kartografická díla, počítačové programy, kartografická díla, 


databáze (dispozitivně ano)                  databáze (dispozitivně ano)                  €€


ZAMĚSTNANECKÝ ZAMĚSTNANECKÝ 
UMĚLECKÝ VÝKONUMĚLECKÝ VÝKON


ObdobaObdoba (analogie) se zaměstnaneckým dílem(analogie) se zaměstnaneckým dílem
§§ 74 a. z.74 a. z.


např. hudební výkon violisty či dirigentanapř. hudební výkon violisty či dirigenta
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nebo herecký výkon činoherce, zaměstnanýchnebo herecký výkon činoherce, zaměstnaných
v divadle, klavírní doprovod akademickéhov divadle, klavírní doprovod akademického
pracovníka umělecké vysoké školypracovníka umělecké vysoké školy


srv. např. dekr. pres. rep. č. 129/45 Sb. z. a n., srv. např. dekr. pres. rep. č. 129/45 Sb. z. a n., 


o stát. orch. Česká filharmonieo stát. orch. Česká filharmonie


PODNIKOVÝ VYNÁLEZ apod.PODNIKOVÝ VYNÁLEZ apod.
Trvalý Trvalý věcný statusvěcný status podnikového vynálezupodnikového vynálezu
např. konstrukční řešení konstruktéranapř. konstrukční řešení konstruktéra
dle pracovního závazku dle pracovního závazku §§ 99--10 z. č. 527/90 Sb.10 z. č. 527/90 Sb.
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Dispozitivní legální přechod majetkovéhoDispozitivní legální přechod majetkového
práva na patent na  zaměstnavatelepráva na patent na  zaměstnavatele


Vyrozumívací a předávací povinnostVyrozumívací a předávací povinnost
zaměstnaného zaměstnaného původce původce vůči zaměstnavatelivůči zaměstnavateli


posouzení vynálezu zaměstnavatelemposouzení vynálezu zaměstnavatelem







4


2 měsíce   2 měsíce   na uplatnění na uplatnění 
zaměstnavatelova práva na patent vůči zaměstnavatelova práva na patent vůči 
původcipůvodci (zaměstnanci)(zaměstnanci)


ět ý ř h dět ý ř h d ( )( )


19


zpětný přechodzpětný přechod (recesse)(recesse)
právapráva na patent na na patent na původcepůvodce


Zákonná povinnost mlčenlivosti Zákonná povinnost mlčenlivosti obou obou 
stran o vynálezu v této době     stran o vynálezu v této době     


Právo původce na přiměřenou odměnuPrávo původce na přiměřenou odměnu
při zaměstnavatelově uplatnění právapři zaměstnavatelově uplatnění práva
na patent                                                     na patent                                                     €€ ☺☺


UkazateléUkazatelé::


20


UkazateléUkazatelé::
a.a. technický a hospodářský význam vynálezutechnický a hospodářský význam vynálezu
b.b. přínos z možného využití nebo jiného    přínos z možného využití nebo jiného    


uplatněníuplatnění
c.c. materiální podíl zaměstnavatelemateriální podíl zaměstnavatele
d.d. rozsah pracovních úkolů (zadání) původcerozsah pracovních úkolů (zadání) původce


Právo původce na dodatečné Právo původce na dodatečné 
vypořádání                                         vypořádání                                         €€ ☺☺


Zj ý ěZj ý ě
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Zjevný nepoměrZjevný nepoměr::
již vyplacená odměna  již vyplacená odměna  pozdější přínos pozdější přínos 


ZdaňovánoZdaňováno jako příjem z průmyslového jako příjem z průmyslového 
aj. duševního vlastnictví; též  aj. duševního vlastnictví; též  


22


ZAMĚSTNANECKÝ ZAMĚSTNANECKÝ 
PRŮMYSLOVÝ VZORPRŮMYSLOVÝ VZOR


•• lhůta 3 měsícelhůta 3 měsíce pro zaměstnavatelovo pro zaměstnavatelovo 
uplatnění práva vůči původci        uplatnění práva vůči původci        


•• zaměstnavatelovazaměstnavatelova povinnost mlčenlivostipovinnost mlčenlivosti
ještě další měsíc od zpětného přechodu právaještě další měsíc od zpětného přechodu práva
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ještě další měsíc od zpětného přechodu práva ještě další měsíc od zpětného přechodu práva 
na zaměstnance                           na zaměstnance                           
Ukazatelé odměnyUkazatelé odměny:                      :                      €€


a.a. přínos dosažený užívánímpřínos dosažený užíváním
b.b. materiální podíl zaměstnavatelemateriální podíl zaměstnavatele
c.c. rozsah zadání původce       rozsah zadání původce       §§ 1313--14 z. č. 207/00 Sb.14 z. č. 207/00 Sb.


24
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25 26


ZAKÁZKOVÉ ZAKÁZKOVÉ 
NEBO SOUTĚŽNÍ  DÍLONEBO SOUTĚŽNÍ  DÍLO©©


Vyvratitelná domněnka objednatelovy Vyvratitelná domněnka objednatelovy 
licence licence k užití objednaného díla k k užití objednaného díla k účeluúčelu


lý jí í l díllý jí í l díl


27


vyplývajícímu ze smlouvy o dílo       vyplývajícímu ze smlouvy o dílo       §§ 61 a. z.61 a. z.


Užití objednaného díla nad rámec Užití objednaného díla nad rámec 
účeluúčelu


smluvní licencesmluvní licence
zákonná licencezákonná licence


Omezení zhotovitelova výkonu Omezení zhotovitelova výkonu 
vlastních majetkových práv autorských:    vlastních majetkových práv autorských:    


oprávněnými zájmy objednatele:oprávněnými zájmy objednatele:
11 osobnímiosobními


28


1.1. osobními osobními 
2.2. majetkovými majetkovými 


např. na ztotožnění či rozlišení vlastní osobynapř. na ztotožnění či rozlišení vlastní osoby
objednatele či jeho zboží nebo zájmyobjednatele či jeho zboží nebo zájmy
soutěžnímisoutěžními


29


ŠKOLNÍ DÍLOŠKOLNÍ DÍLO©©


Např.Např. disertační, diplomová disertační, diplomová čiči seminárníseminární
práce, práce, modelmodel, , výkresvýkres, , počítačový programpočítačový program aj.aj.


Věcný statusVěcný status §§ 60 a z60 a z


30


Věcný status                                             Věcný status                                             §§ 60 a. z.60 a. z.


tvůrcem (autorem) student (žák) ke splnění tvůrcem (autorem) student (žák) ke splnění 
studijních (školních) studijních (školních) povinností vyplývajícíchpovinností vyplývajících
z jeho právního poměru ke  konkrétní škole,z jeho právního poměru ke  konkrétní škole,
školskému či vzdělávacímu zařízení (zadavateli) školskému či vzdělávacímu zařízení (zadavateli) 
např. povinnost ze studijního a zkušebního řádunapř. povinnost ze studijního a zkušebního řádu
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31 32


Užití školního díla k vnitřní potřebě konkrétní Užití školního díla k vnitřní potřebě konkrétní 
školyškoly,, např. v jejím intranetunapř. v jejím intranetu


bezúplatná „zákonná“ licencebezúplatná „zákonná“ licence §§ 35/3,4 a. z.35/3,4 a. z.


(správně (správně nevyvratitelná domněnka nevyvratitelná domněnka 
poskytnutí smluvní licenceposkytnutí smluvní licence v poměruv poměru


33


2 stran, kdy nejde o veřejnost): 2 stran, kdy nejde o veřejnost): 


1.1. bezbez přímého či nepřímého hospodářského přímého či nepřímého hospodářského 
nebo obchodního prospěchu školynebo obchodního prospěchu školy


2.2. výukově výukově nebonebo k k vnitřní potřeběvnitřní potřebě školy,školy,
osobněosobně vymezené okruhem žáků nebo studentů, vymezené okruhem žáků nebo studentů, 
orgánů a zaměstnanců orgánů a zaměstnanců 
a a věcně vymezené věcně vymezené činností školy                       činností školy                       


a to s a to s příkazempříkazem přiměřeného uvedení:přiměřeného uvedení:


3.3. jménajména autora   autora   anonymní díloanonymní dílo
b j é šk l d d j jí žb j é šk l d d j jí ž


34


nebo jména školy apod., pod jejímžnebo jména školy apod., pod jejímž
jménem je školní dílo uváděno na veřejnostjménem je školní dílo uváděno na veřejnost


4.4. názvu názvu díladíla
5.5. pramenepramene


Všeobecný zákaz užití školního Všeobecný zákaz užití školního aj.aj. díladíla
školou aj. osobou školou aj. osobou způsobem snižujícímzpůsobem snižujícím
jeho hodnotujeho hodnotu (zákaz znehodnocení díla)(zákaz znehodnocení díla)
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jeho hodnotu jeho hodnotu (zákaz znehodnocení díla)(zákaz znehodnocení díla)


osobnostní právoosobnostní právo autora autora 
na na nedotknutelnostnedotknutelnost svého díla  svého díla  


§§ 11/3 a. z.11/3 a. z.


Užití nad rámec vnitřní potřeby školyUžití nad rámec vnitřní potřeby školy
nároková smluvní licence školynároková smluvní licence školy


== kontraktační povinnost autora kontraktační povinnost autora 
např. k tiskovému rozmnožování a rozšiřovánínapř. k tiskovému rozmnožování a rozšiřování díladíla
zaza obvyklýchobvyklých např honorářovýchnapř honorářových smluvníchsmluvních


36


za za obvyklýchobvyklých, , např. honorářových,např. honorářových, smluvníchsmluvních
podmínekpodmínek


Právo autora odepřít licenciPrávo autora odepřít licenci ze ze závažnéhozávažného
důvodu, důvodu, např. osobníhonapř. osobního


bezdůvodné odepření licencebezdůvodné odepření licence
žaloba školyžaloba školy k nahrazení chybějícíhok nahrazení chybějícího
projevu autorovy vůle soudemprojevu autorovy vůle soudem
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Omezený výkon autorova majetkového práva Omezený výkon autorova majetkového práva 
k užití k užití svéhosvého školního díla (dispozitivně), a to:školního díla (dispozitivně), a to:


-- oprávněnými oprávněnými osobnímiosobními nebo nebo majetkovýmimajetkovými


37


p ýp ý j ýj ý
zájmy školyzájmy školy, , např. na označení totožnosti např. na označení totožnosti 
své osoby nebo svých služeb, vyjádřeném dílem své osoby nebo svých služeb, vyjádřeném dílem 
grafickým, soutěžními zájmy školy aj.grafickým, soutěžními zájmy školy aj.


-- „oprávněnost“ zájmů školy„oprávněnost“ zájmů školy


smlouva, zákon, rozhodnutísmlouva, zákon, rozhodnutí


Zákonné právo školy na příspěvekZákonné právo školy na příspěvek
na úhradu na úhradu nákladů školynákladů školy na autorovo  na autorovo  
vytvoření školního díla,vytvoření školního díla,
např. na materiál např. na materiál nadnad běžnou provozní režii,běžnou provozní režii,


38


z z dosaženéhodosaženého autorova výdělkuautorova výdělku z užitíz užití
školního díla, dle školního díla, dle okolnostíokolností, , např. dle přínosunapř. dle přínosu
školy aj.,školy aj., až do skutečné výše nákladů školyaž do skutečné výše nákladů školy


++ přihlédnutí k přihlédnutí k výši výdělkuvýši výdělku dosaženého školoudosaženého školou
z licenčního užití školního dílaz licenčního užití školního díla


Vlastnictví hmotné věciVlastnictví hmotné věci (nosiče díla)(nosiče díla)
vlastníkem věci, kdo věc pořídilvlastníkem věci, kdo věc pořídil
odevzdánímodevzdáním školního díla s věcí nabývá školního díla s věcí nabývá 
vlastnictví věci škola vlastnictví věci škola shodou vůleshodou vůle
(není(není li jiné dispozice);li jiné dispozice);


39


(není(není--li jiné dispozice);li jiné dispozice);
projev právní doktríny projev právní doktríny sledování osudusledování osudu
významnějšíhovýznamnějšího díla jeho méně významným nosičemdíla jeho méně významným nosičem
(nezmaření účelu odevzdání školního díla)(nezmaření účelu odevzdání školního díla)


Autorské právo na účelové zpřístupnění věciAutorské právo na účelové zpřístupnění věci
(nosiče díla) jejím vlastníkem                           (nosiče díla) jejím vlastníkem                           §§ 12/3 a. z.12/3 a. z.


KNIHOVNÍ ZÁKONNÁ LICENCEKNIHOVNÍ ZÁKONNÁ LICENCE


Bezúplatná zákonná licence knihovníBezúplatná zákonná licence knihovní
k k půjčování půjčování originálů či rozmnoženinoriginálů či rozmnoženin
obhájenýchobhájených diplomových, rigorózních,diplomových, rigorózních,
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disertačních a habilitačních prací disertačních a habilitačních prací 
na místě samém                                    na místě samém                                    §§ 37/1d a. z.37/1d a. z.


výzkum či soukromé studiumvýzkum či soukromé studium


autorovo vyloučeníautorovo vyloučení


Třístupňový testTřístupňový test (The Three(The Three--stepstep--test)test)
§§ 29/1 a. z.29/1 a. z.


1.1. zvláštní zákonný případ výjimky či omezení zvláštní zákonný případ výjimky či omezení 
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ý p p ýj yý p p ýj y
majetkovéhomajetkového práva autorskéhopráva autorského


2.2. užití nerozporné s běžným způsobem užitíužití nerozporné s běžným způsobem užití
3.3. bez nepřiměřeného dotčení oprávněných bez nepřiměřeného dotčení oprávněných 


osobních (morálních) nebo majetkových osobních (morálních) nebo majetkových zájmůzájmů
autora (žáka nebo studenta)autora (žáka nebo studenta)


DOMNĚNKA SMLUVNÍ LICENCE DOMNĚNKA SMLUVNÍ LICENCE 
PRO VYSOKOU ŠKOLUPRO VYSOKOU ŠKOLU


Legální povinnost Legální povinnost vysokých školvysokých škol nevýdělečněnevýdělečně
zveřejňovat obhájené zveřejňovat obhájené závěrečné práce svých závěrečné práce svých 
studentů a posudky na ně ve veřejném zájmustudentů a posudky na ně ve veřejném zájmu


Autorskoprávní poměrAutorskoprávní poměr mezi vysokou školoumezi vysokou školou
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Autorskoprávní poměr Autorskoprávní poměr mezi vysokou školou mezi vysokou školou 
a jejím studentem: a jejím studentem: 


nevyvratitelná domněnkanevyvratitelná domněnka poskytnutí smluvní poskytnutí smluvní 
licence vysoké škole jejím studentemlicence vysoké škole jejím studentem


§§ 47b z. č. 111/98 Sb., o vys. školách47b z. č. 111/98 Sb., o vys. školách


=   =   zvláštnízvláštní licenčně smluvní režim vedle a. z.licenčně smluvní režim vedle a. z.
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Závěrečná diplomová práce na vysoké škole, Závěrečná diplomová práce na vysoké škole, 
resp. univerzitě může být účinným namítacím resp. univerzitě může být účinným namítacím 
materiálem proti novosti vynálezu tehdy,materiálem proti novosti vynálezu tehdy,


43


materiálem proti novosti vynálezu tehdy, materiálem proti novosti vynálezu tehdy, 
jestliže byla před prioritou zpřístupněna jestliže byla před prioritou zpřístupněna 
neomezenému kruhu osob, např. jejím uložením neomezenému kruhu osob, např. jejím uložením 
ve veřejně přístupné knihovně.ve veřejně přístupné knihovně.


Jakl 171.Jakl 171.
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Jakl,Jakl, Sbírka správních rozhodnutí ve věcech Sbírka správních rozhodnutí ve věcech 
průmyslových práv. Praha 1998/2.průmyslových práv. Praha 1998/2.22
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Zveřejňování posudků závěrečných prací. Žurnál UP,Zveřejňování posudků závěrečných prací. Žurnál UP,
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PRÁVO DUŠEVNÍHO PRÁVO DUŠEVNÍHO 
VLASTNICTVÍVLASTNICTVÍVLASTNICTVÍVLASTNICTVÍ


PRÁVO ZNÁMKOVÉPRÁVO ZNÁMKOVÉ®®


VÝBĚRVÝBĚR


Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 
a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


2


verze 2.2 (2010)verze 2.2 (2010)


© Ivo Telec, 2006© Ivo Telec, 2006


UpozorněníUpozornění


Ochranné známky zapsané pro alkoholické nápoje Ochranné známky zapsané pro alkoholické nápoje 
slouží pouze k názornosti přednáškyslouží pouze k názornosti přednášky
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slouží pouze k názornosti přednášky.slouží pouze k názornosti přednášky.
Nenabádají k pití alkoholických nápojů.Nenabádají k pití alkoholických nápojů.


TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1. účel ochranné známky; funkce; druhyúčel ochranné známky; funkce; druhy
2.2. zdroje známkového právazdroje známkového práva
3.3. známkový údaj, motiv a prvekznámkový údaj, motiv a prvek
4.4. rozlišovací způsobilostrozlišovací způsobilost
55 odmítací důvodyodmítací důvody
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5.5. odmítací důvodyodmítací důvody
6.6. průměrný spotřebitelprůměrný spotřebitel
7.7. shodnost nebo podobnostshodnost nebo podobnost
8.8. podobnost známek a její hlediskapodobnost známek a její hlediska
9.9. podobnost výrobků nebo služeb a její hlediskapodobnost výrobků nebo služeb a její hlediska
10.10. pravděpodobnost záměnypravděpodobnost záměny
11.11. známka s dobrým jménem a její hlediskaznámka s dobrým jménem a její hlediska
12.12. všeobecně známá známka a její hlediskavšeobecně známá známka a její hlediska


5 6
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7 8


9 10


OHLÉDNUTÍ OHLÉDNUTÍ 


osobní znaky otrocké práce ve starověkuosobní znaky otrocké práce ve starověku
např. hrnčířské značkynapř. hrnčířské značky
šlechtické rodové erbyšlechtické rodové erby
středověké cechovní znaky a znaky kupeckýchstředověké cechovní znaky a znaky kupeckých
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středověké cechovní znaky a znaky kupeckých středověké cechovní znaky a znaky kupeckých 
gildgild
umělecké značky, umělecké značky, např. výtvarníků a sochařůnapř. výtvarníků a sochařů
vodoznaky (filigrány) výrobců papíruvodoznaky (filigrány) výrobců papíru
grafické značky po vynálezu knihtisku grafické značky po vynálezu knihtisku 
po roce 1450 v Evropěpo roce 1450 v Evropě
tovární výroba     tovární výroba     tovární tovární známkyznámky
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13 14


15 16
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NÁZVOSLOVÍNÁZVOSLOVÍ


trade mark                      (GB)trade mark                      (GB)
trademark                       (USA)trademark                       (USA)


la marque déposée (F)la marque déposée (F)
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la marque déposée         (F)la marque déposée         (F)


Mark (Warenzeichen)     (D)Mark (Warenzeichen)     (D)


ttоварныйоварный знакзнак (RUS)(RUS)


znak towarowy                (PL)znak towarowy                (PL)


ochranná známka           (CZ)ochranná známka           (CZ)
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19 20


21 22


23 24
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25 26
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Ke dni 31. 12. 2009 v CZ platiloKe dni 31. 12. 2009 v CZ platilo


788 006 788 006 ochranných známek z toho:ochranných známek z toho:


115 320115 320 národních CZnárodních CZ
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118 753118 753 mezinárodních s účinností pro CZmezinárodních s účinností pro CZ


553 933553 933 komunitárních s účinností pro celou EUkomunitárních s účinností pro celou EU


Výroční zpráva ÚPV za 2009, s. 65.Výroční zpráva ÚPV za 2009, s. 65.
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1. ČÁST1. ČÁST


ÚČELÚČEL
AA


48


SLOŽKY OCHRANNÝCH ZNÁMEKSLOŽKY OCHRANNÝCH ZNÁMEK®®
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POJEMPOJEM
1.1. smysly vnímatelné označení smysly vnímatelné označení 


ideální předmět subjektivního právaideální předmět subjektivního práva


2.2. schopnost grafického znázorněníschopnost grafického znázornění
např. slova, vč. osobních jmen, barvy, kresby,např. slova, vč. osobních jmen, barvy, kresby,
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písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obalpísmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal


3.3. rozlišovacírozlišovací (známkoprávní) (známkoprávní) způsobilostzpůsobilost
odlišit výrobkyodlišit výrobky či či služby jedné osobyslužby jedné osoby
od výrobků či služeb od výrobků či služeb jinéjiné osoby osoby 


4.4. neexistence právního důvodu odmítnutí neexistence právního důvodu odmítnutí 
ochranyochrany právem známkovýmprávem známkovým


OCHRANNÁ ZNÁMKAOCHRANNÁ ZNÁMKA
v.v. OZNAČENÍOZNAČENÍ


Ochranná známkaOchranná známka
1.1. užší užší 
2.2. zapsaná v rejstříkuzapsaná v rejstříku


Označení Označení 
1.1. širšíširší
2.2. nezapsané (značka)nezapsané (značka)
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ochranných známek ochranných známek 
nebo nezapsaná nebo nezapsaná 
všeobecně známávšeobecně známá


3.3. značkové zbožíznačkové zboží
4.4. právo vlastníkaprávo vlastníka


3.3. značkové zbožíznačkové zboží
4.4. právo předchozího právo předchozího 


uživatele vůči vlastníku uživatele vůči vlastníku 
shodné nebo podobné shodné nebo podobné 
známkyznámky


Z DĚJINZ DĚJIN
Svět  Svět  


18831883 Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového 
vlastnictvívlastnictví


18891889 Montevidejské patentové a známkové smlouvyMontevidejské patentové a známkové smlouvy
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18911891 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních 
nebo obchodních známeknebo obchodních známek


18911891 Madridská dohoda o potlačení falešných Madridská dohoda o potlačení falešných 
nebo klamavých údajů o původu zbožínebo klamavých údajů o původu zboží


19941994 Smlouva o známkovém právuSmlouva o známkovém právu


RakouskoRakousko vč. českých zemívč. českých zemí


1858      zákon daný pro ochranu známek a jiných1858      zákon daný pro ochranu známek a jiných


poznamenání; „vrejstrování“    poznamenání; „vrejstrování“    cís. pat. 230/58 ř. z.cís. pat. 230/58 ř. z.


52


1865      zákon o tom, pokud cizozemci mohou1865      zákon o tom, pokud cizozemci mohou


účastni býti ochrany známkové v Rakousku účastni býti ochrany známkové v Rakousku 


1890      zákon o ochraně známek1890      zákon o ochraně známek


ČeskoslovenskoČeskoslovensko
1919     1919     zákon týkající se zatímních opatření k ochranězákon týkající se zatímních opatření k ochraně


známekznámek
19521952 zákon o ochranných známkách zákon o ochranných známkách 


a chráněných vzorecha chráněných vzorech
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19881988 zákon o ochranných známkáchzákon o ochranných známkách


ČeskoČesko
19951995 zákon o ochranných známkáchzákon o ochranných známkách


20032003 zákon o ochranných známkáchzákon o ochranných známkách


20042004 platnost práva ES vč. nařízení o ochrannéplatnost práva ES vč. nařízení o ochranné
známce Společenstvíznámce Společenství 54
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55 56


57 58
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63 64


65 66
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ÚČEL OCHRANNÉ ZNÁMKYÚČEL OCHRANNÉ ZNÁMKY
ZřetelnéZřetelné odlišení výrobků nebo služebodlišení výrobků nebo služeb
jedné osoby od výrobků či služeb jinéhojedné osoby od výrobků či služeb jiného


ochrana spotřebitele před újmouochrana spotřebitele před újmou
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Známkoprávní způsobilost označení Známkoprávní způsobilost označení (vlastnost)(vlastnost)
((rozlišovací způsobilostrozlišovací způsobilost))


ZárukaZáruka původupůvodu výrobků či služeb od výrobků či služeb od jedné osobyjedné osoby
padělky   padělky   


OBCHODNÍ VYUŽITÍOBCHODNÍ VYUŽITÍ


Určení známky k obchodnímu využitíUrčení známky k obchodnímu využití, a to k:, a to k:
a.a. označování výrobků či služeboznačování výrobků či služeb
b.b. obchodování s ní, obchodování s ní, viz např. licenční obchodyviz např. licenční obchody
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způsobilost známky být předmětem způsobilost známky být předmětem 
soukromoprávního obratusoukromoprávního obratu
jako nehmotný majetek             jako nehmotný majetek             §§ 118/1 o. z.118/1 o. z.


res extra commerciumres extra commercium


Hlediska sledování účelu známkyHlediska sledování účelu známky


1.1. obsahová závislost na uživateliobsahová závislost na uživateli


2.2. původnost a nevšednostpůvodnost a nevšednost
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např. TONAK = TOvárna NA Kloboukynapř. TONAK = TOvárna NA Klobouky
3.3. dobrá rozlišovací schopnost od známek dobrá rozlišovací schopnost od známek 


všeobecně známých, zapsaných, zavedených všeobecně známých, zapsaných, zavedených 
a používanýcha používaných


4.4. neměnnost vzhledu, časová stálost a módnost neměnnost vzhledu, časová stálost a módnost 


5.5. jednoduchost, výraznost a snadná jednoduchost, výraznost a snadná 
zapamatovatelnostzapamatovatelnost


6.6. všestranná použitelnost na různém všestranná použitelnost na různém 
materiálu a v jakékoli barvěmateriálu a v jakékoli barvě
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materiálu a v jakékoli barvěmateriálu a v jakékoli barvě
7.7. možnost zmenšování a zvětšování dle možnost zmenšování a zvětšování dle 


potřebypotřeby


srv.srv. Horáček et al.Horáček et al.


Srv. Srv. právo k odrůdám rostlinprávo k odrůdám rostlin: : 
nevhodné názvy odrůd pěstovaných rostlinnevhodné názvy odrůd pěstovaných rostlin
vyhl. č. 8/04 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro posouzenívyhl. č. 8/04 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro posouzení
vhodnosti názvů odrůd pěstovaných rostlin:vhodnosti názvů odrůd pěstovaných rostlin:
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a.a. zaměnitelnýzaměnitelný s názvem používaným pro jinou s názvem používaným pro jinou 
odrůdu téhož nebo příbuzného druhuodrůdu téhož nebo příbuzného druhu


b.b. vyvolávající nesprávné představyvyvolávající nesprávné představy
c.c. obtížně vyslovitelný nebo jinak obtížně vyslovitelný nebo jinak jazykovějazykově


nevhodnýnevhodný, , např. o 1 písmenunapř. o 1 písmenu


FUNKCEFUNKCE
1.1. rozlišovacírozlišovací
2.2. zaručujícízaručující (zaručení původu zboží u osoby)(zaručení původu zboží u osoby)
3.3. právně ochrannáprávně ochranná; viz nároky z práv;; viz nároky z práv;


ochrana majetkuochrana majetku
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4.4. monopolizačnímonopolizační; viz právo přednosti a výlučná ; viz právo přednosti a výlučná 
práva ze zapsané známkypráva ze zapsané známky


5.5. osvědčovacíosvědčovací, viz osvědčení značkovosti zboží, viz osvědčení značkovosti zboží
6.6. jinájiná; ; např. náborová, soutěžnínapř. náborová, soutěžní
7.7. [[jakostní; viz čs. právo z 1952, 1988: odpovědnost jakostní; viz čs. právo z 1952, 1988: odpovědnost 


výrobce za jakost zbožívýrobce za jakost zboží]]
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PODOBY UŽÍVÁNÍPODOBY UŽÍVÁNÍ


1.1. zapsanázapsaná podobapodoba


2.2. změněná změněná podobapodoba


79


i.i. napodobení (imitace)napodobení (imitace)
ii.ii. překlad do jiného jazykapřeklad do jiného jazyka
iii.iii. přepis (transliterace)přepis (transliterace)


např. z latinky do azbukynapř. z latinky do azbuky
srv. podoby užití autorského dílasrv. podoby užití autorského díla


2 SOUSTAVY2 SOUSTAVY


1.1. soustava formálnísoustava formální
zápisný princip konstitutivní (ES)zápisný princip konstitutivní (ES)


80


2.2. soustava neformálnísoustava neformální
princip prvního použití princip prvního použití 
se zápisem jen deklaratornímse zápisem jen deklaratorním


81 82


83 84
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85 86


87 88


89 90
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REJSTŘÍK REJSTŘÍK 
OCHRANNÝCH ZNÁMEKOCHRANNÝCH ZNÁMEK


Veřejná knihaVeřejná kniha
1.1. zásada formální veřejnosti zásada formální veřejnosti 


(bez osvědčení právního zájmu)(bez osvědčení právního zájmu)
2.2. zásada oficiality (vedení z úřední povinnosti)zásada oficiality (vedení z úřední povinnosti)


ásada legalit (sprá nost ápis )ásada legalit (sprá nost ápis )
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3.3. zásada legality (správnost zápisu)zásada legality (správnost zápisu)
ZápisyZápisy


1.1. konstitutivní, konstitutivní, např. zápis označenínapř. zápis označení
2.2. deklaratorní, deklaratorní, např. zápis již udělené licencenapř. zápis již udělené licence
a.a. z moci úřední, z moci úřední, např.vzdání se známkynapř.vzdání se známky
b.b. na návrh, na návrh, např. zápis již udělené licencenapř. zápis již udělené licence


DRUHY REJSTŘÍKŮDRUHY REJSTŘÍKŮ


1.1. národní ochranné známkynárodní ochranné známky pro CZpro CZ
rejstřík vedený ÚPV  rejstřík vedený ÚPV  


2.2. mezinárodní ochranné známkymezinárodní ochranné známky
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rejstřík vedený Mezinárodním úřadem rejstřík vedený Mezinárodním úřadem 
duševního vlastnictví v Ženevěduševního vlastnictví v Ženevě


3.3. ochranné známky Společenstvíochranné známky Společenství
rejstřík vedený Úřadem pro harmonizacirejstřík vedený Úřadem pro harmonizaci
ve vnitřním trhu (známky a vzory) v Alicanteve vnitřním trhu (známky a vzory) v Alicante


ZNAČKAZNAČKA®® NEBO ZNAČKANEBO ZNAČKATM SMTM SM


Určení známkoprávního stavu označeníUrčení známkoprávního stavu označení
zápis známky do rejstříku ochranných zápis známky do rejstříku ochranných 
známek známek 
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Právo používání značky až po zápisu a jen Právo používání značky až po zápisu a jen 
po dobu zápisupo dobu zápisu


Právní význam též nekalosoutěžníPrávní význam též nekalosoutěžní
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99 100
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105 106


107 108
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AnheuserAnheuser--Busch Inc. Busch Inc. v.v.
Budějovický Budvar, národní Budějovický Budvar, národní 


podnikpodnik
ve Finsku zapsané známky Budweiser, Bud,ve Finsku zapsané známky Budweiser, Bud,


Bud Light, Budweiser King of BedraBud Light, Budweiser King of Bedra
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v.v.
existující dřívější právo k českémuexistující dřívější právo k českému


obchodnímu jménu Budějovický Budvar,obchodnímu jménu Budějovický Budvar,
národní podniknárodní podnik


Rozs. SD ES z 16. 11. 04 CRozs. SD ES z 16. 11. 04 C--245/02 o předběžné otázce NS 245/02 o předběžné otázce NS 
v Helsinkách o výkladu TRIPS a směr. ES, kterou se sbližují právní v Helsinkách o výkladu TRIPS a směr. ES, kterou se sbližují právní 


předpisy členských států o ochranných známkách.            Jud. ESD 91.předpisy členských států o ochranných známkách.            Jud. ESD 91.


ÚČEL OZNAČENÍ PŮVODU ÚČEL OZNAČENÍ PŮVODU 
A ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍA ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ


OdlišeníOdlišení zboží pocházejícího z určitéhozboží pocházejícího z určitého
území území od zboží z jiného územíod zboží z jiného území
např. Kostelecké párky, Piešťanské bahnonapř. Kostelecké párky, Piešťanské bahno
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p p yp p y


Záruka zeměpisného původuZáruka zeměpisného původu zboží zboží 
z určitého územíz určitého území


padělkypadělky
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123 124
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BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, 
národní podnik národní podnik v.v.


RUDOLF AMMERSIN GmbHRUDOLF AMMERSIN GmbH
v Rakousku mezinárodně chráněné české v Rakousku mezinárodně chráněné české 


zeměpisné označení Budzeměpisné označení Bud
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v.v.
pro Rakousko zapsaná známka American Budpro Rakousko zapsaná známka American Bud


Rozs. SD ES z 18. 11. 2003 CRozs. SD ES z 18. 11. 2003 C--216/01 o předběžné otázce Obch. 216/01 o předběžné otázce Obch. 
soudu ve Vídni o výkladu Smlouvy o ES, nař. o ochraně zeměpisných soudu ve Vídni o výkladu Smlouvy o ES, nař. o ochraně zeměpisných 


označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin.označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin.
Jud. ESD 92.Jud. ESD 92.
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DRUHY ZNÁMEKDRUHY ZNÁMEK


1.1. známky výrobkůznámky výrobků
2.2. známky služeb      známky služeb      
3.3. známky výrobků známky výrobků aa služebslužeb
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i.i. značky úředníznačky úřední


ii.ii. značky zkušebníznačky zkušební
iii.iii. značky záručníznačky záruční
iv.iv. značky puncovníznačky puncovní
v.v. značky dopravníznačky dopravní


a.a. známky obranné (defenzivní)známky obranné (defenzivní)
i.i. známky blokačníznámky blokační
ii.ii. známky zásobníznámky zásobní
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a.a. známky individuálníznámky individuální
b.b. známky kolektivní (svazové)                          známky kolektivní (svazové)                          


a.a. známky národní, známky národní, např. pro CZnapř. pro CZ
b.b. známky mezinárodní, známky mezinárodní, např. i pro CZnapř. i pro CZ
c.c. známky Společenství, známky Společenství, viz ES vč. CZviz ES vč. CZ
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a.a. známky živé (používané)známky živé (používané)
b.b. známky mrtvé (nepoužívané)známky mrtvé (nepoužívané)


a.a. známky dle stupně rozlišovací způsobilostiznámky dle stupně rozlišovací způsobilosti
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a.a. známky dle stupně rozlišovací způsobilostiznámky dle stupně rozlišovací způsobilosti
i.i. všeobecně známé (notorické, zavedené, všeobecně známé (notorické, zavedené, 


slavné)                                                            slavné)                                                            
ii.ii. silné (výrazný známkový motiv)silné (výrazný známkový motiv)
iii.iii. slabé   slabé   


ZDROJE ZNÁMKOVÉHO PRÁVAZDROJE ZNÁMKOVÉHO PRÁVA


1.1. mezinárodnímezinárodní
2.2. komunitárníkomunitární
3.3. vnitrostátnívnitrostátní


132


=   =   součástisoučásti českého právního řádučeského právního řádu
monistického monistického 


a.a. hard lawhard law
b.b. soft lawsoft law
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MezinárodníMezinárodní
1.1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového Pařížská úmluva na ochranu průmyslového 


vlastnictví z 20. 3. 1883, ve znění revizí vlastnictví z 20. 3. 1883, ve znění revizí 
(č. 64/75 Sb., ve znění 81/85 Sb.)(č. 64/75 Sb., ve znění 81/85 Sb.)
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2.2. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu Madridská dohoda o mezinárodním zápisu 
továrních nebo obchodních známek z 14. 4. továrních nebo obchodních známek z 14. 4. 
1891                             1891                             (č. 65/75 Sb., ve znění 78/85 Sb.)(č. 65/75 Sb., ve znění 78/85 Sb.)


3.3. Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním 
zápisu ochranných známek z 27. 6. 1989 zápisu ochranných známek z 27. 6. 1989 


(č. 248/96 Sb.)(č. 248/96 Sb.)


4.4. Madridská dohoda o potlačení falešných nebo Madridská dohoda o potlačení falešných nebo 
klamavých údajů o původu zboží z 14. 4. 1891klamavých údajů o původu zboží z 14. 4. 1891


(č. 64/63 Sb.)(č. 64/63 Sb.)
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5.5. Stockholmské dodatkové znění z 14. 7. 1967 Stockholmské dodatkové znění z 14. 7. 1967 
k Madridské dohodě o potlačení falešných k Madridské dohodě o potlačení falešných 
nebo klamavých údajů o původu zboží, nebo klamavých údajů o původu zboží, 
ve znění revizí                                    ve znění revizí                                    (č. 68/75 Sb.)(č. 68/75 Sb.)


6.6. Nicská dohoda o mezinárodním třídění výrobků Nicská dohoda o mezinárodním třídění výrobků 
a služeb na účely zápisu známek z 15. 6. 1957, a služeb na účely zápisu známek z 15. 6. 1957, 
ve znění revizeve znění revize (č. 118/79 Sb. ve znění č. 77/85 Sb.)(č. 118/79 Sb. ve znění č. 77/85 Sb.)
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7.7. Smlouva o známkovém právuSmlouva o známkovém právu (č. 199/96 Sb.)(č. 199/96 Sb.)


8.8. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního Úmluva o zřízení Světové organizace duševního 


vlastnictví z 14. 7. 1967 vlastnictví z 14. 7. 1967 (č. 69/75 Sb.,  ve znění č. 80/85 Sb.)(č. 69/75 Sb.,  ve znění č. 80/85 Sb.)


9.9. Dohoda o obchodních aspektech práv Dohoda o obchodních aspektech práv 
k duševnímu vlastnictví z 15. 4. 1994k duševnímu vlastnictví z 15. 4. 1994 (č. 191/95 Sb.)(č. 191/95 Sb.)


KomunitárníKomunitární


1.1. nř. č. 40/94 o ochranné známce Společenství, nř. č. 40/94 o ochranné známce Společenství, 


v pozdějším zněnív pozdějším znění
2.2. nř. č. 2868/95, kterým se provádí nř. č. 40/94nř. č. 2868/95, kterým se provádí nř. č. 40/94
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2.2. nř. č. 2868/95, kterým se provádí nř. č. 40/94nř. č. 2868/95, kterým se provádí nř. č. 40/94


3.3. nř. č. 2869/95 o poplatcích placených OHIMnř. č. 2869/95 o poplatcích placených OHIM


4.4. nř. č. 216/96, kterým se stanoví jednací řád odvolacích nř. č. 216/96, kterým se stanoví jednací řád odvolacích 
senátů OHIMsenátů OHIM


5.5. První směrnice 89/104/EHS, kterou se sbližují právní První směrnice 89/104/EHS, kterou se sbližují právní 
předpisy členských států o ochranných známkách předpisy členských států o ochranných známkách 


Vnitrostátní Vnitrostátní 
1.1. čl. 11/1 LZPS: čl. 11/1 LZPS: právo vlastnit majetekprávo vlastnit majetek


22 z č 441/03 Sb o ochrannýchz č 441/03 Sb o ochranných
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2.2. z. č. 441/03 Sb., o ochranných z. č. 441/03 Sb., o ochranných 


známkáchznámkách


3.3. vyhl. č. 97/04 Sb., k provedení zákona vyhl. č. 97/04 Sb., k provedení zákona 
ochranných známkáchochranných známkách


SOFT LAWSOFT LAW


Pařížská unie na ochranu průmyslového Pařížská unie na ochranu průmyslového 
vlastnictví vlastnictví aa WIPOWIPO


1.1. Joint Recommendation concerning Provisions Joint Recommendation concerning Provisions 
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on the Protection of Wellon the Protection of Well--Known Marks (1999)Known Marks (1999)
2.2. Joint Recommendation concerning TrademarkJoint Recommendation concerning Trademark


Licenses (2000)Licenses (2000)
3.3. Joint Recommendation concerning ProvisionsJoint Recommendation concerning Provisions


on the Protection of Marks, and Other Industrial on the Protection of Marks, and Other Industrial 
Property Rights in Signs, on the Internet (2001)Property Rights in Signs, on the Internet (2001)







24


4.4. Metodické pokyny pro řízení Metodické pokyny pro řízení 
před Úřadem průmyslového vlastnictví. před Úřadem průmyslového vlastnictví. 
Praha: ÚPV 2006.Praha: ÚPV 2006.
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„I známkové právo, jakkoli formální, musí být „I známkové právo, jakkoli formální, musí být 
interpretováno podle přirozeného smyslu zákona. interpretováno podle přirozeného smyslu zákona. 
Jinak se stane jeho aplikace bezduchým výronem Jinak se stane jeho aplikace bezduchým výronem 
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J j p z ý ýJ j p z ý ý
hraničícím mnohdy s absurditou.“hraničícím mnohdy s absurditou.“


V. Pítra,V. Pítra, K některým praktikám ve známkovém právu.  K některým praktikám ve známkovém právu.  
Prům. vlast., 2000/7/8, s. 192.Prům. vlast., 2000/7/8, s. 192.


SLOŽKYSLOŽKY
OCHRANNÝCH ZNÁMEKOCHRANNÝCH ZNÁMEK


1.1. známkový motivznámkový motiv, je, je--lili
např. motiv skřítků v lesenapř. motiv skřítků v lese
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pp


2.2. známkový prvekznámkový prvek, jenž je vždy, jenž je vždy
např. dominující velké čepičky např. dominující velké čepičky 
na hlavách skřítkůna hlavách skřítků


ZNÁMKOVÝ ÚDAJZNÁMKOVÝ ÚDAJ


Odlišující označení tvořenéOdlišující označení tvořené::


1.1. postřehnutelnýmpostřehnutelným známkovým motivem  známkovým motivem  


nebo íce motinebo íce moti


142


nebo více motivynebo více motivy


2.2. nepostřehnutelnýmnepostřehnutelným známkovým motivem známkovým motivem 


3.3. bezbez známkového motivu známkového motivu 
((jenjen známkovým prvkem známkovým prvkem bezbez motivu)motivu)


ZNÁMKOVÝ MOTIVZNÁMKOVÝ MOTIV


Celkový výraz charakteristických Celkový výraz charakteristických 
vlastností známkového označenívlastností známkového označení
=  celkové posouzení rozhodných složek=  celkové posouzení rozhodných složek
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1.1. slovníslovní, , např. slova „slon s kládou“např. slova „slon s kládou“


2.2. obrazovýobrazový, , např. obraz „slona s kládou“např. obraz „slona s kládou“
3.3. kombinovanýkombinovaný, , např. slova „slon např. slova „slon 


s kládou v obrazu slona s kládou“s kládou v obrazu slona s kládou“


144
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DRUHY ZNÁMKOVÝCH MOTIVŮDRUHY ZNÁMKOVÝCH MOTIVŮ


1.1. hlavníhlavní (vedoucí) (vedoucí) 
2.2. vedlejšívedlejší (doplňující)(doplňující)
3.3. sourodýsourodý s jiným motivems jiným motivem
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3.3. sourodýsourodý s jiným motivems jiným motivem
4.4. nesourodýnesourodý s jiným motivem    s jiným motivem    
5.5. navozujícínavozující vlastnost nebo příznačnost vlastnost nebo příznačnost 


výrobku nebo službyvýrobku nebo služby
6.6. nenavozujícínenavozující vlastnost nebo příznačnost vlastnost nebo příznačnost 


výrobku nebo službyvýrobku nebo služby


Shodnost nebo podobnost známkových Shodnost nebo podobnost známkových 
motivůmotivů


11 pojmovápojmová např shodanapř shoda v pojmu slon“:v pojmu slon“:
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1.1. pojmovápojmová, , např. shodanapř. shoda v pojmu „slon :v pojmu „slon :
dojem z obrazového motivu slona dojem z obrazového motivu slona 
při nahrazení známkovým motivem jinýmpři nahrazení známkovým motivem jiným
(slovním motivem ELEPHANT) je s to vzbudit(slovním motivem ELEPHANT) je s to vzbudit
shodný nebo podobný dojem (dojem slona)shodný nebo podobný dojem (dojem slona)


2.2. jinájiná


PŘÍPADPŘÍPAD
ZNÁMKOVÉHO MOTIVUZNÁMKOVÉHO MOTIVU


Zkoumání zaměnitelnosti označení nemůže být založeno Zkoumání zaměnitelnosti označení nemůže být založeno 
jen na formálním porovnání složek, ale na porovnáníjen na formálním porovnání složek, ale na porovnání
známkových motivů obou označení.známkových motivů obou označení.
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známkových motivů obou označení. známkových motivů obou označení. 
Motivem se rozumí rozhodující složky porovnávaných Motivem se rozumí rozhodující složky porovnávaných 
označení, které při celkovém posuzování jsou výrazemoznačení, které při celkovém posuzování jsou výrazem
charakteristických vlastností srovnávaných označení.charakteristických vlastností srovnávaných označení.


Roz. ÚPV ORoz. ÚPV O--134119134119


DRUHÝ PŘÍPADDRUHÝ PŘÍPAD
ZNÁMKOVÉHO MOTIVU ZNÁMKOVÉHO MOTIVU 


Jestliže obě označení obsahují shodný známkový motiv, Jestliže obě označení obsahují shodný známkový motiv, 
který je činí při celkovém posuzování velmi blízkými, který je činí při celkovém posuzování velmi blízkými, 
pak přidání nebo naopak potlačení některé ze složek pak přidání nebo naopak potlačení některé ze složek 
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p p p p z žp p p p z ž
známkových prvků neodstraňuje samo o sobě nebezpečí známkových prvků neodstraňuje samo o sobě nebezpečí 
zaměnitelnosti označení a vypovídá spíše o snaze obejít zaměnitelnosti označení a vypovídá spíše o snaze obejít 
rozsah starší známkové ochrany než o snaze výrazně rozsah starší známkové ochrany než o snaze výrazně 
rozlišit své výrobky od výrobků stejného druhu.rozlišit své výrobky od výrobků stejného druhu.


Rozh. ÚPV ORozh. ÚPV O--133090133090


ZNÁMKOVÝ PRVEKZNÁMKOVÝ PRVEK
1.1. slovní, slovní, např. „jaro“, zeměpisný (lokalizační)např. „jaro“, zeměpisný (lokalizační)
i.i. v běžném písmu používaném známkovým v běžném písmu používaném známkovým 


úřadem, úřadem, např. HOŘICKÉ TRUBIČKYnapř. HOŘICKÉ TRUBIČKY
ii.ii. ve zvláštním grafickém písmu ve zvláštním grafickém písmu 


např r kopis láštním t p elikostinapř r kopis láštním t p elikosti
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např. v rukopisu, zvláštním typu, velikosti, např. v rukopisu, zvláštním typu, velikosti, 
sklonu, stínování nebo šrafovánísklonu, stínování nebo šrafování


2.2. písmenný, písmenný, např. „FK“např. „FK“
3.3. číslicový, číslicový, např. „4711“např. „4711“
4.4. symbolový, symbolový, např. noty, symbol „např. noty, symbol „@@““ nebo nebo „„&&““
5.5. obrazový, obrazový, viz kresbaviz kresba


6.6. prostorový, prostorový, viz trojrozměrný tvar výrobku viz trojrozměrný tvar výrobku 
či obalu, např. tvar lahve, flakónu, dózyči obalu, např. tvar lahve, flakónu, dózy


7.7. barvový, barvový, viz odstín podle vzorníku barev nebo viz odstín podle vzorníku barev nebo 
barevné stupnice, např. zelená Pantone 348Cbarevné stupnice, např. zelená Pantone 348C
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i.i. provedení černobíléprovedení černobílé
ii.ii. provedení barevné vč. možného uspořádáníprovedení barevné vč. možného uspořádání


barevbarev
a.a. barva vyjádřena abstraktněbarva vyjádřena abstraktně
b.b. barva vyjádřena tvarem či obrysembarva vyjádřena tvarem či obrysem
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8.8. zvukový, zvukový, např. znělka, kupř. FAMILY FROST, např. znělka, kupř. FAMILY FROST, 
signál  signál  


9.9. čichový, čichový, např. vůně parfémunapř. vůně parfému
10.10. chuťový,chuťový, např. zvláštní chuť sušeneknapř. zvláštní chuť sušenek
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10.10. chuťový, chuťový, např. zvláštní chuť sušeneknapř. zvláštní chuť sušenek
11.11. světelný, světelný, např. projekce, televizní vysílání např. projekce, televizní vysílání 
12.12. pohybový, pohybový, např. pohybový záběr člověka při např. pohybový záběr člověka při 


zvláštní chůzizvláštní chůzi
13.13. hmatový, hmatový, srv. prostorové označenísrv. prostorové označení
14.14. hologramovýhologramový


15.15. kombinovanýkombinovaný
i.i. kombinace slova a kresby, kombinace slova a kresby, např. logotypnapř. logotyp
ii.ii. kombinace tvaru, výrobku či obalu, a slova kombinace tvaru, výrobku či obalu, a slova 


nebo kresby, nebo kresby, např. tvaru lahve s etiketounapř. tvaru lahve s etiketou
kombinace barekombinace bare
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iii.iii. kombinace barev kombinace barev 


Známkový prvek sámZnámkový prvek sám
nebonebo ve spojení s jinými prvkyve spojení s jinými prvky


zznámkový motiv   námkový motiv   známkový údajznámkový údaj


Známkový prvekZnámkový prvek


1.1. převládajícípřevládající (dominantní), (dominantní), např. emblémnapř. emblém
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2.2. podléhajícípodléhající (submisivní)(submisivní)
např. orámování emblémunapř. orámování emblému


3.3. podstatnýpodstatný
4.4. nepodstatnýnepodstatný


5.5. s rozlišovací způsobilostís rozlišovací způsobilostí (distinktivní)(distinktivní)
6.6. bez rozlišovací způsobilostibez rozlišovací způsobilosti (nedistinktivní), (nedistinktivní), např. např. 


prvek druhový jako slovo „sýr“, označení váhy, míry, prvek druhový jako slovo „sýr“, označení váhy, míry, 
původu, jakosti aj. vlastností, jako číslice a písmeno původu, jakosti aj. vlastností, jako číslice a písmeno 
1 5 l“ prvek obvyklý v běžném jazyce nebo1 5 l“ prvek obvyklý v běžném jazyce nebo
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„1,5 l , prvek obvyklý v běžném jazyce nebo „1,5 l , prvek obvyklý v běžném jazyce nebo 
v poctivých obchodních zvyklostechv poctivých obchodních zvyklostech


7.7. měnící rozlišovací způsobilostměnící rozlišovací způsobilost (odlišná podoba (odlišná podoba 
užívání známky od podoby zápisu)užívání známky od podoby zápisu)


8.8. neměnící rozlišovací způsobilostneměnící rozlišovací způsobilost (shodná podoba (shodná podoba 
užívání známky a podoby zápisu)užívání známky a podoby zápisu)
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157 158


Slovní známkový prvekSlovní známkový prvek


159 160


Číslicový známkový prvek  Číslicový známkový prvek  


161 162
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163 164


165 166
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Prostorový známkový prvek   Prostorový známkový prvek   
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169 170


171 172


173 174
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175 176


177 178


179 180
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CocaCoca--Cola Body Line Video ClipCola Body Line Video Clip


181


 [from www.metacafe.com].wmv
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183 184


Barvový známkový prvek   Barvový známkový prvek   


185 186
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187 188


189 190


191 192
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Požadavky na barevné zámkyPožadavky na barevné zámky::
1.1. zřetelnostzřetelnost
2.2. jednoznačnostjednoznačnost
3.3. sebeuzavřenostsebeuzavřenost


193


3.3. sebeuzavřenost sebeuzavřenost 
4.4. snadná dostupnostsnadná dostupnost
5.5. srozumitelnostsrozumitelnost
6.6. trvalosttrvalost
7.7. objektivitaobjektivita


Rozs. SD ES CRozs. SD ES C--104/01, Libertel Orange104/01, Libertel Orange


Čichový známkový prvekČichový známkový prvek


194


195 196


197 198
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Zvukový známkový prvek  Zvukový známkový prvek  


199


Zvuk schopnýZvuk schopný grafického znázorněnígrafického znázornění
notovým zápisemnotovým zápisem
bez ohledu na nemožnost zrakového vjemubez ohledu na nemožnost zrakového vjemu
zvukuzvuku
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zvuku. zvuku. 


Ralf SieckmannRalf Sieckmann v.v. Deutsches PatentDeutsches Patent-- undund
Markenamt,Markenamt, SD ES: CSD ES: C--273/00, výklad směr.273/00, výklad směr.


na návrh nizozemského NSna návrh nizozemského NS


Požadavky na zvukové označeníPožadavky na zvukové označení::


1.1. jasné  jasné  (clear)(clear)
22 přesnépřesné (precise)(precise)
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2.2. přesné  přesné  (precise)(precise)
3.3. soběstačné soběstačné (self(self--contained)contained)
4.4. snadno dostupné snadno dostupné (easily accessible)(easily accessible)
5.5. srozumitelné srozumitelné (intelligible)(intelligible)
6.6. názorné názorné (durable and objective)(durable and objective)


202


203 204
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205


Hmatový známkový prvek   Hmatový známkový prvek   
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Smyslem, a to hmatem, rozlišitelná známkaSmyslem, a to hmatem, rozlišitelná známka
např. povrchová struktura výrobkunapř. povrchová struktura výrobku
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srv. známky prostorové, viz např. tvar lahvesrv. známky prostorové, viz např. tvar lahve
srv. dílo sochařskésrv. dílo sochařské


208


Hologramový známkový prvek  Hologramový známkový prvek  
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g ý ý pg ý ý p
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211


JUDIKATURAJUDIKATURA


Pro celkové posouzení zaměnitelnosti srovnávaných Pro celkové posouzení zaměnitelnosti srovnávaných 
označení je rozhodující, že průměrný spotřebitel označení je rozhodující, že průměrný spotřebitel 
běžně vnímá i vědomě zjišťuje ochrannou známkuběžně vnímá i vědomě zjišťuje ochrannou známku


212


běžně vnímá i vědomě zjišťuje ochrannou známku běžně vnímá i vědomě zjišťuje ochrannou známku 
ve výrazné většině případů vizuálně.ve výrazné většině případů vizuálně.


Jakl 480.Jakl 480.
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ZNÁMKOVÁ ŘADAZNÁMKOVÁ ŘADA


Společný známkový prvek Společný známkový prvek (brand(brand--core)core)


známková řadaznámková řada (rodina)(rodina)


214


známková řada známková řada (rodina)(rodina)


srv. koncernový dodatek obchodní firmysrv. koncernový dodatek obchodní firmy


2. ČÁST2. ČÁST


ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST 


OCHRANNÉ ZNÁMKYOCHRANNÉ ZNÁMKY


215


OCHRANNÉ ZNÁMKYOCHRANNÉ ZNÁMKY


POVAHAPOVAHA


Možná nestálostMožná nestálost rozlišovací způsobilostirozlišovací způsobilosti


získání získání 


216


ztrátaztráta


znovunabytíznovunabytí
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ZTRÁTA ZTRÁTA 
ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTIROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI


Zdruhovění známkyZdruhovění známky výrobku či služby výrobku či služby 
jedné osoby pro označení jedné osoby pro označení druhudruhu výrobku výrobku 
či služby od kohokoliči služby od kohokoli


217


=   zvratný právní stav=   zvratný právní stav


např. PILS, PILSNER pro světlé pivo ležák, např. PILS, PILSNER pro světlé pivo ležák, 
CELOFAN pro druh obalu, LINOLEUM pro druh CELOFAN pro druh obalu, LINOLEUM pro druh 
podlahoviny, TEFLON pro druh pánve,podlahoviny, TEFLON pro druh pánve,
LUX pro vysavač, XEROX pro kopírku, LUX pro vysavač, XEROX pro kopírku, 
ZETOR pro traktor aj.ZETOR pro traktor aj.


218


219 220


221 222
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223 224


ZÁPISNÉ PŘEKÁŽKYZÁPISNÉ PŘEKÁŽKY


1.1. absolutníabsolutní
=   taxativní zákonné důvody odmítnutí=   taxativní zákonné důvody odmítnutí


ochrany (výluky) posuzované ochrany (výluky) posuzované ex offoex offo
důkazní břemeno nese zápisný úřaddůkazní břemeno nese zápisný úřad


225


důkazní břemeno nese zápisný úřaddůkazní břemeno nese zápisný úřad
zásada v pochybnostech ve prospěchzásada v pochybnostech ve prospěch
přihlašovatelepřihlašovatele


2.2. relativnírelativní
=  podané soukromé námitky proti zápisu =  podané soukromé námitky proti zápisu 


ze starších soukromých práv třetích osobze starších soukromých práv třetích osob
důkazní břemeno nese namítateldůkazní břemeno nese namítatel


ODMÍTACÍ DŮVODY   ODMÍTACÍ DŮVODY   
1.1. nemožnostnemožnost tvořit ochrannou známkutvořit ochrannou známku


viz neschopnost grafického znázorněníviz neschopnost grafického znázornění
notový přepis znělek v CZ   notový přepis znělek v CZ   
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2.2. nedostateknedostatek rozlišovací způsobilostirozlišovací způsobilosti
např. pouhé ornamenty, druhová označenínapř. pouhé ornamenty, druhová označení


původní svérázné znaky obsahu a formypůvodní svérázné znaky obsahu a formy


iindividualizace zboží (upoutáníndividualizace zboží (upoutání
pozornosti spotřebitele)pozornosti spotřebitele)


Ad 2Ad 2


Objektivní posouzeníObjektivní posouzení celkového dojmucelkového dojmu
označení jako označení jako celkucelku (ráz celku)(ráz celku)
s přihlédnutím k s přihlédnutím k povazepovaze výrobků či služebvýrobků či služeb
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schopnost spotřebiteleschopnost spotřebitele podle známky podle známky rozeznatrozeznat
zdrojzdroj (původ) výrobků či služeb(původ) výrobků či služeb


pouhý druh výrobku či službypouhý druh výrobku či služby
např. UMĚLECKÁ AGENTURA,např. UMĚLECKÁ AGENTURA,
AUTODOPRAVA, CESTOVNÍ KANCELÁŘAUTODOPRAVA, CESTOVNÍ KANCELÁŘ


Ad 2Ad 2
Stupně rozlišovací způsobilostiStupně rozlišovací způsobilosti


1.1. zvlášť vysoký stupeňzvlášť vysoký stupeň
nutný u označení zboží denní spotřeby nutný u označení zboží denní spotřeby 
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2.2. vysoký stupeňvysoký stupeň
a.a. označení fantazijní či smyšlená, označení fantazijní či smyšlená, např. KODAKnapř. KODAK
b.b. označení obvyklá, avšak s jiným významem označení obvyklá, avšak s jiným významem 


např. CAMEL pro cigaretynapř. CAMEL pro cigarety
c.c. označení náznaková nebo sugestivníoznačení náznaková nebo sugestivní
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Ad 2Ad 2


Rozlišující barevnostRozlišující barevnost


1.1. barvy základníbarvy základní


l ál á d t t k ždéd t t k ždé


229


=  =  volnávolná dostupnost každémudostupnost každému


2.2. zvláštní odstíny barevzvláštní odstíny barev
=  =  monopol monopol známkoprávníznámkoprávní


Ad 2       PŘÍPAD JAWAAd 2       PŘÍPAD JAWA


Označení JAWA pro motocykly Označení JAWA pro motocykly 
z iniciál jmen původních vlastníkůz iniciál jmen původních vlastníků
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zamítnutí přihlášky ochranné známky v Indii zamítnutí přihlášky ochranné známky v Indii 


z důvodu druhového označeníz důvodu druhového označení
„jawa“ v jednom bengálském nářečí = jezdit   „jawa“ v jednom bengálském nářečí = jezdit   


Ad 2    PŘÍPAD ŽLUTÉ BARVYAd 2    PŘÍPAD ŽLUTÉ BARVY


Žlutá barva představuje pro průměrného spotřebitele Žlutá barva představuje pro průměrného spotřebitele 
jednu ze základních barev, kterou si přihlašovatel jednu ze základních barev, kterou si přihlašovatel 
nemůže přivlastňovat pro veškeré známky týkajícínemůže přivlastňovat pro veškeré známky týkající
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nemůže přivlastňovat pro veškeré známky týkající nemůže přivlastňovat pro veškeré známky týkající 
se výrobků ve třídách, pro které je žádána ochrana. se výrobků ve třídách, pro které je žádána ochrana. 


Rozh. ÚPV ORozh. ÚPV O--167546167546


Ad 2Ad 2
Volné značky bez rozlišovací způsobilostiVolné značky bez rozlišovací způsobilosti
známkoprávníznámkoprávní
např. ozubené kolo pro stroje, např. ozubené kolo pro stroje, 


pro  mražené potraviny, pro  mražené potraviny, 
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p p yp p y
běžné geometrické obrazce, přímky, čáry,běžné geometrické obrazce, přímky, čáry,
tečky:   tečky:   
běžné obaly, matematické symbolyběžné obaly, matematické symboly


výtvarné ztvárnění (grafické dílo) výtvarné ztvárnění (grafické dílo) 


průmyslový vzorprůmyslový vzor


Ad 2Ad 2


SloganySlogany
bez známkoprávní rozlišovací bez známkoprávní rozlišovací 
způsobilosti, způsobilosti, např. Jsme tu pro Vás!např. Jsme tu pro Vás!
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p ,p , p pp p
Dokážeme poradit!Dokážeme poradit!


se známkoprávní rozlišovacíse známkoprávní rozlišovací
způsobilostí, způsobilostí, srv. drobná díla literárnísrv. drobná díla literární


Ad 2Ad 2


Označení rozlišujícíOznačení rozlišující
(distinktivní)(distinktivní)


Označení popisnéOznačení popisné
(deskriptivní)(deskriptivní)
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údaj o původu zbožíúdaj o původu zboží
u osobyu osoby


údaj např.údaj např.
o vlastnosti zbožío vlastnosti zboží
nebo o druhu zbožínebo o druhu zboží
(generické)(generické)
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Ad 2       PŘÍPAD POČASÍ                  Ad 2       PŘÍPAD POČASÍ                  


Označení „Počasí“ nemá pro přihlášenou službu „televizní Označení „Počasí“ nemá pro přihlášenou službu „televizní 
vysílání“ rozlišovací způsobilost, neboť televizní vysílání týkající vysílání“ rozlišovací způsobilost, neboť televizní vysílání týkající 
se stavu nebo předpovědi počasí zajišťují v podstatě všechny se stavu nebo předpovědi počasí zajišťují v podstatě všechny 
televizní stanice. televizní stanice. 


235


Toto označení tudíž neplní základní funkci ochranné známky, Toto označení tudíž neplní základní funkci ochranné známky, 
spočívající v rozlišení služeb pocházejících od různých spočívající v rozlišení služeb pocházejících od různých 
poskytovatelů. poskytovatelů. 
Pro jiné výrobky a služby pak takto přesně definovaný pojem Pro jiné výrobky a služby pak takto přesně definovaný pojem 
může klamat veřejnost o jejich povaze.může klamat veřejnost o jejich povaze.


Jakl 355.Jakl 355.


Ad 2              PŘÍPADAd 2              PŘÍPAD
INTERNET A SHOPPERINTERNET A SHOPPER


Ze zápisu do rejstříku ochranných známek je vyloučeno Ze zápisu do rejstříku ochranných známek je vyloučeno 
označení, jehož význam je všeobecný a které nemá žádnéoznačení, jehož význam je všeobecný a které nemá žádné
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označení, jehož význam je všeobecný a které nemá žádné označení, jehož význam je všeobecný a které nemá žádné 
originální znaky, které by mohly individualizovat zboží originální znaky, které by mohly individualizovat zboží 
a služby, pro které je dané označení přihlašováno.a služby, pro které je dané označení přihlašováno.


Jakl 391.Jakl 391.


3.3. označení výlučně vlastnostioznačení výlučně vlastnosti výrobku výrobku 
či služby, či služby, např. určení druhu, jakosti,  např. určení druhu, jakosti,  
množství, velikosti, účelu, hodnoty,množství, velikosti, účelu, hodnoty,
zeměpisného původu, doby výroby zeměpisného původu, doby výroby 
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p p y ý yp p y ý y
či poskytnutí služby aj. vlastnosti,či poskytnutí služby aj. vlastnosti,


kupř. DRY, SELECTED, EXTRA, MINI,kupř. DRY, SELECTED, EXTRA, MINI,
MIKRO, SUPER, Speciál, ležák, jarníMIKRO, SUPER, Speciál, ležák, jarní
brambory, židle, instantní káva, PRIMA,brambory, židle, instantní káva, PRIMA,
nejlepší, ŠUMAVA, alpskánejlepší, ŠUMAVA, alpská


4.4. označení výlučně obvykléoznačení výlučně obvyklé v běžném jazyce  v běžném jazyce  
nebo v poctivých obchodních zvyklostech    nebo v poctivých obchodních zvyklostech    
např. běžná slova ze slovní zásoby,např. běžná slova ze slovní zásoby,
k ř PRÁVNÍK M d i EUk ř PRÁVNÍK M d i EU
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kupř. PRÁVNÍK, Made in EUkupř. PRÁVNÍK, Made in EU


důkazdůkaz získání rozlišovací způsobilosti získání rozlišovací způsobilosti 


pro výrobky či služby (ad 2. pro výrobky či služby (ad 2. –– 4.)4.)
důkazní břemeno přihlašovateledůkazní břemeno přihlašovatele
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Ad 4Ad 4


Hlediska získání rozlišovací Hlediska získání rozlišovací 
způsobilosti způsobilosti 


1.1. vžitost v obchodním stykuvžitost v obchodním styku


242


yy


a.a. dlouhodobost užívánídlouhodobost užívání
b.b. četnost užíváníčetnost užívání
c.c. způsob užívánízpůsob užívání
2.2. jinéjiné


Ad 4          PŘÍKLADYAd 4          PŘÍKLADY


„http://www.„http://www.holahejholahej.cz/“.cz/“


SAHARA pro sušenkySAHARA pro sušenky
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SAHARA pro sušenkySAHARA pro sušenky


ARKTIK pro motorový olejARKTIK pro motorový olej


5.5. označení výlučně tvaremoznačení výlučně tvarem z povahy výrobku z povahy výrobku 
či k technickému výsledku nebo dává výrobku či k technickému výsledku nebo dává výrobku 
podstatnou užitnou hodnotupodstatnou užitnou hodnotu
např. tvar boty pro obuv, tvar baterky např. tvar boty pro obuv, tvar baterky 


k í ítil t l h b l é klk í ítil t l h b l é kl
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pro kapesní svítilny, tvar lahve pro obalové sklopro kapesní svítilny, tvar lahve pro obalové sklo
srv. tvar výrobku nebo obalu chráněný srv. tvar výrobku nebo obalu chráněný 
průmyslovým vzorem, průmyslovým vzorem, 
např. láhev ve tvaru skřítka, zubní kartáček např. láhev ve tvaru skřítka, zubní kartáček 
ve tvaru zvířátkave tvaru zvířátka
srv. možný souběh průmyslového vzoru srv. možný souběh průmyslového vzoru 
se známkouse známkou


Ad 5               PŘÍPADAd 5               PŘÍPAD
ZABALENÝCH BONBONŮZABALENÝCH BONBONŮ


Pouhý tvar výrobku, který se běžně používá, nedává Pouhý tvar výrobku, který se běžně používá, nedává 
označení, tvořenému tímto tvarem, rozlišovacíoznačení, tvořenému tímto tvarem, rozlišovací
způsobilost.způsobilost.
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zpzp
Nic neřeší, jestliže je přihláška podána v barevnémNic neřeší, jestliže je přihláška podána v barevném
provedení.provedení.


Rozh. ÚPV ORozh. ÚPV O--143720 z 22. 11. 02.143720 z 22. 11. 02.


6.6. označení v rozporuoznačení v rozporu s:s:


a.a. veřejným pořádkemveřejným pořádkem, , např. jméno nebo obraz např. jméno nebo obraz 
člověka zasloužilého o stát či národ, žijícího či člověka zasloužilého o stát či národ, žijícího či 
historického,  (MASARYK, HUS, KAREL IV.), historického,  (MASARYK, HUS, KAREL IV.), 
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, ( , , ),, ( , , ),
název či zkratka orgánu veřejné moci (NKÚ) nebo název či zkratka orgánu veřejné moci (NKÚ) nebo 
právnické osoby veřejného práva (ČTK, ČT, ČRo)právnické osoby veřejného práva (ČTK, ČT, ČRo)


b.b. dobrými mravydobrými mravy, , např. necudné, hanlivé, lascivní, např. necudné, hanlivé, lascivní, 
neslušné, nevkusné, kupř. pornografické,  neslušné, nevkusné, kupř. pornografické,  
navozující násilí, drogy nebo národní, rasovou či navozující násilí, drogy nebo národní, rasovou či 
politickou nesnášenlivostpolitickou nesnášenlivost
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Ad 6Ad 6


Zásada zužujícího používání překážky Zásada zužujícího používání překážky 
veřejného pořádkuveřejného pořádku
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omezení soukromých poměrů omezení soukromých poměrů 


co nejméně (co nejméně (minimalizace zásahůminimalizace zásahů
do soukromých poměrů)do soukromých poměrů)


Ad 6             PŘÍPADAd 6             PŘÍPAD
LADY DIANALADY DIANA


Označení obsahující jména osob, které se určitým Označení obsahující jména osob, které se určitým 
způsobem zasadily o dění v současném světě, jsouzpůsobem zasadily o dění v současném světě, jsou


l č á i b ť j ji h ži í h él č á i b ť j ji h ži í h é
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vyloučena ze zápisu, neboť jejich použití v ochrannévyloučena ze zápisu, neboť jejich použití v ochranné
známce by se příčilo veřejnému pořádku.známce by se příčilo veřejnému pořádku.


Rozh. ÚPV ORozh. ÚPV O--131254 z 9. 8. 01.131254 z 9. 8. 01.


Ad 6             PŘÍPADAd 6             PŘÍPAD
MONA LISAMONA LISA


Slovní označení shodné s názvem všeobecně známého Slovní označení shodné s názvem všeobecně známého 
obrazu neodporuje veřejnému pořádku ani dobrým obrazu neodporuje veřejnému pořádku ani dobrým 
mravům,mravům,
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mravům, mravům, 
neboť není v rozporu se žádnými společenskými ani neboť není v rozporu se žádnými společenskými ani 
ústavními zásadami České republiky.ústavními zásadami České republiky.


z. č. 174/88 Sbz. č. 174/88 Sb.                                               Jakl 416..                                               Jakl 416.


Ad 6       PŘÍPAD TESLAAd 6       PŘÍPAD TESLA


přihláška ochranné zámky TESLApřihláška ochranné zámky TESLA


NikolaTesla známé jméno vynálezceNikolaTesla známé jméno vynálezce
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NikolaTesla, známé jméno vynálezce NikolaTesla, známé jméno vynálezce 
tesla, jednotka magnetické indukce tesla, jednotka magnetické indukce 


vyjádření TEchnika SLAboproudávyjádření TEchnika SLAboproudá


251 252
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253 254


255 256


257 258
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259


PŘÍPAD TRÁVYPŘÍPAD TRÁVY
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261 262


263 264
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265 266
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7.7. označení potencionálně klamavéoznačení potencionálně klamavé (deceptivní) (deceptivní) 
např. o povaze, podstatě, jakosti, vlastnosti, např. o povaze, podstatě, jakosti, vlastnosti, 
zeměpisném původu výrobku či služby, zeměpisném původu výrobku či služby, 
o trvání již zaniklého podniku,o trvání již zaniklého podniku,
kupř VIT bez vitamínů LACT bez mlékakupř VIT bez vitamínů LACT bez mléka
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kupř. VIT bez vitamínů, LACT bez mléka, kupř. VIT bez vitamínů, LACT bez mléka, 
HOLLYWOOD pro české filmy, označení HOLLYWOOD pro české filmy, označení 
pochvalné (laudatorní), jako TOP, UNIVERSUM, pochvalné (laudatorní), jako TOP, UNIVERSUM, 
kupř. PARIS pro nepařížskou kosmetiku, ČISTÁ kupř. PARIS pro nepařížskou kosmetiku, ČISTÁ 
VLNA, ač i umělá textilní vlákna, nepravdivé VLNA, ač i umělá textilní vlákna, nepravdivé 
vročení ZAL. 1896, jméno nebo portrét třetí osoby vročení ZAL. 1896, jméno nebo portrét třetí osoby 
bez vztahu k výrobku či služběbez vztahu k výrobku či službě


Ad 7            PŘÍPAD Ad 7            PŘÍPAD 
DATA NAROZENÍ MANŽELKYDATA NAROZENÍ MANŽELKY


Přihláška známky:   Přihláška známky:   
CANTONA STANDARD ORIGINAL JEANS CANTONA STANDARD ORIGINAL JEANS 
QUALITY CLOTHING TRADE MARK QUALITY CLOTHING TRADE MARK 
CANTONA PATTERN JEANS MAY 18 1963CANTONA PATTERN JEANS MAY 18 1963
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CANTONA PATTERN JEANS MAY 18 1963CANTONA PATTERN JEANS MAY 18 1963


způsobilá klamat veřejnostzpůsobilá klamat veřejnost o o historiihistorii
společnosti (o dni založení společnosti společnosti (o dni založení společnosti 
nebo o dni zavedení výroby džínsovýchnebo o dni zavedení výroby džínsových
oděvů)oděvů)
zápisná překážkazápisná překážka (rozh. ÚPV: O(rozh. ÚPV: O--152959 z 19. 6. 02)152959 z 19. 6. 02)


Ad 7             PŘÍPADAd 7             PŘÍPAD
TOYOTATOYOTA


JeJe--li přihlášené označení součástí obchodního jména li přihlášené označení součástí obchodního jména 
světově známé firmy, pod jejímž názvem byly světově známé firmy, pod jejímž názvem byly 
obchodovány různé výrobky, včetně těch, pro které je obchodovány různé výrobky, včetně těch, pro které je 
žádá ápi t h t přihl š éh č ížádá ápi t h t přihl š éh č í
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žádán zápis tohoto přihlašovaného označení,žádán zápis tohoto přihlašovaného označení,
je takové označení spotřebitelskou veřejností také s touto je takové označení spotřebitelskou veřejností také s touto 
firmou spojováno, čímž může dojít ke klamání firmou spojováno, čímž může dojít ke klamání 
spotřebitelů.spotřebitelů.


Jakl 451.Jakl 451.
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Ad 7Ad 7


Potencionální klamavost označeníPotencionální klamavost označení


hlediskem dojem průměrného spotřebitelehlediskem dojem průměrného spotřebitele
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při obvyklém přehledu a běžné orientaci při obvyklém přehledu a běžné orientaci 
na trhu s průměrnými znalostmina trhu s průměrnými znalostmi
při běžné informovanosti a přiměřenépři běžné informovanosti a přiměřené
pozornosti a obezřetnosti                       pozornosti a obezřetnosti                       


8.8. pro pro vínavína či či lihovinylihoviny se se zeměpisným označenímzeměpisným označením, , 
aniž by měly takový původ, aniž by měly takový původ, např. MORAVIA pro víno např. MORAVIA pro víno 
z vinařské oblasti Čechy, TOKAJ pro víno z jiné než z vinařské oblasti Čechy, TOKAJ pro víno z jiné než 
maďarské nebo slovenské tokajské oblasti maďarské nebo slovenské tokajské oblasti 


č í h á ě éč í h á ě é čl 6 t PUÚčl 6 t PUÚ j h ž žití jj h ž žití j
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9.9. označení chráněné označení chráněné čl. 6 ter PUÚ,čl. 6 ter PUÚ, jehož užití je jehož užití je 
předmětem zvláštního veřejného zájmupředmětem zvláštního veřejného zájmu


viz znaky státní svrchovanosti, jako erby a vlajky, viz znaky státní svrchovanosti, jako erby a vlajky, 
a zavedené úřední, zkušební, puncovní a záručnía zavedené úřední, zkušební, puncovní a záruční
značky, kupř. ČSN, DIN, ESČ, erby, vlajky aj. značky, kupř. ČSN, DIN, ESČ, erby, vlajky aj. 
symbolické znaky, kupř. akronymy, mezistátních symbolické znaky, kupř. akronymy, mezistátních 
organizací, kupř. UN, UNESCO, WIPO, WTO aj. organizací, kupř. UN, UNESCO, WIPO, WTO aj. 


souhlas k zápisu souhlas k zápisu 
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Ad 9Ad 9


Srv. z. č. 3/93 Sb., o státních symbolech ČRSrv. z. č. 3/93 Sb., o státních symbolech ČR


z. č. 352/01 Sb., o užívání státníchz. č. 352/01 Sb., o užívání státních


symbolů ČRsymbolů ČR
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symbolů ČRsymbolů ČR


275 276
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277 278


279 280


281 282
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283 284


285 286


287 288
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289 290
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10.10. jiné znaky, emblémy a erby, jejichž užití jiné znaky, emblémy a erby, jejichž užití 


je předmětem zvláštního veřejného je předmětem zvláštního veřejného 


zájmuzájmu např dopravní značky olympijskánapř dopravní značky olympijská
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zájmu, zájmu, např. dopravní značky, olympijská např. dopravní značky, olympijská 


symbolikasymbolika


souhlas k zápisusouhlas k zápisu


srv. z. č. 60/00 Sb., o ochraně olympijských symboliksrv. z. č. 60/00 Sb., o ochraně olympijských symbolik


293 294
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11.11. znak vysoké symbolické hodnotyznak vysoké symbolické hodnoty
i.i. náboženský symbolnáboženský symbol


např.např. ☯☯
j é tý h ě i é úd jj é tý h ě i é úd j
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jména svatých, zeměpisné údaje  jména svatých, zeměpisné údaje  
památných míst, kupř. Svatý kopeček, památných míst, kupř. Svatý kopeček, 
Kozí hrádek, označení ostatkůKozí hrádek, označení ostatků


ii.ii. jiný znak této hodnotyjiný znak této hodnoty
např. skautská lilie např. skautská lilie 


Stupně symbolické hodnoty znakůStupně symbolické hodnoty znaků


1.1. vysoký     vysoký     zápisná překážkazápisná překážka
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2.2. střední (běžný)střední (běžný)
3.3. malýmalý


Posouzení hodnotového významuPosouzení hodnotového významu
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299 300
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301 302


303 304


305 306







52


307 308


309 310
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Ad 11             PŘÍPADAd 11             PŘÍPAD
PRAŽSKÉHO JEZULÁTKAPRAŽSKÉHO JEZULÁTKA


ObsahujeObsahuje--li ochranná známka zobrazení světově známé soškyli ochranná známka zobrazení světově známé sošky
s bohatou historií, která je součástí kulturního bohatství celého s bohatou historií, která je součástí kulturního bohatství celého 
národa, není možné, aby privilegium k využívání tohoto označenínároda, není možné, aby privilegium k využívání tohoto označení
s vysokou symbolickou hodnotou bylo přiznáno kterémukolis vysokou symbolickou hodnotou bylo přiznáno kterémukoli


312


s vysokou symbolickou hodnotou bylo přiznáno kterémukolis vysokou symbolickou hodnotou bylo přiznáno kterémukoli
jedinci, potažmo aby jeho využívání mohlo být na komerční bázi,jedinci, potažmo aby jeho využívání mohlo být na komerční bázi,
a proto je užívání takového označení a proto je užívání takového označení 
v rozporu se zájmy společnosti.v rozporu se zájmy společnosti.


Rozpor se „zájmem společnosti,“ z. č. 174/88 Sb.Rozpor se „zájmem společnosti,“ z. č. 174/88 Sb. Jakl 190.Jakl 190.
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313 314


Ad 11     PODRUHÉ PŘÍPADAd 11     PODRUHÉ PŘÍPAD
PRAŽSKÉHO JEZULÁTKAPRAŽSKÉHO JEZULÁTKA


JeJe--li přihlašovaná ochranná známka tvořena světově li přihlašovaná ochranná známka tvořena světově 
známou soškou s bohatou historií, která je součástí známou soškou s bohatou historií, která je součástí 
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kulturního bohatství celého národa, není možné, aby kulturního bohatství celého národa, není možné, aby 
privilegium k využívání tohoto označení s vysokou privilegium k využívání tohoto označení s vysokou 
symbolickou hodnotou bylo přiznáno kterémukoli jedinci.symbolickou hodnotou bylo přiznáno kterémukoli jedinci.


Rozpor se „zájmem společnosti,“ z. č. 174/88 Sb.Rozpor se „zájmem společnosti,“ z. č. 174/88 Sb. Jakl 396.Jakl 396.
316


317


Druhy symbolůDruhy symbolů


1.1. náboženské  náboženské  


2.2. olympijské, olympijské, viz právo olympijské symbolikyviz právo olympijské symboliky


318


y p jy p j p y p j y yp y p j y y
3.3. obchodní, obchodní, např. ochranné známkynapř. ochranné známky
4.4. politicképolitické
5.5. jiné, jiné, např. symboly společné duchovní např. symboly společné duchovní 


přitažlivosti, kupř. skautsképřitažlivosti, kupř. skautské
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12.12. užívání v rozporuužívání v rozporu s právním předpisem s právním předpisem 
či mezinárodní smlouvou či mezinárodní smlouvou 


viz Ženevské úmluvy z 12. 8. 1949 na ochranu viz Ženevské úmluvy z 12. 8. 1949 na ochranu 
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obětí války obětí války (č. 64/54 Sb.)(č. 64/54 Sb.) a dodatkové protokoly,a dodatkové protokoly,


viz z. č. 126/92 Sb., o ochraně znaku a názvu viz z. č. 126/92 Sb., o ochraně znaku a názvu 
Červeného kříže a o ČeskoslovenskémČerveného kříže a o Československém
červeném křížičerveném kříži


13.13. zjevný nedostatek dobré víryzjevný nedostatek dobré víry podání podání 
přihlášky přihlášky (mala fides)(mala fides)
přihlašovatel věděl nebo vědět měl či mohl přihlašovatel věděl nebo vědět měl či mohl 
o právu jiného či o veřejném statkuo právu jiného či o veřejném statku
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o právu jiného či o veřejném statkuo právu jiného či o veřejném statku
spekulace na nabídku úplatnéhospekulace na nabídku úplatného
převodu postiženémupřevodu postiženému
parazitování na pověstiparazitování na pověsti
nebo zneužití již získané rozlišovacínebo zneužití již získané rozlišovací
schopnosti jiné známky schopnosti jiné známky 


DOBRÁ VÍRADOBRÁ VÍRA
Bona fidesBona fides
stav vlastního upřímného a pevného stav vlastního upřímného a pevného 
přesvědčení o subjektivním právu přesvědčení o subjektivním právu 
nebo o jednání po právu, nebo o jednání po právu, 
pramenícího z objektivně ospravedlnitelnýchpramenícího z objektivně ospravedlnitelných
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pramenícího z objektivně ospravedlnitelnýchpramenícího z objektivně ospravedlnitelných
důvodů,důvodů,
kdy člověk nevěděl, neměl vědět nebo nemohlkdy člověk nevěděl, neměl vědět nebo nemohl
vědět o opaku,vědět o opaku,
s nímž právní řád spojuje právní následkys nímž právní řád spojuje právní následky
např. vydržení práva, např. vydržení práva, mala fidemala fide závazek vydat i užitkyzávazek vydat i užitky
z bezdůvodného obohacení, zápisná překážka známk.z bezdůvodného obohacení, zápisná překážka známk.


JUDIKATURA: Škoda zápisemJUDIKATURA: Škoda zápisem
TvrdíTvrdí--li žalobce, že mu zápisem ochranné známky „AVÍZO li žalobce, že mu zápisem ochranné známky „AVÍZO 
s myšákem“ do rejstříku vznikla škoda, jedná se o škodus myšákem“ do rejstříku vznikla škoda, jedná se o škodu
nezákonným rozhodnutím.nezákonným rozhodnutím.
Z předcházejícího úředního postupu správního úřadu nelzeZ předcházejícího úředního postupu správního úřadu nelze
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p z j p p p zp z j p p p z
vytrhnout část s tím, že v ní došlo k nesprávnému úřednímuvytrhnout část s tím, že v ní došlo k nesprávnému úřednímu
postupu, když nakonec je tvrzeno, že škoda vznikla až zápisem.postupu, když nakonec je tvrzeno, že škoda vznikla až zápisem.
Nárok na náhradu škody však nelze uplatnit, pokud Nárok na náhradu škody však nelze uplatnit, pokud 


nezákonné rozhodnutí nebylo zrušeno.nezákonné rozhodnutí nebylo zrušeno.


Usn. MS v Praze z 22. 11. 00, sp. zn. 19 Co 475/00, Prům. vlast., 2001/7/8.Usn. MS v Praze z 22. 11. 00, sp. zn. 19 Co 475/00, Prům. vlast., 2001/7/8.


SPRÁVNÍ PROCESSPRÁVNÍ PROCES
Zvláštní druh správního řízení ve věcech Zvláštní druh správního řízení ve věcech 
známkovýchznámkových


zák. o ochr. zn., podpůrně spr. ř.zák. o ochr. zn., podpůrně spr. ř.


1.1. řízení nespornéřízení nesporné
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pp


a.a. přihlašovací přihlašovací 
b.b. zapisovací ohledně práv vč. vzdání se právzapisovací ohledně práv vč. vzdání se práv
c.c. změnovézměnové
d.d. poplatkovépoplatkové


2.2. řízení spornéřízení sporné


a.a. námitkovénámitkové


b.b. zrušovacízrušovací
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b.b. zrušovacízrušovací
c.c. zneplatňovacízneplatňovací
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PŘIHLAŠOVACÍ ŘÍZENÍPŘIHLAŠOVACÍ ŘÍZENÍ


1.1. Doručení přihláškyDoručení přihlášky označení s označení s právem přednostiprávem přednosti
od doručeníod doručení


2.2. Formální průzkumFormální průzkum náležitostí přihlášky a zaplacení náležitostí přihlášky a zaplacení 
správního poplatkusprávního poplatku


33 Věcný průzkumVěcný průzkum zápisné způsobilostizápisné způsobilosti
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3.3. Věcný průzkumVěcný průzkum zápisné způsobilostizápisné způsobilosti
4.4. Zveřejnění přihláškyZveřejnění přihlášky ve Věstníku ÚPVve Věstníku ÚPV
5.5. Event. Event. připomínkypřipomínky
6.6. Event. Event. námitkynámitky
7.7. ZápisZápis označení do rejstříku ochranných známekoznačení do rejstříku ochranných známek


s účinky od zápisu; platnost 10 let od doručení s účinky od zápisu; platnost 10 let od doručení 
přihláškypřihlášky


8.8. Oznámení zápisuOznámení zápisu ve Věstníku ÚPVve Věstníku ÚPV


IN DUBIO MITIUSIN DUBIO MITIUS


VzniknouVzniknou--li v průběhu řízení pochybnosti, li v průběhu řízení pochybnosti, 
nechť je rozhodnuto nikoliv k tíži přihlašovatelenechť je rozhodnuto nikoliv k tíži přihlašovatele
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nechť je rozhodnuto nikoliv k tíži přihlašovatele.nechť je rozhodnuto nikoliv k tíži přihlašovatele.


Jakl 104.Jakl 104.


ABSOLUTNÍ PRÁVO PŘEDNOSTIABSOLUTNÍ PRÁVO PŘEDNOSTI


Vznik Vznik 


1.1. ze zákona doručením přihláškyze zákona doručením přihlášky


22 úředním přiznáním práva přednostiúředním přiznáním práva přednosti
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2.2. úředním přiznáním práva přednosti úředním přiznáním práva přednosti 
z první přihlášky ve členském státě Unie z první přihlášky ve členském státě Unie 
na ochranu průmyslového vlastnictví  na ochranu průmyslového vlastnictví  
nebo WTO (unijní priorita) či dle vzájemnosti;nebo WTO (unijní priorita) či dle vzájemnosti;
důkazem důkazem prioritní dokladprioritní doklad bez ohledubez ohledu
na výsledek řízení o první přihlášcena výsledek řízení o první přihlášce


PROCESNÍ ZASTOUPENÍPROCESNÍ ZASTOUPENÍ


Bez povinného procesního zastoupeníBez povinného procesního zastoupení


1.1. advokátemadvokátem
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2.2. patentovým zástupcempatentovým zástupcem


povinné procesní zastoupenípovinné procesní zastoupení
zahraniční osobyzahraniční osoby
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3. ČÁST3. ČÁST


ÚČINKY OCHRANNÉ ZNÁMKYÚČINKY OCHRANNÉ ZNÁMKY
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PRÁVA Z OCHRANNÉ ZNÁMKYPRÁVA Z OCHRANNÉ ZNÁMKY


1.1. výlučné (monopolní) výlučné (monopolní) právo užívacíprávo užívací
ve spojení s výrobky či službami, ve spojení s výrobky či službami, 
pro něž je chráněnapro něž je chráněna
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2.2. právo zápovědiprávo zápovědi užívat v užívat v obchodnímobchodním
stykustyku shodné nebo podobné označení)shodné nebo podobné označení)


3.3. právo zakázat užíváníprávo zakázat užívání nehodným  nehodným  
obstaravatelem zápisuobstaravatelem zápisu


4.4. právo dispozičníprávo dispoziční


MRAVNÝ VÝKON PRÁVMRAVNÝ VÝKON PRÁV


Generální legální příkazGenerální legální příkaz
výkonu práv v souladu s dobrými mravy výkonu práv v souladu s dobrými mravy 
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a oprávněným zájmy jinýcha oprávněným zájmy jiných


§§ 3/1 o. z.3/1 o. z.
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4. ČÁST4. ČÁST


SHODNOST NEBO PODOBNOST SHODNOST NEBO PODOBNOST 
OCHRANNÝCH ZNÁMEKOCHRANNÝCH ZNÁMEK
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TEST TEST 
PRAVDĚPODOBNOSTI ZÁMĚNYPRAVDĚPODOBNOSTI ZÁMĚNY


OCHRANNÝCH ZNÁMEKOCHRANNÝCH ZNÁMEK


ÚČELÚČEL


Ochrana hospodářské investiceOchrana hospodářské investice
do vybudování a udržování značky na trhudo vybudování a udržování značky na trhu


požadavekpožadavek právního bezpečíprávního bezpečí
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požadavek požadavek právního bezpečíprávního bezpečí
obecná pravidla  obecná pravidla  casecase--byby--case lawcase law
požadavekpožadavek hospodářského bezpečí     hospodářského bezpečí     


Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele na trhuna trhu


PRÁVNĚ GLOBALIZOVANÉ PRÁVNĚ GLOBALIZOVANÉ 
PRÁVNÍ SMYŠLENKYPRÁVNÍ SMYŠLENKY


Účelem objektivizace působení pojmůÚčelem objektivizace působení pojmů
svévolesvévole


ObsahemObsahem::
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ObsahemObsahem::
1.1. právní doktríny právní doktríny 
2.2. judikaturyjudikatury
3.3. zákonodárstvízákonodárství
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DRUHYDRUHY
1.1. rozumný zákonodárcerozumný zákonodárce
2.2. rozumný člověk (člověk průměrného rozumu)rozumný člověk (člověk průměrného rozumu)


viz např. návrh o. z.viz např. návrh o. z.
33 průměrný spotřebitelprůměrný spotřebitel
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3.3. průměrný spotřebitelprůměrný spotřebitel
viz právo známkové  viz právo známkové  


4.4. informovaný uživatelinformovaný uživatel
viz právo průmyslových vzorůviz právo průmyslových vzorů


5.5. odborníkodborník
viz právo patentovéviz právo patentové


PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL   PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL   
SmyšlenkaSmyšlenka (fikce) (fikce) průměrného průměrného (běžného)(běžného)
spotřebitele spotřebitele (the average consumer),(the average consumer),
který přichází do styku s určitými výrobkykterý přichází do styku s určitými výrobky
či službami a který je běžně informovaný či službami a který je běžně informovaný 
(reasonably well(reasonably well--informed)informed) a přiměřeně pozornýa přiměřeně pozorný
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(reasonably well(reasonably well--informed)informed) a přiměřeně pozorný a přiměřeně pozorný 
a obezřetný a obezřetný (reasonably observant and circumspect)(reasonably observant and circumspect)


Stupně zkušenosti spotřebiteleStupně zkušenosti spotřebitele
vzhledem k druhu výrobků nebo služeb:vzhledem k druhu výrobků nebo služeb:


1.1. spotřebitel bez spotřebitel bez profesionální znalostiprofesionální znalosti
2.2. spotřebitel s spotřebitel s profesionální znalostíprofesionální znalostí


(business customer)(business customer)


POJMOVÉ ZNAKYPOJMOVÉ ZNAKY
1.1. přiměřeně informovanýpřiměřeně informovaný
2.2. přiměřeně pozornýpřiměřeně pozorný
3.3. přiměřeně obezřetný přiměřeně obezřetný i vzhledem k druhu výrobku i vzhledem k druhu výrobku 


či služby, či služby, např. finanční službynapř. finanční služby
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y,y, p yp y
4.4. bez možnosti přímého srovnáníbez možnosti přímého srovnání známek známek 


a výrobků či služeb a výrobků či služeb vedle sebevedle sebe, tj. při vnímání jedné , tj. při vnímání jedné 
popo druhé s časovým druhé s časovým odstupemodstupem


5.5. vjemově zaměřený na celek vjemově zaměřený na celek bez zabývání se bez zabývání se 
posuzováním různých detailů posuzováním různých detailů 


6.6. dojem okamžitýdojem okamžitý bez rozborubez rozboru
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bezbez nutnosti znaleckého posudku nutnosti znaleckého posudku 
nebo výzkumu veřejného míněnínebo výzkumu veřejného mínění


SD ES CSD ES C 210/96 z 16 7210/96 z 16 7 98:98:
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SD ES CSD ES C--210/96 z 16. 7210/96 z 16. 7-- 98:98:
Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky 
v.v.
Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt –– AmtAmt
ffüür Lebensmittel r Lebensmittel üübewachungbewachung


Objektivní měřítkoObjektivní měřítko
srv. též fikci průměrného, rozumněsrv. též fikci průměrného, rozumně
uvažujícího čtenáře, diváka uvažujícího čtenáře, diváka 
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jj
nebo posluchače v právu osobnostním,nebo posluchače v právu osobnostním,
mediálním nebo soutěžním, mediálním nebo soutěžním, 
např. u nadsázky, satiry či reklamníhonapř. u nadsázky, satiry či reklamního
přeháněnípřehánění
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VADY PRÁVNÍHO POSOUZENÍVADY PRÁVNÍHO POSOUZENÍ


1.1. zjištění zjištění úmysluúmyslu nebo nebo znalostiznalosti konkrétníkonkrétní
osoby spotřebiteleosoby spotřebitele


2.2. zjištění zjištění vnímánívnímání konkrétníkonkrétní osoby osoby 
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spotřebitelespotřebitele
3.3. odvolání se na vlastní odvolání se na vlastní subjektivní subjektivní 


charakteristikycharakteristiky osoby soudce,osoby soudce,
např. na své vlastní znalosti, vzdělání, např. na své vlastní znalosti, vzdělání, 
spotřebitelské návyky a upřednostňováníspotřebitelské návyky a upřednostňování


JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1


Kritériem pro zjištění zaměnitelnosti ochranné Kritériem pro zjištění zaměnitelnosti ochranné 
známky je hledisko průměrného spotřebitele, známky je hledisko průměrného spotřebitele, 
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resp. způsobilost upoutat jeho pozornost.resp. způsobilost upoutat jeho pozornost.


Jakl 219.Jakl 219.


JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2
Průměrným spotřebitelem v prostředí Internetu je věci znalý Průměrným spotřebitelem v prostředí Internetu je věci znalý 
návštěvník webových stránek. Již „průměrný“ uživatel internetunávštěvník webových stránek. Již „průměrný“ uživatel internetu
(a tedy i potencionální návštěvník stránek účastníků řízení) (a tedy i potencionální návštěvník stránek účastníků řízení) 
si je vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka si je vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka 


č í j kék li d i é í i d i b ič í j kék li d i é í i d i b i
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v označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnostiv označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti
naprosto přesného užití určitého doménového jména k otevření jímnaprosto přesného užití určitého doménového jména k otevření jím
výhradně žádaných webových stránek (pokud nevyužijevýhradně žádaných webových stránek (pokud nevyužije
vyhledávače k nabídce adres při zadání konkrétního hesla).vyhledávače k nabídce adres při zadání konkrétního hesla).


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


SHODNOST NEBO PODOBNOSTSHODNOST NEBO PODOBNOST


Opak odlišnosti Opak odlišnosti (rozlišovacího účelu)(rozlišovacího účelu)


Shodnost Shodnost (identita)(identita) známky a shodnost výrobků známky a shodnost výrobků 
či služeb s pravděpodobností záměny na straněči služeb s pravděpodobností záměny na straně
veřejnostiveřejnosti
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veřejnosti veřejnosti 
důvod nezapsání a důvod zneplatněnídůvod nezapsání a důvod zneplatnění
námitkový důvodnámitkový důvod


Podobnost známky a podobnost výrobků či služebPodobnost známky a podobnost výrobků či služeb
s pravděpodobností záměny na straně veřejnostis pravděpodobností záměny na straně veřejnosti


námitkový důvodnámitkový důvod


PRÁVNÍ VÝZNAMPRÁVNÍ VÝZNAM


1.1. právo právo známkovéznámkové, , viz důvod zápisné viz důvod zápisné 
nezpůsobilosti, známkové účinkynezpůsobilosti, známkové účinky


2.2. právo právo nekalosoutěžnínekalosoutěžní
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pp


1.1. právo právo mezinárodnímezinárodní
2.2. právo právo komunitárníkomunitární
3.3. právo právo vnitrostátnívnitrostátní


PRÁVNÍ POSOUZENÍPRÁVNÍ POSOUZENÍ


MimosoudníMimosoudní
1.1. narovnací (dohoda o narovnání) narovnací (dohoda o narovnání) 
2.2. konciliační (prostředník ke komunikaci)konciliační (prostředník ke komunikaci)
33 mediační (prostředník s návrhem)mediační (prostředník s návrhem)
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3.3. mediační (prostředník s návrhem)mediační (prostředník s návrhem)
4.4. rozhodčí (rozhodce s nálezem)rozhodčí (rozhodce s nálezem)


Soudní v civilním řízení spornémSoudní v civilním řízení sporném
1.1. ochrana práva známkovéhoochrana práva známkového
2.2. ochrana práva před nekalou soutěžíochrana práva před nekalou soutěží
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Správní ve správním řízení spornémSprávní ve správním řízení sporném
WIPO, OHIM, ÚPVWIPO, OHIM, ÚPV


SoudníSoudní vv komunitárním řízeníkomunitárním řízení oo předběžné otázcepředběžné otázce
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Soudní Soudní v v komunitárním řízení komunitárním řízení oo předběžné otázce, předběžné otázce, 


např. o výkladu směrnice na návrh soudu státu ES,např. o výkladu směrnice na návrh soudu státu ES,
nebonebo v soudním přezkumu správních rozhodnutív soudním přezkumu správních rozhodnutí
SD ES, Soud prvního stupně SD ES v LucemburkuSD ES, Soud prvního stupně SD ES v Lucemburku
MS v Praze, NSS v BrněMS v Praze, NSS v Brně


požadavek požadavek jednotného výkladujednotného výkladu
právního řádu a neurčitých právních pojmůprávního řádu a neurčitých právních pojmů


ž d k i á d ě k itá ěž d k i á d ě k itá ě
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požadavek mezinárodně a komunitárně požadavek mezinárodně a komunitárně 
konformníhokonformního výkladu českého zákona výkladu českého zákona 


JudikaturaJudikatura SD ES SD ES 
a Soudu prvního stupně SD ES  a Soudu prvního stupně SD ES  


?          PRÁVNÍ OTÁZKA       ??          PRÁVNÍ OTÁZKA       ?
Právní kvalifikacePrávní kvalifikace známek a výrobků či služebznámek a výrobků či služeb
co do jejich shodnosti nebo podobnosti s vyvolánímco do jejich shodnosti nebo podobnosti s vyvoláním
pravděpodobnosti záměnypravděpodobnosti záměny
srv. právní kvalifikaci dobrých mravů soutěžesrv. právní kvalifikaci dobrých mravů soutěže
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dokazování skutku, dokazování skutku, např. již nastaléhonapř. již nastalého


skutku záměny na straně veřejnostiskutku záměny na straně veřejnosti


Důkazní břemeno jen u skutkových tvrzeníDůkazní břemeno jen u skutkových tvrzení


Právní otázka Právní otázka ii předběžnápředběžná


??
Formulace právní otázkyFormulace právní otázky::


„Zda na „Zda na straně veřejnostistraně veřejnosti existuje existuje 
pravděpodobnost záměnypravděpodobnost záměny ochrannéochranné
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p p yp p y
známky (…) a (…) z důvodu jejich podobnostiznámky (…) a (…) z důvodu jejich podobnosti
aa z důvodu podobnosti výrobků neboz důvodu podobnosti výrobků nebo
služeb, pro něž jsou všeobecně známy neboslužeb, pro něž jsou všeobecně známy nebo
zapsány či přihlášeny?“zapsány či přihlášeny?“


VĚDECKÉ METODYVĚDECKÉ METODY
Věda známkového právaVěda známkového práva:  součást právní vědy:  součást právní vědy


1.1. popisná popisná metodametoda
2.2. srovnávací srovnávací metodametoda
3.3. metoda vnímání fiktivním průměrným metoda vnímání fiktivním průměrným 


spotřebitelemspotřebitelem
44 celkově hodnotícícelkově hodnotící metodametoda
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4.4. celkově hodnotící celkově hodnotící metodametoda


právní právní poznánípoznání shodnosti nebo podobnosti shodnosti nebo podobnosti 


Právovědný Právovědný Test pravděpodobnosti záměny Test pravděpodobnosti záměny 
ochranných známek; srv. např. Test poměrnosti cíle ochranných známek; srv. např. Test poměrnosti cíle 
a prostředku, Test pojmových znaků autorských děl, a prostředku, Test pojmových znaků autorských děl, 
trojstupňový test podle a. z. aj. vědecké testytrojstupňový test podle a. z. aj. vědecké testy


přezkoumatelnostpřezkoumatelnost závěruzávěru


ZNÁMKOVÉ TESTY VĚDECKÉZNÁMKOVÉ TESTY VĚDECKÉ
1.1. Test pravděpodobnosti záměnyTest pravděpodobnosti záměny


pro účely práva známkového pro účely práva známkového 


2.2. Test vyvolání nebezpečí záměny Test vyvolání nebezpečí záměny 
nebo klamné předstanebo klamné předsta
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nebo klamné představynebo klamné představy
pro účely práva proti nekalé soutěžipro účely práva proti nekalé soutěži


3.3. Test snadné zaměnitelnostiTest snadné zaměnitelnosti
pro účely práva trestníhopro účely práva trestního


„odmystičtění“ legislativně právních pojmů „odmystičtění“ legislativně právních pojmů 
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SOUVZTAŽNÉ PRÁVNÍ POJMYSOUVZTAŽNÉ PRÁVNÍ POJMY
1.1. shodnost známek shodnost známek aa
2.2. shodnost výrobků či služeb shodnost výrobků či služeb a a (ES: předpoklad)(ES: předpoklad)


pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti 
v v důsledku obojí shodnosti důsledku obojí shodnosti (double identity test)(double identity test)
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1.1. podobnost známek podobnost známek aa
2.2. podobnost výrobků či služebpodobnost výrobků či služeb aa


pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti 
v v důsledku obojí podobnosti důsledku obojí podobnosti 
(double similarity test)(double similarity test)


SHODASHODA
IdentityIdentity == naprostánaprostá (úplná) (úplná) shoda  shoda  


1.1. slovníslovní
2.2. obrazová (zraková)obrazová (zraková)
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( )( )
3.3. výslovnostní výslovnostní 
4.4. významovávýznamová
5.5. výrobků či služebvýrobků či služeb


podobnostpodobnost


PŘÍKLADY SHODY ZNÁMEKPŘÍKLADY SHODY ZNÁMEK
pouze odlišná velikost prostorových známek pouze odlišná velikost prostorových známek 
(3D(3D marks),marks), např. postavy na karosérii vozidlanapř. postavy na karosérii vozidla
pouze různé typy běžného písma nebo běžné pouze různé typy běžného písma nebo běžné 
velikosti písmavelikosti písma
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velikosti písmavelikosti písma
pouhá záměna běžných velkých a malých pouhá záměna běžných velkých a malých 
písmenpísmen
pouhé zbarvení černobíle zapsané známkypouhé zbarvení černobíle zapsané známky


shoda známekshoda známek


PODOBNOSTPODOBNOST


SimilaritySimilarity
1.1. ve známkovém motivu ve známkovém motivu 
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2.2. ve známkovém prvkuve známkovém prvku
3.3. ve výrobcích nebo službách, ve výrobcích nebo službách, 


pro něž je známka zapsánapro něž je známka zapsána


=  =  předmětypředměty vědeckého porovnánívědeckého porovnání


ZÁSADYZÁSADY
Zásada shodnosti známekZásada shodnosti známek


1.1. shodnost ve všech známkových prvcích  shodnost ve všech známkových prvcích  


Zásady podobnosti známekZásady podobnosti známek
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1.1. čím podobnější, tím větší pravděpodobnost čím podobnější, tím větší pravděpodobnost 
záměnyzáměny


2.2. čím větší rozlišovací způsobilost staré známky, čím větší rozlišovací způsobilost staré známky, 
tím větší pravděpodobnost záměny s nítím větší pravděpodobnost záměny s ní


3.3. vyšší stupeň podobnosti známek lze vyvážit vyšší stupeň podobnosti známek lze vyvážit 
nižším stupněm podobnosti výrobků či služeb nižším stupněm podobnosti výrobků či služeb 
a naopaka naopak


PODOBNOST ZNÁMEKPODOBNOST ZNÁMEK
Hlediska běžného spotřebitele Hlediska běžného spotřebitele při průměrné při průměrné 
paměti a průměrném smyslu pro detailpaměti a průměrném smyslu pro detail


1.1. hledisko zrakovéhledisko zrakové (vizuální) (vizuální) 
i.i. vzhledvzhled
iiii obsah a rozložení obrazových prvkůobsah a rozložení obrazových prvků
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ii.ii. obsah a rozložení obrazových prvkůobsah a rozložení obrazových prvků
2.2. hledisko výslovnostníhledisko výslovnostní (fonetické): počet slov, (fonetické): počet slov, 


shodnost nebo podobnost jednotlivých slov, počet a shodnost nebo podobnost jednotlivých slov, počet a 
shodnost slabik, shodnost předpon, přípon a kmenů shodnost slabik, shodnost předpon, přípon a kmenů 
slov, shodnost výslovnostní struktury slov, slov, shodnost výslovnostní struktury slov, kupř.kupř.
FEMME FEMME –– FAM,FAM, shodné nebo výslovnostně podobné shodné nebo výslovnostně podobné 
souhlásky, shodné nebo podobné samohlásky aj.souhlásky, shodné nebo podobné samohlásky aj.
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3.3. hledisko významovéhledisko významové (sémantické)(sémantické)
např. synonymní význam slova nebo obrazunapř. synonymní význam slova nebo obrazu


4.4. hledisko seznamu výrobků nebo služebhledisko seznamu výrobků nebo služeb
5.5. hledisko stupně podobnosti hledisko stupně podobnosti (zřejmost rozlišení)(zřejmost rozlišení)
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6.6. hledisko celkového dojmuhledisko celkového dojmu
7.7. jinéjiné
i.i. doba užívání na trhudoba užívání na trhu
ii.ii. územní rozsah užíváníúzemní rozsah užívání
iii.iii. součást známkové řady součást známkové řady 
iv.iv. známost na trhu aj.známost na trhu aj.


Celkové hodnocení ukazatelů jednotlivě Celkové hodnocení ukazatelů jednotlivě 
a v jejich vzájemné souvislosti a v jejich vzájemné souvislosti (global assessment)(global assessment)


možné převážení i jen 1 hlediskamožné převážení i jen 1 hlediska


362


Podobnost kombinované známkyPodobnost kombinované známky
podobnost podobnost slovníhoslovního prvku prvku 


způsobilost slovního prvku způsobilost slovního prvku zvukovézvukové reprodukcereprodukce


podobnost podobnost obrazovéhoobrazového prvkuprvku
podobnost podobnost kombinacekombinace těchto prvkůtěchto prvků


Stupeň podobnosti známekStupeň podobnosti známek::


rozdílrozdíl mezi známkami je tak mezi známkami je tak malý malý (běžně nezřejmý), (běžně nezřejmý), 
že běžný spotřebitel by mohl známkyže běžný spotřebitel by mohl známky snadnosnadno vzájemně vzájemně 
zaměnitzaměnit nebo si je snadnonebo si je snadno spléstsplést
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zaměnitzaměnit nebo si je snadno nebo si je snadno spléstsplést, , 
a tak být uveden v omyl (zmaten) o původu výrobků a tak být uveden v omyl (zmaten) o původu výrobků 
či služeb u osobči služeb u osob


pravděpodobnost záměnypravděpodobnost záměny na straně veřejnostina straně veřejnosti
pokud jde o podobnost známekpokud jde o podobnost známek
snadná zaměnitelnostsnadná zaměnitelnost s trestními důsledkys trestními důsledky


Metropolis Metropolis v.v.
BRNĚNSKÝ METROPOLITANBRNĚNSKÝ METROPOLITAN
starší kombinovaná ochranná známkastarší kombinovaná ochranná známka


Metropolitan,Metropolitan,
zapsaná pro časopisy (16),zapsaná pro časopisy (16),
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p p p y ( ),p p p y ( ),
v.v.


přihlášená kombinovaná ochranná známkapřihlášená kombinovaná ochranná známka
BRNĚNSKÝ METROPOLITAN,BRNĚNSKÝ METROPOLITAN,


přihlášená pro časopisy (16)přihlášená pro časopisy (16)


365 366
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367 368


369


KOVO KOVO v.v. KoyoKoyo
namítaná starší slovní grafická ochranná známkanamítaná starší slovní grafická ochranná známka


KOVO,KOVO,
zapsaná pro mj. stroje a součástky strojů zapsaná pro mj. stroje a součástky strojů 


a přístrojů a strojní příslušenství (7)a přístrojů a strojní příslušenství (7)
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a přístrojů a strojní příslušenství (7)a přístrojů a strojní příslušenství (7)
v.v.


přihlášená ochranná známkapřihlášená ochranná známka
Koyo,Koyo,


přihlášená pro mj. hnací hřídele, spojky, hnací přihlášená pro mj. hnací hřídele, spojky, hnací 
převody (7), (12)převody (7), (12)


371 372
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373 374


PODOBNOST VÝROBKŮ PODOBNOST VÝROBKŮ 
NEBO SLUŽEBNEBO SLUŽEB


VýznamVýznam
zapsanázapsaná známka je chráněna známka je chráněna pouzepouze pro výrobky pro výrobky 
či služby, či služby, pro něžpro něž je zapsána, je zapsána, 
a ve státě, a ve státě, pro nějžpro nějž je zapsánaje zapsána
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,, p jp j j pj p


Pojem Pojem 
=  stejnost nebo blízkost =  stejnost nebo blízkost podstatných znaků podstatných znaků 


výrobků či služebvýrobků či služeb
představa u průměrného spotřebitele, představa u průměrného spotřebitele, 
že pocházejí od téže osobyže pocházejí od téže osoby
např. od téhož výrobce oděvů, od téhožnapř. od téhož výrobce oděvů, od téhož
ubytovatele, dopravce aj.ubytovatele, dopravce aj.


VÁŽENÁ VÁŽENÁ HLEDISKAHLEDISKA
1.1. povaha výrobků či služeb z obchodního hlediskapovaha výrobků či služeb z obchodního hlediska
i.i. složení, složení, např. chemickénapř. chemické
ii.ii. principy fungováníprincipy fungování
iii.iii. fyzikální vlastnosti jako míra, hmotnost a tvarfyzikální vlastnosti jako míra, hmotnost a tvar
iv.iv. způsob výroby či služby,způsob výroby či služby, např. rukodělnýnapř. rukodělný
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iv.iv. způsob výroby či služby, způsob výroby či služby, např. rukodělnýnapř. rukodělný
v.v. převažující surovinapřevažující surovina
vi.vi. užitná hodnotaužitná hodnota
vii.vii. vzhled vzhled 
viii.viii. cenacena
ix.ix. vžitostvžitost
x.x. příznačnost příznačnost 
xi.xi. proslulost aj.proslulost aj.


2.2. určeníurčení (zamýšlený účel), (zamýšlený účel), např. k čištění nábytkunapř. k čištění nábytku
3.3. způsob užitízpůsob užití, , např. nošení oděvu či telefonovánínapř. nošení oděvu či telefonování
4.4. doplňující sedoplňující se (komplementární) (komplementární) povahapovaha


představa o stejné odpovědnosti původce představa o stejné odpovědnosti původce 
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za něza ně
5.5. soutěžní povahasoutěžní povaha (vzájemná vyměnitelnost)(vzájemná vyměnitelnost)
6.6. způsoby rozšiřovánízpůsoby rozšiřování (distribuční kanály)(distribuční kanály)


např. umístění ve stejném obchodě, zásilkovým např. umístění ve stejném obchodě, zásilkovým 
nebo podomním prodejemnebo podomním prodejem


7.7. významná veřejnostvýznamná veřejnost (relevant public)(relevant public)
viz skuteční nebo potencionální zákazníciviz skuteční nebo potencionální zákazníci


8.8. požadavek požadavek na zvláštní nebo odborné na zvláštní nebo odborné znalostiznalosti
spotřebitelespotřebitele
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spotřebitelespotřebitele
9.9. souvisící spotřebitelskésouvisící spotřebitelské zvyklosti zvyklosti 
10.10. obvyklý původ výrobků či služebobvyklý původ výrobků či služeb, , např. výrobní např. výrobní 


nebo obchodní tradice, podnik, místo výroby nebo obchodní tradice, podnik, místo výroby 
11.11. obvyklé zpracováníobvyklé zpracování,, např. tradiční např. tradiční 
12.12. jinéjiné
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PŘÍKLADPŘÍKLAD


výrobek náhradní díly pro automobily (9)výrobek náhradní díly pro automobily (9)


běžně podobnýběžně podobný
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servisu a opravám automobilů (37)servisu a opravám automobilů (37)


MEZINÁRODNÍ TŘÍDĚNÍ MEZINÁRODNÍ TŘÍDĚNÍ 
VÝROBKŮ A SLUŽEBVÝROBKŮ A SLUŽEB


Administrativní zatříďování známek  Administrativní zatříďování známek  
pro účely rejstříkových zápisůpro účely rejstříkových zápisů


Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků   Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků   
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a služeb pro účely zápisu známeka služeb pro účely zápisu známek (1957) (1957) 
(č. 118/79 Sb. a 77/85 Sb.)(č. 118/79 Sb. a 77/85 Sb.)


34 tříd výrobků, 11 tříd služeb34 tříd výrobků, 11 tříd služeb


právní vprávní význam pouze administrativní ýznam pouze administrativní 
známkoprávní shodnost nebo podobnost známkoprávní shodnost nebo podobnost 
výrobků či služebvýrobků či služeb


PŘÍPADPŘÍPAD
MEZINÁRODNÍHO TŘÍDĚNÍMEZINÁRODNÍHO TŘÍDĚNÍ


Rozdělování výrobků a služeb do tříd Rozdělování výrobků a služeb do tříd 
podle Mezinárodního třídění výrobků a služeb podle Mezinárodního třídění výrobků a služeb 
je pro průměrného spotřebitele nepodstatné,je pro průměrného spotřebitele nepodstatné,
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je pro průměrného spotřebitele nepodstatné, je pro průměrného spotřebitele nepodstatné, 
neboť zpravidla o tomto zatřídění ani neví a druh neboť zpravidla o tomto zatřídění ani neví a druh 
výrobků a služeb vnímá podle jiných kritérií, výrobků a služeb vnímá podle jiných kritérií, 
jako je zejména jejich účel a použití.jako je zejména jejich účel a použití.


Rozh. ÚPV ORozh. ÚPV O--170235170235


SPRÁVNÍ EXKURSSPRÁVNÍ EXKURS


Správní zatřídění periodického tiskuSprávní zatřídění periodického tisku
pro účely veřejnoprávní evidence pro účely veřejnoprávní evidence 
periodického tisku, vedené MKperiodického tisku, vedené MK


382


periodického tisku, vedené MKperiodického tisku, vedené MK


např. obecní zpravodaje, ostatní tisknapř. obecní zpravodaje, ostatní tisk


právní vprávní význam pouze evidenčníýznam pouze evidenční


PRAVDĚPODOBNOST ZÁMĚNYPRAVDĚPODOBNOST ZÁMĚNY
NA STRANĚ VEŘEJNOSTINA STRANĚ VEŘEJNOSTI


Likelihood of confusionLikelihood of confusion
objektivní způsobilost objektivní způsobilost známkyznámky reálněreálně vyvolatvyvolat
potencionálnípotencionální nebezpečí domněnky nebezpečí domněnky 
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veřejnosti, že různé výrobky či služby veřejnosti, že různé výrobky či služby 
pocházejí od stejné osoby z pocházejí od stejné osoby z důvodudůvodu
shody nebo podobnosti známek shody nebo podobnosti známek aa výrobků výrobků 
či služeb (či služeb (nebezpečí matenínebezpečí matení)       =)       = újmaújma


veřejnostveřejnost
význam vzhledem k výrobkům nebo službámvýznam vzhledem k výrobkům nebo službám


HLEDISKA HLEDISKA 
NA STRANĚ VEŘEJNOSTINA STRANĚ VEŘEJNOSTI


1.1. povědomí veřejnostipovědomí veřejnosti o známce na trhu a o její o známce na trhu a o její 
známostiznámosti


2.2. povědomí veřejnostipovědomí veřejnosti o výrobcích či službách na trhuo výrobcích či službách na trhu
3.3. vyvolatelné představavyvolatelné představa (asociace) o souvislosti(asociace) o souvislosti
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33 y o ate é p edsta ay o ate é p edsta a (asoc ace) o sou s ost(asoc ace) o sou s ost
4.4. stupeň podobnostistupeň podobnosti známekznámek
5.5. stupeň podobnostistupeň podobnosti výrobků či služebvýrobků či služeb
6.6. celkový vjem celkový vjem fiktivního průměrného fiktivního průměrného spotřebitelespotřebitele, , 


který mu utkví v pamětikterý mu utkví v paměti
srv. výrazný, převládající, známkový prveksrv. výrazný, převládající, známkový prvek


7.7. dojem propojenostidojem propojenosti, , např. koncernovýnapř. koncernový
8.8. jinéjiné
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např. soudce nebo úředník objektivizujenapř. soudce nebo úředník objektivizuje
fiktivního průměrného spotřebitelefiktivního průměrného spotřebitele
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soudní nebo správní posouzenísoudní nebo správní posouzení
vlastnostívlastností známek a výrobků či služebznámek a výrobků či služeb
srv. např. posouzení vědeckésrv. např. posouzení vědecké
bezúhonnosti člověkabezúhonnosti člověka


PŘÍČINYPŘÍČINY


1.1. shodnost shodnost nebonebo
2.2. podobnostpodobnost


tt
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a to:a to:


1.1. známek známek a současněa současně
2.2. výrobků či služebvýrobků či služeb


DRUHYDRUHY


1.1. pravděpodobnost asociacepravděpodobnost asociace se starší se starší 
známkou známkou 
(vyvolání představy o souvislosti s ní)(vyvolání představy o souvislosti s ní)
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2.2. nevyhnutelnánevyhnutelná pravděpodobnost záměny pravděpodobnost záměny 
shodnýchshodných známek nebo výrobků či služebznámek nebo výrobků či služeb


3.3. možnámožná pravděpodobnost záměny pravděpodobnost záměny podobnýchpodobných
známek nebo výrobků či služebznámek nebo výrobků či služeb


MÍRA PRAVDĚPODOBNOSTIMÍRA PRAVDĚPODOBNOSTI


1.1. stupeň pozornosti stupeň pozornosti spotřebitelespotřebitele
podle druhu spotřebitele běžnéhopodle druhu spotřebitele běžného
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nebo profesionála (pozornějšího)nebo profesionála (pozornějšího)
2.2. koexistence koexistence konfliktních známek na trhukonfliktních známek na trhu


3.3. jinéjiné


SNADNÁ ZAMĚNITELNOSTSNADNÁ ZAMĚNITELNOST


Trestněprávní pojemTrestněprávní pojem
trestný čin porušování práva k ochranné trestný čin porušování práva k ochranné 
známce, obchodnímu jménuznámce, obchodnímu jménu
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známce, obchodnímu jménu známce, obchodnímu jménu 
a chráněnému označení původu a chráněnému označení původu §§ 150/1 tr. z.150/1 tr. z.


neoprávněné označení výrobků neoprávněné označení výrobků 
či služeb známkou či služeb známkou snadnosnadno
zaměnitelnouzaměnitelnou s ochrannou známkous ochrannou známkou


1.1. ZaměnitelnostZaměnitelnost známek z důvodu:známek z důvodu:


a.a. shody známekshody známek
b.b. shody výrobků či služebshody výrobků či služeb
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b.b. shody výrobků či služebshody výrobků či služeb


2.2. Snadná zaměnitelnostSnadná zaměnitelnost známek z tohoto známek z tohoto 
důvodudůvodu


neoprávněnost označeníneoprávněnost označení
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Stupeň zaměnitelnostiStupeň zaměnitelnosti
a.a. snadnásnadná
bb nesnadnánesnadná vyžadující např vyšší nežlivyžadující např vyšší nežli
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b.b. nesnadnánesnadná, vyžadující např. vyšší nežli , vyžadující např. vyšší nežli 
běžnou pozornost, odbornou znalost běžnou pozornost, odbornou znalost 
nebo větší zkušenost oproti pouhému nebo větší zkušenost oproti pouhému 
běžnému spotřebitelskému vnímáníběžnému spotřebitelskému vnímání


PŘÍPAD PŘÍPAD 
ARCIBISKUPSKÝCH SKLEPŮARCIBISKUPSKÝCH SKLEPŮ


zapsaná ochranná známka Arcibiskupské vinné sklepyzapsaná ochranná známka Arcibiskupské vinné sklepy
v.v.


nezapsané označení Arcibiskupské sklepy Kroměříž nezapsané označení Arcibiskupské sklepy Kroměříž 
na mešním víněna mešním víně


392


snadná zaměnitelnostsnadná zaměnitelnost


tresttrest odnětí svobody na 8 měsíců s podmíněným odnětí svobody na 8 měsíců s podmíněným 
odkladem na 15 měsícůodkladem na 15 měsíců


KS v Brně 7 To 571/03KS v Brně 7 To 571/03--557 z 5. 2. 2004557 z 5. 2. 2004


393 394


395 396
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EXKURS:       ÚDAJ EXKURS:       ÚDAJ 
O VLASTNOSTI VÍNA O VLASTNOSTI VÍNA 


Veřejnoprávní údaj o vlastnosti vínaVeřejnoprávní údaj o vlastnosti vína
na etiketě, na etiketě, např. mešní víno, košer vínonapř. mešní víno, košer víno
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písemný písemný souhlassouhlas příslušné církvepříslušné církve
nebo náboženské společnosti;nebo náboženské společnosti;
předchozí souhlas k uvádění vínapředchozí souhlas k uvádění vína
do oběhu do oběhu 


z. č. 321/04 Sb., o vinohradnictví a vinařstvíz. č. 321/04 Sb., o vinohradnictví a vinařství


EXKURS:   NEKALÁ SOUTĚŽEXKURS:   NEKALÁ SOUTĚŽ


Možný jednočinný skutkový souběhMožný jednočinný skutkový souběh
s právem známkovýms právem známkovým
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Delikt nekalé soutěžeDelikt nekalé soutěže


Generální klausuleGenerální klausule


§§ 44 obch. z.44 obch. z.


399 400


401 402
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Delikt vyvolání nebezpečí záměnyDelikt vyvolání nebezpečí záměny
=  zvláštní skutková podstata =  zvláštní skutková podstata 


nekalé soutěže (nekalé soutěže (deliktdelikt),),
a to žitím o načenía to žitím o načení pří načnýchpří načných
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a to užitím označení a to užitím označení příznačných příznačných 
v v zákaznickýchzákaznických kruzích pro určitý podnik kruzích pro určitý podnik 


či závod se způsobilostí vyvoláníči závod se způsobilostí vyvolání nebezpečínebezpečí


záměnyzáměny nebo klamné představy onebo klamné představy o spojeníspojení
§§ 47/b obch. z.47/b obch. z.


KOFČA KOFČA v.v. KOLČAKOLČA
Užití slovního, hovorového, Užití slovního, hovorového, nezapsanéhonezapsaného
zvláštního zvláštního označeníoznačení nealkoholického nápojenealkoholického nápoje
KOFČA, KOFČA, příznačnéhopříznačného pro výrobní podnik pro výrobní podnik Kofoly,Kofoly,
a. s.,a. s., vedle používání všeobecně známýchvedle používání všeobecně známých
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p ýp ý
zapsaných ochranných známek známkové řadyzapsaných ochranných známek známkové řady
KOFOLA, v hospodářské soutěži,KOFOLA, v hospodářské soutěži,


v.v.
užití slovní užití slovní zapsanézapsané ochranné známky KOLČA ochranné známky KOLČA 
pro podobné nealkoholické nápoje (32)               pro podobné nealkoholické nápoje (32)               


vyvolání vyvolání nebezpečí záměnynebezpečí záměny nebonebo


vyvolánívyvolání klamné představy o spojeníklamné představy o spojení
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vyvolání vyvolání klamné představy o spojeníklamné představy o spojení
s podnikem nebo nealkoholickými nápoji s podnikem nebo nealkoholickými nápoji 
kolového druhu jiného soutěžitelekolového druhu jiného soutěžitele
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DALŠÍ DELIKTY DALŠÍ DELIKTY 
NEKALÉ SOUTĚŽENEKALÉ SOUTĚŽE


Srovnávací reklama Srovnávací reklama vedoucívedoucí kk vyvolání nebezpečí  vyvolání nebezpečí  
záměny záměny na trhu mezi ochrannou známkouna trhu mezi ochrannou známkou
podporovaného soutěžitele a známkou jinéhopodporovaného soutěžitele a známkou jiného


§§ 50a/d) obch. z.50a/d) obch. z.
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Srovnávací reklama zlehčováním Srovnávací reklama zlehčováním ochranné známkyochranné známky
§§ 50a/e) obch. z.50a/e) obch. z.


Srovnávací reklama nabízením Srovnávací reklama nabízením zboží čizboží či služby jakoslužby jako
napodobení napodobení čiči reprodukci reprodukci zboží či služeb zboží či služeb 
označovanýchoznačovaných ochrannou známkou        ochrannou známkou        §§ 50a/h) obch. z.50a/h) obch. z.
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5. ČÁST5. ČÁST


VŠEOBECNĚ ZNÁMÁ ZNÁMKA VŠEOBECNĚ ZNÁMÁ ZNÁMKA 
AA
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AA


ZNÁMKA S DOBRÝM JMÉNEM ZNÁMKA S DOBRÝM JMÉNEM 


Z DĚJIN ROZŠÍŘENÉ OCHRANYZ DĚJIN ROZŠÍŘENÉ OCHRANY


Československo a ČeskoČeskoslovensko a Česko


1988     proslulá známka1988     proslulá známka
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988 p os u á á a988 p os u á á a


1995     všeobecně známá známka1995     všeobecně známá známka
2003     známka s dobrým jménem2003     známka s dobrým jménem


ZNÁMKAZNÁMKA
VŠEOBECNĚ ZNÁMÁVŠEOBECNĚ ZNÁMÁ


WellWell--known trade mark, la marque notoireknown trade mark, la marque notoire
známkoprávní ochrana již všeobecnou známostíznámkoprávní ochrana již všeobecnou známostí
bez ohledu na zápis do rejstříku bez ohledu na zápis do rejstříku 
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Známka chráněna pro ty Známka chráněna pro ty shodnéshodné nebo nebo podobnépodobné výroby výroby 
či služby, či služby, pro něžpro něž je všeobecně známa (homogenita)je všeobecně známa (homogenita)


právně silná známka právně silná známka (lepší známkové právo)(lepší známkové právo)
odlišujeodlišuje shodné nebo podobné výrobky či službyshodné nebo podobné výrobky či služby
původce, původce, pro něžpro něž se stala v příslušném okruhuse stala v příslušném okruhu
veřejnosti všeobecně známouveřejnosti všeobecně známou


čl. 6 bis čl. 6 bis Pařížské unijní úmluvy na ochranu  Pařížské unijní úmluvy na ochranu  
průmyslového vlastnictví průmyslového vlastnictví (od 1925):(od 1925):


známka, o níž je všeobecně známo, známka, o níž je všeobecně známo, 
že je již námko rčité osob a ží anože je již námko rčité osob a ží ano
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že je již známkou určité osoby a užívanou že je již známkou určité osoby a užívanou 
pro výrobky či služby pocházející od tétopro výrobky či služby pocházející od této
osoby.osoby.


Účelem chránit nezapsané označeníÚčelem chránit nezapsané označení,,
jeje--li všeobecně známé, před zneužitímli všeobecně známé, před zneužitím


PŘÍKLADY VŠEOBECNĚ PŘÍKLADY VŠEOBECNĚ 
ZNÁMÝCH ZNÁMEKZNÁMÝCH ZNÁMEK


Území Česka Území Česka (nezapsané i zapsané)(nezapsané i zapsané)
např.např. BMW, NESTLÉ, NOKIA, ZARA, PERSIL,BMW, NESTLÉ, NOKIA, ZARA, PERSIL,
TESCO, James Bond, BOSS, McDONALDTESCO, James Bond, BOSS, McDONALD`S`S,,
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Harry PotterHarry Potter


FEBIO, FEBIO, ŠŠKODAKODA, ŠKODA AUTO, TESLA, BAŤA,, ŠKODA AUTO, TESLA, BAŤA,
Česká soda, Kdo je kdo, Slunce v duši, Česká soda, Kdo je kdo, Slunce v duši, 
Mucha, STROJEXPORT, KOFOLA, JAWA,Mucha, STROJEXPORT, KOFOLA, JAWA,
duhová energie duhová energie 
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417 418
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JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1


Při posouzení všeobecné známosti ochranné známky Při posouzení všeobecné známosti ochranné známky 
je třeba brát v úvahu takové faktory jako je doba je třeba brát v úvahu takové faktory jako je doba 
a intenzita užívání, pověsti o známosti ochranné znánky, a intenzita užívání, pověsti o známosti ochranné znánky, 
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z ž , p z z y,z ž , p z z y,
její hodnotě, rozsahu a délce ochrany. její hodnotě, rozsahu a délce ochrany. 


Odborné časopisy, které byly do České republiky Odborné časopisy, které byly do České republiky 
dodávány v nevelkém počtu pro úzký okruh spotřebitelů, dodávány v nevelkém počtu pro úzký okruh spotřebitelů, 
tyto skutečnosti prokázat nemohou.tyto skutečnosti prokázat nemohou.


Jakl 505Jakl 505..


JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2


Všeobecnou známost ochranné známky lze dokázat Všeobecnou známost ochranné známky lze dokázat 
masovou a opakovanou reklamou v tisku, rozhlasu masovou a opakovanou reklamou v tisku, rozhlasu 
nebo hromadným prodejem v široké distribuční síti, nebo hromadným prodejem v široké distribuční síti, 


425


ý p jý p j
nikoli však interními obchodními materiály, jako jsou nikoli však interními obchodními materiály, jako jsou 
podnikové výroční zprávy, kopie faktur apod. podnikové výroční zprávy, kopie faktur apod. 
Těmito doklady nelze ani prokázat rozlišovací Těmito doklady nelze ani prokázat rozlišovací 
způsobilost ochranné známky.způsobilost ochranné známky.


Jakl 506.Jakl 506.


HLEDISKA                HLEDISKA                


1.1. KvantitativníKvantitativní
a.a. stupeň známosti nebo rozpoznání příslušnoustupeň známosti nebo rozpoznání příslušnou


veřejností na podstatné části území státuveřejností na podstatné části území státu
ochranyochrany
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ochranyochrany
b.b. poměr skutečné známosti a stupně známosti,poměr skutečné známosti a stupně známosti,


jaký by měl ideálně být, aby šlo o známost jaký by měl ideálně být, aby šlo o známost 
všeobecnou (dostatečný podíl příslušnévšeobecnou (dostatečný podíl příslušné
veřejnosti, jíž je známo, že známka někomuveřejnosti, jíž je známo, že známka někomu
patří, resp. že patří někomu jinému)patří, resp. že patří někomu jinému)







72


c.c. doba, rozsah a zeměpisný dosah jakékolidoba, rozsah a zeměpisný dosah jakékoli
propagace známky vč. reklamy a předvedenípropagace známky vč. reklamy a předvedení
na veletrzích nebo výstavách ve vztahu na veletrzích nebo výstavách ve vztahu 
k výrobkům či službám, na něž se známkak výrobkům či službám, na něž se známka
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ýý
vztahuje (důsledek propagace na příslušnévztahuje (důsledek propagace na příslušné
části veřejnosti)části veřejnosti)


d.d. doba a zeměpisný rozsah jakéhokoli zápisudoba a zeměpisný rozsah jakéhokoli zápisu
nebo přihlášky známky v rozsahu, v jakémnebo přihlášky známky v rozsahu, v jakém
vyjadřují její užívání nebo rozpoznánívyjadřují její užívání nebo rozpoznání


e.e. zaznamenaná úspěšná uplatnění práva zaznamenaná úspěšná uplatnění práva 


ke známce, zejm. v rozsahu, v jakém bylake známce, zejm. v rozsahu, v jakém byla


uznána za všeobecně známou příslušnýmuznána za všeobecně známou příslušným
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orgánemorgánem


2.2. Jakostní Jakostní (kvalitativní)(kvalitativní)
a.a. hodnota vybavená příslušnou veřejností hodnota vybavená příslušnou veřejností 


v souvislosti se známkouv souvislosti se známkou


Ji áJi á á hl di ká hl di k
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3.3. Jiná Jiná pomocná hlediska   pomocná hlediska   


Posouzení známkoprávního stavuPosouzení známkoprávního stavu::


Jeden činitel sám o sobě, kombinace s jinýmJeden činitel sám o sobě, kombinace s jiným
nebo s více činitelinebo s více činiteli


Bez známkoprávníhoBez známkoprávního významu:významu:
a.a. podmínka užívání známky na území státupodmínka užívání známky na území státu


ochranyochrany
b.b. podmínka zápisu nebo přihlášky pro stát  podmínka zápisu nebo přihlášky pro stát  


ochranyochrany
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c.c. důkazy o všeobecné známosti v cizině, důkazy o všeobecné známosti v cizině, 
o zápisu či přihlášce v cizině, o ochraně o zápisu či přihlášce v cizině, o ochraně 
v ciziněv cizině


d.d. důkazy o všeobecné známosti v důkazy o všeobecné známosti v širokéširoké
veřejnosti státu ochrany, zejm. množstevníveřejnosti státu ochrany, zejm. množstevní
vymezení známosti, vymezení známosti, např. větší než 50%, mininapř. větší než 50%, mini
30% apod.30% apod.


431 432
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433 434


PŘÍSLUŠNÁ ČÁST VEŘEJNOSTIPŘÍSLUŠNÁ ČÁST VEŘEJNOSTI


1.1. skuteční nebo potencionální spotřebitelé skuteční nebo potencionální spotřebitelé 
výrobků či služeb, na něž se známka výrobků či služeb, na něž se známka 
vztahujevztahuje
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2.2. osoby zahrnuté v distribučních kanálech osoby zahrnuté v distribučních kanálech 
výrobků či služeb, na něž se známka výrobků či služeb, na něž se známka 
vztahujevztahuje


3.3. obchodní kruhy nakládající s výrobky obchodní kruhy nakládající s výrobky 
či službami, na něž se známka vztahuječi službami, na něž se známka vztahuje


DŮKAZ SKUTKUDŮKAZ SKUTKU
Důkaz skutku Důkaz skutku získánízískání všeobecnévšeobecné
známosti jen ve vztahuznámosti jen ve vztahu k namítané k namítané 
známce; proveden v příslušném správnímznámce; proveden v příslušném správním
řízenířízení
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řízenířízení
(např. rozh. ÚPV: O(např. rozh. ÚPV: O--164691 z 18. 8. 03: všeobecná známost 164691 z 18. 8. 03: všeobecná známost 
známek známkové řady KOFOLA)známek známkové řady KOFOLA)


srv. podobně důkaz dobrého jménasrv. podobně důkaz dobrého jména


Důkazy skutku Důkazy skutku (skutková otázka)(skutková otázka)


NÁMITKOVÝ DŮVODNÁMITKOVÝ DŮVOD


1.1. shodnostshodnost nebo nebo podobnostpodobnost známek, známek, 
z nichž starší je všeobecně známá, z nichž starší je všeobecně známá, aa


2.2. shodnostshodnost nebo nebo podobnostpodobnost výrobků výrobků 
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či služeb, na něž se vztahuječi služeb, na něž se vztahuje


pravděpodobnost záměnypravděpodobnost záměny na straně na straně 
veřejnostiveřejnosti


☺☺


438


☺☺
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ZNÁMKA ZNÁMKA 
S DOBRÝM JMÉNEMS DOBRÝM JMÉNEM


Trade mark with reputationTrade mark with reputation
1.1. zapsanázapsaná®® národní nebo komunitárnínárodní nebo komunitární
2.2. nezapsaná i zapsaná všeobecně známá nezapsaná i zapsaná všeobecně známá 
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právně silná známka právně silná známka (lepší známkové právo)(lepší známkové právo)
odlišujeodlišuje výrobky nebo služby vlastníka výrobky nebo služby vlastníka 
od jiných výrobků nebo služeb od jiných výrobků nebo služeb 
bez ohledubez ohledu na jejich shodu nebo podobnost na jejich shodu nebo podobnost 
(chráněna pro (chráněna pro veškeréveškeré výrobky či služby)výrobky či služby)


ZDROJEZDROJE


1.1. čl. 16/3 TRIPS   (způsobem zesílení čl. 16/3 TRIPS   (způsobem zesílení 
všeobecně známých známek)všeobecně známých známek)


ř č 40/94 h S l č t íř č 40/94 h S l č t í
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2.2. nř. č. 40/94 o ochr. zn. Společenství nř. č. 40/94 o ochr. zn. Společenství 
(CTM)(CTM)


3.3. z. č. 441/03 Sb., o ochr. zn.z. č. 441/03 Sb., o ochr. zn.


POJMOVÉ ZNAKYPOJMOVÉ ZNAKY


Zvláštní hodnotová vlastnost známkyZvláštní hodnotová vlastnost známky
(jméno, pověst, renomé, dobrá image)  (jméno, pověst, renomé, dobrá image)  


zvýšená známkoprávní ochranazvýšená známkoprávní ochrana


ěd těd t š b á b ši ká dů l dkš b á b ši ká dů l dk
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1.1. povědomostpovědomost všeobecná nebo široká v důsledku všeobecná nebo široká v důsledku 
užíváníužívání


2.2. spojováníspojování s tradičně dobrými vlastnostmi, s tradičně dobrými vlastnostmi, 
očekávanými očekávanými u takto označených výrobků či služebu takto označených výrobků či služeb


3.3. způsobilost vyvolat důvěru způsobilost vyvolat důvěru v ní a v jí označené v ní a v jí označené 
výrobky či služby (přesvědčivost o kladné hodnotě),výrobky či služby (přesvědčivost o kladné hodnotě),


a to v povědomí příslušné a to v povědomí příslušné veřejnostiveřejnosti


NÁMITKOVÝ DŮVODNÁMITKOVÝ DŮVOD
1.1. shodnostshodnost nebo nebo podobnostpodobnost známek, známek, 


z nichž starší má dobré jméno, z nichž starší má dobré jméno, aa
2.2. nepodobnostnepodobnost výrobků nebo služebvýrobků nebo služeb


nepoctivé těženínepoctivé těžení (parazitování) nebo(parazitování) nebo
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bytí na újmubytí na újmu


a.a. rozlišovací způsobilostirozlišovací způsobilosti (rozmělňování) či(rozmělňování) či
b.b. dobrému jménudobrému jménu starší známkystarší známky


pravděpodobnost záměny není nutnápravděpodobnost záměny není nutná


HLEDISKAHLEDISKA


Kvalitativní Kvalitativní (jakostní)(jakostní) nebo kvantitativnínebo kvantitativní
1.1. vlastní hodnota známkyvlastní hodnota známky
2.2. stupeň povědomí veřejnosti o pověsti stupeň povědomí veřejnosti o pověsti 


a o hodnotě známkya o hodnotě známky
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a o hodnotě známkya o hodnotě známky
3.3. stupeň rozpoznání známky veřejnostístupeň rozpoznání známky veřejností
4.4. podíl výrobků či služeb na trhupodíl výrobků či služeb na trhu


např. podstatný nebo rozhodný podílnapř. podstatný nebo rozhodný podíl
5.5. rozsah (početnost) druhů výrobků či služebrozsah (početnost) druhů výrobků či služeb


6.6. intenzita užívání, intenzita užívání, viz množství prodaného viz množství prodaného 
zboží (množstevní rozsah) a obratzboží (množstevní rozsah) a obrat


7.7. územní rozsah užívání územní rozsah užívání 
8.8. časový rozsah užívání vč. historie známkyčasový rozsah užívání vč. historie známky


počet a doba tr ání ápisů rů ných státechpočet a doba tr ání ápisů rů ných státech


444


9.9. počet a doba trvání zápisů v různých státechpočet a doba trvání zápisů v různých státech
10.10. důsledek propagace známky vč. trvání důsledek propagace známky vč. trvání 


a rozsahu investic do propagace, a rozsahu investic do propagace, např. dopad např. dopad 
celostátní propagační kampaněcelostátní propagační kampaně


11.11. soudní nebo správní rozhodnutí opakující soudní nebo správní rozhodnutí opakující 
dobré jméno dobré jméno 
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12.12. osvědčení (atesty) výrobků či služebosvědčení (atesty) výrobků či služeb
13.13. ocenění výrobků či služebocenění výrobků či služeb


14.14. jiné,jiné,
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a to vše a to vše bez ohledubez ohledu na zapsané výrobky či služby,na zapsané výrobky či služby,
tzn. i z hlediska jiných výrobků či služeb.tzn. i z hlediska jiných výrobků či služeb.


DŮKAZY SKUTKUDŮKAZY SKUTKU


Skutkem získání dobrého jménaSkutkem získání dobrého jména (nastavší (nastavší 
skutečnost)skutečnost)


1.1. zprávy o pověsti nebo o hodnotě známkyzprávy o pověsti nebo o hodnotě známky
např od Hospodářské komory ČRnapř od Hospodářské komory ČR
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např. od Hospodářské komory ČRnapř. od Hospodářské komory ČR
2.2. soudní nebo správní rozhodnutí, soudní nebo správní rozhodnutí, např. ÚPVnapř. ÚPV
3.3. výzkumy veřejného mínění, výzkumy veřejného mínění, např. např. 


sociologickou anketou s reprezentativním sociologickou anketou s reprezentativním 
vzorkem spotřebitelůvzorkem spotřebitelů


4.4. spotřebitelské testy, spotřebitelské testy, např. v odborném tiskunapř. v odborném tisku
5.5. přehledy trhu a odbytupřehledy trhu a odbytu


6.6. audity nebo kontrolyaudity nebo kontroly
7.7. osvědčení (atesty) a cenyosvědčení (atesty) a ceny
8.8. nezávislé články v tisku, běžném i odbornémnezávislé články v tisku, běžném i odborném
99 veřejné výroční zprávy podnikové profily apveřejné výroční zprávy podnikové profily ap
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9.9. veřejné výroční zprávy, podnikové profily ap.veřejné výroční zprávy, podnikové profily ap.
10.10. obchodní listinyobchodní listiny
11.11. propagační a reklamní materiály propagační a reklamní materiály 


s pravděpodobnou sledovaností širokou s pravděpodobnou sledovaností širokou 
veřejnostíveřejností


11.11. sponzorské materiály, sponzorské materiály, např. plakátynapř. plakáty
uměleckých nebo sportovních akcí,uměleckých nebo sportovních akcí,
s pravděpodobnou sledovaností širokous pravděpodobnou sledovaností širokou
veřejnostíveřejností
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veřejnostíveřejností


12.12. jinéjiné


EXKURS:  NEKALÁ SOUTĚŽEXKURS:  NEKALÁ SOUTĚŽ


Souběh s právem známkovýmSouběh s právem známkovým


Srovnávací reklamaSrovnávací reklama vedoucívedoucí
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Srovnávací reklama Srovnávací reklama vedoucí vedoucí 
k k nepoctivému těženínepoctivému těžení z z dobré pověstidobré pověsti
spjaté s ochrannou známkou soutěžitele,spjaté s ochrannou známkou soutěžitele,
která se pro něj stala která se pro něj stala příznačnápříznačná


§§ 50a/g) obch. z.50a/g) obch. z.


☺☺
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☺☺
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PRÁVO DUŠEVNÍHO PRÁVO DUŠEVNÍHO 
VLASTNICTVÍVLASTNICTVÍVLASTNICTVÍVLASTNICTVÍ


PROSADITELNOST PRÁVPROSADITELNOST PRÁV


Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 
a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


2


verze 2.6 (2010)verze 2.6 (2010)


© Ivo Telec, 2006© Ivo Telec, 2006
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TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1. Účel, zásady, zdroje a způsoby vymahatelnosti práva Účel, zásady, zdroje a způsoby vymahatelnosti práva 
2.2. Deliktní právo duševního vlastnictvíDeliktní právo duševního vlastnictví
3.3. Druhy, výše a souběhy nárokůDruhy, výše a souběhy nároků
4.4. Aktivní věcná legitimaceAktivní věcná legitimace
5.5. Předběžné otázky, předběžná opatření a zajištění důkazů; důkazyPředběžné otázky, předběžná opatření a zajištění důkazů; důkazy


4


y, p p j ; yy, p p j ; y
6.6. Celní a obchodní zásahyCelní a obchodní zásahy
7.7. Kolektivní vyjednáváníKolektivní vyjednávání
8.8. Konciliace, mediace, smír, arbitrážKonciliace, mediace, smír, arbitráž
9.9. Soudní příslušnost a procesní zastoupeníSoudní příslušnost a procesní zastoupení
10.10. Sporné procesy správníSporné procesy správní
11.11. Patentoví zástupciPatentoví zástupci
12.12. ExekuceExekuce
13.13. Náhrada nákladů vymáhání právaNáhrada nákladů vymáhání práva


5 6
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NEBEZPEČNOST ZÁSAHŮNEBEZPEČNOST ZÁSAHŮ
DO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


1.1. mravní, hospodářská a sociálnímravní, hospodářská a sociální
např. odepření výnosů z tvůrčího úsilínapř. odepření výnosů z tvůrčího úsilí


22 zdravotnízdravotní


7


2.2. zdravotnízdravotní
např. u padělaných léků či hračeknapř. u padělaných léků či hraček


3.3. pořádková a bezpečnostnípořádková a bezpečnostní
viz zločinné organizaceviz zločinné organizace


4.4. rozpočtovározpočtová
viz odepření výnosů k veřejnému prospěchuviz odepření výnosů k veřejnému prospěchu


8


Recht haben Recht haben –– mít právomít právo


9


Recht bekommen Recht bekommen –– dobrat se právadobrat se práva


10


11 12
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13


Padělaná FerrariPadělaná Ferrari


14


TATRA 97 TATRA 97 v.v. VWVW


15 16


17 18







4


19 20


21 22


23 24
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25 26


27 28


29


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


Technický výměr plagiátuTechnický výměr plagiátu (padělku):(padělku):


„představení duševního díla jiného autora „představení duševního díla jiného autora 
půjčeného nebo napodobeného v celkupůjčeného nebo napodobeného v celku


30


půjčeného nebo napodobeného v celku půjčeného nebo napodobeného v celku 
nebo z části, jako svého vlastního“. nebo z části, jako svého vlastního“. 


termín 7.2.1.13, ČSN ISO 5127termín 7.2.1.13, ČSN ISO 5127 Informace a dokumentace Informace a dokumentace 


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


Mezinárodní a český standard informační Mezinárodní a český standard informační 
a dokumentačnía dokumentační (technická norma)(technická norma)
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Technický výměr původnostiTechnický výměr původnosti (originality):(originality):


„vlastnost duševního díla, kterou není možné „vlastnost duševního díla, kterou není možné 
bezprostředně odvodit z jakéhokoli jiného bezprostředně odvodit z jakéhokoli jiného 


31


existujícího duševního díla nebo kombinace existujícího duševního díla nebo kombinace 


existujících duševních děl“existujících duševních děl“..


termín 7.2.1.05, ČSN ISO 5127termín 7.2.1.05, ČSN ISO 5127 Informace a dokumentace Informace a dokumentace 


–– Slovník. Květen 2003, s. 113, (ISO 2127:2001).Slovník. Květen 2003, s. 113, (ISO 2127:2001).
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33 34


35 36
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idea idea –– expression dichotomyexpression dichotomy
PlagiátPlagiát::


1.1. formálníformální
umělecké či vědecké ztvárnění (vyjádření) díla, umělecké či vědecké ztvárnění (vyjádření) díla, 
např. literární výraz, výtvarné ztvárnění idejenapř. literární výraz, výtvarné ztvárnění ideje


37


např. literární výraz, výtvarné ztvárnění idejenapř. literární výraz, výtvarné ztvárnění ideje
=   právo autorské =   právo autorské (expression)(expression)


2.2. materiální materiální (látkový)(látkový)
obsah (látka) díla, obsah (látka) díla, např. vědecký poznateknapř. vědecký poznatek
nebo jiná myšlenka vč. objevunebo jiná myšlenka vč. objevu


=   právo proti nekalé soutěži  =   právo proti nekalé soutěži  (idea)(idea)


38


39 40


PŘÍPAD:PŘÍPAD:
Historické knihyHistorické knihy


41 42
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NAPODOBENINY NAPODOBENINY 
V PRÁVU AUTORSKÉMV PRÁVU AUTORSKÉM


Imitace Imitace vědomá, nebo nevědomá:vědomá, nebo nevědomá:
závislé závislé dílo zcela nebo zčásti převzaté dílo zcela nebo zčásti převzaté 
z z původníhopůvodního díla v podobě:díla v podobě:


aa shodyshody dělděl


43


a.a. shodyshody dělděl
b.b. doslovnédoslovné či jiné či jiné otrocké podobnostiotrocké podobnosti dělděl
c.c. celkově dojmovécelkově dojmové podobnosti děl podobnosti děl 


v autorskoprávně významných (silných) v autorskoprávně významných (silných) 
tvůrčích prvcích,tvůrčích prvcích,


a to při shodě nebo podobnosti myšlenky (látky)a to při shodě nebo podobnosti myšlenky (látky)
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PŘÍPAD:PŘÍPAD:
Google Library ProjectGoogle Library Project


The Authors Guild, Inc., et al. The Authors Guild, Inc., et al. 


v.v.
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v.v.
Google, Inc.Google, Inc.


Case No. 05 CV 8136 (S.D.N.Y.)Case No. 05 CV 8136 (S.D.N.Y.)
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47 48
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PŘÍPAD:PŘÍPAD:
Ovečka ShaunOvečka Shaun


52
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starší CTM           starší CTM           mladší CZmladší CZ


54
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55 56


57 58


PŘÍPAD:PŘÍPAD:
Značka kvality KlasaZnačka kvality Klasa


59 60
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JAK PŘEDCHÁZET SPORŮM JAK PŘEDCHÁZET SPORŮM 
O DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ?O DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ?


1.1. Obchodní praktikyObchodní praktiky
např. strategický management značkynapř. strategický management značky


2.2. Technické prostředkyTechnické prostředky


61


např. k ochraně práva autorskéhonapř. k ochraně práva autorského
3.3. Právní opatřeníPrávní opatření


např. právní audit duševního vlastnictvínapř. právní audit duševního vlastnictví
či požadavky zaměstnavatele na řádnýči požadavky zaměstnavatele na řádný
výkon práce kupř. programátoravýkon práce kupř. programátora


Důkazní jistotaDůkazní jistota
např. doklady o autorství díla či o užívání např. doklady o autorství díla či o užívání 
ochranné známka v určitém státuochranné známka v určitém státu


62


Právní kvalifikace statkuPrávní kvalifikace statku
např. vědecké testování autorského díla,např. vědecké testování autorského díla,
knowknow--how, obchodního tajemství aj.how, obchodního tajemství aj.


Rešerše průmyslověprávních Rešerše průmyslověprávních 
databázídatabází
např. ústředního fondu světové např. ústředního fondu světové 


ÚÚ
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patentové literatury, vedeného ÚPVpatentové literatury, vedeného ÚPV


Sdělení kolektivních správců právSdělení kolektivních správců práv
o zastupování nositele právao zastupování nositele práva


Žádost o určovací rozhodnutí ÚPVŽádost o určovací rozhodnutí ÚPV,,
zda určité technické řešení či výrobní  zda určité technické řešení či výrobní  
postup postup spadá do rozsahuspadá do rozsahu určitého patentuurčitého patentu
nebo užitného vzorunebo užitného vzoru
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právní zájem žadateleprávní zájem žadatele
např. ochrana práva hospodařitnapř. ochrana práva hospodařit


Právo vlastníkaPrávo vlastníka patentu či užitného vzorupatentu či užitného vzoru
na na vyjádření vyjádření se k žádostise k žádosti


OKOLNOSTI OKOLNOSTI 
VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOSTVYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST


1.1. svolenísvolení dotčeného                  (smluvní licence)dotčeného                  (smluvní licence)


2.2. zákonné dovolení                zákonné dovolení                (zákonná licence)(zákonná licence)


65


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


3.3. úřední svoleníúřední svolení (úřední licence)(úřední licence)


např. rozhodnutím ÚPVnapř. rozhodnutím ÚPV


4.4. výkonvýkon zákonné povinnosti, zákonné povinnosti, např. dle tr. ř.např. dle tr. ř.


5.5. nutná obrananutná obrana


6.6. krajní nouzekrajní nouze


7.7. situačně upřednostněný výkonsituačně upřednostněný výkon jinéhojiného


66


7.7. situačně upřednostněný výkonsituačně upřednostněný výkon jiného jiného 


kolidujícího práva, svobody nebo obecného kolidujícího práva, svobody nebo obecného 


dobra, dobra, např. svobody projevu jiného člověka např. svobody projevu jiného člověka 


či veřejného zdraví všech lidí před právem  či veřejného zdraví všech lidí před právem  
autorským či patentovým konkrétní osobyautorským či patentovým konkrétní osoby
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1. ČÁST1. ČÁST


VŠEOBECNĚ VŠEOBECNĚ 
AA


67


A A 
O DELIKTECHO DELIKTECH


ÚČELÚČEL


Podpora inovací, tvořivosti a investicPodpora inovací, tvořivosti a investic


R j ě t ti ýš íR j ě t ti ýš í


68


Rozvoj zaměstnanosti a zvýšení  Rozvoj zaměstnanosti a zvýšení  
konkurenceschopnostikonkurenceschopnosti


Úcta k právu bližníhoÚcta k právu bližního


Z DĚJINZ DĚJIN
18981898 zřízení patentního soudu v Rakouskuzřízení patentního soudu v Rakousku--UherskuUhersku


vč. českých  zemívč. českých  zemí


1952 1952 zrušení čs. patentního souduzrušení čs. patentního soudu


1972 1972 čs. vyhláška o smírčím řízení ve sporech o odměny čs. vyhláška o smírčím řízení ve sporech o odměny 


69


y p yy p y
z vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorůz vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů


19941994 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímuDohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu
vlastnictví, (TRIPS),vlastnictví, (TRIPS),
příl. Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů příl. Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů 


19941994 nařízení Rady ES o celních opatřeních proti padělkůmnařízení Rady ES o celních opatřeních proti padělkům
a napodobenináma napodobeninám


70


71


19991999 čes. zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozučes. zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu
a zpětného vývozu zboží porušujícího práva duševního a zpětného vývozu zboží porušujícího práva duševního 
vlastnictvívlastnictví


2000 2000 novela čes. zákona o ochraně spotřebitelenovela čes. zákona o ochraně spotřebitele


2000        2000        čes. autorský zákončes. autorský zákon
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20032003 nařízení Rady ES o celních opatřeních proti podezřelému  nařízení Rady ES o celních opatřeních proti podezřelému  
zbožízboží


20042004 směrnice ES o dodržování práv duševního vlastnictvísměrnice ES o dodržování práv duševního vlastnictví


20042004 nařízení Komise o pravidlech domény .eunařízení Komise o pravidlech domény .eu


20062006 čes. zákon o vymahatelnosti práv z průmyslového vlastnictvíčes. zákon o vymahatelnosti práv z průmyslového vlastnictví
novela čes. autorského zákonanovela čes. autorského zákona
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20072007 nařízení EP a Rady (ES) o právu rozhodném pro mimosmluvnínařízení EP a Rady (ES) o právu rozhodném pro mimosmluvní
závazkové vztahy (Řím II)závazkové vztahy (Řím II)
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ZÁSADYZÁSADY
1.1. spravedlivostspravedlivost
2.2. nestrannostnestrannost
3.3. zákaz nadměrné složitostizákaz nadměrné složitosti
4.4. zákaz nadměrné nákladnostizákaz nadměrné nákladnosti
5.5. rozumné lhůtyrozumné lhůty


74


5.5. rozumné lhůtyrozumné lhůty
6.6. zákaz bezdůvodných zdrženízákaz bezdůvodných zdržení
7.7. účinnostúčinnost
8.8. přiměřenostpřiměřenost
9.9. odrazujícnostodrazujícnost
10.10. nepřekážení obchodu po právunepřekážení obchodu po právu
11.11. záruka před zneužitímzáruka před zneužitím
12.12. soudní nebo alternativní řešení sporů (ADR)soudní nebo alternativní řešení sporů (ADR)
srv. procesní zásady obecně a zásadu smluvní volnostisrv. procesní zásady obecně a zásadu smluvní volnosti


75


ZDROJE PRÁVAZDROJE PRÁVA
Psané zdrojePsané zdroje


1.1. MezinárodníMezinárodní
i.i. Dohoda o obchodních aspektech práv Dohoda o obchodních aspektech práv 


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


76


2.2. KomunitárníKomunitární
i.i. nařízení Rady č. 1383/2003 o přijímání opatření nařízení Rady č. 1383/2003 o přijímání opatření 


celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení 
určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, 
která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo 
zjištěno, že tato práva porušilozjištěno, že tato práva porušilo


ii.ii. prováděcí nařízení Komise č.1891/2004prováděcí nařízení Komise č.1891/2004


iii.iii. směrnice EP a Rady č. 2004/48/ESsměrnice EP a Rady č. 2004/48/ES
o dodržování práv duševního vlastnictvío dodržování práv duševního vlastnictví


77


iv.iv. prohlášení Komise týkající se čl. 2 prohlášení Komise týkající se čl. 2 
směrnice EP a Rady č. 2004/48/ESsměrnice EP a Rady č. 2004/48/ES


v.v. nařízení Komise č. 874/2004, kterým se nařízení Komise č. 874/2004, kterým se 
stanoví obecná pravidla pro zavádění stanoví obecná pravidla pro zavádění 
a funkce domény .eu a zásady, jimiž se a funkce domény .eu a zásady, jimiž se 


78


řídí registraceřídí registrace
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3.3. Vnitrostátní českéVnitrostátní české
i.i. z. č. 191/99 Sb., o opatřeních týkajících se z. č. 191/99 Sb., o opatřeních týkajících se 


dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží 
porušujícího některá práva duševníhoporušujícího některá práva duševního


79


porušujícího některá práva duševního porušujícího některá práva duševního 
vlastnictví a o změně některých dalších vlastnictví a o změně některých dalších 
zákonůzákonů


ii.ii. autorský zákon č. 121/00 Sb.autorský zákon č. 121/00 Sb.
iii.iii. z. č. 221/06 Sb., o vymáhání práv z. č. 221/06 Sb., o vymáhání práv 


z průmyslového vlastnictvíz průmyslového vlastnictví


iv.iv. tr. z. č. 40/09 Sb.                   tr. z. č. 40/09 Sb.                   
v.v. zák. č. 200/90 Sb., o přestupcích          zák. č. 200/90 Sb., o přestupcích          
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vi.vi. o. s. ř., spr. ř., s. ř. s., tr. ř.o. s. ř., spr. ř., s. ř. s., tr. ř.


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


boje proti kriminalitě v oblasti duševního boje proti kriminalitě v oblasti duševního 
vlastnictvívlastnictví


4.4. ÚředněÚředně, , např. státem,např. státem, nepsanénepsané
i.i. ekvita, zásady spravedlnosti, ekvita, zásady spravedlnosti, natural justicenatural justice
ii.ii. lex mercatorialex mercatoria
iii.iii. zásady mezinárodních obchodních smluv (UNIDROIT zásady mezinárodních obchodních smluv (UNIDROIT 
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1994, 2004)1994, 2004)
iv.iv. zásady evropského smluvního právazásady evropského smluvního práva
v.v. jednotný postup řešení sporů ve věci doménových jednotný postup řešení sporů ve věci doménových 


jmen (UDRP), (ICANN 1999)jmen (UDRP), (ICANN 1999)
vi.vi. pravidla pro řešení sporů o domény .eu (2005)pravidla pro řešení sporů o domény .eu (2005)
vii.vii. doplňující pravidla ADR (RS při HK ČR a AK ČR doplňující pravidla ADR (RS při HK ČR a AK ČR 


2005)2005)


ZPŮSOBY ZPŮSOBY 
PROSADITELNOSTI PRÁVPROSADITELNOSTI PRÁV


Vlastní mocíVlastní mocí (svépomocí)(svépomocí)
1.1. vlastní ochranavlastní ochrana práva před práva před bezprostředněbezprostředně


hrozícímhrozícím zásahem přiměřenězásahem přiměřeně odvracejícímodvracejícím
způsobemzpůsobem §§ 6 o z6 o z
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způsobem                                                 způsobem                                                 §§ 6 o. z.6 o. z.


2.2. vlastní zakročenívlastní zakročení k k odvrácení hrozícíodvrácení hrozící škody, škody, 
způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení  způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení  


§§ 417/1 o. z.417/1 o. z.


3.3. nutná obrananutná obrana proti proti hrozícímuhrozícímu nebo nebo 
trvajícímutrvajícímu útoku, přiměřená povaze útoku, přiměřená povaze 
a nebezpečnosti útokua nebezpečnosti útoku §§ 417/2 o. z.417/2 o. z.


Soudní, nebo rozhodčí mocí Soudní, nebo rozhodčí mocí 
s nálezem jako exekučním titulems nálezem jako exekučním titulem


11 SoudSoud k ochraně subjektivního právak ochraně subjektivního práva
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1.1. SoudSoud k ochraně subjektivního právak ochraně subjektivního práva


2.2. Rozhodčí soudRozhodčí soud nebo nebo rozhodcerozhodce ad hocad hoc


v majetkovém sporu (o majetkové právo)v majetkovém sporu (o majetkové právo)


Správní mocíSprávní mocí
1.1. ÚPV ve sporném řízeníÚPV ve sporném řízení
2.2. celní úřad před padělkycelní úřad před padělky
3.3. Česká obchodní inspekce před padělkyČeská obchodní inspekce před padělky
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4.4. Státní zemědělská a potravinářská inspekceStátní zemědělská a potravinářská inspekce
nebo Státní veterinární správa při kontrole specifikacenebo Státní veterinární správa při kontrole specifikace
označení původu označení původu 


5.5. pověřený pověřený obecní úřadobecní úřad obce s rozšířenou  obce s rozšířenou  
působností k ochraně působností k ochraně pokojnéhopokojného stavustavu


pokojný stav  pokojný stav  právní stav                            právní stav                            §§ 5 o. z.5 o. z.
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NEPROMLČITELNOST PRÁVA NEPROMLČITELNOST PRÁVA 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  


Zákaz promlčení práva vlastnickéhoZákaz promlčení práva vlastnického
vč. práva duševního vlastnictvívč. práva duševního vlastnictví
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promlčení jiných majetkovýchpromlčení jiných majetkových práv,práv,
např. pohledávky na zaplacení cenynapř. pohledávky na zaplacení ceny
licence, pohledávky na náhradu licence, pohledávky na náhradu 
škody nebo na vydání bezdůvodnéhoškody nebo na vydání bezdůvodného
obohacení, obohacení, k k námitcenámitce dlužníkadlužníka


DELIKTY NA PRÁVECH DELIKTY NA PRÁVECH 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


Právní deliktyPrávní delikty
1.1. soukromoprávnísoukromoprávní


např. užití díla způsobem snižujícím jehonapř. užití díla způsobem snižujícím jeho
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např. užití díla způsobem snižujícím jeho např. užití díla způsobem snižujícím jeho 
hodnotu   hodnotu   §§ 11/3 a. z.11/3 a. z.


2.2. veřejnoprávníveřejnoprávní
a.a. přestupek nebo jiný přestupek nebo jiný správnísprávní deliktdelikt
b.b. trestný čin, trestný čin, např. porušování např. porušování 


průmyslových právprůmyslových práv §§ 151 tr. z.151 tr. z.


SOUKROMOPRÁVNÍ DELIKTYSOUKROMOPRÁVNÍ DELIKTY


Např.Např. delikty proti autorskému zákonudelikty proti autorskému zákonu
1.1. užití pravojmenného díla bez uvedení jména užití pravojmenného díla bez uvedení jména 


autora                                                    autora                                                    §§ 11/2 a. z.11/2 a. z.


22 užití díla způsobem zasahujícím do právaužití díla způsobem zasahujícím do práva
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2.2. užití díla způsobem zasahujícím do práva užití díla způsobem zasahujícím do práva 
na televizní vysílání díla                     na televizní vysílání díla                     §§ 12/4/f/2 a. z.12/4/f/2 a. z.


3.3. obcházení technických prostředků ochrany obcházení technických prostředků ochrany 
práv                                                       práv                                                       §§ 43/1 a. z.43/1 a. z.


4.4. nakládání s nekalými pomůckami nebo nakládání s nekalými pomůckami nebo 
službami                                                službami                                                §§ 43/2 a. z.43/2 a. z.


5.5. zásah proti elektronické informaci o správě zásah proti elektronické informaci o správě 
práv                                                         práv                                                         §§ 44 a. z.44 a. z.


SOUDNĚ TRESTNÉ DELIKTYSOUDNĚ TRESTNÉ DELIKTY
Trestné činyTrestné činy


1.1. porušení práv k ochranné známce a jiným porušení práv k ochranné známce a jiným 
označením                                             označením                                             §§ 268 tr. z.268 tr. z.


22 porušení chráněných průmyslových právporušení chráněných průmyslových práv
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2.2. porušení chráněných průmyslových práv  porušení chráněných průmyslových práv  
§§ 269 tr. z.269 tr. z.


3.3. porušení autorského práva, práv souvisejících porušení autorského práva, práv souvisejících 
s právem autorským a práv k databázi  s právem autorským a práv k databázi  §§ 270 tr. z.270 tr. z.


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


5.5. neoprávněný přístup k počítačovému systému neoprávněný přístup k počítačovému systému 
a nosiči informací                                  a nosiči informací                                  §§ 230 tr. z.230 tr. z.


6.6. opatření a přechovávání přístupového zařízení opatření a přechovávání přístupového zařízení 
a hesla k počítačovému systému a jiných a hesla k počítačovému systému a jiných 
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takových dat                                           takových dat                                           §§ 231 tr. z.231 tr. z.


7.7. poškození záznamu v počítačovém systému poškození záznamu v počítačovém systému 
a na nosiči informací a zásah do vybavení a na nosiči informací a zásah do vybavení 
počítače z nedbalosti                             počítače z nedbalosti                             §§ 232 tr. z.232 tr. z.


8.8. porušení předpisů o pravidlech hospodářské porušení předpisů o pravidlech hospodářské 
soutěže                                                  soutěže                                                  §§ 248 tr. z.248 tr. z.


SPRÁVNĚ TRESTNÉ DELIKTYSPRÁVNĚ TRESTNÉ DELIKTY


Přestupky a jiné správní deliktyPřestupky a jiné správní delikty
1.1. přestupky na úseku porušování průmyslových přestupky na úseku porušování průmyslových 


práv a porušování práv k obchodní firmě  práv a porušování práv k obchodní firmě  
§§ 33 přest. z.33 přest. z.
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§§ 33 přest. z.33 přest. z.


2.2. přestupy a jiné správní delikty proti přestupy a jiné správní delikty proti 
autorskému zákonu autorskému zákonu 


§§ 105a 105a -- 105c a. z.105c a. z.


3.3. přestupky a jiné správní delikty u zboží přestupky a jiné správní delikty u zboží 
porušujícího práva duševního vlastnictví porušujícího práva duševního vlastnictví 


§§ 15 15 -- 28a z. č. 191/99 Sb.28a z. č. 191/99 Sb.
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ŽIVNOSTENSKOŽIVNOSTENSKO
SPRÁVNÍ POSTIHSPRÁVNÍ POSTIH


Správní delikt závažného porušení Správní delikt závažného porušení 
podmínek živnostenského podnikánípodmínek živnostenského podnikání
např. porušení příkazu označit provozovnunapř. porušení příkazu označit provozovnu
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např. porušení příkazu označit provozovnu např. porušení příkazu označit provozovnu 
obchodní firmouobchodní firmou


ŽÚŽÚ:         zrušení nebo pozastavení :         zrušení nebo pozastavení 
živnostenského podnikání, pokuta živnostenského podnikání, pokuta 


SoučinnostSoučinnost ŽÚ aj. orgánů státní správy:ŽÚ aj. orgánů státní správy:
do 30 dnů od zjištění porušení zvláštního do 30 dnů od zjištění porušení zvláštního 
předpisu, předpisu, např. z. o ochr. zn., např. z. o ochr. zn., informace:informace:
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ČOI    ČOI    kontrola padělkůkontrola padělků


ÚPV   ÚPV   např. řízení např. řízení ex offoex offo
o zneplatnění ochrannéo zneplatnění ochranné
známkyznámky


DELIKTNÍ ZÁVAZEKDELIKTNÍ ZÁVAZEK
Soukromoprávní delikt na právech duševního Soukromoprávní delikt na právech duševního 
vlastnictví skutkemvlastnictví skutkem::


1.1. ohrožení nebo porušení právaohrožení nebo porušení práva
2.2. způsobení nemajetkové újmyzpůsobení nemajetkové újmy
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3.3. způsobení škody na majetkuzpůsobení škody na majetku
4.4. bezdůvodného obohaceníbezdůvodného obohacení
5.5. jiným (jinou v zákoně uvedenou skutečností)jiným (jinou v zákoně uvedenou skutečností)


deliktní deliktní závazekzávazek deliktního dlužníkadeliktního dlužníka
např. závazek zdržet se rozhlasovéhonapř. závazek zdržet se rozhlasového
vysílání díla nebo používání výrobního postupu, vysílání díla nebo používání výrobního postupu, 
dát věřiteli zadost za nemajetkovou újmudát věřiteli zadost za nemajetkovou újmu


ODPOVĚDNOST ZA DELIKTODPOVĚDNOST ZA DELIKT
Soukromoprávní delikty na právech duševníhoSoukromoprávní delikty na právech duševního
vlastnictvívlastnictví


soukromoprávní soukromoprávní odpovědnost odpovědnost zaza objektivníobjektivní
následeknásledek činu činu bezbez ohledu na zavinění ohledu na zavinění 
(odpovědnost za protiprávní stav)(odpovědnost za protiprávní stav)
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(odpovědnost za protiprávní stav)(odpovědnost za protiprávní stav)


Veřejnoprávní delikty všeobecněVeřejnoprávní delikty všeobecně
soudně nebo správně trestní soudně nebo správně trestní odpovědnostodpovědnost
zaza zaviněnýzaviněný čin v čin v úmysluúmyslu přímém nebopřímém nebo
nepřímém či v nepřímém či v nedbalosti nedbalosti vědomé nebovědomé nebo
nevědoménevědomé
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2. ČÁST2. ČÁST


NÁROKYNÁROKY
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NÁROK VĚŘITELE NÁROK VĚŘITELE 


Nárok Nárok == vybavení subjektivního právavybavení subjektivního práva
vymahatelnostvymahatelnost subjektivního soukroméhosubjektivního soukromého


práva (oprávnění) k duševnímu vlastnictvípráva (oprávnění) k duševnímu vlastnictví
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soudem soudem 
žalobní nárokžalobní nárok (žalovatelnost práva)(žalovatelnost práva)


Uplatnění nároku k vymožení právaUplatnění nároku k vymožení práva
ohrozitel nebo porušitel právaohrozitel nebo porušitel práva
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DRUHY SOUKROMOPRÁVNÍCH DRUHY SOUKROMOPRÁVNÍCH 
NÁROKŮNÁROKŮ


1.1. Nároky z občanského právaNároky z občanského práva


i.i. zakročovacízakročovací (preventivní) proti hrozící (preventivní) proti hrozící 
škoděškodě
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škodě  škodě  
ii.ii. nahrazovacínahrazovací (reparační) u již způsobené (reparační) u již způsobené 


škody                                                škody                                                
iii.iii. vydávacívydávací u vzniklého bezdůvodného u vzniklého bezdůvodného 


obohacení (kondikční)              obohacení (kondikční)              


2.2. Nároky ze zvláštních práv duševního Nároky ze zvláštních práv duševního 
vlastnictví                    vlastnictví                    (KS, MS v Praze)(KS, MS v Praze)


i f č íi f č í ů d b ží t t ž tiů d b ží t t ž ti
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i.i. informační informační o původu zboží a totožnosti o původu zboží a totožnosti 
osob, osob, např. vůči účastníkům řetězcenapř. vůči účastníkům řetězce


ii.ii. zdržovací zdržovací (zakazovací), negatorní, (zakazovací), negatorní, 
u zákazu rušební činnosti, u zákazu rušební činnosti, např. např. 
neoprávněného prodeje pirátského zbožíneoprávněného prodeje pirátského zboží
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iii.iii. odstraňovacíodstraňovací (obnovovací), restituční,(obnovovací), restituční,
u odstranění protiprávního (závadného) u odstranění protiprávního (závadného) 
stavu, (obnovení) právního stavu stavu, (obnovení) právního stavu 
před zásahempřed zásahem
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před zásahempřed zásahem
a.a. staženímstažením zboží nebo nástrojůzboží nebo nástrojů


např. skoupením z trhunapř. skoupením z trhu
b.b. trvalým odstraněnímtrvalým odstraněním nebo zničením nebo zničením 


rušebních předmětů, rušebních předmětů, např. skartacínapř. skartací
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odstraňovací příkazyodstraňovací příkazy::
1.1. přiměřenost závažnosti porušenípřiměřenost závažnosti porušení
22 přihlédnutí k zájmům třetích osob:přihlédnutí k zájmům třetích osob:
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2.2. přihlédnutí k zájmům třetích osob:přihlédnutí k zájmům třetích osob:
a.a. spotřebitelů, spotřebitelů, např. pacientůnapř. pacientů
b.b. osob v dobré vířeosob v dobré víře
c.c. jiných osob, jiných osob, např. zástavního věřitelenapř. zástavního věřitele


tvrdosttvrdost (hardship)(hardship)


iv.iv. zadostiučiňovacízadostiučiňovací, satisfakční, , satisfakční, 
za způsobenou za způsobenou nemajetkovounemajetkovou újmu; újmu; 
dát zadost:  dát zadost:  
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a.a. morálněmorálně, , např. soukromou např. soukromou 
nebo veřejnou omluvounebo veřejnou omluvou


b.b. peněžněpeněžně
c.c. kombinovaněkombinovaně


105 106


107 108
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v.v. zakazovacízakazovací u prostřednické služby, u prostřednické služby, 
kterou využívají třetí osoby k ohrožování kterou využívají třetí osoby k ohrožování 
nebo porušování práva nebo porušování práva 


k t á í k b tk t á í k b t
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srv. poskytování kyberprostorusrv. poskytování kyberprostoru


vi.vi. zveřejňovací zveřejňovací ohledněohledně rozsudku rozsudku 
dle práva přiznaného soudem úspěšné dle práva přiznaného soudem úspěšné 
straně v rozsahu, formě a způsobustraně v rozsahu, formě a způsobu
zveřejnění a na zveřejnění a na nákladynáklady žalovanéhožalovaného


vii.vii. odebrací odebrací 
viii.viii. převodnípřevodní
u doménových jmen „.eu“u doménových jmen „.eu“ nař. 874/04nař. 874/04
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spekulativníspekulativní a a zneužívající zneužívající registraceregistrace
bez přednostního právabez přednostního práva či oprávněného zájmu či oprávněného zájmu 
k přednostnímu označení, k přednostnímu označení, např. k ochranné např. k ochranné 
známce, názvu obceznámce, názvu obce
bez dobré vírybez dobré víry, , např. prodejní spekulací např. prodejní spekulací 
vlastníku ochranné známky, přilákáním,vlastníku ochranné známky, přilákáním,
narušením profesionální činnosti aj.narušením profesionální činnosti aj.


ix.ix. určovací určovací (uznávací)(uznávací)
srv. a. z. čisrv. a. z. či uznání práva předchozího uznání práva předchozího 
uživatele v právech průmyslovýchuživatele v právech průmyslových


á k áá k á
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=  =  nárok z právanárok z práva


určovacíurčovací (zjišťovací) (zjišťovací) žalobažaloba
jen při prokázání naléhavého jen při prokázání naléhavého 
právního zájmu                          právního zájmu                          o. s. ř.o. s. ř.


VÝŠE PENĚŽITÝCH NÁROKŮVÝŠE PENĚŽITÝCH NÁROKŮ
Skutečná výšeSkutečná výše


1.1. náhrada škodynáhrada škody
2.2. bezdůvodné bezdůvodné 


Paušální částka Paušální částka 
za   za   1. 1. -- 3. 3. 
na návrhna návrh


a.a. nezaviněnýnezaviněný zásahzásah
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obohaceníobohacení
dle a. z. výše dle a. z. výše 
dvojnásobnádvojnásobná


3.3. peněžité peněžité 
zadostiučiněnízadostiučinění


aa e a ě ýe a ě ý ásaása
nejméně ve výšinejméně ve výši
obvyklé ceny licenceobvyklé ceny licence
v době zásahuv době zásahu


b.b. zaviněnýzaviněný zásahzásah
nejméně nejméně 
dvojnásobekdvojnásobek


z. č. 221/06 Sb.z. č. 221/06 Sb.


HLEDISKA VÝŠE NÁROKŮHLEDISKA VÝŠE NÁROKŮ
1.1. HospodářskáHospodářská::
a.a. nežádoucí hospodářské důsledky zásahunežádoucí hospodářské důsledky zásahu
b.b. utrpení ztráty ziskuutrpení ztráty zisku
c.c. neoprávněné zisky rušiteleneoprávněné zisky rušitele


114


p yp y
d.d. jiná hospodářská hlediska, jiná hospodářská hlediska, např. propouštěnínapř. propouštění


zaměstnanců v důsledku ztráty odbytuzaměstnanců v důsledku ztráty odbytu


2.2. JináJiná::
a.a. morální újma, morální újma, např. na profesní pověstinapř. na profesní pověsti
b.b. jiné hledisko, jiné hledisko, např. zmařené očekávánínapř. zmařené očekávání
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Odrazující prostředek odškodněníOdrazující prostředek odškodnění
proti dalšímu porušování právaproti dalšímu porušování práva


čl. 9/2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu čl. 9/2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu 
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vlastnictví, (1994)                                         (č. 191/95 Sb.)vlastnictví, (1994)                                         (č. 191/95 Sb.)


čl. 14/2 Smlouvy SODV o právu autorském, (1996)čl. 14/2 Smlouvy SODV o právu autorském, (1996)
(č. 33/02 Sb. m. s.)(č. 33/02 Sb. m. s.)


účinná žaloba vč. urychlených nápravných účinná žaloba vč. urychlených nápravných 
opatření k zabránění porušování právaopatření k zabránění porušování práva


Nepoměrné obtížeNepoměrné obtíže se zjištěním výšese zjištěním výše
nároku nebo nezjistitelná výše nároku           nároku nebo nezjistitelná výše nároku           
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úvaha soudu o určení výše nárokuúvaha soudu o určení výše nároku
(arbitrární určení výše)(arbitrární určení výše)


§§ 136 o. s. ř.136 o. s. ř.


NÁHRADA UŠLÉHO ZISKUNÁHRADA UŠLÉHO ZISKU
Reparační režimReparační režim podle a. z.:podle a. z.:


a.a. skutečně ušlý zisk, neboskutečně ušlý zisk, nebo
b.b. alternativní alternativní metodikametodika výpočtu ušlého výpočtu ušlého 


zisku odpovídající výši obvyklé odměny zisku odpovídající výši obvyklé odměny 
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p j ý y yp j ý y y
za licenciza licenci


!! nedotčennedotčen závazek vydat bezdůvodnézávazek vydat bezdůvodné
obohacení podle a. z.:obohacení podle a. z.:
zásadně ve výši dvojnásobku obvyklézásadně ve výši dvojnásobku obvyklé
odměny za licenci odměny za licenci 


BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ 
v.v. ŠKODAŠKODA


Bezdůvodné Bezdůvodné 
obohaceníobohacení


1.1. obohaceníobohacení


Škoda Škoda 


1.1. ------
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2.2. bezdůvodnostbezdůvodnost
3.3. úkor (újma, škoda)úkor (újma, škoda)
4.4. i bez zaviněníi bez zavinění


2.2. bezdůvodnostbezdůvodnost
3.3. škoda (újma, úkor)škoda (újma, úkor)
4.4. zásadně předpoklad zásadně předpoklad 


zavinění, i bez zavinění, i bez 
zavinění výjimkouzavinění výjimkou


SATISFAKČNÍ OKOLNOSTISATISFAKČNÍ OKOLNOSTI
Okolnosti zásahuOkolnosti zásahu::


1.1. právní, právní, např. neplatnost licenční smlouvynapř. neplatnost licenční smlouvy
2.2. skutkové:skutkové:


l hč jí íl hč jí í
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a.a. polehčujícípolehčující
b.b. přitěžující, přitěžující, např. úmyslné zavinění, např. úmyslné zavinění, 


zavrženíhodný způsob provedení,zavrženíhodný způsob provedení,
zneužití odbornosti, značný rozsahzneužití odbornosti, značný rozsah
množstevní, časový nebo územní aj.množstevní, časový nebo územní aj.


i.i. na na straně rušitelestraně rušitele (delikventa)(delikventa)


ii.ii. na na straně postiženéhostraně postiženého (oběti)(oběti)


např lehkovážné nakládánínapř lehkovážné nakládání
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např. lehkovážné nakládánínapř. lehkovážné nakládání


s obchodním tajemstvím, s obchodním tajemstvím, 
vyprovokování útoku na právovyprovokování útoku na právo
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JUDIKATURA:JUDIKATURA:
Zákaz odvety či šikanyZákaz odvety či šikany


Soud musí dbát, aby se postiženému žalobci dostalo Soud musí dbát, aby se postiženému žalobci dostalo 
pouze přiměřeného zadostiučinění a aby nedošlo pouze přiměřeného zadostiučinění a aby nedošlo 
k zatížení žalovaného neúměrnými povinnostmi, k zatížení žalovaného neúměrnými povinnostmi, 
k l k k l dk l k k l d
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které již neslouží k zákonem sledovanému přiměřenémukteré již neslouží k zákonem sledovanému přiměřenému
zadostiučinění, nýbrž k odvetě či dokonce šikanězadostiučinění, nýbrž k odvetě či dokonce šikaně
odpovědné osoby.odpovědné osoby.


MS v Praze 7 C 138/89, Intel. vlast. a hosp. sout. 1996/1.MS v Praze 7 C 138/89, Intel. vlast. a hosp. sout. 1996/1.


JUDIKATURA:JUDIKATURA:
Peněžité zadostiučiněníPeněžité zadostiučinění


Poskytnutí zadostiučinění v peněžité částce nepřichází Poskytnutí zadostiučinění v peněžité částce nepřichází 
v úvahu při každém porušení autorského práva, v úvahu při každém porušení autorského práva, 
ale jen za splnění podmínek, že újma nemajetkovéale jen za splnění podmínek, že újma nemajetkové
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povahy, vzniklá porušením, je závažná a že jinépovahy, vzniklá porušením, je závažná a že jiné
prostředky autorskoprávní ochrany nejsou k jejímuprostředky autorskoprávní ochrany nejsou k jejímu
odčinění postačující.odčinění postačující.


MS v Praze 7 C 138/89, Intel. vlast. a hosp. sout. 1996/1.MS v Praze 7 C 138/89, Intel. vlast. a hosp. sout. 1996/1.
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PŘÍSUDEK PŘÍSUDEK ULTRA PETITUMULTRA PETITUM


Přisouzení více Přisouzení více nebonebo jinéhojiného, , 
nežli se žalobce domáhánežli se žalobce domáhá
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vyplynutí určitého způsobu vypořádánívyplynutí určitého způsobu vypořádání
z z právního předpisuprávního předpisu
např. u zadostiučinění dle a. z., např. u zadostiučinění dle a. z., 
dle zák. o vymáhání práv z průmysl. vlast.,dle zák. o vymáhání práv z průmysl. vlast.,
dle o. z.dle o. z.


§§ 153/2 o. s. ř.153/2 o. s. ř.


SOUBĚHY NÁROKŮSOUBĚHY NÁROKŮ


Nároky z různých souběžnýchNároky z různých souběžných soukromých právsoukromých práv
např. z práva autorského a známkového, např. z práva autorského a známkového, 
z práva osobnostního, firemního a spotřebitelskéhoz práva osobnostního, firemního a spotřebitelského
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Jednočinný souběhJednočinný souběh (uno acto)(uno acto)
jedním skutkem zásah do více právjedním skutkem zásah do více práv


více soukromovíce soukromo-- nebonebo veřejnoprávních deliktůveřejnoprávních deliktů
např. soukromoprávní delikt porušení právanapř. soukromoprávní delikt porušení práva
autorského a přestupek podle a. z.autorského a přestupek podle a. z.


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
HOLAHEJHOLAHEJ®® v.v. HOLAHEJ.CZHOLAHEJ.CZ


Právně závadný stav                                             Právně závadný stav                                             


v centrálním registru doménových jmenv centrálním registru doménových jmen
v doméně nejvyšší úrovně .cz, spravované (…),v doméně nejvyšší úrovně .cz, spravované (…),
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v síti elektronických komunikací v síti elektronických komunikací 
je ve prospěch držitele (…)  je ve prospěch držitele (…)  
zaregistrováno doménové jméno zaregistrováno doménové jméno holahej.cz,holahej.cz,
jehož jehož obsahemobsahem je starší slovní ochranná známka je starší slovní ochranná známka 
HOLAHEJ,HOLAHEJ,®® zapsaná v rejstříku ochranných zapsaná v rejstříku ochranných 
známek, vedeném ÚPV, pro třetí osobu.známek, vedeném ÚPV, pro třetí osobu.
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Držitel doménového jména  Držitel doménového jména  holahej.czholahej.cz
je je používápoužívá ve ve své své elektronické adrese, znějící elektronické adrese, znějící 
http://www.holahej.cz,http://www.holahej.cz, pod nížpod níž veřejně veřejně nabízínabízí
shodnéshodné obchodní službyobchodní služby, pro , pro něžněž je chráněna je chráněna 
ochranná známka HOLAHEJochranná známka HOLAHEJ®® třetí osobytřetí osoby


127


ochranná známka HOLAHEJochranná známka HOLAHEJ®® třetí osoby, třetí osoby, 
která ji která ji chcechce používat používat 
v adrese v adrese svéhosvého portálu obsahujícího portálu obsahujícího jejíjejí
nabídku nabídku shodnýchshodných služeb, služeb, pro něžpro něž je je jejíjejí
známka chráněna, známka chráněna, 
což ale což ale nemůženemůže učinit z důvodu technické učinit z důvodu technické 
jedinečnosti každé elektronické adresy.jedinečnosti každé elektronické adresy.


NÁROK ZDRŽOVACÍNÁROK ZDRŽOVACÍ


1.1. První žalovanýPrvní žalovaný [[ =  =  protiprprotipráávnvníí spekulant]spekulant]
je je povinen sepovinen se zdržet užívání zdržet užívání doménového doménového 
jména  jména  holahej.cz  holahej.cz  vv elektronické adreseelektronické adrese
http://www holahej cz v síti elektronickýchhttp://www holahej cz v síti elektronických
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http://www.holahej.cz  v síti elektronických http://www.holahej.cz  v síti elektronických 
komunikací, pod níž veřejně nabízí komunikací, pod níž veřejně nabízí službyslužby,  ,  
pro pro něžněž je ve třídě (…) mezinárodního třídění je ve třídě (…) mezinárodního třídění 
výrobků a služeb na účely známek výrobků a služeb na účely známek 
zapsána ochranná známkazapsána ochranná známka č. (…) č. (…) 
v rejstříku ochranných známek, vedeném v rejstříku ochranných známek, vedeném 
Úřadem průmyslového vlastnictví.Úřadem průmyslového vlastnictví.


NÁROK ODSTRAŇOVACÍNÁROK ODSTRAŇOVACÍ
2.2. Druhý žalovanýDruhý žalovaný


[[ =  =  sprspráávce databvce databáze doménových jmenáze doménových jmen]]
je je povinenpovinen odstranit závadný stavodstranit závadný stav tímtím,,


že zaregistruježe zaregistruje změnu držitelezměnu držitele doménovéhodoménového
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že zaregistruje že zaregistruje změnu držitelezměnu držitele doménového doménového 
jména  jména  holahej.czholahej.cz
v centrálním registru doménových jmen domény v centrálním registru doménových jmen domény 
nejvyšší úrovně .cz v síti elektronických nejvyšší úrovně .cz v síti elektronických 
komunikací komunikací taktak, , 
že jako že jako držitele držitele tohoto doménového jména tohoto doménového jména 
zaregistruje zaregistruje žalobce namístožalobce namísto prvního žalovaného  prvního žalovaného  
[[ =  protiprávního spekulanta=  protiprávního spekulanta]]..


a to a to vševše do 3 dnů od právní moci tohoto do 3 dnů od právní moci tohoto 
rozsudku.rozsudku.


33 První a druhý žalovanýPrvní a druhý žalovaný jsoujsou povinnipovinni
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3.3. První a druhý žalovanýPrvní a druhý žalovaný jsou jsou povinni povinni 
společně a nerozdílněspolečně a nerozdílně v téže lhůtě  v téže lhůtě  
nahraditnahradit žalobci žalobci náklady řízení náklady řízení ve výšive výši
(…) Kč na účet advokáta / patentového(…) Kč na účet advokáta / patentového
zástupce (…).zástupce (…).
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JUDIKATURA:JUDIKATURA:
Doménové jménoDoménové jméno


Pokud je doménové jméno držené povinným totožné se zněnímPokud je doménové jméno držené povinným totožné se zněním
obchodní firmy oprávněného a zněním jeho ochranných známek,obchodní firmy oprávněného a zněním jeho ochranných známek,
včetně známky prohlášené za proslulou, a není zde (kromě včetně známky prohlášené za proslulou, a není zde (kromě 
vlastní registrace) žádný  jiný právem uznaný důvod k tomu, vlastní registrace) žádný  jiný právem uznaný důvod k tomu, 
b d é é j é b l j tk i éh k iklý tb d é é j é b l j tk i éh k iklý t
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aby doménové jméno bylo majetkem povinného, pak vzniklý stavaby doménové jméno bylo majetkem povinného, pak vzniklý stav
může být shledán jako závadný a povinnému uloženo zdržet semůže být shledán jako závadný a povinnému uloženo zdržet se
užívání doménového jména a toto mu odňato prostřednictvímužívání doménového jména a toto mu odňato prostřednictvím
úkonu registrátora domény.úkonu registrátora domény.


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


AKTIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMACE AKTIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMACE 
K OCHRANĚ PRÁVAK OCHRANĚ PRÁVA


1.1. vlastníkvlastník právapráva
a.a. původní, původní, např. autor nebo vynálezcenapř. autor nebo vynálezce
bb odvozenýodvozený např dědicnapř dědic
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b.b. odvozený, odvozený, např. dědicnapř. dědic
2.2. vykonavatelvykonavatel práva, práva, např. kolektivní  např. kolektivní  


správce práva, zaměstnavatel, správce práva, zaměstnavatel, 
komisionářkomisionář


3.3. licencionář licencionář (nabyvatel licence)(nabyvatel licence)


Aktivní věcná legitimace nabyvatele Aktivní věcná legitimace nabyvatele 
licence k průmyslovému vlastnictvílicence k průmyslovému vlastnictví


a.a. se souhlasemse souhlasem vlastníka právavlastníka práva


136


b.b. bez souhlasubez souhlasu vlastníka práva při vlastníka práva při 
nezahájení řízení vlastníkem do 1 měs. nezahájení řízení vlastníkem do 1 měs. 
od oznámení nabyvatelem licenceod oznámení nabyvatelem licence


AKTIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMACE AKTIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMACE 
V OBECNÉM ZÁJMUV OBECNÉM ZÁJMU


1.1. osoba blízkáosoba blízká autorovi nebo výkonnému autorovi nebo výkonnému 
umělci při ochraně posmrtného užití  umělci při ochraně posmrtného užití  


k l kti í ák l kti í á j tk ý h áj tk ý h á
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2.2. kolektivní správcekolektivní správce majetkových práv majetkových práv 
autorských nebo práv souvisejících při ochraněautorských nebo práv souvisejících při ochraně
posmrtného užitíposmrtného užití


3.3. spolekspolek sdružující autory nebo výkonné umělcesdružující autory nebo výkonné umělce
při ochraně posmrtného užitípři ochraně posmrtného užití


4.4. profesní organizace profesní organizace ochranyochrany práv práv 
průmyslového vlastnictvíprůmyslového vlastnictví


5.5. profesní organizace profesní organizace oprávněná oprávněná 
t t d žit l šl htit l ký ht t d žit l šl htit l ký h áá
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zastupovat držitele šlechtitelskýchzastupovat držitele šlechtitelských právpráv
k odrůdámk odrůdám


6.6. právnická osobaprávnická osoba hájící zájmy hájící zájmy 
soutěžitelůsoutěžitelů nebo nebo spotřebitelůspotřebitelů ve věci ve věci 
nekalé soutěženekalé soutěže
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7.7. spolek spotřebitelůspolek spotřebitelů či právnická osoba či právnická osoba 


k ochraně spotřebitele na seznamuk ochraně spotřebitele na seznamu
K i ES á h MPO ř j ěK i ES á h MPO ř j ě
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Komise ES na návrh MPO; zveřejněno Komise ES na návrh MPO; zveřejněno 
v Úř. věst. EUv Úř. věst. EU


EXKURS: OCHRANA PRÁVAEXKURS: OCHRANA PRÁVA
V KYBERPROSTORUV KYBERPROSTORU


☺☺
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☺☺


PASIVNÍ LEGITIMACEPASIVNÍ LEGITIMACE
PŘI UKLÁDACÍ SLUŽBĚPŘI UKLÁDACÍ SLUŽBĚ


Poskytovatel Poskytovatel (provider)(provider) služby ukládáníslužby ukládání
obsahuobsahu (hosting),(hosting), např. cizích webových např. cizích webových 
stránek,stránek, na svém serveru na svém serveru není povinennení povinen::


d hlíž t klád ý i í b hd hlíž t klád ý i í b h
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1.1. dohlížet na ukládaný cizí obsahdohlížet na ukládaný cizí obsah
2.2. aktivně vyhledávat skutečnosti aktivně vyhledávat skutečnosti 


a okolnosti poukazující na protiprávnía okolnosti poukazující na protiprávní
obsah, obsah, např. na zásah do právanapř. na zásah do práva
duševního vlastnictví třetí osoby        duševního vlastnictví třetí osoby        


PoskytovatelPoskytovatel ukládací elektronické služby ukládací elektronické služby 
(information service provider),(information service provider), např. provozovatelnapř. provozovatel
internetové diskuse,internetové diskuse, odpovídá odpovídá za zásah za zásah 
do práva třetí osobydo práva třetí osoby
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do práva třetí osoby,do práva třetí osoby,
pakliže pakliže mělměl vědět vědět o protiprávnosti ukládanéhoo protiprávnosti ukládaného
obsahu vzhledem k:obsahu vzhledem k:


a.a. předmětu své činnosti apředmětu své činnosti a
b.b. okolnostem a povaze případu nebo:            okolnostem a povaze případu nebo:            


c.c. dozvěděldozvěděl se o protiprávnosti ukládaného se o protiprávnosti ukládaného 
obsahu, obsahu, např. elektronickým nahlášením např. elektronickým nahlášením 
či upozorněním,či upozorněním, aa


dd neprodleněneprodleně neučinilneučinil veškeré kroky které lzeveškeré kroky které lze
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d.d. neprodleně neprodleně neučinilneučinil veškeré kroky, které lze veškeré kroky, které lze 
po něm požadovat k odstranění nebo po něm požadovat k odstranění nebo 
znepřístupnění právně závadného obsahu, znepřístupnění právně závadného obsahu, 
např. smazánímnapř. smazáním


§§ 5 5 –– 6 z. č. 480/04 Sb., o něktr. službách informač. společ.6 z. č. 480/04 Sb., o něktr. službách informač. společ.
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3. ČÁST3. ČÁST


PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ 


A ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZUA ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU
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A ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZUA ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU


PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍPŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ


Před zahájením řízení nebo v průběhuPřed zahájením řízení nebo v průběhu
1.1. nutnost zatímní úpravy poměrů,nutnost zatímní úpravy poměrů,


např. při hrozbě narůstání újmynapř. při hrozbě narůstání újmy
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2.2. ohrožení exekuce, ohrožení exekuce, např. zašantročením např. zašantročením 
majetkumajetku


Povinnost i třetí osoběPovinnost i třetí osobě
např. dopravci nebo zasílateli zbožínapř. dopravci nebo zasílateli zboží


Druhý účastníkDruhý účastník je povinen je povinen např.:např.:
1.1. zdržet se přípravy výroby (…)zdržet se přípravy výroby (…)
2.2. složit zboží (…) do úschovy u soudusložit zboží (…) do úschovy u soudu
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Možná jistota k zajištění náhrady újmyMožná jistota k zajištění náhrady újmy::
obecně 50 000 Kč, obecně 50 000 Kč, kupř. v civilní věci právakupř. v civilní věci práva
autorského,autorského, 100 000 Kč v obchodních 100 000 Kč v obchodních 
věcechvěcech


soudní poplatek za návrh 500 Kčsoudní poplatek za návrh 500 Kč


Rozhodnutí bezodkladněRozhodnutí bezodkladně,       ,       
nenínení--li nebezpečí z prodlení, tak do 7 dnů li nebezpečí z prodlení, tak do 7 dnů 
od doručení návrhuod doručení návrhu
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Vykonatelné doručenímVykonatelné doručením
trestný čin maření výkonu úředního trestný čin maření výkonu úředního 
rozhodnutí     rozhodnutí     


JUDIKATURA:JUDIKATURA:
Předběžné opatřeníPředběžné opatření


Pokud navrhovatel žádá o uložení povinnosti držiteliPokud navrhovatel žádá o uložení povinnosti držiteli
domény zdržet se dispozice s doménovým jménem, domény zdržet se dispozice s doménovým jménem, 
pak nejde o nepřiměřené omezení práva.pak nejde o nepřiměřené omezení práva.
S l k h k db hS l k h k db h
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Smyslem takového příkazu předběžného opatření je totižSmyslem takového příkazu předběžného opatření je totiž
zajistit podmínky pro rozhodnutí věci bez průtahů, zajistit podmínky pro rozhodnutí věci bez průtahů, 
bez možných změn v okruhu účastníků řízení. bez možných změn v okruhu účastníků řízení. 


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


ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZUZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU
1.1. SvépomocíSvépomocí
a.a. technickou chyboutechnickou chybou v nadbytečných prvcíchv nadbytečných prvcích
b.b. neotevřenýmneotevřeným cenným psaním nebo doporučenou cenným psaním nebo doporučenou 


zásilkou, obsahující dílo, zásilkou, obsahující dílo, na vlastní adresuna vlastní adresu
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c.c. vydánímvydáním díla díla vlastním náklademvlastním nákladem alespoň alespoň 
v počtu veřejnoprávně povinných výtisků v počtu veřejnoprávně povinných výtisků 
a jejich a jejich odevzdánímodevzdáním veřejným knihovnámveřejným knihovnám


d.d. přidělenímpřidělením ISBN nebo ISMN od NK ČR či ISSN ISBN nebo ISMN od NK ČR či ISSN 
od Tech. knih. NK ČR a od Tech. knih. NK ČR a uvedenímuvedením na výtiscíchna výtiscích


e.e. zveřejněnímzveřejněním díla v portálu v síti elektronických díla v portálu v síti elektronických 
komunikací na komunikací na vlastní nákladvlastní náklad, a to , a to i krátkodoběi krátkodobě
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f.f. depozitydepozity (úschovami)(úschovami)
i.i. soukromoprávněsoukromoprávně, , např. úschovou u spolkunapř. úschovou u spolku DiliaDilia
ii.ii. veřejnoprávněveřejnoprávně


úschova u úschova u notářenotáře za účelem vydání za účelem vydání sám soběsám sobě
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úschova u úschova u soudusoudu vv souvislostisouvislosti s trestním nebo s trestním nebo 
jiným jiným řízenímřízením, , např. správním řízením před ÚPVnapř. správním řízením před ÚPV


soluční úschova soudní v nesporném soluční úschova soudní v nesporném 
řízení civilním za účelem řízení civilním za účelem splnění závazkusplnění závazku


g.g. svědecky svědecky aj.aj.


2.2. Notářským nebo exekutorským zápisemNotářským nebo exekutorským zápisem
úřední osvědčení skutkového děje nebo stavu věciúřední osvědčení skutkového děje nebo stavu věci
např. nabízení zboží v obchodě, nabízení obsahu např. nabízení zboží v obchodě, nabízení obsahu 
internetových stránek v místě a čase, poškození internetových stránek v místě a čase, poškození 
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ý , pý , p
prototypu výrobkuprototypu výrobku


veřejná listinaveřejná listina
vyvratitelná domněnka pravdivosti obsahuvyvratitelná domněnka pravdivosti obsahu
trestný čin padělání nebo pozměňovánítrestný čin padělání nebo pozměňování
veřejné listinyveřejné listiny


3.3. Soudem před zahájením procesu Soudem před zahájením procesu 
o věci saméo věci samé


obava z nemožnosti pozdějšíhoobava z nemožnosti pozdějšího
provedení důkazu nebo z velkýchprovedení důkazu nebo z velkých
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provedení důkazu nebo z velkých provedení důkazu nebo z velkých 
obtížíobtíží


např. ustanovením znalce, uložením povinnosti např. ustanovením znalce, uložením povinnosti 
někomu, aby např. vpustil znalce do závoduněkomu, aby např. vpustil znalce do závodu


Podpůrně zvláštníPodpůrně zvláštní procesní režim zajištění procesní režim zajištění 


důkazu ve věcech práv duševního vlastnictví důkazu ve věcech práv duševního vlastnictví 


předpřed zahájením řízení ve věci samé ohledně:      zahájením řízení ve věci samé ohledně:      
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§§ 78b an. o. s. ř.78b an. o. s. ř.


1.1. zboží nebo průměrného vzorkuzboží nebo průměrného vzorku
2.2. materiálu a nástrojůmateriálu a nástrojů
3.3. dokumentů, dokumentů, např. reklamních tiskovinnapř. reklamních tiskovin


KS dle KS dle místamísta předmětupředmětu; srv. odebrání          ; srv. odebrání          


JistotaJistota (kauce) až 100 000 dle (kauce) až 100 000 dle úvahyúvahy
soudu do 8 dnů od doručení rozhodnutísoudu do 8 dnů od doručení rozhodnutí


usnesení o odmítnutí návrhu usnesení o odmítnutí návrhu 


156


při nesložení jistotypři nesložení jistoty


Soudcovská lhůta Soudcovská lhůta k podání žaloby k podání žaloby 


ve věci saméve věci samé
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Složení Složení zajišťovaného předmětu u:zajišťovaného předmětu u:


1.1. soudusoudu


22 jiného vhodného schovatelejiného vhodného schovatele


157


2.2. jiného vhodného schovatelejiného vhodného schovatele


dobrovolné nepředánídobrovolné nepředání
odebrání odebrání ihnedihned po doručení po doručení 
usnesení o zajištěníusnesení o zajištění


158


159 160


PROKÁZÁNÍ ZÁSAHU PROKÁZÁNÍ ZÁSAHU 
DO PRÁVADO PRÁVA


DokazovánímDokazováním::
1.1. dokazováním s volným hodnocením důkazůdokazováním s volným hodnocením důkazů
2.2. alespoň osvědčením s volným hodnocenímalespoň osvědčením s volným hodnocením


skutečností v předběžném řízenískutečností v předběžném řízení


161


skutečností v předběžném řízenískutečností v předběžném řízení
u předběžných opatřeníu předběžných opatření


Bez dokazováníBez dokazování::
1.1. shodnými tvrzeními účastníků, vzatými soudem   shodnými tvrzeními účastníků, vzatými soudem   
2.2. obecnou známostí (notorietou)obecnou známostí (notorietou)
3.3. známostí soudu z jeho činnostiznámostí soudu z jeho činnosti


162
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SOUDNÍ ZNALCISOUDNÍ ZNALCI


Soudně správní třídění oborů Soudně správní třídění oborů 
a odvětvía odvětví, popř. i specializací, , popř. i specializací, např.např.


1.1. patenty a vynálezypatenty a vynálezy


163


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


3.3. ekonomika, odvětví ceny a odhady, ekonomika, odvětví ceny a odhady, 
specializace oceňování nehmotného specializace oceňování nehmotného 
majetkumajetku


Znalci zapsaní ve veřejnoprávním  Znalci zapsaní ve veřejnoprávním  
seznamu znalcůseznamu znalců
ústřední seznam znalců MSústřední seznam znalců MS


164


krajské seznamy znalců KSkrajské seznamy znalců KS


úřední výpis ze seznamu znalcůúřední výpis ze seznamu znalců


Znalci soudem ustanoveníZnalci soudem ustanovení ad hocad hoc


165 166
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ODBORNÉ VYJÁDŘENÍODBORNÉ VYJÁDŘENÍ
PoznatekPoznatek, , např. o výši obvyklé ceny na trhu např. o výši obvyklé ceny na trhu 
služebslužeb


Ekonomický výzkumEkonomický výzkum, , např. obvyklé ceny např. obvyklé ceny 


168


patentové licence na trhu služeb v místě patentové licence na trhu služeb v místě 
a čase, modelování přiměřenosti odměnya čase, modelování přiměřenosti odměny
za licenci k provozování hudebního díla na trhuza licenci k provozování hudebního díla na trhu
služeb v místě a časeslužeb v místě a čase


OdborníkOdborník =  vždy člověk; i zaměstnanec=  vždy člověk; i zaměstnanec
autor odborného vyjádření (autorského díla)autor odborného vyjádření (autorského díla)
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KONZULTANTKONZULTANT
V PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ TRESTNÍMV PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ TRESTNÍM


Závažné a skutkově složité trestní věciZávažné a skutkově složité trestní věci


oodbornádborná pomoc pomoc konzultanta konzultanta státníhostátního
zástupce či policejního orgánu zástupce či policejního orgánu 


169


p p j gp p j g


znalost ve speciálním oboruznalost ve speciálním oboru
např. znalost knižního trhu či počítačovýchnapř. znalost knižního trhu či počítačových
programů nebo filmového průmysluprogramů nebo filmového průmyslu


zákonná povinnost mlčenlivostizákonná povinnost mlčenlivosti
tr. ř.tr. ř.


NOTORIETYNOTORIETY


Skutečnosti obecně známé, Skutečnosti obecně známé, 
které netřeba dokazovatkteré netřeba dokazovat §§ 121 o. s. ř.121 o. s. ř.


přírodnípřírodní např střídání ročních obdobínapř střídání ročních období


170


a.a. přírodnípřírodní, , např. střídání ročních období, např. střídání ročních období, 
tma v nocitma v noci


b.b. společenskéspolečenské, např. všeobecná známost , např. všeobecná známost 
konkrétní známky konkrétní známky 


správní a trestní processprávní a trestní proces


OHLEDÁNÍ VZORKUOHLEDÁNÍ VZORKU


Nevyvratitelná domněnka důkazuNevyvratitelná domněnka důkazu
ohledání přiměřeného vzorku zboží   ohledání přiměřeného vzorku zboží   
porušujícího právo duševního vlastnictvíporušujícího právo duševního vlastnictví


171


p j pp j p
např. vzorku zvukových nosičů CDnapř. vzorku zvukových nosičů CD


důkaz vůči veškerému zbožídůkaz vůči veškerému zboží
v civilním procesuv civilním procesu


MÍRA DOKAZOVÁNÍMÍRA DOKAZOVÁNÍ
reasonable demonstrationreasonable demonstration
nižší standard nižší standard 
dokazování dokazování např. zlé např. zlé 
víry či nedostatku víry či nedostatku 


absolute evidenceabsolute evidence


172


yy
oprávněného zájmu,oprávněného zájmu,
pomocí nepřímýchpomocí nepřímých
důkazů, důkazů, kupř.kupř.
internetové stránkyinternetové stránky
””under construction“under construction“


DŮKAZ OPAKU: PATENTOVANÝDŮKAZ OPAKU: PATENTOVANÝ
VÝROBNÍ POSTUP                    VÝROBNÍ POSTUP                    


SkutečněSkutečně použitý výrobní použitý výrobní 
postuppostup


majiteli patentu se jejmajiteli patentu se jej


DomněnkaDomněnka využití využití 
patentovaného výrobníhopatentovaného výrobního
postupupostupu


nanejvýšnanejvýš


173


majiteli patentu se jej majiteli patentu se jej 
nepodařilo zjistit ani přes nepodařilo zjistit ani přes 
přiměřené úsilípřiměřené úsilí


nanejvýš  nanejvýš  
pravděpodobné, že pravděpodobné, že 
výrobek byl vyrobenvýrobek byl vyroben
patentovaným výrobnímpatentovaným výrobním
postupempostupem


důkaz opaku výrobcedůkaz opaku výrobce
§§ 13/c z. vyn.13/c z. vyn.


DŮKAZ OPAKU: AUTORSTVÍ    DŮKAZ OPAKU: AUTORSTVÍ    
Vyvratitelná zákonná domněnka               Vyvratitelná zákonná domněnka               a. z.a. z.


1.1. autorstvíautorství


2.2. původcovství apod.:původcovství apod.:


174


a.a. osoby uvedené na díleosoby uvedené na díle
b.b. osoby zapsané v rejstříku kolektivního osoby zapsané v rejstříku kolektivního 


správce právsprávce práv
důkaz opakudůkaz opaku
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ODSTRANĚNÍ PRŮTAHŮ ŘÍZENÍODSTRANĚNÍ PRŮTAHŮ ŘÍZENÍ


Stížnost na průtahy soudního řízeníStížnost na průtahy soudního řízení


Návrh na určení lhůty k provedení Návrh na určení lhůty k provedení 
procesního úkonuprocesního úkonu u dotčeného souduu dotčeného soudu


175


procesního úkonu procesního úkonu u dotčeného souduu dotčeného soudu
z. č. 6/02 Sb.z. č. 6/02 Sb.


Rozhodne soud vyššíhoRozhodne soud vyššího stupně (viz VS)stupně (viz VS)
do 20 pracovních dnůdo 20 pracovních dnů
Náklady řízení nese státNáklady řízení nese stát při oprávněnostipři oprávněnosti
NepřípustnéNepřípustné opravné prostředky     opravné prostředky     


DODATEK:DODATEK:
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKAPŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA


Zodpovězení předběžné otázkyZodpovězení předběžné otázky


1.1. právníprávní,, např. zda platí licenční smlouva,např. zda platí licenční smlouva,


176


1.1. právníprávní, , např. zda platí licenční smlouva, např. zda platí licenční smlouva, 
zda je určité dílo dílem uměleckýmzda je určité dílo dílem uměleckým


2.2. skutkovéskutkové, , např. kdo, kdy a jak zasáhl např. kdo, kdy a jak zasáhl 
do práva k užitnému vzorudo práva k užitnému vzoru


177


4. ČÁST4. ČÁST


PRÁVO PRÁVO 
PROTI OBCHODŮM S PADĚLKYPROTI OBCHODŮM S PADĚLKY


178


PROTI OBCHODŮM S PADĚLKYPROTI OBCHODŮM S PADĚLKY


179 180
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181 182


183 184


ZBOŽÍ PORUŠUJÍCÍ PRÁVO ZBOŽÍ PORUŠUJÍCÍ PRÁVO 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


1.1. padělekpadělek ochranné známkyochranné známky®®


2.2. nedovolená napodobeninanedovolená napodobenina předmětu práva předmětu práva 
autorského nebo práv souvisejících s právem autorského nebo práv souvisejících s právem 


t kýt ký


185


autorskýmautorským
3.3. jinak jinak právněprávně vadnévadné


patent, dodatkové ochranné  patent, dodatkové ochranné  
osvědčení k patentu, užitný vzor,osvědčení k patentu, užitný vzor,
označení původu nebo zeměpisnéoznačení původu nebo zeměpisné
označeníoznačení


PADĚLEK PADĚLEK 
A NAPODOBENINA ZBOŽÍA NAPODOBENINA ZBOŽÍ


Právní povahaPrávní povaha (právní čistota) zboží(právní čistota) zboží
=  =  absence souhlasuabsence souhlasu vlastníka právavlastníka práva


(neoprávněnost)(neoprávněnost)


186


( p )( p )


věcná povahavěcná povaha zboží, zboží, např. jakost např. jakost 
či distribuční síť,či distribuční síť, bez veřejnoprávníhobez veřejnoprávního
významu ochrany trhuvýznamu ochrany trhu
srv. i licencované zboží horší jakostisrv. i licencované zboží horší jakosti
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KONTROLA VNITŘNÍHO KONTROLA VNITŘNÍHO 
OBCHODUOBCHODU


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


právo na předložení dokumentace právaprávo na předložení dokumentace práva


Dokumentace právaDokumentace práva duševního vlastnictvíduševního vlastnictví


187


Dokumentace práva Dokumentace práva duševního vlastnictvíduševního vlastnictví
1.1. pravdivápravdivá
2.2. přesnápřesná
3.3. úplnáúplná
4.4. platnáplatná


škodaškoda kontrolovanému rozhodnutímkontrolovanému rozhodnutím
odpovědnost vlastníkaodpovědnost vlastníka právapráva


DOKUMENTACE PRÁVADOKUMENTACE PRÁVA
1.1. vlastnický titul k právuvlastnický titul k právu


např. výpis z rejstříku ochranných známek, např. výpis z rejstříku ochranných známek, 
prohlášení autorství díla či vyrobení zvukovéhoprohlášení autorství díla či vyrobení zvukového
záznamuzáznamu


188


2.2. prohlášení o neudělení souhlasuprohlášení o neudělení souhlasu
např. k umístění označení stejného např. k umístění označení stejného 
či zaměnitelného s ochrannou známkouči zaměnitelného s ochrannou známkou
na zboží či k výrobě zboží zahrnujícího na zboží či k výrobě zboží zahrnujícího 
rozmnoženinu průmyslového vzorurozmnoženinu průmyslového vzoru


Jistota Jistota (kauce)(kauce) podněcovatele kontrolypodněcovatele kontroly
na úhradu kontrolních nákladů pro případ  na úhradu kontrolních nákladů pro případ  
neoprávněnosti podnětuneoprávněnosti podnětu


189


VýšeVýše stanovena vedoucím dozorového orgánu stanovena vedoucím dozorového orgánu 
dle nákladůdle nákladů


nesložení jistoty do 15 dnů nesložení jistoty do 15 dnů 
od doručení podnětuod doručení podnětu


bez povinnosti prošetřit podnětbez povinnosti prošetřit podnět


KLAMAVÁKLAMAVÁ
OBCHODNÍ PRAKTIKAOBCHODNÍ PRAKTIKA


Zvláštní skutková podstataZvláštní skutková podstata nekalýchnekalých
obchodních praktikobchodních praktik
např. nabídkou, prodejem či skladováním zbožínapř. nabídkou, prodejem či skladováním zboží


š jí íh á d š íh l t i t íš jí íh á d š íh l t i t í


190


porušujícího právo duševního vlastnictvíporušujícího právo duševního vlastnictví
§§ 5/25/2 z. č. 634/92 Sb., o ochr. spotř.z. č. 634/92 Sb., o ochr. spotř.


Souběh s právem proti nekalé soutěžiSouběh s právem proti nekalé soutěži
Souběh s právy duševního vlastnictvíSouběh s právy duševního vlastnictví
např. s právem známkovým či autorskýmnapř. s právem známkovým či autorským


Nekalé obchodní praktikyNekalé obchodní praktiky::


1.1. klamavéklamavé


i íi í


191


2.2. agresivníagresivní
3.3. jinéjiné


STÁTNÍ DOZOR STÁTNÍ DOZOR 
NAD OCHRANOU NAD OCHRANOU SPOTŘEBITELESPOTŘEBITELE
1.1. ČOIČOI
2.2. SZPISZPI
3.3. KHSKHS
44 SVSSVS


192


4.4. SVSSVS
5.5. Obecní ŽÚObecní ŽÚ
6.6. CÚCÚ


klamání spotřebitele zbožím porušujícímklamání spotřebitele zbožím porušujícím
právo duševního vlastnictvíprávo duševního vlastnictví
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1.1. závazné pokyny k odstranění nedostatkůzávazné pokyny k odstranění nedostatků
2.2. odebrání vzorku za náhraduodebrání vzorku za náhradu
3.3. zajištění zbožízajištění zboží


námitky řediteli CÚ bez odkladunámitky řediteli CÚ bez odkladu


193


yy
4.4. pokuta až 50 mil. Kč:pokuta až 50 mil. Kč:
a.a. povaha protiprávního jednánípovaha protiprávního jednání
b.b. rozsah následků rozsah následků 
5.5. propadnutí či zabrání zboží, jeho zničenípropadnutí či zabrání zboží, jeho zničení


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


KONTROLA SPECIFIKACEKONTROLA SPECIFIKACE


Označení původu nebo zeměpisnéOznačení původu nebo zeměpisné označení označení 
zemědělských výrobků nebo potravin zemědělských výrobků nebo potravin 
dle vyhl. seznamudle vyhl. seznamu
specifikacespecifikace charakteristickýchcharakteristických vlastnostívlastností


194


specifikace specifikace charakteristickýchcharakteristických vlastnostívlastností
a vymezení a vymezení zvláštnostizvláštnosti zeměpisného zeměpisného prostředíprostředí
dle nálezu SZPI v Brně nebo SVS v Prazedle nálezu SZPI v Brně nebo SVS v Praze


Právo každéhoPrávo každého na závazný nález, posudekna závazný nález, posudek
nebo osvědčenínebo osvědčení


pro výkon nebo pro výkon nebo obranu právaobranu práva


CELNÍ OPATŘENÍCELNÍ OPATŘENÍ


Celní opatřeníCelní opatření při dovozu, vývozu a zpětnémpři dovozu, vývozu a zpětném
vývozu zboží porušujícího právo duševníhovývozu zboží porušujícího právo duševního
vlastnictvívlastnictví


z. č. 191/99 Sb.z. č. 191/99 Sb.
R ší í bR ší í b


195


Rušící osobyRušící osoby
1.1. vlastníci právně závadného zbožívlastníci právně závadného zboží
2.2. skladujícískladující
3.3. prodávajícíprodávající
na:na:
a.a. celním území EScelním území ES
b.b. vnitřním trhu CZ vnitřním trhu CZ 


Celní úřadCelní úřad::


1.1. odhalení podezřelého zboží při celnímodhalení podezřelého zboží při celním
dohledudohledu


196


dohledudohledu
2.2. zadrženízadržení
3.3. zničenízničení
4.4. pokutování, propadnutí nebo zabránípokutování, propadnutí nebo zabrání


Žádost o opatřeníŽádost o opatření CÚ na úředním tiskopisu               CÚ na úředním tiskopisu               


CŘ Hradec Králové: CŘ Hradec Králové: rozhodnutí o schválení rozhodnutí o schválení 
žádostižádosti, sdělení provádějícímu CÚ, sdělení provádějícímu CÚ


197


Právo na sdělení CÚ o totožnostiPrávo na sdělení CÚ o totožnosti osob a zbožíosob a zboží
žaloba vlastníka práva na určenížaloba vlastníka práva na určení, , 
zda jde o zboží, jehož výrobou nebozda jde o zboží, jehož výrobou nebo
úpravou bylo porušeno právoúpravou bylo porušeno právo
duševního vlastnictví   (KS)duševního vlastnictví   (KS)


198







34


199


Vyjádření majitele právaVyjádření majitele práva k výzvě CÚk výzvě CÚ
o padělku nebo nedovolené napodobeniněo padělku nebo nedovolené napodobenině
zadrženého zbožízadrženého zboží


200


zadrženého zbožízadrženého zboží
s s doložkou pravdivostidoložkou pravdivosti


Určovací rozsudekUrčovací rozsudek KS s možností pouhého   KS s možností pouhého   
odstranění ochranných známekodstranění ochranných známek®®


Rozhodnutí Rozhodnutí CŘ Hradec Králové oCŘ Hradec Králové o propadnutípropadnutí
nebo zabrání padělkůnebo zabrání padělků


201


nebo zabrání padělkůnebo zabrání padělků
souhlassouhlas majitele práva s využitím padělků majitele práva s využitím padělků 
pro humanitární účely   pro humanitární účely   ☺☺


možný smluvní bezúplatný  převod možný smluvní bezúplatný  převod 
pro humanitární účely: „humanita“pro humanitární účely: „humanita“


Zvlášť celní režimZvlášť celní režim podle a. z.  podle a. z.  


JUDIKATURA:JUDIKATURA:
Padělek zboží CATWOMANPadělek zboží CATWOMAN


Žaloba na určení zboží za padělek Žaloba na určení zboží za padělek 
podle z. č. 191/1999 Sb.  je zvláštním druhem určovacípodle z. č. 191/1999 Sb.  je zvláštním druhem určovací
žaloby u níž není třeba zkoumat a prokazovat naléhavýžaloby u níž není třeba zkoumat a prokazovat naléhavý


202


žaloby, u níž není třeba zkoumat a prokazovat naléhavýžaloby, u níž není třeba zkoumat a prokazovat naléhavý
právní zájem na určení právní zájem na určení –– ten vyplývá již z právníhoten vyplývá již z právního
předpisu.předpisu.


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


203 204
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5. ČÁST5. ČÁST


ŘEŠENÍ SPORŮŘEŠENÍ SPORŮ
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KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍKOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ


KorporaceKorporace =   svazky osob, =   svazky osob, fascesfasces
1.1. dobrovolnédobrovolné, , např. spolky kolektivně spravující např. spolky kolektivně spravující 


majetková práva autorská nebo práva majetková práva autorská nebo práva 
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související, spolky uživatelů děl, kupř. související, spolky uživatelů děl, kupř. 


pořadatelů veřejných hudebních produkcí, aj.pořadatelů veřejných hudebních produkcí, aj.


2.2. nucenénucené, , např. Komora patentových zástupců např. Komora patentových zástupců 


ČR, akademické obce aj. ČR, akademické obce aj. 


1.1. korporace korporace kolektivních správců právkolektivních správců práv


2.2. korporace korporace uživatelůuživatelů statků (profesní sdružení) statků (profesní sdružení) 


1.1. korporace korporace zaměstnancůzaměstnanců (odbory)(odbory)
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např. akademických nebo výzkumných např. akademických nebo výzkumných 
pracovníků tvořících vědecká dílapracovníků tvořících vědecká díla


2.2. korporace korporace zaměstnavatelůzaměstnavatelů


vyrovnání oprávněnýchvyrovnání oprávněných majetkových zájmů majetkových zájmů 
řešení střetuřešení střetu právpráv


Sjednávání licenčních smluv Sjednávání licenčních smluv dle a. z.dle a. z.
1.1. kolektivníchkolektivních
2.2. jednotlivých hromadnýchjednotlivých hromadných


ž úč tíž úč tí tř dk t ltř dk t l d hd h
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s možnou účastí s možnou účastí zprostředkovatele zprostředkovatele ad hocad hoc


svéprávný zletilý svéprávný zletilý nezávislý odborníknezávislý odborník
jmenovaný MKjmenovaný MK


Mediační pravidlaMediační pravidla §§ 102 a. z.102 a. z.


Předložení věci kteroukoli stranouPředložení věci kteroukoli stranou
1.1. stav jednánístav jednání
2.2. vlastní návrh předkladatelevlastní návrh předkladatele
3.3. stanovisko druhé smluvní strany stanovisko druhé smluvní strany 
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ProstředníkProstředník (mediátor), „zprostředkovatel“(mediátor), „zprostředkovatel“
1.1. nápomocen jednání nebonápomocen jednání nebo
2.2. vlastní návrh do 30 dnůvlastní návrh do 30 dnů


námitky do 30 dnůnámitky do 30 dnů
domněnka přijetí návrhudomněnka přijetí návrhu
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Zvláštní zákonné zastoupeníZvláštní zákonné zastoupení při kolektivnímpři kolektivním
vyjednávání                           vyjednávání                           §§ 9/2f knih. z. 257/01 Sb.9/2f knih. z. 257/01 Sb.


NK ČR NK ČR zákonný zástupce veřejných knihovenzákonný zástupce veřejných knihoven
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ý p j ýý p j ý
veřejnoprávní soustavyveřejnoprávní soustavy knihoven při jednání knihoven při jednání 
ve věci úhrady odměn za užití chráněnýchve věci úhrady odměn za užití chráněných
předmětů dle a. z.předmětů dle a. z.


kolektivní správci majetkových kolektivní správci majetkových 
autorských práv autorských práv 


KONCILIACEKONCILIACE


Nejmenší právní význam při řešeníNejmenší právní význam při řešení
sporůsporů
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=  účelem je usnadnění komunikace=  účelem je usnadnění komunikace
mezi spornými stranami pomocí mezi spornými stranami pomocí 
nezávislé třetí stranynezávislé třetí strany


MEDIACE:MEDIACE:
Příklad autorského zákonaPříklad autorského zákona


Účelem usnadnění sjednávání smluvÚčelem usnadnění sjednávání smluv
=    rozumné =    rozumné uspořádáníuspořádání poměrůpoměrů


prostředníci prostředníci 
11 kolektivních licenčních smluv podle a zkolektivních licenčních smluv podle a z
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1.1. kolektivních licenčních smluv podle a. z.kolektivních licenčních smluv podle a. z.
srv. v právu pracovnímsrv. v právu pracovním


2.2. jednotlivých licenčních smluv hromadných podle jednotlivých licenčních smluv hromadných podle 
a. z.a. z.
Zvláštní kontraktaceZvláštní kontraktace přes prostředníkapřes prostředníka
Nezávislí odborníciNezávislí odborníci jmenovaní MKjmenovaní MK
Seznam zprostředkovatelůSeznam zprostředkovatelů


NAROVNÁNÍ A SMÍRNAROVNÁNÍ A SMÍR
Narovnání                                                   Narovnání                                                   §§ 585 o. z.585 o. z.


=  dohoda o nahrazení sporných nebo pochybných =  dohoda o nahrazení sporných nebo pochybných 
práv;práv;
dosavadní závazek dosavadní závazek zanikázaniká a je a je nahrazennahrazen


ě j d ý á kě j d ý á k
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nově sjednaným závazkem  nově sjednaným závazkem  


Soudem asistovaný smír Soudem asistovaný smír znesvářených stranznesvářených stran


1.1. prétorský smír prétorský smír vv předběžném předběžném soudním procesusoudním procesu
smírčím smírčím předpřed zahájením procesu ve věcizahájením procesu ve věci


2.2. smír v průběhusmír v průběhu procesu ve věciprocesu ve věci


smírsmír =  =  soukromoprávnísoukromoprávní smírčí  smírčí  
dohoda schválená pravomocným dohoda schválená pravomocným 
a vykonatelným usnesením soudu      a vykonatelným usnesením soudu      ☺☺
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do 3 let do 3 let návrh na zrušenínávrh na zrušení usneseníusnesení
o schválení smíru pro neplatnosto schválení smíru pro neplatnost
smíru s hmotným právem               smíru s hmotným právem               


ARBITRÁŽARBITRÁŽ


Rozhodčí a mediační středisko WIPO Rozhodčí a mediační středisko WIPO v Ženevě v Ženevě 
součást Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví součást Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví 
WIPOWIPO


Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČRRozhodčí soud při HK ČR a AK ČR v Prazev Praze
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Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR v Prazev Praze
výhradní rozhodčí služba ve sporech týkajících se výhradní rozhodčí služba ve sporech týkajících se 
doménových jmen .eudoménových jmen .eu
nevýhradní rozhodčí služba ve sporech podle UDRP nevýhradní rozhodčí služba ve sporech podle UDRP 
(.com, .net, .org aj.)(.com, .net, .org aj.)
majetkové spory ve věci doménových jmen .cz aj.majetkové spory ve věci doménových jmen .cz aj.


[[Zvláštní rozhodčí soudyZvláštní rozhodčí soudy, , napnapř. burzovníř. burzovní]]


RozhodceRozhodce ad hocad hoc
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Nepsané hmotněprávní nebo procesněprávní Nepsané hmotněprávní nebo procesněprávní 
normynormy


vyloučení státního nebo vyloučení státního nebo 
mezistátního práva svobodnou vůlí stranmezistátního práva svobodnou vůlí stran
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mezistátního práva svobodnou vůlí stranmezistátního práva svobodnou vůlí stran
pouze shoda se státním právempouze shoda se státním právem


„One right answer“„One right answer“ =  =  stejný právní závěrstejný právní závěr::
„platí, nebo ne, dluží, nebo ne“   „platí, nebo ne, dluží, nebo ne“   


Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy 
a občany druhých států  a občany druhých států  (1965(1965)        )        (č. 420/92 Sb.)(č. 420/92 Sb.)
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správce úmluvy správce úmluvy Mezinárodní banka pro obnovu a rozvojMezinárodní banka pro obnovu a rozvoj


Mezinárodní středisko pro řešení sporů Mezinárodní středisko pro řešení sporů 
z investic z investic (ICSID)(ICSID) ve Washingtonuve Washingtonu
člen skupinyčlen skupiny Světové banky (WB)Světové banky (WB)


ZVLÁŠTNÍ ARBITRÁŽ ZVLÁŠTNÍ ARBITRÁŽ 
O DOMÉNOVÁ JMÉNA .euO DOMÉNOVÁ JMÉNA .eu


Zdrojem hmotného a procesního práva Zdrojem hmotného a procesního práva 
nař. 874/04nař. 874/04


Soukromoprávní nároky postiženéhoSoukromoprávní nároky postiženého
1.1. odebracíodebrací
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2.2. převodnípřevodní
3.3. jiné nároky; dle rozhodčí smlouvy, nebo u soudu jiné nároky; dle rozhodčí smlouvy, nebo u soudu 


např. zadostiučiňovací, reparačnínapř. zadostiučiňovací, reparační


Nucené rozhodčí řízeníNucené rozhodčí řízení pro stranypro strany
1.1. správce rejstříku správce rejstříku EURID vzw/asblEURID vzw/asbl v Bruseluv Bruselu
2.2. držitel doménového jména .eudržitel doménového jména .eu


jinéjiné žalobní nároky  žalobní nároky  přímo u soudupřímo u soudu
220


221 222
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223 224


Lhůta k nálezu Lhůta k nálezu do 30 dnůdo 30 dnů


Panelisté Panelisté (odborníci) RS při HK ČR a AK (odborníci) RS při HK ČR a AK 
ČR v Praze bez přezkoumáváníČR v Praze bez přezkoumávání


225


ČR v Praze bez přezkoumáváníČR v Praze bez přezkoumávání
rozhodnutí jinými panelisty nebo panelemrozhodnutí jinými panelisty nebo panelem
(skupinou odborníků)(skupinou odborníků)
srv. též mezistátní Ujednání o pravidlech srv. též mezistátní Ujednání o pravidlech 


a řízení při řešení sporů, a řízení při řešení sporů, (TRIPS)(TRIPS)


226


227 228
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Druhy právních služebDruhy právních služeb::


1.1. rozhodčí (arbitrážní)rozhodčí (arbitrážní)
í číí čí
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2.2. smírčísmírčí
3.3. prostřednická (mediační)prostřednická (mediační)
4.4. konciliační (komunikační)konciliační (komunikační)
5.5. jiná, jiná, např. konzultační, zástupčínapř. konzultační, zástupčí


SPORNÉ PROCESY SPRÁVNÍSPORNÉ PROCESY SPRÁVNÍ


PředPřed ÚPV, MZ, ÚKZÚZÚPV, MZ, ÚKZÚZ
1.1. námitkovénámitkové®® připomínkypřipomínky
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2.2. zrušovacízrušovací, výmazové, odnímací, , výmazové, odnímací, 
zneplatňovacízneplatňovací
s kaucí 2 500 na náklady řízenís kaucí 2 500 na náklady řízení


3.3. nuceně licenčnínuceně licenční
4.4. opravné opravné (rozkladové, odvolací)(rozkladové, odvolací)


5.5. určovacíurčovací rozhodnutí rozhodnutí 
o o výkladuvýkladu zněníznění patentových apod. patentových apod. 
nárokůnároků, zda určité technické řešení , zda určité technické řešení 
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spadá do rozsahu ochranyspadá do rozsahu ochrany


civilní procescivilní proces o žaloběo žalobě
na určení na určení práva práva s prokázáníms prokázáním
naléhavého právního zájmunaléhavého právního zájmu


ZVEŘEJŇOVÁNÍ ROZHODNUTÍZVEŘEJŇOVÁNÍ ROZHODNUTÍ


Věstník ÚPV Věstník ÚPV 
elektronické zveřejňování rozhodnutí zásadní elektronické zveřejňování rozhodnutí zásadní 
povahy (vybraná)povahy (vybraná)


Sbí k h d tíSbí k h d tí NSS ( b á)NSS ( b á)
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Sbírka rozhodnutí Sbírka rozhodnutí NSS (vybraná)NSS (vybraná)
elektronické zveřejňování rozhodnutíelektronické zveřejňování rozhodnutí


Sbírka soudních rozhodnutí Sbírka soudních rozhodnutí 
a stanovisek a stanovisek NS (vybraná)NS (vybraná)
elektronické zveřejňování rozhodnutíelektronické zveřejňování rozhodnutí
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VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST SOUDUVĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST SOUDU
KS v civilních věcechKS v civilních věcech


1.1. práva podle a. z. a na vydání souvisícího bezdůvodného práva podle a. z. a na vydání souvisícího bezdůvodného 
obohacení a na náhradu souvisícího ušlého ziskuobohacení a na náhradu souvisícího ušlého zisku


2.2. ochrana osobnostiochrana osobnosti
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KS v obchodních věcechKS v obchodních věcech


1.1. průmyslová práva a na vydání souvisícího bezdůvodného průmyslová práva a na vydání souvisícího bezdůvodného 
obohacení a na náhradu souvisícího ušlého ziskuobohacení a na náhradu souvisícího ušlého zisku


2.2. nekalá soutěžnekalá soutěž
3.3. ochrana hospodářské soutěžeochrana hospodářské soutěže
4.4. název a dobrá pověst právnické osobynázev a dobrá pověst právnické osoby
5.5. obchodní firmaobchodní firma
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OSOS


1.1. předejití škoděpředejití škodě
22 náhradanáhrada skutečnéskutečné škodyškody
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2.2. náhrada náhrada skutečnéskutečné škody škody 
3.3. vydání bezdůvodného obohacení vydání bezdůvodného obohacení 


obecněobecně
4.4. ochrana práv spotřebitelůochrana práv spotřebitelů


MS v PrazeMS v Praze


1.1. nároky z průmyslového vlastnictvínároky z průmyslového vlastnictví


22 odrůdová právaodrůdová práva
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2.2. odrůdová právaodrůdová práva
3.3. ochranné známky Společenstvíochranné známky Společenství
4.4. (průmyslové) vzory Společenství(průmyslové) vzory Společenství


5.5. Trojčlenné specializované senátyTrojčlenné specializované senáty


MS v Praze ve správním soudnictvíMS v Praze ve správním soudnictví


1.1. rozkladová rozhodnutí předsedy ÚPVrozkladová rozhodnutí předsedy ÚPV


kl d á h d tí i i tkl d á h d tí i i t
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2.2. rozkladová rozhodnutí ministra rozkladová rozhodnutí ministra 
zemědělstvízemědělství


3.3. odvolací rozhodnutí MZodvolací rozhodnutí MZ


SPECIALIZOVANÁ SPECIALIZOVANÁ 
SOUDNÍ ODDĚLENÍSOUDNÍ ODDĚLENÍ


Věcná vnitřní organizace Věcná vnitřní organizace soudů soudů 
dodo specializovaných soudních odděleníspecializovaných soudních oddělení, , 
např. odd. 12 C,např. odd. 12 C, pro jednotlivé senáty či jediné pro jednotlivé senáty či jediné 
soudce ve věcechsoudce ve věcech kupř :kupř :
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soudce ve věcech soudce ve věcech kupř.:kupř.:
1.1. průmyslového vlastnictví a ochrany právprůmyslového vlastnictví a ochrany práv


k odrůdám (MS v Praze)k odrůdám (MS v Praze)
2.2. jiného duševního vlastnictví vč. nekaléjiného duševního vlastnictví vč. nekalé


soutěže (KS)soutěže (KS)
3.3. ochrany osobnosti a mediálních věcí (KS)ochrany osobnosti a mediálních věcí (KS)


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


MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOSTMÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST
1.1. smluvenásmluvená (prorogace)(prorogace)


dohoda stran o místní příslušnosti soudu dohoda stran o místní příslušnosti soudu 
v v obchodníobchodní věci, věci, např. dle sídla žalobcenapř. dle sídla žalobce


2.2. zákonnázákonná
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a.a. zásadně dle místa žalovanéhozásadně dle místa žalovaného
b.b. zahraniční žalovaný dle místa:zahraniční žalovaný dle místa:
i.i. organizační složky v CZorganizační složky v CZ
ii.ii. majetkumajetku v CZ, v CZ, např. dle ochranné známkynapř. dle ochranné známky®®


zapsané pro CZzapsané pro CZ MS v Praze MS v Praze 
ObS pro Prahu 6ObS pro Prahu 6


SOUDNĚ SOUDNĚ 
PROCESNÍ ZASTOUPENÍPROCESNÍ ZASTOUPENÍ


Procesní zástupce strany z plné mociProcesní zástupce strany z plné moci
1.1. obecný zmocněnecobecný zmocněnec (člověk)(člověk)


d kátd kát l íl í lélé ří íří í
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2.2. advokátadvokát s plnou mocí pro s plnou mocí pro celécelé řízenířízení
3.3. patentový zástupcepatentový zástupce ve svém rozsahu ve svém rozsahu 


s plnou mocí s plnou mocí např. i jen pro doručovánínapř. i jen pro doručování
u dovolání jen advokátu dovolání jen advokát


4.4. notářnotář ve svém rozsahu s plnou mocí ve svém rozsahu s plnou mocí 
pro pro celécelé řízenířízení
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5.5. právnická osoba k ochraně právprávnická osoba k ochraně práv
podle podle autorského zákonaautorského zákona, , např. spolky např. spolky 
IFPI ČR, ČPÚIFPI ČR, ČPÚ


243


6.6. odborový spolekodborový spolek svého členasvého člena
např. ve sporu o právo k autorskému např. ve sporu o právo k autorskému 
dílu zaměstnaneckému dílu zaměstnaneckému 


obchodní věciobchodní věci
7.7. [[spolek chránící před diskriminacíspolek chránící před diskriminací]]


244


245 246
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SPRÁVNĚ SPRÁVNĚ 
PROCESNÍ ZASTOUPENÍPROCESNÍ ZASTOUPENÍ


ZmocněnecZmocněnec spr. ř.spr. ř.


např. advokát, patentový zástupce nebo společnost např. advokát, patentový zástupce nebo společnost 
patentových zástupců i s plnou mocí pro neurčitý počet patentových zástupců i s plnou mocí pro neurčitý počet 
ří í ě h řihláš k ů l éh l t i t íří í ě h řihláš k ů l éh l t i t í
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řízení ve věcech přihlášek průmyslového vlastnictví, řízení ve věcech přihlášek průmyslového vlastnictví, 
uloženou u ÚPV    uloženou u ÚPV    ověřený podpis zmocniteleověřený podpis zmocnitele


Povinné zastoupení zahraničních osobPovinné zastoupení zahraničních osob
ve správním řízení před ÚPVve správním řízení před ÚPV


1.1. advokátemadvokátem
2.2. patentovým zástupcem nebo společností patentových patentovým zástupcem nebo společností patentových 


zástupcůzástupců
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PATENTOVÍ ZÁSTUPCIPATENTOVÍ ZÁSTUPCI


Podnikatelé v odborných službáchPodnikatelé v odborných službách
1.1. patentový zástupce a asistent,patentový zástupce a asistent,


též ve sdružení s jinýmitéž ve sdružení s jinými
2.2. zahraniční patentový zástupce z EHPzahraniční patentový zástupce z EHP
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2.2. zahraniční patentový zástupce z EHPzahraniční patentový zástupce z EHP
a.a. usazený v CZusazený v CZ
b.b. hostující v CZhostující v CZ
3.3. obchodní společnost, družstvoobchodní společnost, družstvo


nebo zahraniční právnická osoba patentových nebo zahraniční právnická osoba patentových 
zástupcůzástupců


Komora patentových zástupcůKomora patentových zástupců ČR v Brně ČR v Brně 


Zákonná povinnost mlčenlivostiZákonná povinnost mlčenlivosti


Profesní předpisyProfesní předpisy KPZ ČRKPZ ČR
např pravidla profesní etiky nebo soutěženapř pravidla profesní etiky nebo soutěže
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např. pravidla profesní etiky nebo soutěže např. pravidla profesní etiky nebo soutěže 


Disciplinární proviněníDisciplinární provinění
veřejnoprávní disciplinárníveřejnoprávní disciplinární odpovědnostodpovědnost
disciplinární opatřenídisciplinární opatření
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EXEKUCEEXEKUCE
Postižení majetkových právPostižení majetkových práv z duševního z duševního 
vlastnictvívlastnictví


1.1. absolutní převoditelnáabsolutní převoditelná majetková právamajetková práva
relati ní post pitelnérelati ní post pitelné licence a podlicencelicence a podlicence
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2.2. relativní postupitelnérelativní postupitelné licence a podlicencelicence a podlicence


nepřevoditelná osobnostní právanepřevoditelná osobnostní práva


nepřevoditelná absolutní majetková práva nepřevoditelná absolutní majetková práva 
autorská a výkonných umělců        autorská a výkonných umělců        







43


Dvojí způsob civilní exekuceDvojí způsob civilní exekuce
1.1. soud, soud, o. s. ř.o. s. ř.


2.2. soudní exekutor z pověření soudu, soudní exekutor z pověření soudu, exek. ř.exek. ř.
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a.a. sepis práv z průmyslového vlastnictví  sepis práv z průmyslového vlastnictví  
zákaz nakládánízákaz nakládání


b.b. výkon práv soudním exekutoremvýkon práv soudním exekutorem
c.c. zpeněžení práv soudním exekutoremzpeněžení práv soudním exekutorem
d.d. vyrozumění ÚPV   vyrozumění ÚPV   zápis převoduzápis převodu


Exekuční titul Exekuční titul např.:např.:
notářský nebo exekutorský zápis, notářský nebo exekutorský zápis, 
např. o licenční smlouvě,např. o licenční smlouvě, se svolenímse svolením
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např. o licenční smlouvě,např. o licenční smlouvě, se svolenímse svolením
dlužníka k vykonatelnosti závazkudlužníka k vykonatelnosti závazku


Exekutorská komoraExekutorská komora ČR ČR 


Omezení exekučního postiženíOmezení exekučního postižení dlužníkových  dlužníkových  
pohledávekpohledávek
na na odměnuodměnu autora, výkonného umělce,      autora, výkonného umělce,      
původce předmětů průmyslového vlastnictvípůvodce předmětů průmyslového vlastnictví
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jen  2/3jen  2/3
jen  3/5, májen  3/5, má--li věřitel přednostníli věřitel přednostní
pohledávku za dlužníkempohledávku za dlužníkem


Kolektivní správce právKolektivní správce práv s právy a závazkys právy a závazky
dlužníka povinnéhodlužníka povinného


ÚPADEKÚPADEK
Součásti majetkové podstaty dlužníkaSoučásti majetkové podstaty dlužníka


1.1. absolutní převoditelnáabsolutní převoditelná majetková právamajetková práva
např. vlastnické právo k ochranné známcenapř. vlastnické právo k ochranné známce
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2.2. relativní postupitelnérelativní postupitelné licence a podlicencelicence a podlicence
např. licence k cizí ochranné známcenapř. licence k cizí ochranné známce


nepřevoditelná osobnostní právanepřevoditelná osobnostní práva
nepřevoditelná absolutní majetková právanepřevoditelná absolutní majetková práva
autorská a výkonných umělců        autorská a výkonných umělců        


NÁHRADA NÁKLADŮNÁHRADA NÁKLADŮ


1.1. Náklady neprocesní Náklady neprocesní (před nebo mimo)(před nebo mimo)
=  =  příslušenství soukromého právapříslušenství soukromého práva


na plnění (pohledávky)       na plnění (pohledávky)       §§ 121/3 o. z.121/3 o. z.
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p (p y)p (p y) §§


i.i. úroky z prodleníúroky z prodlení
např. u prodlení se zaplacením např. u prodlení se zaplacením 
peněžitého zadostiučinění od právní peněžitého zadostiučinění od právní 
moci rozhodnutí moci rozhodnutí 


ii.ii. náklady spojené s uplatněním pohledávkynáklady spojené s uplatněním pohledávky
=  účelné: =  účelné: 


např. vlastní náklady a náklady právnínapř. vlastní náklady a náklady právní
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aj. odborné služby vč. nákladů na právní aj. odborné služby vč. nákladů na právní 
posouzení zpochybněné pohledávky posouzení zpochybněné pohledávky 
(posouzení vymahatelnosti),(posouzení vymahatelnosti),
náklady na zjištění výše peněžitého nároku, náklady na zjištění výše peněžitého nároku, 
náklady  určovacího řízení před ÚPVnáklady  určovacího řízení před ÚPV
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2.2. Náklady civilně procesníNáklady civilně procesní


Procesní pravidla náhrady nákladů Procesní pravidla náhrady nákladů 
řízenířízení o s řo s ř
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řízení                                            řízení                                            o. s. ř.o. s. ř.


Procesní zásada úspěšnostiProcesní zásada úspěšnosti
Náhrada nákladů právního zastoupeníNáhrada nákladů právního zastoupení


paušální náhrada  paušální náhrada  náhrada podlenáhrada podle
adv. tarifuadv. tarifu


ADVOKÁTNÍ TARIFADVOKÁTNÍ TARIF
1.1. Smluvní odměnaSmluvní odměna, , např. klientem přijatý návrh např. klientem přijatý návrh 


soukromoprávního sazebníku advokáta, soukromoprávního sazebníku advokáta, a to:a to:
a.a. časováčasová
b.b. podílem na věci či na výsledku věcipodílem na věci či na výsledku věci


260


c.c. kombinovanákombinovaná
podpůrně:podpůrně:
2.2. Veřejnoprávní tarifní odměna                      Veřejnoprávní tarifní odměna                      


= státem regulovaná cena právní služby= státem regulovaná cena právní služby
z. č. 85/96 Sb., o adv., adv. tar. č. 177/96 Sb.z. č. 85/96 Sb., o adv., adv. tar. č. 177/96 Sb.


VEŘEJNOPRÁVNÍVEŘEJNOPRÁVNÍ
TARIFNÍ HODNOTA TARIFNÍ HODNOTA 


Věc průmyslového aj. duševního Věc průmyslového aj. duševního 
vlastnictvívlastnictví


a.a. s návrhem na náhradu s návrhem na náhradu nemajetkové nemajetkové 
újmyújmy
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újmyújmy
50 000 Kč = odměna 3 100 Kč/úkon50 000 Kč = odměna 3 100 Kč/úkon


a.a. bez tohoto návrhubez tohoto návrhu
25 000 Kč = odměna 2 100 Kč/úkon25 000 Kč = odměna 2 100 Kč/úkon


právo advokáta zvýšit až 3x, snížit na půlprávo advokáta zvýšit až 3x, snížit na půl


Věc vydání bezdůvodného obohaceníVěc vydání bezdůvodného obohacení


tarifní hodnota dle sazby podle tarifní hodnota dle sazby podle výševýše
peněžitéhopeněžitého plněníplnění
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peněžitého peněžitého plněníplnění


NÁHRADA NÁKLADŮ PRÁVNÍHO NÁHRADA NÁKLADŮ PRÁVNÍHO 
ZASTOUPENÍ V CIVILNÍ VĚCIZASTOUPENÍ V CIVILNÍ VĚCI


1.1. Paušální náhrada nákladůPaušální náhrada nákladů


věc průmyslového aj. duševního  věc průmyslového aj. duševního  


vlastnictví paušální sazbou 25 000vlastnictví paušální sazbou 25 000
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vlastnictví paušální sazbou                   25 000vlastnictví paušální sazbou                   25 000
bez náhrady nemajetkové újmy            15 000bez náhrady nemajetkové újmy            15 000
věc kondikčního práva dle sazebníkuvěc kondikčního práva dle sazebníku


vyhl. č. 484/00 Sb.vyhl. č. 484/00 Sb.


2.2. Náhrada nákladů dle adv. tar. Náhrada nákladů dle adv. tar. 
podle okolností případu, podle okolností případu, např. zjevný nepoměrnapř. zjevný nepoměr


VEŘEJNÁ ŽALOBAVEŘEJNÁ ŽALOBA


Zvláštní žalobní legitimace NSZ Zvláštní žalobní legitimace NSZ 
k ochraně veřejného zájmuk ochraně veřejného zájmu
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j jj j
proti rozhodnutí správního orgánuproti rozhodnutí správního orgánu
např. ÚPVnapř. ÚPV


§§ 66/2 s. ř. s.66/2 s. ř. s.
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KONKURENČNÍ DOHODA 
 
 


(1) Zaměstnanec se zavazuje zdržet se po dobu 


jednoho roku po skončení pracovního poměru výkonu 


výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti 


zaměstnavatele nebo by měla vůči němu soutěžní povahu 


(zákaz konkurence); zejména se zavazuje zdržet této 


činnosti: ______________________________________ 


 


(2) Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout mu za to 


přiměřené peněžité vyrovnání ve výši průměrného 


měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku, které je 


splatné takto: (…). 


 


(3) Zaměstnanec se zavazuje předem písemně sdělit 


zaměstnavateli úmysl zahájit činnost, která by mohla být 


zakázanou konkurencí. 


 


(4) Zaměstnanec se zavazuje zaplatit zaměstnavateli 


smluvní pokutu ve výši (…), jestliže svůj závazek podle 


odstavce 1 nebo 3 poruší. 


Ivo Telec: Konkurenční dohoda 








 
 
 
 
 


Test dovoleného uplatnění výjimek  
a omezení práva autorského,  


práv souvisejících s právem autorským 
nebo práva k databázím 


 
 
 


 
 
 
 
 
 


       ©  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


verze 1.1 







Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského,  
práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím 


 


Prohlášení shody 


 


Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem 


autorským nebo práva k databázím odpovídá právním požadavkům, které na dovolené 


uplatnění zmíněných výjimek či omezení práva kladou právní normy vyplývající z: 


 


a)       čl. 9 odst. 2 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886,  


            ve znění pařížské revize z 24. července 1971, vyhl. pod č. 133/1980 Sb., ve znění  


            vyhl. pod č. 19/1985 Sb.1 


b)       čl. 13 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, přílohy 1C  


           k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace, vyhl. pod č. 191/1995 Sb.2 


c)        čl. 10 Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, vyhl. pod  


           č. 33/2002 Sb. m. s.3 


d)        čl. 249 (býv. čl. 189) Smlouvy o založení Evropského společenství, vyhl. pod č.  


           44/2004 Sb. m. s., jakož i z právních aktů z ní odvozených; zejména z čl. 5  


           odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května            


           2001 o harmonizaci určitých aspektů práva autorského a práv s ním souvisejících  


           v informační společnosti (Úř. věst. č. L 167, 22. 6. 2001, s. 10).4 


e) § 29 odst. 1 a § 74, 78, 82, 86 a 94 odst. 1 českého zákona č. 121/2000 Sb., 


           o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých  


           zákonů (autorského zákona), ve znění zákonů č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb.,  
                                                 
1 Čl. 9 odst. 2 této mezinárodní smlouvy zní ve vyhlášeném českém překladu takto: „Zákonodárstvím států Unie 
se vyhrazuje možnost dovolit rozmnožování těchto děl“ (rozuměno literárních a uměleckých děl chráněných 
touto smlouvou, pozn. aut.) „v určitých zvláštních případech, pokud takové rozmnožení nenarušuje normální 
využívání díla a nezpůsobuje neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům autora.“  
2 Čl. 13 této mezinárodní smlouvy zní ve vyhlášeném českém překladu takto: „Členové omezí omezení a výjimky 
z výlučných práv na určité zvláštní případy, které nejsou v rozporu s normálním využíváním díla a neodůvodněně 
nepoškozují oprávněné zájmy majitele práva.“ 
3 Čl. 10 této mezinárodní smlouvy zní ve vyhlášením českém překladu takto: „(1) Smluvní strany mohou ve svém 
vnitrostátním zákonodárství stanovit omezení nebo výjimky z práv přiznaných autorům literárních a uměleckých 
děl podle této Smlouvy v určitých zvláštních případech, které nejsou v rozporu s obvyklým využíváním díla a 
nezpůsobují neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům autora. (2) Smluvní strany zúží při uplatňování 
Bernské úmluvy všechna omezení nebo výjimky z práv v ní stanovených na jednotlivé zvláštní případy, které 
nejsou v rozporu s obvyklým využíváním díla a nezpůsobují neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům 
autora.“ 
4 Čl. 5 odst. 5 této směrnice zní ve vyhlášeném českém překladu takto: „Výjimky a omezení stanovené 
v odstavcích 1, 2, 3 a 4 mohou být použity pouze ve zvláštních případech, které nejsou v rozporu s běžným 
způsobem užití díla nebo jiného předmětu ochrany a nejsou jimi nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositele 
práv.“ 
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  č. 186/2006 Sb. a č. 216/2006 Sb.5 


 
Test dovoleného uplatnění výjimek nebo omezení práva autorského, práv souvisejících s právem 


autorským a práva k databázím dále zásadně odpovídá právní argumentaci obsažené 


v odůvodnění následujících aktů, a to v: 


 


a) zprávě skupiny odborníků Orgánu pro provádění dohody Světové obchodní organizace 


v řízení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými 


ze dne 15. 6. 2000, čj.:  WT/DS160/R, ve věci United States – Section 110(5) of the 


US Copyright Act, přijaté Orgánem pro provádění dohody dne 27. 7. 2000 pod čj.: 


WT/DS160/8, IP/D/16/Add.1. 


b) rozsudku Soudního dvora Evropských společenství v Lucemburku ze dne 7. 12. 2006, sp. 


zn. C-306/05, ve věci SGAE v. Rafael Hoteles SA. 


  


Položená právní otázka 


 


Pomocí testu má být zodpovězena následující právní otázka dovoleného uplatnění 


výjimek a omezení  ____________ : 


                                                 
5 § 29 odst. 1 tohoto zákona, ve znění přijatém zákonem č. 216/2006 Sb. s účinností ode dne 22. 5. 2006, zní 
takto: „Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v tomto 
zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou 
nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.“ 


 Citované ustanovení autorského zákona platí obdobně pro výkonného umělce a jeho výkon (§ 74 cit. 
zák.), pro výrobce zvukového záznamu a jeho záznam (§ 78 cit. zák.), pro výrobce zvukově obrazového 
záznamu a jeho záznam (§ 82 cit. zák.), pro vysílatele a jeho vysílání (§ 86 cit. zák.), jakož platí přiměřeně pro 
pořizovatele databáze (§ 94 odst. 1 cit. zák.).  


Právní norma, která je citovaným ustanovením vyjádřena, obsahuje příkaz jen omezeného použití části 
autorského zákona. Ta část autorského zákona, která upravuje výjimky a omezení práv, je sice platná a účinná, 
avšak použitelná je jen omezeně, resp. vymezeně v duchu § 29 odst. 1, vyjádřeného tímto nebo srovnatelným 
testem. 


Původní znění § 29 odst. 1 aut. zák., účinné v době od 1. 12. 2000 do 22. 5. 2006, znělo takto: „Omezení 
práva autorského jsou dovolena jen ve zvláštních případech stanovených v tomto zákoně; nesmějí být vykládána 
způsobem, který by narušoval běžný výkon práv autorských a který by byl neospravedlnitelně na újmu 
oprávněným zájmům autora.“ Toto původní ustanovení platilo obdobně pro nositele práv souvisejících s právem 
autorským a přiměřeně pro pořizovatele databáze; viz výše.  


Rozšiřujícím výkladem podle podobnosti a zachování sledovaného účelu lze učinit právní závěr o tom, že 
„zvláštními případy“ podle § 29 odst. 1 aut. zák. se rozumí nejen tyto případy stanovené v „tomto zákoně“, tzn. 
v autorském zákonu, nýbrž i tyto případy stanovené v zákoně vůbec, tzn. v jakémkoli zákonu. Tento právní závěr 
je slučitelný s právem mezinárodním i právem Evropských společenství, jež zúžení jen na autorský zákon či na 
jiný jediný zákon neznají. Nutno však uvážit vzájemný poměr obecného a zvláštního, předchozího a pozdějšího, 
pokud by se jednalo o vícero konkrétních zákonů, které by tak stanovily, a to nejen navzájem, ale i v poměru 
k autorskému zákonu. 
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_____________________________________________________________________.     


      Tato otázka mi byla položena zadavatelem, jímž je: 


_____________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________.      


 


 


Předložené podklady 


 


      Při posuzování zadané právní otázky jsem vycházel z následujících podkladů: 


_____________________________________________________________________ 


Podklady mi byly předloženy ___________________________________________  


      Za svá jsem vzal skutková tvrzení, obsažená ve shora uvedených podkladech, o jejichž 


věrohodnosti jsem neměl pochyb, a bez nichž by nebylo lze učinit závěr o právní otázce.


  


 


Hlediska 


 


Východiskem dosažení právního závěru mi byly následující skutečnosti (hlediska): 


a)      skutkové okolnosti a jejich vzetí za své 


b)      odborné posouzení skutečností, k nímž je třeba 


c)      právní posouzení.  


 


 


Použité mezinárodní smlouvy a právní předpisy 


 


      K zodpovězení zadané právní otázky jsem použil  následující  mezinárodní smlouvy  


a právní předpisy: 


 


a)         český zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem  


          autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákonů č.    


          81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 216/2006 Sb., přičemž  


          jmenovitě jsem použil toto ustanovení: 
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_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


           b)        jakož i další právní prameny obsažené výše. 


 


 


Použité metody 


 


      K zodpovězení právní otázky jsem použil, krom obecně uznávaných nebo právně 


přikázaných metod výkladu mezinárodních smluv nebo právních předpisů, následující 


metody, vedoucí ke zjištění dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva, a to: 


a) metodu uznání skutkových tvrzení  


b) metodu popisnou, roztřiďovací a srovnávací 


c) logické metody odvození a rozboru 


d) metodu hodnocení přiměřenosti 


e) metodu hodnocení oprávněnosti zájmů. 


 


 
 


1.   Část údajová 


 


1. 1     Označení případu 


 


1.2      Právní povaha a druh chráněného statku 


1.3      Název statku 


1.4      Autorství nebo spoluautorství (dílo pravojmenné, pseudonymní, anonymní; 
          dílo jednoho autora nebo dílo spoluautorů) či jiné původcovství  
          nebo spolupůvodcovství  
 
1.4      Popis statku (všeobecný popis, část díla, včetně názvu a jmen postav, 
           jednotlivá vývojová fáze, stav dokončení) 
 
1.5      Rozsah, účel, význam statku aj. 


1.6      Dílo souborné a popis jeho prvků  


1.7      Dílo původní nebo odvozené (překlad, úprava, hudební úprava nebo jiné  
           tvůrčí zpracování původního díla) 
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1.8      Statek zaměstnanecký nebo za něj považovaný 


1.9      Dílo kolektivní 


1.10     Dílo školní 


1.11     Dílo audiovizuální nebo audiovizuálně užité 


1.12     Dílo na objednávku nebo soutěžní 


1.14     Druh objektivně vnímatelné podoby vyjádření statku (např. elektronická aj.)  
           a trvalost nebo dočasnost vyjádření 
 
1.15     Popis věci (nosiče), jíž, v níž nebo na níž je statek vnímatelně vyjádřen 
 
1.16     Doba vzniku  
 
1.17     Stav zveřejnění  
 
1.18     Stát původu  
 
1.19     Stav zápisu statku v rejstříku předmětů ochrany, vedeném příslušným  
           kolektivním správcem majetkových práv  
 
1.20     Doba trvání majetkových práv   
 
1.21     Jiné k popisu statku  
 


1.22      Údaje o autorovi nebo spoluautorech či o jiném původci 
            nebo spolupůvodcích  
 
1.23      Stav zápisu autorství nebo spoluautorství, jiného původcovství  
            nebo spolupůvodcovství v rejstříku předmětů ochrany, vedeném 
            příslušným kolektivním správcem majetkových práv  
 
1.24      Jiné k autorovi nebo spoluautorům či k jinému původci  
            nebo spolupůvodcům 
 
1.25      Údaje o zaměstnavateli u statku zaměstnaneckého nebo o osobě  
            považované za zaměstnavatele u statku považovaného za statek  
            zaměstnanecký 
 
1.26     Údaje o objednateli nebo vyhlašovateli soutěže u díla na objednávku  
            nebo soutěžního 
 
1.27      Údaje o vykonavateli majetkových práv a o právním důvodu tohoto výkonu 
 
1.28      Údaje o postupnících licencí, o nabyvatelích oprávnění z licence nebo 
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            podlicence nebo o postupnících práva výkonu majetkových práv 
            autorských k dílu či výkonu zaměstnaneckému nebo za něj považovanému  
            a o jejich oprávněních 
 
1.29     Popis předmětného užití cizího chráněného statku (popis skutkového děje) 
 
1.30     Druh práva z duševního vlastnictví, jehož výkon může být užitím  
            chráněného statku omezen (dotčená hodnota) 
 
1.31     Druh práva, svobody nebo všeobecně sdíleného dobra, které je vykonáváno  
           nebo požíváno užitím cizího chráněného statku (uplatněná kolidující  
           hodnota)6 
 
1.32     Údaje o uživateli cizího chráněného statku (vykonavateli svého práva 
           nebo svobody či o poživateli všeobecně sdíleného dobra) 
 
 
 


2. Část znaková 7 
 


2.1 Popis výjimečného určitého zvláštního případu omezeného užití cizího 
             chráněného statku (např. druh díla a technologická povaha jeho užití, úzký 
             rozsah způsobu užití kvantitativní a kvalitativní, okruh osob, jímž výjimka  
             svědčí) 
 
2.1.1 Podřazení předmětného užití cizího chráněného statku zvláštnímu případu 


stanovenému v autorském, popř. jiném zákonu s odkazem na příslušné 
zákonné ustanovení, podle něhož by bylo lze uplatnit výjimku a omezení 
práva z duševního vlastnictví 


 
2.1.2     Závěr k bodům 2.1 a 2.1.1 
 
2.2 Posouzení bezrozpornosti, nebo rozpornosti předmětného užití cizího  
             chráněného statku (skutku) ve srovnání s běžným (tj. užším než úplným) 
             způsobem jeho užití  
 
             a)   popis běžného způsobu užití chráněného statku [tj. zásadně takového  
                   užití, u něhož může vlastník práva oprávněně očekávat získání  
                   odměny (výnos ze svého majetku)]  
 
             b)   posouzení, zda předmětné užití chráněného statku, vyňaté z volní  
                   dispozice vlastníka práva duševního vlastnictví, vstupuje  
                   do hospodářské soutěže s tím, jak vlastník práva duševního vlastnictví  
                   běžně a rozumně zhodnocuje svá majetková práva ke svému statku 


                                                 
6 Srov. též Test poměrnosti cíle a prostředku a jeho možné použití. 
7 Tzv. Třístupňový test (The Three-step test). 
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             c)   posouzení hospodářského dopadu uplatnění omezení a výjimky 
                   na každé jednotlivé majetkové právo k užití chráněného statku,  
                   a to spolu s celkovým posouzením dopadu na běžný výkon všech 
                   majetkových práv (tj. bez ohledu na event. zhojení nepřiměřenosti  
                   omezení běžného výkonu jednoho práva poukazem na možný přínos  
                   z jiných majetkových práv ke stejnému statku) 
 
   d)   posouzení hospodářského dopadu uplatnění omezení a výjimky  
                    v poměru ke všem osobám, v jejichž prospěch omezení a výjimka  
                    svědčí (tj. bez ohledu na prospěch jednotlivého konkrétního uživatele) 
 
2.2.1     Závěr k bodu 2.2 
 
2.3 Posouzení nepřiměřeného dotčení oprávněných zájmů vlastníka práva  
             z duševního vlastnictví předmětným užitím jeho chráněného statku cizí  
             osobou 
            a)    popis dotčených zájmů včetně jejich druhu 
                    
            b)   posouzení oprávněnosti dotčených zájmů vlastníka práva z duševního  
                   vlastnictví [ospravedlnitelnost (legitimita) zájmů z hlediska  
                   legitimního cíle sledovaného ochranou duševního vlastnictví] 
 
            c)    posouzení míry dotčení zájmů (míry újmy) vlastníka práva z duševního  
                   vlastnictví z hlediska její přiměřenosti, nebo nepřiměřenosti  
                   (např. potencionální nebo skutečné nepřiměřené omezení příjmů  
                   z majetkových práv či jejich ztráta) 
 
2.3.1    Závěr k bodu 2.3 
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3.    Závěr (právní názor) 


 


Na základě shora podaného metodického posouzení právní věci vyslovuji následující 


právní názor, jímž odpovídám na položenou právní otázku:  


 


Výše popsané užití uvedeného předmětu práva __________________ 


 je /není 


 uplatněním dovolené výjimky a dovoleného omezení tohoto práva, 


 


a to na základě §  __________ v souvislosti s §  ______________ českého  zákona  č. 


121/2000 Sb.,  o  právu  autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 


zákonů (autorského zákona), ve znění zákonů č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 186/2006 


Sb. a č. 216/2006 Sb. 


 


  


Upozornění  


 


Výše obsažený závěr je podán podle českého zákona  č. 121/2000 Sb., o právu  


autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského 


zákona), ve znění zákonů č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 216/2006 


Sb. 


Účelem tohoto testu nebylo zodpovídat právní otázku slučitelnosti citovaného 


zákona nebo jeho části s jiným zákonem, mezinárodní smlouvou či s právem Evropských 


společenství. 
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D o l o ž k a   


 


Prohlašuji na svou odbornou a stavovskou čest, že k výše uvedenému právnímu 


názoru jsem dospěl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávislé na jiných 


osobách, pouze na základě výše uvedených podkladů, hledisek, metod a právních norem 


vyplývajících z citovaných pramenů. 


Shora podaný závěr vyjadřuje právní názor posuzovatele, který je argumentačně 


podložen, jak je výše uvedeno. 


      Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem 


autorským nebo práva k databázím,  obsahující  odborné  posouzení shora popsaných 


skutečností, a to formou odborného vyjádření, jakož i právní názor z něho vyplývající, je 


předložen bez rozporů. 


      Tento test obsahuje deset číslovaných a v jednu listinu spojených stran bez příloh.


        


       Posuzovatel:  


 


 


 


 


V ________ dne _______                                   _______________________________              
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6.6. Vznik a trvání práva, obsah právaVznik a trvání práva, obsah práva
7.7. Zákonné licenceZákonné licence
8.8. Obchody Obchody 
9.9. Souběhy právní ochranySouběhy právní ochrany
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1. ČÁST1. ČÁST


VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ
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ÚČELÚČEL
Podpořit a chránit hospodářské Podpořit a chránit hospodářské 
investice investice do do systémů systémů ukládání ukládání 
a zpracování informací na trhu služeba zpracování informací na trhu služeb


zmaření nebo zneužití zejm.zmaření nebo zneužití zejm.
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zmaření nebo zneužití zejm.zmaření nebo zneužití zejm.
v digitálním prostředí v digitálním prostředí 
telekomunikačních sítítelekomunikačních sítí


InvesticeInvestice
=  podstatný vklad do obsahu DTB=  podstatný vklad do obsahu DTB


zhodnocenízhodnocení investice   investice   ☺☺
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ÚČEL V EUÚČEL V EU


Nebránit volnému pohybuNebránit volnému pohybu zboží zboží 
nebo databázových služeb nebo databázových služeb 
a služeb ona služeb on--line v rámci EUline v rámci EU
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sladěnísladění práva duševního vlastnictví práva duševního vlastnictví 
směrnicsměrnicíí


Z DĚJINZ DĚJIN
SvětSvět
[[19941994]] [[Dohoda o obchodních aspektech práv Dohoda o obchodních aspektech práv 


k duševnímu vlastnictvík duševnímu vlastnictví]]
1996   1996   příprava Úmluvy o duševním vlastnictvípříprava Úmluvy o duševním vlastnictví


ve vztahu k databázímve vztahu k databázím
[[19961996]] [[Smlouva WIPO o právu autorskémSmlouva WIPO o právu autorském]]


14


ESES
1996     1996     směrnice o právní ochraněsměrnice o právní ochraně databázídatabází


ČeskoslovenskoČeskoslovensko
[[19901990]] [[Dohoda o obchodních vztazích mezi vládou Dohoda o obchodních vztazích mezi vládou 


Čs. fed. rep. a vládou USAČs. fed. rep. a vládou USA]]


ČeskoČesko
2000     2000     autorský zákonautorský zákon


SOUBOR ÚDAJŮ:SOUBOR ÚDAJŮ:
SEBRANÉ A ZAŘAZENÉ PRVKYSEBRANÉ A ZAŘAZENÉ PRVKY


Jednotlivé prvky Jednotlivé prvky (údaje, data),(údaje, data),
na sobě nezávislé:na sobě nezávislé:


1.1. autorská dílaautorská díla, , např. fotografickánapř. fotografická
22 osobní údajeosobní údaje např jméno a adresanapř jméno a adresa
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2.2. osobní údajeosobní údaje, , např. jméno a adresanapř. jméno a adresa
3.3. jiné prvkyjiné prvky, , např. jiné předměty práv např. jiné předměty práv 


duševního vlastnictví, předměty práva duševního vlastnictví, předměty práva 
osobnostního, oděvy, sbírkové předměty osobnostního, oděvy, sbírkové předměty 


nebo úřední prvky, např. předpisy, judikáty, nebo úřední prvky, např. předpisy, judikáty, 
veřejné listiny aj.veřejné listiny aj.


ZÁSADYZÁSADY


1.1. ochrana ochrana databázovostidatabázovosti (databaseness)(databaseness)
== ochrana DTB jako takovéochrana DTB jako takové


ochrana ochrana jednotlivýchjednotlivých sebraných sebraných prvkůprvků
např. osobních údajůnapř. osobních údajů
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p jp j
2.2. ochrana ochrana hospodářské investicehospodářské investice (vkladu)(vkladu)
3.3. neformálnostneformálnost vznikuvzniku právapráva
4.4. neformálnost trváníneformálnost trvání ochranyochrany
5.5. dočasnostdočasnost ochranyochrany
6.6. nevyloučení souběhunevyloučení souběhu ochrany ochrany 


např. s právem proti nekalé soutěži, s právem např. s právem proti nekalé soutěži, s právem 
autorským, právem obchodního tajemstvíautorským, právem obchodního tajemství


INVESTICEINVESTICE


Právní doktrína, mezinárodní smlouvy, Právní doktrína, mezinárodní smlouvy, 
judikaturajudikatura


doktrinárně:doktrinárně:
= alespoň potencionální= alespoň potencionální majetková hodnotamajetková hodnota
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=  alespoň potencionální =  alespoň potencionální majetková hodnotamajetková hodnota, , 
která má přímý nebo nepřímý která má přímý nebo nepřímý hospodářskýhospodářský
přínospřínos s s nadějínadějí na na budoucí výnosybudoucí výnosy,,
a to a to bez ohledubez ohledu na její na její právní povahuprávní povahu
a na to, zda je a na to, zda je způsobilým předmětemzpůsobilým předmětem
soukromoprávního obratusoukromoprávního obratu


MEZINÁRODNĚPRÁVNÍMEZINÁRODNĚPRÁVNÍ
OCHRANA INVESTICOCHRANA INVESTIC


Dvoustranné mezistátní smlouvy o ochraně investicDvoustranné mezistátní smlouvy o ochraně investic
např. Dohoda mezi USA a ČSFR a vzájemné podpoře např. Dohoda mezi USA a ČSFR a vzájemné podpoře 
a ochraně investic  a ochraně investic  (1991)(1991) (č. 187/93 Sb.) (č. 187/93 Sb.) 
vč. vč. duševního vlastnictvíduševního vlastnictví


18


Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy 
a občany druhých států  a občany druhých států  (1965)                  (1965)                  (č. 420/92 Sb.)(č. 420/92 Sb.)


správce úmluvy správce úmluvy Mezinárodní banka pro obnovu a rozvojMezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investicMezinárodní středisko pro řešení sporů z investic


MFMF: český správní úřad pro ochranu zahraničních  : český správní úřad pro ochranu zahraničních  
investicinvestic
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ZDROJE PRÁVNÍCH NOREMZDROJE PRÁVNÍCH NOREM
KomunitárníKomunitární


1.1. Smlouva o založení Evropského společenstvíSmlouva o založení Evropského společenství
(č. 44/04 Sb. m. s.)(č. 44/04 Sb. m. s.)


2.2. směrnice EP a Rady 96/9/ES z 11. 3. 1996 směrnice EP a Rady 96/9/ES z 11. 3. 1996 
á í h ě d t bá íá í h ě d t bá í ÚÚ
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o právní ochraně databází o právní ochraně databází (Úř. věst. č. L 077. 27. 3. 1996, s. 20)(Úř. věst. č. L 077. 27. 3. 1996, s. 20)


České vnitrostátníČeské vnitrostátní
1.1. čl.čl. 11/111/1--4 LZPS4 LZPS
2.2. z. č. 121/00 Sb., o právu autorském, o právech z. č. 121/00 Sb., o právu autorském, o právech 


souvisejících s právem autorským a o změně souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon)některých zákonů (autorský zákon)


VĚCNÁ PŮSOBNOST               VĚCNÁ PŮSOBNOST               
ZÁKONA ZÁKONA 


ČeskéČeské DTBDTB
pořizovatel bydlištěm nebo sídlem v Českupořizovatel bydlištěm nebo sídlem v Česku


Zahraniční Zahraniční (cizí) DTB na území Česka dle:(cizí) DTB na území Česka dle:
11 zaručené vzájemnostizaručené vzájemnosti podpůrně dlepodpůrně dle
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1.1. zaručené vzájemnostizaručené vzájemnosti, podpůrně dle, podpůrně dle
2.2. prvního zveřejněníprvního zveřejnění cizí DTB v Českucizí DTB v Česku


ochrana zahraniční investice dle dvoustranných ochrana zahraniční investice dle dvoustranných 
mezinárodních smluv o ochraně investicmezinárodních smluv o ochraně investic
ochrana práva pokojně užívat majetek dle čl. 1 ochrana práva pokojně užívat majetek dle čl. 1 
Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských 
práv a základních svobodpráv a základních svobod (1952)  (1952)  (č. 209/92 Sb.)(č. 209/92 Sb.)


DVOJÍ SOUKROMÉ PRÁVO DVOJÍ SOUKROMÉ PRÁVO 
K DATABÁZÍM V EUK DATABÁZÍM V EU


1.1. Zvláštní právoZvláštní právo
databázovédatabázové


éé


2.2. Autorské právoAutorské právo
databázové ©databázové ©


čáčá
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povahově povahově samostatnésamostatné
ochranné právoochranné právo


§§ 88 88 -- 94 a. z.94 a. z.
dále přiměřeně taxativně dále přiměřeně taxativně 


ust. práva autorského pro ust. práva autorského pro 
pořizovatelepořizovatele


nedílná nedílná součástsoučást práva práva 
autorského autorského 
k databázovému k databázovému 
autorskému díluautorskému dílu


§§ 2/2, 5 a. z.2/2, 5 a. z.
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1.1. ochranaochrana obsahuobsahu DTB zvláštním DTB zvláštním právem právem 
databázovýmdatabázovým sui generissui generis


2.2. ochranaochrana strukturystruktury jedinečně nebo původně jedinečně nebo původně 
vytvořeného databázového vytvořeného databázového souborného dílasouborného díla
co do:co do:
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i.i. způsobu výběruzpůsobu výběru prvkůprvků
ii.ii. uspořádání obsahuuspořádání obsahu výtvoruvýtvoru
právem autorskýmprávem autorským


pouhépouhé spojení dělspojení děl


3.3. ochranaochrana jednotlivýchjednotlivých prvkůprvků zařazenýchzařazených
do DTB, do DTB, např. např. právem osobnostním, právemprávem osobnostním, právem
autorským aj.autorským aj. 24
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2. ČÁST2. ČÁST


PODMĚT A PŘEDMĚTPODMĚT A PŘEDMĚT


25


PODMĚTPODMĚT
PořizovatelPořizovatel databáze  =  původní vlastník databáze  =  původní vlastník 
DTBDTB


1.1. člověk člověk 
2.2. právnická osoba, právnická osoba, 
kterákterá
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kterákterá
i.i. na svou na svou odpovědnost odpovědnost (o své vůli, iniciativě (o své vůli, iniciativě 


a na své nebezpečí)a na své nebezpečí) pořídila DTBpořídila DTB
ii.ii. k jejímuž k jejímuž podnětupodnětu, , např. na objednávku i tzv. např. na objednávku i tzv. 


na klíč,na klíč, tak zhotovil jiný, tak zhotovil jiný, viz hospodářský viz hospodářský 
investorinvestor


srv. též filmový producent    srv. též filmový producent    


KDO NENÍ KDO NENÍ 
PŮVODNÍM VLASTNÍKEM?PŮVODNÍM VLASTNÍKEM?


subdodavatelsubdodavatel


odvozený vlastníkodvozený vlastník DTBDTB viz právníviz právní
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odvozený vlastníkodvozený vlastník DTBDTB, , viz právníviz právní
nástupce, např. kupec, dědic nástupce, např. kupec, dědic 


odvozený licencionářodvozený licencionář


PŘEDMĚTPŘEDMĚT
Účelová legální definiceÚčelová legální definice §§ 88/1 a. z.88/1 a. z.


=  =  souborsoubor (funkčně) (funkčně) nezávislýchnezávislých (samostatných)(samostatných)
1.1. autorských dělautorských děl, , např. fotografických, slovesnýchnapř. fotografických, slovesných
2.2. jiných prvkůjiných prvků, , např. osobních, inventárních např. osobních, inventárních 
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či  archivních údajů, oděvů, starožitnostíči  archivních údajů, oděvů, starožitností
4.4. systematickysystematicky (logicky, věcně), (logicky, věcně), 


např. abecedně, vzestupně nebo sestupně,např. abecedně, vzestupně nebo sestupně,
nebo nebo metodickymetodicky (cíleně) uspořádaných (cíleně) uspořádaných 
a a jednotlivějednotlivě přístupnýchpřístupných


i.i. elektronicky, elektronicky, např. v telekomunikační sítinapř. v telekomunikační síti
ii.ii. jinými prostředky, jinými prostředky, např. listinně, věcně,např. listinně, věcně,
bez ohledu na formu vyjádřeníbez ohledu na formu vyjádření


a bez ohledua bez ohledu
na na veřejnoprávníveřejnoprávní nebo nebo jinéjiné
soukromoprávní režimysoukromoprávní režimy, , např. ochranynapř. ochrany
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p yp y,, p yp y
osobnosti, osobních údajů, archivnictví,osobnosti, osobních údajů, archivnictví,
sbírek muzejní povahy, veřejných rejstříků sbírek muzejní povahy, veřejných rejstříků 
a sbírek jejich listin, Sbírky zákonů, Sbírkya sbírek jejich listin, Sbírky zákonů, Sbírky
rozhodnutí a stanovisek aj.rozhodnutí a stanovisek aj.


LEGÁLNÍ POJMOVÉ ZNAKYLEGÁLNÍ POJMOVÉ ZNAKY
1.1. nehmotný nehmotný výsledek investiční činnosti výsledek investiční činnosti (vkladu)(vkladu)


2.2. výsledek výsledek investiceinvestice do pořízení, ověření nebo do pořízení, ověření nebo 
předvedení předvedení uspořádanéhouspořádaného obsahuobsahu bez ohledubez ohledu


na druh metody nebo vyhledávacího systémuna druh metody nebo vyhledávacího systému


30


na druh metody nebo vyhledávacího systémuna druh metody nebo vyhledávacího systému


3.3. kvalitativní nebo kvantitativní kvalitativní nebo kvantitativní podstatnostpodstatnost
investice (financí, času, práce, energie)investice (financí, času, práce, energie)


4.4. nezávislostnezávislost uspořádaných uspořádaných prvkůprvků (oddělitelnost (oddělitelnost 
bez dotčení obsahu) a jejich bez dotčení obsahu) a jejich jednotlivá jednotlivá 
přístupnost přístupnost v systémuv systému
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zvláštní soukromé právo k databázizvláštní soukromé právo k databázi
1.1. kvalitativně, kvalitativně, viz vyčíslitelné prostředkyviz vyčíslitelné prostředky
2.2. kvantitativně, kvantitativně, viz duševní úsilíviz duševní úsilí
podstatná podstatná investice (vklad) doinvestice (vklad) do


31


i.i. pořízenípořízení, , tzn.tzn. do vyhledání již existujících prvků, jejich do vyhledání již existujících prvků, jejich 
shromáždění a uspořádání shromáždění a uspořádání 


ii.ii. ověřeníověření, , např. do aktualizace, prověření správnosti např. do aktualizace, prověření správnosti 
nebo spolehlivosti údajůnebo spolehlivosti údajů


iii.iii. předvedenípředvedení, , např. zkušebního,např. zkušebního,


obsahuobsahu DTB bez ohledu na právo autorské  DTB bez ohledu na právo autorské  


PODSTATNÁ INVESTICEPODSTATNÁ INVESTICE
Substantial investmentSubstantial investment
do pořízení, ověření nebo předvedení do pořízení, ověření nebo předvedení 
obsahu DTB obsahu DTB jako takovéjako takové
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investice do investice do jednotlivéhojednotlivého zařazeného prvku  zařazeného prvku  
např. do vytvoření jednotlivé fotografie např. do vytvoření jednotlivé fotografie 
nebo napsání slovníkového hesla, do získání nebo napsání slovníkového hesla, do získání 
adresy, sebrání výzkumných údajů, koupě  adresy, sebrání výzkumných údajů, koupě  
obrazu nebo do výměny sbírkového předmětuobrazu nebo do výměny sbírkového předmětu


Podstatnost Podstatnost investice (vkladu)investice (vkladu)


značný vkladznačný vklad
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podstatný vklad   podstatný vklad   


vklad vklad de minimisde minimis


PŘÍKLAD 1: PŘÍKLAD 1: 
SEZNAM ZÁKAZNÍKŮSEZNAM ZÁKAZNÍKŮ


Elektronický Elektronický souborsoubor údajů o zákaznících,údajů o zákaznících,
abecedně abecedně uspořádanýuspořádaný dle druhů koupeného dle druhů koupeného 
zboží, zboží, 
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s s přístupempřístupem ke každému ke každému jednotlivémujednotlivému údaji, údaji, 
vzniklý vzniklý podstatnou investicípodstatnou investicí obchodníka obchodníka 
do pořízení seznamu, spočívající ve zhotovenído pořízení seznamu, spočívající ve zhotovení
a zprovoznění informačního systému třetí a zprovoznění informačního systému třetí 
osobou na jeho objednávku. osobou na jeho objednávku. 


PŘÍKLAD 2: DOKUMENTACE PŘÍKLAD 2: DOKUMENTACE 
NOVÉHO ZPŮSOBU LÉČBY  NOVÉHO ZPŮSOBU LÉČBY  ©©
Původní vědeckýPůvodní vědecký listinný a elektronický listinný a elektronický souborsoubor
vědecky popsaných vědecky popsaných 
a a uspořádanýchuspořádaných výsledků víceleté výzkumné výsledků víceleté výzkumné 
činnosti s cílem vyřešit grantový projekt novéhočinnosti s cílem vyřešit grantový projekt nového
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činnosti s cílem vyřešit grantový projekt nového činnosti s cílem vyřešit grantový projekt nového 
způsobu léčby viru způsobu léčby viru HH66PN,PN,
spolufinancovaný z veřejných prostředků spolufinancovaný z veřejných prostředků 
na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,
s s přístupempřístupem ke každému ke každému jednotlivémujednotlivému údaji,údaji,
vzniklý vzniklý podstatnou investicípodstatnou investicí do jehodo jeho pořízení pořízení 
a průběžného a průběžného ověřováníověřování příjemcem podpory.příjemcem podpory.


PŘÍKLAD 3: PŘÍKLAD 3: 
SBÍRKA POEZIE  SBÍRKA POEZIE  ©©


Jedinečný Jedinečný souborsoubor literárníchliterárních děl děl s názvem s názvem 
„Vítr v dolině,“„Vítr v dolině,“
vytvořenývytvořený uspořadatelovýmuspořadatelovým literárnímliterárním
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vytvořenývytvořený uspořadatelovým uspořadatelovým literárnímliterárním
výběremvýběrem a a uspořádánímuspořádáním drobných drobných básníbásní
různých českých básníků různých českých básníků 
s s přístupempřístupem ke každé z básní ke každé z básní jednotlivějednotlivě,,
vzniklý vzniklý podstatnoupodstatnou investicíinvesticí nakladatele nakladatele 
do do pořízenípořízení sbírky a určený k prodeji sbírky a určený k prodeji 
v knižní podobě ve vazbě v imitaci kůže.v knižní podobě ve vazbě v imitaci kůže.
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PŘÍKLAD 4:PŘÍKLAD 4:
BIBLE  BIBLE  


Autorskoprávně volný jedinečný Autorskoprávně volný jedinečný souborsoubor
autorskoprávně volných autorskoprávně volných literárních dělliterárních děl různých různých 
autorů, autorů, 
vytvořený vybráním a uspořádáním anonymními vytvořený vybráním a uspořádáním anonymními 


38


spoluuspořadateli, spoluuspořadateli, 
s kvalitativně a kvantitativně s kvalitativně a kvantitativně podstatným vkladempodstatným vkladem
pořizovatelepořizovatele,,
mající obecný i náboženský význam a určenýmající obecný i náboženský význam a určený
k poučení o životě,k poučení o životě,
veřejnosti veřejnosti zpřístupňovanýzpřístupňovaný zejména knižně, zejména knižně, 
elektronicky nebo přednesem, cele i po částech, elektronicky nebo přednesem, cele i po částech, 


s s přístupempřístupem ke každému ke každému jednotlivémujednotlivému
zařazenému dílu,zařazenému dílu,
a to v překladech anonymních nebo známých a to v překladech anonymních nebo známých 
překladatelů které jsou autorskoprávně volnýmipřekladatelů které jsou autorskoprávně volnými
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překladatelů, které jsou autorskoprávně volnými  překladatelů, které jsou autorskoprávně volnými  
literárními díly, literárními díly, 
anebo literárními díly, k nímž trvají majetková anebo literárními díly, k nímž trvají majetková 
autorská práva překladatelů, avšakautorská práva překladatelů, avšak
zvláštním právem pořizovatele databáze nechráněnýzvláštním právem pořizovatele databáze nechráněný
soubor soubor z důvodu zhotovení dříve než před rokem z důvodu zhotovení dříve než před rokem 
1995.    1995.    
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DRUHY DATABÁZÍDRUHY DATABÁZÍ
TvůrčíTvůrčí (autorské) (autorské) 


=  =  vždyvždy předmětpředmět
právapráva
databá o éhodatabá o ého


Běžné Běžné 


=  předmět =  předmět pouzepouze
právapráva
d t bá éhd t bá éh


41


databázovéhodatabázového


=   předmět =   předmět právapráva
autorskéhoautorského
=  =  autorské díloautorské dílo


souborné © souborné © 


databázovéhodatabázového


1.1. uměleckéumělecké vč. literárníchvč. literárních
např. výstavy, antologie,např. výstavy, antologie,
sebrané spisy, koláže,sebrané spisy, koláže,
slovníky, katalogy,slovníky, katalogy,
encyklopedie encyklopedie 
vč. tezaurůvč. tezaurů


42


vč. tezaurů  vč. tezaurů  
a rejstříkových a rejstříkových 
systémů aj.systémů aj.


2.2. vědeckévědecké
např. sebrané např. sebrané 
a uspořádanéa uspořádané
sociologické údajesociologické údaje
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ElektronickéElektronické, , např. elektronická  např. elektronická  
kartotéka pacientůkartotéka pacientů


zákaz rozmnožování i pro osobnízákaz rozmnožování i pro osobní


43


zákaz rozmnožování i pro osobnízákaz rozmnožování i pro osobní
potřebupotřebu, , srv. též u počítačových srv. též u počítačových 
programůprogramů


ListinnéListinné aj. hmotné, aj. hmotné, např. lístkovnicenapř. lístkovnice


SoukromoprávníSoukromoprávní
např. rejstřík předmětů ochrany, k nímž kolektivnínapř. rejstřík předmětů ochrany, k nímž kolektivní
správce spravuje práva, seznam členů spolku apod.správce spravuje práva, seznam členů spolku apod.


veřejně přístupné   veřejně přístupné   nepřístupnénepřístupné


44


Veřejnoprávní Veřejnoprávní (úřední)(úřední)
např. matrika a její knihy narození, manželství a úmrtí,např. matrika a její knihy narození, manželství a úmrtí,
obchodní rejstřík a jeho sbírka listin, seznam advokátů,obchodní rejstřík a jeho sbírka listin, seznam advokátů,
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, SbírkaSbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Sbírka
zákonů aj.zákonů aj.
veřejně přístupné   veřejně přístupné   za určitých předpokladů,za určitých předpokladů, např. např. 


při prokázání právního zájmu při prokázání právního zájmu 


45 46


47 48
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UMĚLECKÉ NEBO VĚDECKÉ    UMĚLECKÉ NEBO VĚDECKÉ    
DATABÁZE ©DATABÁZE ©


Výtvor  Výtvor  (autorské (autorské dílo soubornédílo souborné))


1.1. jedinečnýjedinečný
2.2. pouze původnípouze původní (vlastní duševní výtvor (vlastní duševní výtvor 


49


p pp p ( ý( ý
autora), autora), srv. též u počítačových programů srv. též u počítačových programů 
a fotografiía fotografií


NapřNapř. telefonní seznam. telefonní seznam „Zlaté stránky“  „Zlaté stránky“  ©©


Uspořadatel Uspořadatel (editor)(editor) autorem souborného dílaautorem souborného díla


©©
Zaměstnanecké ©Zaměstnanecké ©


skutečné  skutečné  
Objednávkové ©Objednávkové ©


smyšlené (fiktivní)smyšlené (fiktivní)
zaměstnaneckézaměstnanecké


50


„něco se zákonem    „něco se zákonem    
považuje za něco,  považuje za něco,  
čím ve skutečnosti čím ve skutečnosti 
není“  není“  zákonná zákonná 
smyšlenkasmyšlenka (fikce)(fikce)


VEŘEJNOPRÁVNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ 
ZÁKLADNÍ REGISTRYZÁKLADNÍ REGISTRY


Majetek Majetek ČR:ČR:
základní registry základní registry 
a informační systém základních registrůa informační systém základních registrů


51


Správce základního registruSprávce základního registru
vykonavatelemvykonavatelem zvláštního práva pořizovatelezvláštního práva pořizovatele
DTBDTB


z. č. 111/09 Sb., o zákl. registr.z. č. 111/09 Sb., o zákl. registr.


☺☺


52


☺☺


ÚPRAVA OBSAHU ÚPRAVA OBSAHU 
Podstatný vklad do obsahuPodstatný vklad do obsahu


1.1. kvalitativní, kvalitativní, např. odbornostní, personálnínapř. odbornostní, personální
2.2. kvantitativní (množstevní), kvantitativní (množstevní), např. časový, např. časový, 


finanční, vklad duševní energiefinanční, vklad duševní energie
úú b h DTBb h DTB


53


=   =   úpravaúprava obsahu DTB:obsahu DTB:
i.i. doplněnídoplnění
ii.ii. zkrácení aj. úpravazkrácení aj. úprava


nový běhnový běh trvání trvání 1515 leté zákonné leté zákonné ochranné ochranné 
doby doby k taktok takto zhodnocené vyplynuvší zhodnocené vyplynuvší DTBDTB
např. k nové verzi 2.3 elektronické kartotékynapř. k nové verzi 2.3 elektronické kartotéky


Z JUDIKATURYZ JUDIKATURY


SD ES SD ES v Lucemburku ve 4 věcech (2004)v Lucemburku ve 4 věcech (2004)
((pramen cit. v závěrupramen cit. v závěru))


Vklad spojený s pořízením obsahu databáze je nutnoVklad spojený s pořízením obsahu databáze je nutno


54


Vklad spojený s pořízením obsahu databáze je nutno Vklad spojený s pořízením obsahu databáze je nutno 
chápat jako označení prostředků vynaložených chápat jako označení prostředků vynaložených 
na vyhledání existujících prvků a jejich shromáždění na vyhledání existujících prvků a jejich shromáždění 
v databázi. Nezahrnuje prostředky použité na vytvořenív databázi. Nezahrnuje prostředky použité na vytvoření
prvků tvořících obsah databáze.prvků tvořících obsah databáze.
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Pokud pořizovatel sám zpřístupní obsah databáze Pokud pořizovatel sám zpřístupní obsah databáze 
veřejnosti, zvláštní právo ochrany databází mu nedovoluje veřejnosti, zvláštní právo ochrany databází mu nedovoluje 
bránit třetím osobám ve vyhledávání jednotlivých údajůbránit třetím osobám ve vyhledávání jednotlivých údajů


55


bránit třetím osobám ve vyhledávání jednotlivých údajů.bránit třetím osobám ve vyhledávání jednotlivých údajů.
Tato okolnost však nemá vliv na právo pořizovatele Tato okolnost však nemá vliv na právo pořizovatele 
zakázat vytěžování nebo zužitkování celé databáze zakázat vytěžování nebo zužitkování celé databáze 
nebo podstatné části jejího obsahu.nebo podstatné části jejího obsahu.


56


3. ČÁST3. ČÁST


SUBJEKTIVNÍ DATABÁZOVÉ PRÁVOSUBJEKTIVNÍ DATABÁZOVÉ PRÁVO


57


POVAHA PRÁVAPOVAHA PRÁVA


Zvláštní právo pořizovatele Zvláštní právo pořizovatele DTB,  DTB,  sui generissui generis
právo autorské a práva souvisejícíprávo autorské a práva související


58


Absolutní nehmotné majetkové soukromé Absolutní nehmotné majetkové soukromé 
právoprávo
ex legeex lege a a erga omneserga omnes


nene osobní právoosobní právo


OchrannéOchranné právo právo dočasné   dočasné   


DisponibilníDisponibilní (zcizitelné) vč. děditelnosti(zcizitelné) vč. děditelnosti


právo autorské k uměleckým nebo vědeckýmprávo autorské k uměleckým nebo vědeckým
DTBDTB
( t ký dílů b ý )( t ký dílů b ý )


59


(autorským dílům souborným)(autorským dílům souborným)


Investiční Investiční (hospodářské)(hospodářské) právoprávo duševního duševního 
vlastnictvívlastnictví


tvůrčí právatvůrčí práva duševního vlastnictvíduševního vlastnictví
např. právo autorskénapř. právo autorské nebo vnebo výýkonnkonnýýchch umělcůumělců


VZNIK PRÁVAVZNIK PRÁVA


Neformální vznik právaNeformální vznik práva


právotvorná skutečnost  =  právotvorná skutečnost  =  pořízenípořízení DTBDTB
d t t i ti íd t t i ti í


60


podstatnou investicípodstatnou investicí
s s právnímprávním důsledkemdůsledkem
vzniku zvláštního subjektivního práva vzniku zvláštního subjektivního práva 
k DTB k DTB 
a civilního statusu pořizovatele DTBa civilního statusu pořizovatele DTB
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TRVÁNÍ PRÁVA TRVÁNÍ PRÁVA 
Trvání po dobu určitou 15 letTrvání po dobu určitou 15 let od od 


1.1. pořízení (vzniku) DTBpořízení (vzniku) DTB
2.2. zpřístupnění obsahu DTB v době 15 let zpřístupnění obsahu DTB v době 15 let 


d ří íd ří í


61


od pořízení,od pořízení,


a to  se vždy a to  se vždy novým běhemnovým během trvání trvání 
ochranné doby po ochranné doby po každém podstatnémkaždém podstatném
vkladuvkladu do DTB pro vyplynuvší DTBdo DTB pro vyplynuvší DTB


OBSAH OBSAH 
DATABÁZOVÉHO PRÁVADATABÁZOVÉHO PRÁVA


1.1. majetkové právo vytěžovat obsahmajetkové právo vytěžovat obsah DTBDTB


=  =  právo přepisu obsahuprávo přepisu obsahu DTB na jiný DTB na jiný 
podkladpodklad např z pevného disku počítačenapř z pevného disku počítače


62


podklad, podklad, např. z pevného disku počítače např. z pevného disku počítače 
na disk CDna disk CD--ROMROM


2.2. majetkové právo zužitkovat obsahmajetkové právo zužitkovat obsah DTB DTB 


zpřístupněním veřejnosti zpřístupněním veřejnosti taxativnětaxativně:                 :                 


i.i. rozšiřovánímrozšiřováním rozmnoženin DTBrozmnoženin DTB


ii.ii. pronájmempronájmem DTBDTB


iiiiii spojením onspojením on--lineline aj způsobem přenosuaj způsobem přenosu


63


iii.iii. spojením onspojením on lineline aj. způsobem přenosu aj. způsobem přenosu 
obsahu DTBobsahu DTB


VÝKON PRÁVAVÝKON PRÁVA


Zákaz výkonuZákaz výkonu zvláštního práva k DTB zvláštního práva k DTB 
i práva autorského k DTBi práva autorského k DTB


dobrým mravůmdobrým mravům


64


oprávněným zájmůmoprávněným zájmům jiných          jiných          §§ 3/2 o. z.3/2 o. z.


Zákaz zneužitíZákaz zneužití dominantního postavenídominantního postavení
pořizovatele DTB nebo uspořadatele umělecképořizovatele DTB nebo uspořadatele umělecké
nebo vědecké DTB  nebo vědecké DTB  


§§ 11 z. č. 143/01 Sb., o ochr. hos. sout.11 z. č. 143/01 Sb., o ochr. hos. sout.


DOVOLENÉ OMEZENÍ PRÁVADOVOLENÉ OMEZENÍ PRÁVA
Opakované Opakované aa systematické vytěžovánísystematické vytěžování
nebo nebo zužitkování nepodstatných částízužitkování nepodstatných částí DTBDTB
JinéJiné jednání,jednání,


a to:a to:


65


a to:a to:
1.1. běžnéběžné
2.2. přiměřenépřiměřené
3.3. bez újmybez újmy oprávněným, osobním  oprávněným, osobním  


nebo majetkovým, resp. obchodním aj.nebo majetkovým, resp. obchodním aj.
hospodářským, hospodářským, zájmůmzájmům pořizovatele pořizovatele 


DRUHYDRUHY
DATABÁZOVÝCH LICENCÍDATABÁZOVÝCH LICENCÍ


Smluvní Smluvní úplatné, nebo bezúplatnéúplatné, nebo bezúplatné


66


ZákonnéZákonné bezúplatnébezúplatné


ne nucenéne nucené licencelicence
srv. právo patentovésrv. právo patentové
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BEZÚPLATNÉ BEZÚPLATNÉ 
ZÁKONNÉ LICENCEZÁKONNÉ LICENCE


Zákonem dovolená omezení právaZákonem dovolená omezení práva
Předmětem Předmětem pořizovatelem jižpořizovatelem již zpřístupněná zpřístupněná DTBDTB
Dovoleno Dovoleno oprávněnému uživateli oprávněnému uživateli 


Účelové druhyÚčelové druhy


67


Účelové druhyÚčelové druhy
1.1. pro osobní potřebu pro osobní potřebu oprávněného uživateleoprávněného uživatele
2.2. vědecká nebo vědecká nebo (názorně)(názorně) vyučovací vyučovací s uvedením s uvedením 


pramenepramene a v rozsahu odůvodněném a v rozsahu odůvodněném účelemúčelem
3.3. omezená úředníomezená úřední: : 
i.i. veřejná bezpečnostveřejná bezpečnost
ii.ii. řízení soudní nebo správnířízení soudní nebo správní


4.4. K vytěžováníK vytěžování nebo nebo zužitkovánízužitkování
oprávněnýmoprávněným uživatelem  uživatelem  ☺☺
kvalitativně (zanedbatelně významné) kvalitativně (zanedbatelně významné) 
nebonebo


68


nebo nebo 
kvantitativně (dle rozsahu části k rozsahukvantitativně (dle rozsahu části k rozsahu
celku)celku)
nepodstatnénepodstatné části části obsahuobsahu
zpřístupněnézpřístupněné DTBDTB
bez ohledu na účel užití, a to:                bez ohledu na účel užití, a to:                


a.a. běžněběžně a a přiměřeněpřiměřeně
systematicky či opakovaněsystematicky či opakovaně


b.b. bez újmybez újmy oprávněným zájmům oprávněným zájmům 


69


pořizovatelepořizovatele
c.c. bez újmy autorovibez újmy autorovi nebo nebo vlastníku právvlastníku práv


souvisejícíchsouvisejících k obsaženým autorských k obsaženým autorských 
dílům aj.  dílům aj.  


zákonné licence dovolené autorskýmzákonné licence dovolené autorským
zákonem o právu autorskémzákonem o právu autorském


70


Třístupňový testTřístupňový test (three(three--stepstep--test)test) §§ 94 a 29/1 a. z.94 a 29/1 a. z.


1.1. zvláštní zákonný případ omezení zvláštní zákonný případ omezení 
majetkovéhomajetkového práva databázového i autorského,práva databázového i autorského,
nejdenejde--li o užitíli o užití


71


nejdenejde li o užitíli o užití
2.2. narušující běžný způsob užitínarušující běžný způsob užití práv práv 


databázových nebo autorskýchdatabázových nebo autorských
3.3. nepřiměřeně se dotýkajícínepřiměřeně se dotýkající oprávněnýchoprávněných


osobních (morálních) nebo majetkových osobních (morálních) nebo majetkových zájmůzájmů
pořizovatele nebo autora pořizovatele nebo autora 


DATABÁZOVÉ OBCHODYDATABÁZOVÉ OBCHODY


LicenčníLicenční


Převodní Převodní 


72


ZástavníZástavní


Leasingové aj.Leasingové aj.
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OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ  OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ  


Souběh práva databázovéhoSouběh práva databázového s s právem právem 
obchodního tajemstvíobchodního tajemství


73


DTB nebo její jednotlivé prvky DTB nebo její jednotlivé prvky 
obsahemobsahem obchodního tajemstvíobchodního tajemství


NEKALOSOUTĚŽNÍ OCHRANANEKALOSOUTĚŽNÍ OCHRANA


Zásah do práva databázového v soutěžní Zásah do práva databázového v soutěžní 
situacisituaci
v v jednočinném souběhujednočinném souběhu (uno acto)(uno acto)


74


se soukromoprávním se soukromoprávním deliktem nekalé deliktem nekalé 
soutěžesoutěže


Neoprávněná soutěžní výhodaNeoprávněná soutěžní výhoda
zneužití cizí investicezneužití cizí investice


neoprávněně nižší nákladyneoprávněně nižší náklady


75
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Rozsudky SD ESRozsudky SD ES v Lucemburkuv Lucemburku
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Účel 


 


Účelem Testu pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla1 je 


v konkrétním právní věci přezkoumatelně použit a vyložit legislativně-právní pojem „dílo 


literární, jiné umělecké nebo vědecké“, jeho objektivizované zákonné pojmové znaky, a 


rozptýlit možné pochyby nebo sporné otázky právní či umělecké nebo vědecké povahy 


s tím spojené, které mají význam pro soudcovské nebo úřednické rozhodnutí, a tak 


vyloučit nebo omezit možnou hrozbu svévole. 


 


 


Prohlášení o východiscích  


 


Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla, rozuměno a dále též 


použito autorského díla,2 odpovídá autorskoprávním požadavkům (autorskoprávním 


pojmovým znakům), které obecně na právní status autorského díla nebo zvlášť na právní 


status některého autorského díla kladou právní normy vyplývající z: 


 


a)       Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886, ve znění   


            pařížské revize z 24. července 1971, vyhl. pod č. 133/1980 Sb., ve znění vyhl.   


            pod č. 19/1985 Sb. 


b)       Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, přílohy 1C k Dohodě 


                                                 
1 Původní verze testu pod názvem Dotazník pojmových znaků autorských děl byla zveřejněna Masarykovou 
univerzitou v Brně roku 2005 v síti elektronických komunikací na adrese http://skas.law.muni.cz/. Starší 
verze vyšly vícekrát tiskem, prvně v Poctě Tomsovi; viz Štenglová, I.  (ed.): Pocta Miloši Tomsovi k 80. 
narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk 2006, s. 392 – 398; dále časopisecky viz Průmyslové vlastnictví, 17, 2007, 
č. 3/4, s. 56 – 61, Právní rádce, 15, 2007, č. 5, s. 67 –  69; též viz Malacka, M. (ed.): Sborník příspěvků 
z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. Olomouc: Univerzita Palackého 2008, sv. I, s. 45 
– 51; taktéž viz Telec, I. – Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář. Praha: Verlag C. H. Beck 2007, s. 909 – 
912. Přehled práva duševního vlastnictví. Česká právní ochrana Brno: Jan Šabata – Doplněk 2006, díl 2, s. 
94 – 100. Další verze vyšla sborníkově. In: Anonymus (ed.): Autorská práva v architektuře. Sborník 
přednášek z mezinárodního sympózia 3. dubna 2009 v Brně. Praha: Česká komora architektů 2009, s.  32 
– 39. 
V širším kontextu tohoto dotazníkového testu je odkazováno na dílo Telec, I. – Tůma, P.: Autorský zákon. 
Op. cit., s. 7 – 82. 
2 Názvosloví kolísá na mezinárodní a vnitrostátní české úrovni. Výraz „díla literární, jiná umělecká nebo 
vědecká“, jež používá i český autorský zákon č. 121/2000 Sb., se jeví přesný. Zastřešující pojem „autorské 
dílo“ je rovněž tak znám českému autorskému zákonu a je vědecky přijatelný. 



http://skas.law.muni.cz/
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            o zřízení Světové obchodní organizace, vyhl. pod č. 191/1995 Sb. 


c)        Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, vyhl. pod č.  


            33/2002 Sb. m. s. 


d)        Smlouvy o založení Evropského společenství, vyhl. pod č. 44/2004 Sb. m. s. , 


            jakož i z právních aktů z ní odvozených 


e)         českého zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem  


            autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona),3 ve znění zákonů č.    


            81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 216/2006 Sb., v úplném  


            znění vyhl. pod č. 398/2006 Sb., ve znění zákona č. 168/2008 Sb., č.  


            41/2009 Sb. a č. 227/2009 Sb. 


 


Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla  zásadně odpovídá 


právní argumentaci obsažené v odůvodněních následujících právních rozhodnutí: 


a)     rozsudku Nejvyššího soudu v Brně ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007,            


           uveřejněného v Právních rozhledech, 2007, č. 21, s. 795 – 7994 


b)     rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 12. 1. 2007, sp. zn.    


           O-61119, (ochranná známka ve znění „Grishko“), s. 8 – 9.5 


 


 


Položená autorskoprávní otázka  


 


Pomocí testu má být zodpovězena následující autorskoprávní otázka statusu díla 


(právní kvalifikace): 


_____________________________________________________________________.     


      Tato otázka mi byla položena zadavatelem, jímž je: 


                                                 
3 Podle předchozího českého autorského zákona č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, viz Telec, I.: 
Obecný dotazník k posouzení pojmových znaků děl podle autorského zákona. Bulletin advokacie, 1997, č. 
5, s. 33 – 36. V širším autorském kontextu k tomu srov. Telec, I.: Autorský zákon. Komentář. Praha: Verlag 
C. H. Beck 1997, s. 7 – 65; jedná se o komentář k českému, původně československému, autorskému 
zákonu platnému v letech 1965 až 2000. 
4 Rozsudek je též obsažen v databází rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně, která je dálkově veřejně 
přístupná v síti elektronických komunikací na adrese http://www.nsoud.cz/. 
5 Rozhodnutí je obsaženo v databázi správních a soudních rozhodnutí, spravované Úřadem průmyslového 
vlastnictví, která je dálkově veřejně přístupna v síti elektronických komunikací na adrese 
http://www.upv.cz/. 
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_____________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________.      


 


Předložené podklady  


 


      Při posuzování zadané autorskoprávní otázky jsem vycházel z následujících podkladů: 


_____________________________________________________________________ 


Podklady mi byly předloženy ___________________________________________  


      Za svá jsem vzal skutková tvrzení, obsažená ve shora uvedených podkladech, o jejichž 


věrohodnosti jsem neměl pochyb, a bez nichž by nebylo lze učinit závěr o právní otázce.


  


 


Hlediska 


 


Východiskem dosažení autorskoprávního závěru mi byly následující skutečnosti 


(hlediska): 


a) skutkové okolnosti a jejich vzetí za své 


b) odborné, mimoprávní, posouzení pochybných nebo sporných otázek umělecké 


nebo vědecké povahy 


c) odborné, právní, posouzení právní otázky (právní kvalifikace).  


 


 


Použité metody  


 


      K zodpovězení autorskoprávní otázky jsem použil, krom obecně uznávaných nebo 


právně přikázaných metod výkladu mezinárodních smluv nebo právních předpisů, 


následující metody, vedoucí ke zjištění pojmových znaků autorského díla vyplývajících 


z právního řádu, a to: 


a) metodu uznání (vzetí na vědomí) skutkových tvrzení  


b) metodu popisnou a roztřiďovací 


c) logické metody odvození a rozboru včetně umělecko estetického rozboru 
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d) intuitivní metodu uměleckého vnímání nebo vědoslovnou metodu hermeneutické 


metodologie vědy, má-li jít o poznání vědecké6 


e) metodu průměrného vnímatele nebo průměrného vědce 


f) metodu celkového hodnocení 


g) jinou metodu, a to _________________________________________________ 


 


 


1.   Část údajová 


 


1.1      Označení případu 


 


1.2      Název díla 
 
1.3      Autorství nebo spoluautorství díla (dílo pravojmenné, pseudonymní,  
           anonymní; dílo jednoho autora nebo dílo spoluautorů) 
 
1.4 Popis díla (všeobecný popis, celek nebo část díla, včetně názvu a jmen  
           postav, jednotlivá vývojová fáze, stav dokončení díla) 
 
1.5 Volný námět (motiv) díla sám o sobě [nápad, myšlenka, látka, děj (syžet)],7  
           [např. báj či lidová pověst, přírodní děj či společenská událost, životní  
           příběh určitého člověka, příhoda aj. (fabule)], (výron svobody myšlení, 
           vědeckého bádání a umělecké tvorby a svobody projevu vč. volného  
           využívání zveřejněné myšlenky), 
           jakož i původce volného námětu jako takového 
 
1.6 Literárně vyjádřený námět díla [např. nástin (synopse) hlavní postavy, 
           základní zápletky a řešení dějového konce]  
           a údaje o jeho autorovi nebo spoluautorech a o vykonavateli majetkových 
           práv autorských k němu 
 
1.7 Rozsah díla (např. drobné dílo), účel díla (např. zbudování stavby a výkon 
           vlastnického práva k ní či přihlášení ochranné známky nebo průmyslového 
           vzoru a výkon vlastnického práva k nim, užitná funkce), význam díla (např. 
           náboženský či jazykovědný)8 aj. 


                                                 
6 Obecná hermeneutika humanitních věd, tj. obecná metodologie těchto věd, je přitom východiskem i 
tohoto právovědného testu samého. 
7 Rozuměno autorskoprávně volný námět díla, což nevylučuje právní ochranu takového námětu jiným 
právem; např. právem proti nekalé soutěži, právem osobnostním, spočívajícím např. v právu na soukromí, 
nebo právem na ochranu osobních údajů. 
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1.8       Dílo původní (tzn. dílo předchozí vzhledem k novému dílu z něj 
           odvozenému), (např. základní nebo tematické státní mapové dílo aj.) 
 
1.9       Zpracování [nové dílo odvozené tvůrčím zpracováním původního 
           (předchozího) díla (např. základního nebo tematického státního mapového 
           díla)]; vědomé nebo nevědomé; 
           [překlad, úprava vč. hudební úpravy nebo jiné tvůrčí zpracování původního 
           (předchozího) díla v dílo odvozené (např. dramatizace románu nebo jeho 
           zfilmování) vč. tvůrčího zpracování vážného či směšného (parodického)],  
           a to bez ohledu na oprávněnost zpracování, 
           (opakem např. mechanický překlad díla pomocí elektronického překladače, 
           pouhá záměna slovosledu nebo pouhé nahrazení výrazů jejich synonymy), 
           a údaje o autorovi nebo spoluautorech původního (předchozího) díla 
           a o vykonavateli majetkových práv autorských k původnímu (předchozímu)  
           dílu 
 
1.10 Napodobenina [dílo napodobující dílo původní (předchozí)]; vědomá  
           nebo nevědomá; 
           [závislé napodobující dílo zcela nebo zčásti převzaté z původního 
           (předchozího) díla], [imitace či plagiát těžící z původního (předchozího) 
           díla nebo je uchvacující], 
           a to bez ohledu na oprávněnost napodobení,9 
           v podobě: 
 
              a)    shody díla (napodobeniny) s původním (předchozím) dílem 
                     [např. napodobenina původního (předchozího) díla zhotovená jeho 
                     přístrojovým rozmnožením] 
 
              b)    doslovné či jiné otrocké podobnosti díla (napodobeniny) s původním 
                     (předchozím) dílem [otrocká napodobenina původního (předchozího) 
                     díla], a to v jeho: 
 
                         ba)    celku  
 
                         bb)    části  
 
                         bc)    jednotlivé vývojové fázi  
 


                                                                                                                                                         
8 Skutečnosti bez vlivu na pojmové znaky autorského díla; výslovně viz § 2 odst. 1 českého autorského 
zákona č. 121/2000 Sb. 
9 Nedotčeno zůstává právo spotřebitelské nebo právo na ochranu trhu v Evropském společenství před 
právně vadným zbožím podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo podle Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003, o přijímání opatření 
celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, 
která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (Úř. věst. č. L 196, 2. 8. 
2003, s. 7), které se týká jen neoprávněných  („nedovolených“) napodobenin díla, zakládajících právní vadu 
zboží, jíž je nedostatek souhlasu majitele autorských práv či jiné oprávněné osoby k rozmnožování díla. 
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              c)    celkově dojmové podobnosti díla (napodobeniny) s původním 
                     (předchozím) dílem co do obsahu a formy, a to v literárních, jiných 
                      uměleckých nebo vědeckých (tvůrčích) autorskoprávně významných  
                      (silných, podstatných, dominantních) prvcích, jimiž se vyznačuje 
                      původní (předchozí) dílo, vč. příznačné podstaty původního 
                      (předchozího) díla tvořené jeho základem a strukturou  
                      [např. příznačnou postavou a příznačným příběhem (obsahem), 
                      jakož i příznačným způsobem (formou) literárního, jiného 
                      uměleckého nebo vědeckého vyjádření myšlenky (kupř. příznačnou 
                      kresbou)10];  
                      [objektivní způsobilost díla (napodobeniny) vyvolat umělecký 
                      nebo vědecký celkový dojem podobnosti s původním (předchozím) 
                      dílem; viz též níže], 
 
           a to vše zároveň při shodě nebo podobnosti myšlenky vyjádřené jak  
           v napodobenině, tak i v původním (předchozím) díle, 
           [opakem shoda nebo podobnost díla (napodobeniny) jen ve shodné  
           nebo podobné myšlence bez ohledu na její konkrétní literární, jiné 
           umělecké nebo vědecké vyjádření v původním (předchozím) díle], 
 
           a údaje o autorovi nebo spoluautorech původního (předchozího) díla 
           a o vykonavateli majetkových práv autorských k původnímu (předchozímu)  
           dílu 
 
1.11     Dílo souborné (sborník) a popis jeho prvků (děl nebo jiných prvků) 
 
1.12     Dílo spojené s jiným dílem (např. ilustrovaný román) 
 
1.13     Dílo zařazené do díla souborného (např. časopisecký příspěvek) 
 
1.14     Dílo z vlastního podnětu autora 
 
1.15     Dílo zaměstnanecké nebo za ně považované 
 
1.16     Dílo kolektivní 
 
1.17     Dílo školní 
 
1.18     Dílo audiovizuální nebo audiovizuálně užité 
 
1.19     Dílo na objednávku nebo soutěžní 


                                                 
10 Hledisko podobnosti děl pouze v příznačném způsobu (formě) literárního, jiného uměleckého nebo 
vědeckého vyjádření, který je jinak příznačný pro určitého autora, např. „malovat jako (…)“, bez zřetele na 
současnou shodnost nebo podobnost vyjádřené myšlenky nemusí mít podle okolností případu samo o 
sobě, bez dalšího, autorskoprávní význam. Tím není vyloučena ochrana příznačného způsobu literárního, 
jiného uměleckého nebo vědeckého vyjadřování určité osoby (soutěžitele) právem proti nekalé soutěži při 
splnění příslušných pojmových znaků. 
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1.20     Druh objektivně vnímatelné podoby vyjádření díla 
           (např. řeč v jazyce českém nebo písmo v jazyce českém v tištěné  
           či elektronické podobě, notový zápis, výkres, zahradní úprava, stavba, 
           projektová dokumentace, užitná podoba výrobku nebo jeho obalu aj.)  
           a trvalost nebo dočasnost vyjádření 
 
1.21     Popis věci (nosiče), jíž, v níž nebo na níž je dílo vnímatelně vyjádřeno 
 
1.22     Doba vzniku díla 
 
1.23     Stav zveřejnění díla 
 
1.24     Stát původu díla 
 
1.25     Stav zápisu díla v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným  
           kolektivním správcem majetkových práv autorských 
 
1.26     Doba trvání event. majetkových práv autorských k dílu 
 
1.27 Jiné k dílu (např. dílo osiřelé nebo dílo tzv. malé mince11)  
 


            


1.28     Údaje o autorovi nebo spoluautorech 
  
1.29     Stav zápisu autorství nebo spoluautorství díla v rejstříku předmětů ochrany, 
            vedeném příslušným kolektivním správcem majetkových práv autorských 
 
1.30      Jiné k autorovi nebo spoluautorům 
 
1.31      Údaje o zaměstnavateli u díla zaměstnaneckého nebo o osobě považované 
            za zaměstnavatele u díla považovaného za dílo zaměstnanecké 
 
1.32 Údaje o objednateli nebo vyhlašovateli soutěže u díla na objednávku 
            nebo soutěžního 
 
1.33      Údaje o vykonavateli event. majetkových práv autorských a o právním  
            důvodu tohoto výkonu 
 
1.34      Údaje o postupnících licencí, o nabyvatelích oprávnění z licence  
            nebo podlicence nebo o postupnících práva výkonu event. majetkových 
            práv autorských k dílu zaměstnaneckému nebo za něj považovanému  
            a o jejich oprávněních 


                                                 
11 Dílo, v němž je málo projevena jedinečnost výsledku autorovy tvůrčí činnosti, takže takové dílo 
objektivně vyvolává shodný nebo velmi podobný celkový umělecký nebo vědecký dojem jako nezávislé 
dílo jiné, což není dostatečné k běžnému rozlišení těchto nezávislých děl od sebe (dílo s malou rozlišovací 
schopností); srov. 2.17. 







Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla 


© Ivo Telec, 2005                              Datum poslední revize 22. 12. 2009 9 


 
1.35  Údaje z výhrady autorského práva (ochranné doložky), (©), a znění 
            této výhrady (doložky), jíž jsou opatřeny rozmnoženiny díla,12 popř. jež je  
            umístěna jinak 
 
1.36  Jiné údaje (např. povinné označení nositele autorských práv obsažené 
            v neperiodické publikaci)13 
 


 


 


2.   Část znaková 


 


2.1 Objektivně předurčené věcné (vázané) prvky díla: 
 
            a)    funkční (např. stavebnicové prvky stavebnice, lázeňské prvky veřejné 
                    stavby lázní, ergonomické prvky židle)  
 
            b)    technické (např. konstrukční či materiálové prvky) 
 
            c)    mimoumělecké estetické14 (např. krajinný ráz, obecné zásady 
                   oblékání, obecný vkus); srov. 2.7 
 
            d)   druhové (žánrové), jejichž využití je nezbytné nebo běžné k vytvoření 
                   díla určitého druhu, kupř. detektivního románu, [např. údaje (fakta) 
                   dějinné nebo současné, osobní aj., téma, událost, postava nebo situace 
                   (např. zápletka), a to samy o sobě] 
  
            e)    prvky veřejného zájmu [např. prvky, které vyplývají z právních 
                   předpisů, opatření obecné povahy či z právních rozhodnutí  


                                                 
12 Čl. III (1) Všeobecné úmluvy o autorském právu revidované v Paříži dne 24. července 1971, vyhl. pod č.  
134/1980 Sb. 
    § 10 odst. 3 vyhl. č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  
13 § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějšího předpisu. 
14 I věcný prvek mimouměleckého estetična, který sám o sobě není způsobilý k uměleckému vnímání (kupř. 
běžná věc jako je balík papíru či – společensky provokativněji –  např. záchodová mísa) anebo denní 
zpráva legálně vyloučená z ochrany právem autorským, se může stát věcným prvkem uměleckého díla tím, 
že bude tvořivě využit, například prostorovým umístěním, uměleckým nasvícením či jinými tvůrčími 
postupy, čímž vznikne (i bezděčně) dílo umělecké coby celek. Autorským dílem je však tento tvůrčí, např. i 
jen pomíjivě kontextuální, umělecký celek. Nikoli jen daný věcný prvek (balík papíru) sám, i kdyby jeho 
vyjmutím z celku zaniklo hmotné vyjádření nehmotného díla. Srov. též např. umělecké výstavy coby 
umělecká díla souborná, která mohou být tvořena i jen věcnými prvky, protože autorskoprávně 
významným je jejich tvůrčí způsob výběru nebo uspořádání do souboru (jedinečného autorského díla). Až 
tento celek (umělecká výstava) jest uměleckým dílem.  
Jinak řečeno, i balíku papíru lze tvořivě přidat uměleckou hodnotu v kontextu uměleckého celku 
(autorského díla) a změnit tak jeho vnímání z vnímání mimouměleckého na vnímání umělecké. 
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                   anebo z veřejné morálky či veřejného pořádku (kupř. omezující prvky 
                   z důvodu zákonné regulace reklamy či památkové ochrany 
                   anebo urbanistické, architektonické či estetické požadavky územního 
                   plánování) anebo jiné prvky, na jejichž vyjádření v díle spočívá veřejný 
                   zájem] 
 
            f)    jiné prvky,   
 
            které jsou již dány povahou díla, jeho druhem, určením (užitností),  
            vč. názvu nebo jména či druhu postavy nebo příběhu, či umístěním díla,  
            a v čem spočívá jejich objektivní předurčenost, 
            jakož i přizpůsobení díla těmto věcným prvkům 
 
2.2  Subjektivně předurčené věcné (vázané) prvky díla 
            [např. požadavky zaměstnavatele, objednatele, vyhlašovatele veřejné 
            soutěže vč. zadavatele veřejné zakázky apod., kupř. bezpečnostní, finanční 
            (rozpočtové či dotační aj.)]  
            a v čem spočívá jejich subjektivní předurčenost, 
            jakož i přizpůsobení díla těmto věcným prvkům 
 
2.3 Předurčenými věcnými prvky ponechaný (existující) volný tvůrčí prostor  
           (tvůrčí svoboda umělecká nebo vědecká), (objektivní možnost jedinečného  
           či původního15 uměleckého nebo vědeckého ztvárnění)  
           a využití tohoto prostoru (tvůrčí svobody) autorem nebo spoluautory  
 
2.4 Ponechání (existence) volného tvůrčího prostoru (tvůrčí svobody umělecké 
           nebo vědecké) i po vzniku díla, který je objektivně využitelný k nezávislému 
           vzniku jedinečného nebo původního16 vyjádření stejné myšlenky 
           (nezávislého nového díla) jiným autorem či spoluautory 
 
2.5 Autorem nebo spoluautory vyjádřené umělecké nebo vědecké (tvůrčí) prvky 
            vyplývající z volného tvůrčího prostoru (tvůrčí svobody), (volné prvky), 
            a jejich význam  
            [tj. autorskoprávně silné (podstatné, dominantní) nebo slabé tvůrčí prvky] 
            a v čem tyto tvůrčí prvky spočívají  
            [např. ve znacích (známkách, markantech) uměleckosti, a to střihu, linií, 
            obrysů, barev, světla a stínu, tvaru, prostoru, půdorysu, umístění, začlenění 
            nebo členění, úpravy zahradní, krajinářské nebo scénické, jazyka, skladby, 
            melodie, rytmu, harmonie, zvuku, pohybu vč. gest, prolínání, filmové režie, 
            struktury, hmoty či ve sloučení, spojení (kombinaci) nebo ve vazbě, sledu  


                                                 
15 Platí u počítačových programů, fotografií a databází podle § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), 
ve znění pozdějších předpisů. 
K počítačovým programům viz autorův zvláštní autorskoprávní Test pojmových znaků počítačového programu. 
16 Platí u počítačových programů, fotografií a databází podle § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), 
ve znění pozdějších předpisů.  
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            nebo sladění těchto znaků aj.,  
            anebo ve znacích (standardech) vědeckosti, a to předmětnosti, 
            problematičnosti, metodičnosti, soustavnosti (systémovosti), utříděnosti, 
            potencionální ověřitelnosti kýmkoli (intersubjektivity) či ve spojení 
            (kombinaci) nebo vazbě těchto znaků aj.] 
 
2.6       Popis uměleckých nebo vědeckých výrazových prostředků, jimiž je dílo  
            vyjádřeno [poetika nebo technika (např. technika malby nebo fotografie)] 
 
2.7  Zdroje autorova čerpání; vědomé nebo nevědomé (bezděčné 
            nebo záměrné) 
            [umělecká nebo vědecká představivost (imaginace), umělecký  
            nebo vědecký popud (inspirace), umělecké nebo vědecké vnuknutí  
            (intuice), např. jev „Aha!“, duchovní vzor, předobraz, nápady, myšlenky, 
            objevy, postupy, denní zprávy, fantazie rozumu, nahromaděná běžná 
            zkušenost, prožitky nebo zážitky z vnímání cizích děl, tvůrčí prostředí, 
            světové nebo národní kulturní dědictví vč. urbanistického 
            nebo architektonického dědictví, obecné kulturní či jiné povědomí 
            a obecná kulturní úroveň, umělecký sloh, obecný vkus, nebo obecný 
            nevkus (kýč, brak, škvára), národní, krajový či místní zvyk nebo mrav, 
            obecné jazykové klišé, veřejné mínění, kolektivní nevědomí, stav techniky 
            nebo technologií, stav veřejné morálky aj.] 
            anebo zdroje tohoto čerpání jednotlivých spoluautorů 
 
2.8       Projevené zvláštní osobní vlastnosti (schopnosti) autorovy  
            nebo jednotlivých spoluautorů vedoucí ke vzniku díla (výron osobnosti) 
            [např. nadání, talent, vlohy, kupř. k umělecké nebo vědecké 
            tvořivosti v určité oblasti, schopnost duchovně přijímat a vyjadřovat přijaté 
            nebo schopnost rozumově chápat problémy a řešit je, obraznost, tušení, 
            schopnost ztvárnit prožité, vlastní „vidění“ světa, tvůrčí rukopis (pečeť 
            autorovy osobnosti), získané dovednosti, návaznost vlastní tvorby, příklon 
            k umělecké nebo vědecké škole či její založení, světonázorové, náboženské 
            či politické přesvědčení aj.] 
 
2.9      Poměr mezi předurčenými vázanými věcnými prvky (2.1 nebo 2.2) a volnými 
           tvůrčími prvky uměleckými nebo vědeckými, (2.5)   
 
2.10     Druh tvůrčí činnosti autora nebo spoluautorů vedoucí ke vzniku díla  
           (např. hudební, grafická, architektonická aj.) 
 
2.11 Druh věcné (netvůrčí) pomocné činnosti vynaložené nebo využité autorem  
           nebo spoluautory ke vzniku díla  
           [např. organizační, provozní, technická (kupř. rutinní řemeslná  
           či počítačová), vyhledávací, běžně seskupující, zpravodajská, 
           dokumentační, rozmnožovací, odborně poradenská aj.], 
           a to i bez ohledu na její běžnou či mimořádnou namáhavost, obtížnost  
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           nebo náročnost a její míru17  
 
2.12    Poměr mezi tvůrčí činností (2.10) a činností věcnou (netvůrčí), (2.11) 
 
2.13     Popis toho, co je dílem vyjádřeno (vyjádření obsahu), [(téma a myšlenka  
           (idea)],18 (např. sochařské vyjádření skutečné nebo smyšlené mužské 
           nebo ženské stojící postavy) 
 
                a)    zvlášť vystižení vědeckého poznatku, a to z hlediska správnosti 
                       logického zdůvodnění a jeho přezkoumatelnosti, novosti,  
                       uspořádanosti (systematičnosti), podstatnosti a použití výzkumného 
                       postupu (metody), (např. vědeckého poznatku přírodovědného 
                       či právovědného)  
 
2.14     Vyjádření autorova smyslu pro krásu umění (uměleckého citu)  
            nebo smyslu pro utříděnost vědy (vědeckého rozumu)  
            anebo takového smyslu jednotlivých spoluautorů 
 
2.15    Povaha výtvoru, (tvůrčí ráz umělecký nebo vědecký),19 [rázovité vyjádření 
          (výsledku) tvůrčí činnosti autora nebo spoluautorů] 
 
            a)      jedinečná (jiným nezávisle neopakovatelná a odlišitelná), (jedinečný 
                     duch díla20 vyjevující jedinečného ducha autora nebo jedinečné duchy 
                     spoluautorů); (srov. 2.5, 2.8 a 2.10);  
                     a to z hlediska alespoň statistické pravděpodobnosti jedinečnosti 
                                            
            aa)    jedinečná (jiným nezávisle neopakovatelná a odlišitelná)  
                     co do způsobu výběru nebo uspořádání obsahu (u díla souborného), 
                     (jedinečný duch souboru vyjevující jedinečného ducha autora  
                     nebo jedinečné duchy spoluautorů); (srov. 2.5, 2.8 a 2.10); 
                     a to z hlediska alespoň statistické pravděpodobnosti jedinečnosti 
                       
            b)     původní [vlastní (nikoli cizí) duševní výtvor autora  
                     nebo spoluautorů],21 


                                                 
17 Ochrana výsledku takovéto činnosti právem proti nekalé soutěži není vyloučena při splnění zákonných 
pojmových znaků s tím spojených. 
18 Právně pojmová dichotomie „myšlenky“ a „vyjádření“ myšlenky (idea – expression dichotomy), a to 
vyjádření myšlenky literárním, jiným uměleckým nebo vědeckým způsobem; nikoli například způsobem 
technickým nebo obchodním, což nevylučuje právní ochranu technického či obchodního vyjádření 
myšlenky např. právem patentovým, užitně vzorovým, právem obchodního tajemství nebo právem proti 
nekalé soutěži při splnění patřičných zákonných pojmových znaků.  
Srov. čl. 9 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, příl. Dohody o zřízení 
Světové obchodní organizace (WTO), vyhl. pod č. 191/1995 Sb. 
19 V českém veřejném právu krajinném srov. podobný a zároveň právně tradiční pojem krajinný ráz; viz např. 
§ 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
In concreto viz kupříkladu vyjmenované krajinné prvky, které „dotvářejí charakteristický krajinný ráz“ Chráněné 
krajinné oblasti Český ráj podle § 1 nař. č. 508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český 
ráj.   
20 Vedle ducha díla srov. podobný pojem ducha krajiny nebo ducha místa; viz např. genius loci.  
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                    [opakem vědomá nebo nevědomá shoda nebo podobnost 
                    (napodobenina), (imitace, plagiát), cizího výtvoru v jeho literárních, 
                    jiných uměleckých nebo vědeckých (tvůrčích) autorskoprávně 
                    významných (silných, podstatných, dominantních) prvcích, jimiž se 
                    vyznačuje původní výtvor cizí]   


 


 


2.16     Přítomnost alespoň minimálního stupně umělecké nebo vědecké (estetické)  
            hodnoty22 díla a v čem spočívá [estetické hodnocení díla průměrným  
            vnímatelem (čtenářem, posluchačem, divákem apod.) nebo průměrným 
            vědcem] 
            [tj. spočinutí díla v umělecké kráse,23 (kráse umění), (vyjádření citu;  


                                                                                                                                                         
21 Platí u počítačových programů, fotografií a databází podle § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), 
ve znění pozdějších předpisů. 
22 Srov. nevyvratitelnou zákonnou domněnku hodnoty díla podle § 3 písm. b), § 11 odst. 3 nebo 5, § 38d a § 
56 odst. 4 českého zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších předpisů, která je 
ospravedlněna tím, že jde o umění nebo o vědu, jež jsou hodnotovými kategoriemi.  
Podobná ustanovení již měl předchozí český, převzatý československý, zákon č. 35/1965 Sb., o dílech 
literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon); viz § 12 odst. 1 písm. a), § 13 odst. 1 věta druhá 
v původním znění, § 25 a § 35 odst. 2. Podobně jako i československý zákon č. 115/1953 Sb., o právu 
autorském (autorský zákon); viz § 44 a § 62 písm. f). Hodnotu díla předpokládal i první československý 
autorský zákon, tj. zákon č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a 
fotografickým (o právu autorském), viz § 4 odst. 1, který chránil dílo bez ohledu na stupeň jeho, 
rozuměno předpokládané, hodnoty. Ještě starší právo rakouské, platné v českých zemích, se hodnotě díla 
nevěnovalo. 
Mezinárodní ani evropské komunitární právo autorské se otázce hodnoty díla nevěnuje. Ze zahraničních 
práv kupř. slovenské právo, podobně jako právo české, s hodnotou díla počítá; viz § 17 odst. 3 a § 20 odst. 
6 slovenského zákona č. 618/2003 Z. z., o autorskom práve a právech súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon). Podobně též předchozí slovenský zákon č. 383/1997 Z. z., Autorský zákon a zákon, 
ktorým se mení a dopĺňa Colný zákon; viz § 35 odst. 2 a § 40 odst. 2. 
Jelikož se v případě hodnoty díla jedná podle českého (a slovenského) práva o nevyvratitelnou zákonnou 
domněnku, není zapotřebí ji posuzovat z hlediska legálních pojmových znaků díla. Posuzování hodnoty 
díla má autorskoprávní význam až pro případ posuzování řádnosti užití díla. Hodnota je v tomto testu 
uvedena nad rámec legálních pojmových znaků, a proto nepodléhá posuzování pojmových znaků, leč pro 
případ výše uvedený. Hodnota díla ovšem souvisí s tvůrčími prvky vyjádřenými v díle, a tudíž i 
s jedinečností díla. Proto má začlenění hodnoty díla do tohoto posudku právní opodstatnění. 
23 Podobně viz právní pojem přírodní krásy podle čl. 2 Úmluvy o ochraně světového kulturního a 
přírodního dědictví, vyhl. pod č. 159/1991 Sb., nebo ochrana přírodních hodnot a krás podle § 1 českého 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.   
Naprostý nedostatek umělecké krásy zcela vylučující jakýkoli, i nízký, stupeň literární nebo jiné umělecké 
hodnoty díla (naprostá ošklivost, šerednost či ohavnost) nevylučuje možnost jiné právní ochrany 
nehmotného statku nežli právem autorským v rámci mimouměleckého estetična; např. právem průmyslově 
vzorovým, právem známkovým nebo právem proti nekalé soutěži, a to při splnění příslušných zákonných 
pojmových znaků.  
Srov. např. hudební zvuk včetně hudební pomlky (tj. hudbu jako druh umění), který je estetickým výtvorem 
uměleckým vyjadřujícím hudební krásu v autorskoprávním režimu, a to na jedné straně, a nehudební zvuk 
(např. stavební nebo pouliční ruch), který není estetickým výtvorem uměleckým, a tudíž nevyjadřuje 
hudební ani jinou uměleckou krásu, což ale nevylučuje event. vnímání ruchu jako mimouměleckého estetična 
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            srov. bod 2.15), kupř. ve sladění (harmonii) či úměrnosti (proporčnosti),  
            vč. začlenění do přírodní nebo kulturní krajiny, perspektivy, tvarové  
            celistvosti, malebnosti, „zlatého řezu“ nebo „posvátné geometrie“,  
            ve významové a obsahové struktuře, ve formální výstavbě, a to vč. jednoty 
            v rozmanitosti (unitas multiplex) a jednoty obsahu a formy, aj.;  
            (estetický výtvor umělecký vč. kýče24), 
            tj. spočinutí  díla ve vědeckosti, (vyjádření rozumu; srov. bod 2.15),  
            kupř. ve věcnosti (vědeckém poznatku), srozumitelnosti výrazu,  
            odůvodněnosti vč. přesvědčivosti, přezkoumatelnosti, metodičnosti  
            a systémovosti vč. zatříděnosti, úměrnosti (proporčnosti), přehlednosti,  
            opakovatelnosti výsledku, formální bezvadnosti, jasnosti úsudku aj.], 
            [estetický výtvor mimoumělecký (vědecký)] 
 
            jakož i míra této hodnoty; [srov. 2.17; též srov. 2.13 a) vč. aa)] 
            
            (opakem bez autorskoprávního významu je přítomnost hodnoty díla  
            kupř. dějinné, morální, výchovné, náboženské apod.) 
 
2.17 Objektivní způsobilost díla k uměleckému nebo vědeckému vnímání25  
            (účin díla), (vyvolání uměleckého nebo vědeckého dojmu, způsobilost 
            díla být uměním nebo vědou),26  
            (opakem vyvolání technického dojmu)27 
            a způsob smyslového vnímání díla (např. zrakem, sluchem nebo hmatem);  
            (srov. 2.16) 
 
2.18 Podřazenost díla pod druh literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého 


díla  
           (např. dílo slovesné, hudební, dramatické, hudebně dramatické, 
           choreografické, pantomimické, fotografické, dílo vyjádřené postupem 


                                                                                                                                                         
(srov. estetiku každodennosti), ovšem mimo autorskoprávní režim, na straně druhé. Obojí zvuky pak 
mohou být obsahem zvukového záznamu coby ideálního předmětu práva výrobců zvukových záznamů. 
24 Kýč je – podobně jako pojem braku či škváru – pojmem estetickým majícím své estetické pojmové znaky, 
ovšem bez autorskoprávního významu pro legální znaky autorského díla. I u kýče lze předpokládat určitý 
stupeň umělecké hodnoty díla. 
25 V mezinárodním veřejném právu krajinném srov. účelovou definici „krajiny“ jakožto „části území, tak jak 
je vnímána obyvatelstvem“; viz čl. 1 písm. a) Evropské úmluvy o krajině, vyhl. pod č. 13/2005 Sb. m. s. 
26 Jedná se o objektivní způsobilost díla k uměleckému nebo vědeckému vnímání člověkem ve smyslu 
objektivizovaného právně smyšleného, fiktivního, člověka průměrného rozumu a citu (průměrného 
vnímatele), a to bez ohledu na pojem veřejnosti (obecenstva), protože mezinárodním autorským právem i 
českým zákonem je chráněno též dílo nezveřejněné, resp. i dílo ke zveřejnění vůbec neurčené.  
Oproti tomu srov. právo známkové a jeho obchodní účel, pokud jde o rozlišovací způsobilost původu 
zboží, resp. o pravděpodobnost záměny známek na straně veřejnosti, anebo právo proti nekalé soutěži, 
kdy již sama hospodářská soutěž je otevřena komukoli neboli má veřejnou povahu a lze ji samu považovat 
za sdílené veřejné blaho hospodářské, hodné ochrany. 
27 Rozuměno vyvolání pouze, výlučně, technického dojmu, protože zejména umělecká díla architektonická 
nebo umělecká díla užitého umění vedle vzbuzení uměleckého dojmu zpravidla vyvolávají též technický 
dojem, což plyne z technického určení věci, jíž, v níž nebo na níž je dílo vyjádřeno, z užitných vlastností či 
materiálového vyjádření apod.; např. u uměleckého díla vyjádřeného stavbou anebo výrobkem. Nedotčena 
zůstává ochrana technických řešení právem patentovým, právem užitně vzorovým, právem obchodního 
tajemství nebo právem proti nekalé soutěži při splnění patřičných zákonných pojmových znaků. 
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           podobným fotografii, audiovizuální, jako je dílo kinematografické, výtvarné, 
           jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické vč. díla  
           urbanistického, dílo užitého umění, dílo kartografické aj.)28 


 


 


3.   Výjimka z autorskoprávní ochrany  


 


3.1       Druh díla vyjmutého z autorskoprávní ochrany (např. úřední dílo určitého 
            druhu) 


3.2       Právní důvod výjimky29 


 


 


4.    Závěr (právní názor)  


 


Na základě shora podaného metodického posouzení autorskoprávní věci 


v jednotlivostech i v jejich souvislosti vyslovuji následující právní názor, jímž odpovídám 


na položenou autorskoprávní otázku:  


 


Výše popsané dílo je / není autorským dílem, 


 


a to podle Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886, ve znění pařížské 


revize z 24. července 1971, vyhl. pod č.  133/1980 Sb., ve znění vyhl. pod č. 19/1985 Sb., 


Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, přílohy 1C k Dohodě o zřízení Světové 


obchodní organizace,  vyhl. pod č. 191/1995 Sb.,  Smlouvy  Světové organizace  duševního vlastnictví 


                                                 
28 Čl. 2 odst. 1 až 3 a odst. 5 a 6 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886, ve 
znění  pařížské revize z 24. července 1971, vyhl. pod č. 133/1980 Sb., ve znění vyhl. pod č. 19/1985 Sb.  
§ 2 odst. 1 věta druhá českého autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších 
předpisů.  
29 Čl. 2 odst. 4 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886, ve znění  pařížské 
revize z 24. července 1971, vyhl. pod č. 133/1980 Sb., ve znění vyhl. pod č. 19/1985 Sb.  
   § 3 písm. a) nebo b) českého autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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o právu autorském, vyhl. pod č. 33/2002 Sb. m. s., Smlouvy o založení Evropského společenství, 


vyhl.  pod  č. 44/2004 Sb. m. s., jakož i právních aktů z ní odvozených, a českého   zákona  


č. 121/2000 Sb.,  o  právu  autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 


zákonů (autorského zákona), ve znění zákonů č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 186/2006 


Sb. a č. 216/2006 Sb., v úplném znění vyhl. pod č. 398/2006 Sb., ve znění zákona č. 


168/2008 Sb., č. 41/2009 Sb. a č. 227/2009 Sb. 


 


Autorskoprávně se jedná o dílo _________________. 


 


 


D o l o ž k a 


 


Prohlašuji na svou odbornou a stavovskou čest, že k výše uvedenému právnímu 


názoru jsem dospěl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávislé na jiných 


osobách, pouze na základě výše uvedených podkladů, hledisek, metod a právních norem 


vyplývajících z citovaných pramenů. 


Shora podaný závěr vyjadřuje právní názor posuzovatele, který je argumentačně 


podložen, jak je výše uvedeno. 


      Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla,  obsahující odborné 


posouzení shora popsaných skutečností, a to formou odborného vyjádření, jakož i právní 


názor z něho vyplývající, je předložen bez rozporů. 


      Tento test obsahuje (…) číslovaných a v jednu listinu spojených stran bez příloh.


  


              


Posuzovatel:  


 


 


 


V ________ dne _______                                   _______________________________              
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Účel 


 


Účelem Dotazníku ke zjištění obvyklé odměny za licenci1 je poskytnout podklad ke  


zjištění skutkového děje spočívajícího v obvykle uskutečňované cenové nabídce a 


poptávce na příslušném historickém trhu licenčních služeb v místě a čase v minulosti, kdy 


došlo k neoprávněnému užití duševního vlastnictví, a tak určit výši bezdůvodného 


obohacení, které má bezdůvodně obohacený (tj. neoprávněný uživatel cizího duševního 


vlastnictví) vydat bezdůvodně ochuzenému (tj. vlastníkovi duševního vlastnictví nebo jiné 


oprávněné osobě). 


Východiskem je stav, kdy by neoprávněné historické užití duševního vlastnictví 


bylo bývalo v místě a čase na příslušném trhu užitím po právu, a to na základě smluvní 


licence, jež by byla bývala udělena bezdůvodně ochuzeným bezdůvodně obohacenému za 


obvyklou odměnu. 


Jedná se o zjištění cenové, resp. odměnové či honorářové neboli o ocenění 


majetku (tj. ocenění relativního majetkového práva, oprávnění, licence).2  


Zjištění se odvíjí od hospodářské a právní povahy licence (smluvního oprávnění, 


souhlasu) k užití předmětu duševního vlastnictví (výkonu majetkových práv). Licence, 


svolení udělené vykonavatelem majetkového práva, má právní povahu soukromoprávní a 


vyznačuje se určitými právními vlastnostmi, které odpovídají okolnostem skutku 


neoprávněného užití tak, že jsou s nimi shodné, popř. srovnatelné (podobné) 


v podstatných prvcích.  


Dotazník je pojat tak, aby byl využitelný i pro účely civilního sporného procesu. 


Otázky eventuálních jiných právních řízení jsou ponechány stranou. 


Obecným účelem tohoto dotazníku je dosažení přezkoumatelnosti odborného 


závěru a jeho předvídatelnost. 


 


 


                                                 
1 Dotazník vyšel časopisecky v Průmyslovém vlastnictví, 20, 2010, č. 4, s. 134 – 145. Druhé vydání pro jiný 
okruh čtenářů viz Acta iuridica olomucensis, 5, 2010, č. 2, s. 137 – 147. 
2 Názvosloví českého právního řádu kolísá a není jednotné. Odborný jazyk českého právního řádu 
používá vedle výrazu „odměna za licenci“ též výraz „úplata“ nebo výraz „licenční poplatek“. Z hlediska 
právně pojmoslovného se jedná o synonymní výrazy pro tentýž právní pojem, neboť mají stejný 
soukromoprávní význam a obsah. Dřívější český zákonodárný právní jazyk používal též výraz „honorář“, 
který se stále běžně používá v obecném jazyce a někdy též v právním jazyce smluvním v případě práva 
autorského a práva výkonných umělců. 
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Prohlášení o východiscích  


 


Dotazník ke zjištění obvyklé odměny za licenci odpovídá soukromoprávním požadavkům,  


které obecně na právní povahu licence nebo zvlášť na právní povahu licence k některému 


předmětu duševního vlastnictví kladou právní normy vyplývající z: 


 


a)         zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem   


            autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších  


             předpisů,3  


b)         zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně 


            zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákona o vymáhání práv z průmyslového 


             vlastnictví), 


c)         zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 


d)    zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákona  


            o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, 


e)       zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 


f)       zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 


 
 


Položená otázka  


 


Pomocí testu má být zodpovězena následující skutková otázka:4 


                                                 
3 § 40 odst. 4 in fine tohoto zákona, též ve spojení s § 74, 78, 82, 86 tohoto zákona a při přiměřeném 
použití podle § 94 odst. 1 tohoto zákona.  
4 Otázka obvyklosti odměny na historickém trhu licenčních služeb je položena: 
   a) pro účely zjištění skutkového děje dokazováním:  


1. znalci z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, (při uvážení znalecké specializace na oceňování 
nehmotného majetku, popř. dokonce na oceňování jen určitého druhu nehmotného majetku), a to 
za účelem získání důkazu znaleckým posudkem nebo i výslechem znalce (§ 127 odst. 1 o. s. ř.), 


2. jiné osobě, např. zprostředkovateli licenčních služeb (agentuře), a to za účelem získání 
důkazu  potvrzením nebo odborným vyjádřením, o jehož správnosti nemá soud pochyby (§ 127 
odst. 4 o. s. ř.), 


b) pro účely zjištění skutkového děje bez dokazování:  
1.    obecnou známostí (notorietou) obvyklé výše odměny,  
2. soudní známostí obvyklé výše odměny plynoucí z činnosti soudu, např. z jiné právní věci včetně 


uvedení čísla jednacího příslušného rozhodnutí, (§ 121 o. s. ř.). 
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Kolik by činila výše obvyklé odměny za získání stejné, popř. obdobné licence k užití dále uvedeného 


předmětu duševního vlastnictví za níže popsaných okolností na dále popsaném trhu licenčních služeb?5 


_____________________________________________________________________.     


      Tato otázka mi byla položena zadavatelem, jímž je: 


_____________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________.      


 


Předložené podklady  


 


      Při posuzování zadané otázky jsem vycházel z následujících podkladů:  


_____________________________________________________________________ 


Podklady mi byly předloženy ___________________________________________  


      Za svá jsem vzal skutková tvrzení, obsažená ve shora uvedených podkladech, o jejichž 


věrohodnosti jsem neměl pochyb, a bez nichž by nebylo možno učinit závěr o položené 


otázce.  


 


Hlediska 


 


Východiskem dosažení odborného dále uvedeného závěru mi byly následující 


skutečnosti (hlediska): 


a) skutkové okolnosti a jejich vzetí za své 


                                                                                                                                                         
Slovo „obvyklý“ znamená v jazyce českém odpovídající zvyku, pravidelně se opakující, běžný; srov. kolektivní 
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia 1994,2 s. 231. Synonymem slova 
„obvyklý“ jsou výrazy obyčejný, běžný řádný, normální, konvenční, tradiční, ale také pravidelný, regulérní anebo častý; 
viz Pala, K. – Všianský, J.: Slovník českých synonym. Praha: Nakl. Lidové noviny 1996, s. 187. 
5 Výše položenou otázku je možné z procesních důvodů (o. s. ř.) doplnit o následující doplňkovou otázku  
eventuální. Doplňková otázka by mohla sloužit jako podklad pro soudcovské, tj. náhradní, určení výše plnění 
(vydávaného bezdůvodného obohacení) podle § 136 o. s. ř. ; tzn. pro ty případy, kdy by nebylo možno 
zjistit výši obvyklé odměny za licenci anebo by to bylo možné jen s nepoměrnými obtížemi. Doplňková 
otázka může znít například takto: 
„Pro případ, že by výši obvyklé odměny za stejnou nebo obdobnou licenci v rozhodné době a na rozhodném místě bylo možno 
zjistit jen s nepoměrnými obtížemi anebo by ji nebylo možno zjistit vůbec, kolik činily skutečné výnosy z užití chráněného 
statku dosažené žalovaným, kolik činil další přímý nebo nepřímý obchodní nebo jiný hospodářský prospěch z užití 
chráněného statku dosažený žalovaným a kolik činily skutečné náklady, které žalovaný vynaložil na užití chráněného 
statku, resp. na získání výnosů či jiného prospěchu z tohoto užití?“ Viz k tomu dále pozn. 18. Co se týče skutečně 
vynaložených nákladů žalovaného, soud posoudí jejich účelnost. Dotaz na znalce, zejména v pochybných 
případech uměleckých nebo technických, ovšem není vyloučen ani v tomto směru.    
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b) odborné, mimoprávní, posouzení pochybných nebo sporných otázek cenové 


(hospodářské) povahy 


c) odborné, právní, posouzení právní otázky přiměřenosti odměny (právní 


kvalifikace).  


 


Použité metody 


 


      Ke zjištění skutkové a právní otázky jsem použil, krom obecně uznávaných nebo 


právně přikázaných metod výkladu mezinárodních smluv nebo právních předpisů, 


následující metody, vedoucí ke zjištění výše obvyklé odměny, a to: 


a) metodu uznání (vzetí na vědomí) skutkových tvrzení  


b) metodu popisnou a roztřiďovací 


c) logické metody odvození  


d) metodu průzkumu a rozboru příslušného trhu licenčních služeb, a to po způsobu: 


_______________________________________________________________ 


e) jinou metodu, a to ________________________________________________ 


Ze zvláštních metod oceňování majetku jsem použil: 


a) způsob ocenění práva (licence, oprávnění) cenou obvyklou,6 resp. ocenění práva 


porovnávacím způsobem.7  


                                                 
6 V daném případě se jedná o zjištění „ceny obvyklé“ (právně synonymně „ceny obecné“). Rozuměno zde 
historicky uskutečněné (již zobchodované) ceny pro soukromoprávní účely výše peněžitého plnění ze skutku 
bezdůvodného obohacení (vydání bezdůvodného obohacení ochuzenému). Žádný legální výměr obvyklé ceny 
není pro tento soukromoprávní účel stanoven. Na základě podobnosti byl proto použit legální výměr obvyklé 
ceny podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve 
znění pozdějších předpisů. 
Obvyklou cenou se pro účely zákona o oceňování majetku rozumí „cena, která by byla dosažena při prodejích 
stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 
v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají 
vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vlivy zvláštní obliby.“ (§ 2 odst. 1 
cit. zák. č. 151/1997 Sb.).  
Pro jiné účely, a to pro veřejnoprávní účely zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
se obvyklou cenou rozumí „cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží 
volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně 
nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže.“ (§ 2 odst. 6 cit. zák. č. 526/1990 
Sb.).  
Cenu obvyklou lze pojmout jako aritmetický průměr skutečně úplatně zobchodovaných stejných nebo 
obdobných licencí v místě a čase. Skutečná cenová hladina obvyklé odměny (ceny) proto může být i jen 
přibližná. 
Opakem zjištění v minulosti obvykle nastalého skutkového děje (v minulosti obvykle uskutečňované 
odměny obvyklé) by bylo ekonomické modelování obvyklé odměny například dle přání bezdůvodně 
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1.   Část údajová 


 
Všeobecně 


 


1.1       Označení případu 


 


1.2       Předmět ocenění (oceňovaný majetek); viz též popis licence (práva) níže 


 


1.3       Den ocenění (den, kdy by byla licence v minulosti poskytnuta) 


 


1.4       Vymezení trhu licenčních služeb, na němž došlo k užití statku: 
               
               a)   územní 
               b)   časové  
 


 


1.5       Popis stavu cenové soutěže na příslušném trhu licenčních služeb 
            a podstatnost této soutěže pro obvyklost odměny 


 


1.6 Obvyklost obchodního styku, v němž by došlo k užití statku, a to při běžné  
           znalosti věci a při běžné obezřetnosti (opatrnosti), 
           (např. obvyklost obchodního styku mezi majitelem patentu a výrobci 
           výrobků, jež by měly obsahovat patentované technické řešení,  
           nebo mezi vykonavatelem majetkových práv autorských k hudebnímu dílu 
           a rozhlasovým vysílatelem hudebního díla aj.) 


                                                                                                                                                         
ochuzeného, které však nebylo na příslušném trhu licenčních služeb realizováno anebo sice bylo 
realizováno, avšak nikoli za obvyklé situace (odměna vytoužená). Zákonodárně právní pojem „obvyklé 
odměny“ má totiž objektivní právní význam bez ohledu na nerealizovaná subjektivní přání (touhy) či 
realizovanou subjektivní zvláštní oblibu. Opakem obvyklé odměny je rovněž tak odměna ojedinělá či 
nahodilá, postrádající znak obvyklosti, tedy jisté míry ustálenosti, v místě a čase.  
Opakem zjištění v minulosti nastalého skutkového děje (zobchodování) by rovněž bylo ekonomické 
modelování hypotetické hodnoty. Například podle toho, za kolik by kdo (konkrétní osoba) byl ochoten 
poskytnout licenci nebo by byl ochoten získat patřičnou licenci v místě a čase, aniž by se tak ale 
v minulosti skutečně obvykle (stejně nebo podobně) dělo. Obdobně by to platilo též o ekonomickém 
hodnocení optimálního cenového chování (ideální hodnoty), resp. o ekonomickém zhodnocení kapitálové 
hodnoty licence. V takovýchto případech by proto nezbývalo nežli odborně konstatovat, že obvyklou 
odměnu nelze zjistit, a to ani porovnáním s odměnou za obdobnou licenci, protože v rozhodné době a na 
rozhodném místě stejná nebo obdobná odměna neexistovala (negativní zjištění). Následoval by pak postup 
podle § 136 o. s. ř., tj. určení plnění volnou úvahou soudcovskou tak, aby ani za daných konkrétních 
okolností vyznačujících se neznámou veličinou (nezjistitelnou ani porovnáním na základě podobnosti), 
nebylo možno odmítnout spravedlnost. Naskýtá se však otázka, nakolik by náhradní soudcovské určení 
plnění bylo časté, jestliže cena obvyklá již právně pojmově zahrnuje nejen odměnu za stejné plnění, ale též 
za plnění obdobné. K tomu, aby byl naplněn předpoklad náhradního soudcovského určení, musel by být 
bezvýsledný i porovnávací způsob ocenění. 
7 Porovnávací způsob oceňování statků je definován § 2 odst. 3 písm. c) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů (zákona o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, tak, že tento 
způsob oceňování „vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při 
jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci,“. 
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1.7       Obvyklost obchodního styku, v němž by došlo k užití statku, a to při běžné 
            znalosti a při běžné obezřetnosti (opatrnosti) v případě zakázkového 
            zhotovení díla, jehož předmětem byl výsledek chráněný právem  
            z duševního vlastnictví, a to z hlediska:   
 
               a)    zahrnutí obvyklé odměny za licenci v ceně zhotoveného díla: 


                         aa)   smluvním poskytnutím licence 


                         ab)   použitím zákonné domněnky poskytnutí licence8 
                
               b)    nezahrnutí obvyklé odměny za licenci v ceně zhotoveného díla 
 


 


1.8        Druh obvyklého majetkového plnění za licenci: 
 
               a)    úplata (peněžité plnění) 


               b)    jiná majetková hodnota   


 


Zákonná hlediska výše odměny 


 


1.9        Přihlédnutí ke zvláštním hlediskům u práva autorského nebo práv 
             souvisejících s právem autorským, a to u těchto práv kolektivně 
             spravovaných:9 


                a)   užití předmětu při výkonu podnikání nebo jiné hospodářské činnosti 


                b)   přímý či nepřímý hospodářský nebo obchodní prospěch,  
                       který bezdůvodně obohacený získal nebo získá z užití či v souvislosti  
                       s užitím 


                c)    charakter a specifika místa nebo regionu, ve kterém došlo k užití 


                d)    účel, způsob, rozsah a okolnosti užití 


                e)     jiné zvláštní hledisko 


1.10       Zvláštní závazné hledisko počtu osob, kterým bylo dílo sděleno,10 
             a to u práv kolektivně spravovaných  


                                                 
8 § 61 odst. 1 nebo 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.   
§ 558 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
9 § 100 odst. 6 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.   
10 § 100 odst. 1 písm. h) bod 3. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.   
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1.11       Stanoviska právnických osob sdružujících příslušné uživatele pro účely 
             zpracování návrhu výše odměn nebo návrhu způsobu jejich určení11   


1.12  Omezení výše odměny za oprávnění užít informaci, která je předmětem 
             ochrany práva autorského12 


 


 


2.   Část znaková 


 


Okolnosti, které by měly vliv na obvyklou odměnu  


 


2.1        Označení autorství nebo jiného původcovství užitého statku 
 
2.2        Podoba, v níž byl předmět užit ze strany bezdůvodně obohaceného: 
 
                a)    původní 
                b)    zpracovaná vč. překladu 
                c)    jinak změněná nežli zpracovaná (např. zkrácená nebo prodloužená) 
 
2.3        Předmět byl užit ze strany bezdůvodně obohaceného: 
 
                a)    samostatně 
                b)    v souboru (např. v časopisu, sborníku či výstavě) 
                c)    ve spojení s jiným předmětem stejného druhu 
                       (např. s jiným autorským dílem, kupř. zhudebněný text),  
                       či ve spojení s jinými prvky (např. s osobními údaji či projevy osobní  
                       povahy) 
       
2.4        Povaha užití předmětu ze strany bezdůvodně obohaceného: 
 
               a)    výhradní 
               b)    nevýhradní 
 
2.5        Povaha způsobu užití předmětu ze strany bezdůvodně obohaceného 
 
               a)   všechny způsoby užití 
               b)   jednotlivé způsoby užití (např. rozmnožování díla a rozšiřování díla)  
               c)   jediný jednotlivý způsob užití (např. sdělování díla veřejnosti  
                     prostřednictvím sítě elektronických komunikací) 


                                                 
11 § 100 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.    
12 § 14a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím.   
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2.6        Rozsah užití předmětu ze strany bezdůvodně obohaceného 
 
                a) neomezený 
                b) omezený: 
 
                         ba)   územně (např. státním územím České republiky) 
                         bb)   časově (např. měsícem) 
                         bc)   množstevně (např. počtem výtisků nebo výlisků, počtem 
                                  návštěvníků, počtem kabelových přípojek aj.) 
                         bd)   jinak omezený (např. určitým obchodním řetězcem 
                                  či koncernem) 
 


 
 


2.7        Využitelnost licence (povinnost užít licenční předmět)13 
 
2.8         Postupitelnost (převoditelnost) licence třetí osobě (postupníkovi),  
             (právo licenčního obchodu) 
 
2.9        Podlicencovatelnost (poskytnutelnost podlicence třetí osobě), (právo 
             podlicence), a to v rozsahu oprávnění tvořícího licenci: 
 
                 a)    plném 
                 b)    částečném  
 
2.10      Další právní vlastnosti licence: 
 
                a)  rozvazovací nebo odkládací podmínka 
                b)  právo opce další licence 
                c)  přednostní právo na další licenci 
                d)  jiná právní vlastnost 
          


 
 


2.11        Jiné okolnosti, které by měly vliv na výši obvyklé odměny 
 


        [např. dominantní postavení nebo významná tržní síla bezdůvodně  
        obohaceného nebo bezdůvodně ochuzeného, obecná známost autora  
        nebo jiného původce duševního vlastnictví v příslušných kruzích,  
        anebo jeho obecná neznámost, pověst (reputace), kupř. umělecká, 


                                                 
13 Srov. § 46 odst. 3 (též ve spojení s § 74, 78, 82, 86, přiměřeně též ve spojení s § 94) nebo § 56 odst. 2 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Z hlediska skutku, kdy již došlo k užití chráněného předmětu anebo kdy již došlo k hrozbě užití, např. 
formou přípravy či pokusu užití, nemusí mít právní vlastnost licence, spočívající v nabyvatelově 
povinnosti licenci využít, význam. Uváděna je zde tato vlastnost zejména pro úplnost.    
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        vědecká nebo technická, autora nebo jiného původce duševního  
        vlastnictví anebo pověst výtvoru či jiného užitého předmětu samého  
        vč. dobrého jména ochranné známky na příslušném území, obecná 
        známost ochranné známky na příslušném území, pověst podniku, 
        k němuž se váže právo duševního vlastnictví, (goodwill), aj.] 
  
        a podstatnost vlivu těchto okolností na výši obvyklé odměny,  
        jakož i vyčíslení tohoto vlivu 
 


 


Okolnosti, které by neměly vliv na obvyklou odměnu  


 


2.12     Mimořádné okolnosti trhu14 


2.13     Osobní poměry bezdůvodně obohaceného nebo bezdůvodně ochuzeného15 


2.14     Vliv zvláštní obliby16 


   


Zjištění obvyklé odměny za obdobnou licenci  


 


2.15     Důvod zjištění obvyklé odměny za obdobnou, nikoli stejnou, licenci  
            na příslušném trhu 
 
2.16     Popis obdobné licence, zejména jejích vlastností; srov. body 2.1 až 2.10 
 
2.17     Srovnání nezjistitelné nebo jen s nepoměrnými obtížemi zjistitelné stejné  
           licence (shodně odpovídají skutku užití statku) se zjištěnou obdobnou 
           licencí (podobně odpovídající skutku užití statku) s uvedením podstatných 
           znaků17 (prvků, rysů) podobnosti a v čem podobnost spočívá, včetně 
           srovnání účelu obou licencí 
 


 


                                                 
14 Rozumí se tím například „stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit“ (§ 2 odst. 
1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákona o oceňování majetku), ve znění 
pozdějších předpisů. 
15 Rozumí se tím zejména „vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím“ (§ 2 
odst. 1 zák. cit. výše). 
16 Rozumí se tím „zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim“ (§ 2 odst. 1 
zák. cit. výše). 
17 Podstatné znaky licence lze dělit na: 


1. nezbytné, v jejichž příčinné souvislosti dochází k následkům, které charakterizují licenci a bez nichž by 
licence postrádala své vlastnosti, např. určitý způsob nebo rozsah užití hudebního díla, 


2. zlepšující, nikoli nezbytné, nicméně takové znaky, v jejichž příčinné souvislosti dochází k následku, 
jímž je zkvalitnění nebo zvýšení (zlepšení) základních účinků a které podrobněji určují povahu 
licence; např. aktualizovaná podoba užitého vědeckého díla. 
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Nezjistitelnost obvyklé odměny18 


 


2.18     Důvody nezjištění obvyklé odměny za licenci na příslušném trhu: 


              a)    neexistence stejného ani podobného úplatného užití příslušného  
                     předmětu  


              b)    neexistence reprezentativního vzorku údajů o výších licenčních  
                      odměn za stejné nebo podobné licence od účastníků příslušného trhu 
                      licenčních služeb (poskytovatelů, nabyvatelů nebo zprostředkovatelů 
                      licencí) nebo z jiných zdrojů (např. statistických) 


              c)    obchodně utajované nebo důvěrné (neznámé) výše odměn19 


              d)    jiný důvod 


2.19    Povaha a míra nezjistitelnosti výše obvyklé odměny ze stejnou  
           nebo podobnou licenci: 


              a)   nepoměrné obtíže se zjištěním a v čem spočívají 


                                                 
18 Lze-li výši nároku na vydání bezdůvodného obohacení, resp. výši obvyklé odměny za získání stejné, 
popř. obdobné licence v místě a čase neoprávněného nakládání se statkem, zjistit jen s nepoměrnými 
obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec, určí ji soud podle své úvahy (§ 136 o. s. ř.). Soud při arbitrárním, 
volném, určení výše peněžitého plnění vychází z výsledků dokazování a musí dbát, aby tímto postupem byla 
zajištěna spravedlivá ochrana práv účastníků řízení (§ 1 o. s. ř.). Čili soud musí dbát subjektivních práv všech 
účastníků řízení na spravedlivý proces. 
Podle veřejnoprávního zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, platí, že „nelze-li zjistit 
cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, 
kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku.“ (§ 2 odst. 6 in fine cit. zák.). 
„Ekonomicky oprávněné náklady“ a „přiměřený zisk“ jsou cit. zákonem dále účelově definovány (§ 2 odst. 7 
cit. zák.). Náhradní určení ceny obvyklé podle zákona o cenách ovšem sleduje veřejnoprávní ochranu před 
správním deliktem zneužití výhodnějšího hospodářského postavení na trhu a dále sleduje spravedlivé 
zacházení ze strany správních úřadů (cenových kontrolních orgánů) při posuzování tohoto správního 
deliktu. Jedná se proto o záležitost trestní spravedlnosti. 
Při náhradním, soudcovském, arbitrárním určení výše peněžitého plnění (tj. výše vydávaného bezdůvodného 
obohacení) volnou úvahou podle občanského soudního řádu (§ 136), soud zvažuje hlediska přiměřenosti, 
neboť právní pojem „přiměřenosti“ vystihuje osvědčený a obecně uznávaný právní princip, který nelze 
v právu pominout. Jedná se například o tato hlediska: 


1. skutečné výnosy z užití chráněného statku dosažené bezdůvodně obohaceným, 
2. další přímý nebo nepřímý obchodní či jiný hospodářský prospěch z užití chráněného statku dosažený 


bezdůvodně obohaceným (vedle skutečných výnosů); např. získání nebo udržení soutěžní výhody 
na trhu aj. 


3. skutečné náklady, které bezdůvodně obohacený vynaložil na užití chráněného statku, resp. na 
získání výnosů či jiného prospěchu z tohoto užití, a jejich účelnost. 


Jelikož se ale jedná o volnou úvahu soudcovskou, nelze vyloučit ani to, že soud zvolí podobný postup pro 
své náhradní určení výše plnění, jak vyplývá pro jiné, veřejnoprávní, účely ze zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů. Soud by ovšem musel argumentačně přezkoumatelně obhájit 
analogické použití tohoto předpisu v občanském soudním řízení, a to zejména se zřetelem na různé účely 
určení výše plnění. 
19 Spadá sem též pouhé tušení výše obvyklé odměny bez nastolení důkazní jistoty nebo bez důkazní 
pravděpodobnosti hraničící s jistotou. Od spíše intuitivního tušení výše obvyklé odměny nutno oddělit 
kvalifikovaný odhad této výše, který je racionálně opřen o určité známé a přezkoumatelné ukazatele včetně 
známého chování na historickém trhu licenčních služeb. 







Dotazník ke zjištění obvyklé odměny za licenci 


© Ivo Telec, 2010                                 datum poslední revize 15. 6. 2010 12 


              b)   nezjistitelnost vůbec a v čem spočívá 


 


 


3.     Právní otázka přiměřenosti (spravedlivosti) zjištěné obvyklé 


odměny20  


 


Právní otázka posouzení (právní kvalifikace) přiměřenosti (rozumnosti) spravedlnosti) 


zjištěné obvyklé odměny, popř. přiměřenosti výše peněžitého nároku na vydání 


bezdůvodného obohacení soudem náhradně určeného,21 (právní zásada spravedlivé výše 


vydání bezdůvodného obohacení): 


 


Poměření (vážení) zjištěné výše obvyklé odměny22 


 


3.1     Důkaz empirický (např. rozsah neoprávněného užití, následek aj. skutkové 
          okolnosti případu) 
 
3.2     Důkaz systémový (zhodnocení zařazení zasaženého práva, svobody  
          nebo obecného dobra v právním řádu) 
 
3.3     Důkaz kontextový (zvážení dalších záporných dopadů, k nimž by došlo 
          upřednostněním jednoho práva, svobody nebo obecného dobra před jiným) 
 
3.4     Důkaz hodnotový (zvážení podstaty, smyslu a významu střetnuvších se  
          hodnot v obecně uznávané hierarchii hodnot) 
 
3.5     Zhodnocení všech důkazů přiměřenosti zásahu k legitimnímu cíli,  
          které jsou jednotlivě zhodnoceny výše, v jejich vzájemné souvislosti 
 


 


 


 


                                                 
20 Důkazy přiměřenosti zásahu zamýšlenému cíli (důkazy přiměřenosti v užším smyslu). Jedná se jednak o 
právní odůvodňování (právní otázku), jednak o dokazování skutkového děje (skutkovou otázku). V úvahu 
může tento postup přicházet například tehdy, jsou-li důvodné pochyby o přiměřenosti zjištěné obvyklé 
odměny, uskutečňované monopolistou, kdy cenou obvyklou je monopolní cena. Obdobně to může platit 
při stavu vysoké dominance na příslušném trhu. 
21 § 136 o. s. ř. 
22 Srov. též autorůvTest poměrnosti cíle a prostředku; viz Elportál Masarykovy univerzity; www.is.muni.cz/elportal/cz. 
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4.    Závěr (právní názor)  


 


Na základě shora podaného metodického posouzení odborné a právní věci 


v jednotlivostech i v jejich souvislosti vyslovuji následující názor, jímž odpovídám na 


položenou otázku:  


 


Alternativa A): 


1.  Obvyklá odměna za výše popsanou stejnou, popř. obdobnou licenci by v rozhodné 


době a na rozhodném místě činila částku: 


_____________________________________________________________________ 


2. Tato částka je / není přiměřená (spravedlivá). 


 


Alternativa B): 


1. Obvyklou odměnu za výše popsanou stejnou, popř. obdobnou licenci v rozhodné 


době a na rozhodném místě lze zjistit jen s nepoměrnými obtížemi / nelze zjistit vůbec.  


Proto soud podle § 136 o. s. ř. určuje výši nároku na vydání bezdůvodného obohacení za 


užití uvedeného statku v rozhodné době a na rozhodném místě částkou: 


_____________________________________________________________________ 


2.  Tato částka je / není přiměřená (spravedlivá). 


 


 


D o l o ž k a 


 


Prohlašuji na svou odbornou a stavovskou čest, že k výše uvedenému právnímu 


názoru jsem dospěl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávislé na jiných 


osobách, pouze na základě výše uvedených podkladů, hledisek, metod a právních norem 


vyplývajících z citovaných pramenů. 


Shora podaný závěr vyjadřuje názor posuzovatele, který je argumentačně podložen, jak 


je výše uvedeno. 


      Dotazník ke zjištění obvyklé odměny za licenci, obsahující odborné posouzení shora 


popsaných skutečností, a to formou odborného vyjádření, jakož i právní názor z něho 


vyplývající, je předložen bez rozporů. 
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      Tento test obsahuje (…) číslovaných a v jednu listinu spojených stran bez příloh. 


 


 


 


             Posuzovatel:  


 


 


 


V ________ dne _______                                   _______________________________              


 


 


 


 








 


 


 


 


 


 


 
 
 


Test pojmových znaků  
know-how 


 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


verze 1.4 







Test pojmových znaků know-how 


© Ivo Telec, 2007                        datum poslední revize 2. 2. 2009 2 


 


Účel 


 


Účelem Testu pojmových znaků know-how1 je v konkrétní právní věci přezkoumatelně 


použit a vyložit legislativně-právní pojem „know-how“, jeho objektivizované pojmové 


znaky, a rozptýlit možné pochyby nebo sporné otázky právní či technické nebo obchodní 


povahy s tím spojené, které mají význam pro soudcovské nebo úřednické rozhodnutí, a 


tak vyloučit nebo omezit možnou hrozbu svévole. 


 


 


Prohlášení shody  


 


Test pojmových znaků know-how odpovídá právním požadavkům (pojmovým znakům), 


které na právní status know-how kladou právní normy vyplývající zejména z: 


 


a) čl. 11 odst. 1 až 4 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené pod č. 2/1993 Sb., ve 


znění pozdějšího předpisu 


b) mezinárodních smluv o ochraně investic, kterými je Česká republika vázána, 


pokud jde o jejich běžný obsah 


c) nařízení Komise (ES) č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 o použití čl. 81 odst. 3 


Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. č. L 336 


z 29. 12. 1999, s. 21 – 25) 


d) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 


e) zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 


některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


f) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých 


souvisejících zákonů (zákona o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších 


předpisů 


g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 


                                                 
1 V původní podobě vyšlo knižně v Poctě Davidovi; viz Malacka, M. (ed.): Pocta Vladislavu Davidovi. 
Olomouc: Univerzita Palackého 2007, s. 269 – 279. Další starší verze vyšly časopisecky v Průmyslovém 
vlastnictví, 17, 2007, č. 11/12, s. 189 – 195, a v Právním rádci, 16, 2008, č. 1, s. 69 – 72.  
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h) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 


oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, 


 


a to vše i s přihlédnutím k čl. 2 (viii) Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního 


vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967, vyhl. pod č. 69/1975 Sb., ve 


znění vyhl. pod č. 80/1985 Sb. 


 


Test pojmových znaků know-how zásadně odpovídá právní argumentaci obsažené 


v odůvodnění následujícího právního rozhodnutí: 


a) usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 11. 2005 čj.: 7 Cmo 209/2005-44,        


uveřejněné v Právních rozhledech, roč. 14, 2006, č. 8, s. 308 – 310. 


 


 


Položená právní otázka  


 


Pomocí testu má být zodpovězena následující právní otázka  statusu předmětu (právní 


kvalifikace): 


_____________________________________________________________________.     


      Tato otázka mi byla položena zadavatelem, jímž je: 


_____________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________.      


 


 


Předložené podklady  


 


      Při posuzování zadané právní otázky jsem vycházel z následujících podkladů: 


_____________________________________________________________________ 


Podklady mi byly předloženy ___________________________________________  


      Za svá jsem vzal skutková tvrzení, obsažená ve shora uvedených podkladech, o jejichž 


věrohodnosti jsem neměl pochyb, a bez nichž by nebylo lze učinit závěr o právní otázce.
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Hlediska 


 


Východiskem dosažení právního závěru mi byly následující skutečnosti (hlediska): 


a) skutkové okolnosti a jejich vzetí za své 


b) odborné posouzení skutečností, k nímž je třeba 


c) právní posouzení.  


 


 


 


Použité metody  


 


      K zodpovězení právní otázky jsem použil, krom obecně uznávaných nebo právně 


přikázaných metod výkladu mezinárodních smluv nebo právních předpisů, následující 


metody, vedoucí ke zjištění pojmových znaků know-how vyplývajících z právního řádu, a 


to: 


a) metodu uznání skutkových tvrzení  


b) metodu popisnou a roztřiďovací 


c) logické metody odvození a rozboru 


d) metodu hodnocení významu. 


 


 


1.   Část údajová 


 


1.1       Označení případu 


 


1.2       Název know-how 


1.3       Popis know-how (dostatečně určitým způsobem umožňujícím  
            ověřit nedostatek obecné známosti a snadné dostupnosti a podstatnost) 


1.4       Účel a hospodářský význam 


1.5       Druh objektivně vnímatelné podoby vyjádření know-how  
            (např. elektronická aj.) a trvalost nebo dočasnost vyjádření 


1.6       Popis věci (nosiče), jíž, v níž nebo na níž je know-how vnímatelně  
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            vyjádřeno 


1.7       Doba vzniku know-how 


1.8       Stav zveřejnění know-how 


1.9       Stát původu know-how 


1.10     Know-how zaměstnanecké (podnikové) 


1.11     Know-how na objednávku nebo soutěžní 


1.12     Jiný způsob vzniku know-how (např. z vlastního podnětu původce) 


1.13     Obsažení know-how v jiném předmětu (např. v obchodním tajemství,  
           důvěrné informaci, vynálezu nebo jiném technickém řešení, vědeckém díle,  
           zlepšovacím návrhu) a stav právní ochrany takového předmětu 


1.14     Jiné k popisu know-how 


 


1.15     Údaje o majiteli nebo spolumajitelích 


1.16     Jiné k majiteli nebo spolumajitelům 


1.17     Údaje o původci nebo spolupůvodcích 


1.18     Jiné k původci nebo spolupůvodcům 


1.19     Údaje o zaměstnavateli u zaměstnaneckého (podnikového) know-how 


1.20     Údaje o objednateli nebo vyhlašovateli soutěže u know-how na objednávku  
           nebo soutěžního 


1.21 Údaje o postupnících licencí, o nabyvatelích oprávnění z licence  
           nebo podlicence a o jejich oprávněních 


 
            


 


2.   Část znaková  


 


2.1 Know-how tvořeno souborem: 


              a) poznatků 


    b) dovedností (umu) 


    c) zkušeností 


              d) zběhlostí 


2.2      Know-how tvořeno jednotlivostí spočívající v jednotlivém:   


              a) poznatku 
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              b) dovednosti (umu) 


              c) zkušenosti 


              d) zběhlosti 


2.3      Věcná povaha know-how  
           (např. výrobní, technická, provozní, obchodní, vědecká, výzkumná, 
           vývojová, vzdělávací aj.) 
 
2.4 Vlastnosti know-how: 


               a) prověřenost vlastníkem (poskytovatelem) 


               b) identifikovatelnost (zpředmětnění); (srov. popis) 


               c) způsobilost objektivního vyjádření ve smysly vnímatelné podobě; 
                   (srov. 2.5) 


               d) podstatnost (zahnutí údajů potřebných k používání, prodeji  
                   nebo k dalšímu prodeji zboží nebo služeb) 


               e) užitečnost 


               f) absence běžnosti (např. pouhé řemeslné rutinnosti) 


               g) hospodářská využitelnost   


               h) ocenitelnost 


               i) převoditelnost 


               j) absence obecné známosti v přesném složení a sestavě jednotlivých 
                   složek 
               k) absence snadné dostupnosti v přesném složení a sestavě jednotlivých 
                   složek 


               l) absence předmětu práva patentového nebo práva užitně vzorového2 


2.5       Podoba objektivního vyjádření (např. popisem, výkresem, vzorcem aj.) 


2.6       Přítomnost alespoň minimálního stupně hospodářské hodnoty, její míra 
            a v čem spočívá 
 


 


2.7       Zvláštní vlastnost know-how pro případ jeho nepeněžitého majetkového  
            vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva  
            (zvláštní vkladová způsobilost): 


               a) údaje o obchodní společnosti nebo družstvu 


               b) předmět podnikání obchodní společnosti nebo družstva 


               c) hospodářská využitelnost know-how ve vztahu k předmětu podnikání  


                                                 
2 V opačném případě platí ochranný režim podle práva patentového nebo práva užitně vzorového. 
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                   obchodní společnosti nebo družstva3 


 


 


3.   Výluky z know-how 


 


3.1 Obecně známá skutečnost (součást obecného povědomí) 


3.2 Obecně dostupná skutečnost (např. z odborné literatury na knižním trhu) 


3.3 Zvláštní osobní vlastnost, neoddělitelná od osobnosti určitého člověka 
           (nezcizitelnost), (např. osobní schopnost léčitelská aj.) 


 


4.    Závěr (právní názor)  


 


Na základě shora podaného metodického posouzení právní věci v jednotlivostech i 


v jejich souvislosti vyslovuji následující právní názor, jímž odpovídám na položenou 


právní otázku:  


 


Výše popsaný předmět je / není know-how, 


 


a to zejména ve smyslu čl. 11 odst. 1 až 4 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené pod č. 


2/1993 Sb., ve znění pozdějšího předpisu, mezinárodních smluv o ochraně investic, 


kterými je Česká republika vázána, pokud jde o jejich běžný obsah, nařízení Komise (ES) č. 


2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod 


a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. č. L 336 z 29. 12. 1999, s. 21 – 25), zákona č. 513/1991 


Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 


prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 


zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících 


zákonů (zákona o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 


586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 151/1997 Sb., o 


oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších 


předpisů, a to i s přihlédnutím k čl. 2 (viii) Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního 


                                                 
3 § 59 odst. 2 nebo § 260 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967, vyhl. pod č. 69/1975 Sb., ve znění 


vyhl. pod č. 80/1985 Sb. 


 


 


D o l o ž k a 


 


Prohlašuji na svou odbornou a stavovskou čest, že k výše uvedenému právnímu 


názoru jsem dospěl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávislé na jiných 


osobách, pouze na základě výše uvedených podkladů, hledisek, metod a právních norem 


vyplývajících z citovaných pramenů. 


Shora podaný závěr vyjadřuje právní názor posuzovatele, který je argumentačně 


podložen, jak je výše uvedeno. 


      Test pojmových znaků know-how,  obsahující odborné posouzení shora popsaných 


skutečností, a to formou odborného vyjádření, jakož i právní názor z něho vyplývající, je 


předložen bez rozporů. 


      Tento test obsahuje osm číslovaných a v jednu listinu spojených stran bez příloh.


  


       


 


 


 


       Posuzovatel:  


 


 


 


 


V ________ dne _______                                   _______________________________              
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PRÁVO DUŠEVNÍHO PRÁVO DUŠEVNÍHO 
VLASTNICTVÍVLASTNICTVÍ


PŘIROZENÉ PŘIROZENÉ 


A ÚSTAVNÍ ZÁKLADYA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY
TVORBYTVORBY


Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 
a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.
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verze 3.8 (2010)verze 3.8 (2010)


© Ivo Telec, 2005© Ivo Telec, 2005


UpozorněníUpozornění


Ochranné známky zapsané pro alkoholické nápoje Ochranné známky zapsané pro alkoholické nápoje 


slouží pouze k názornosti přednáškyslouží pouze k názornosti přednášky


3


slouží pouze k názornosti přednášky.slouží pouze k názornosti přednášky.


Nenabádají k pití alkoholických nápojů.Nenabádají k pití alkoholických nápojů.


1. ČÁST1. ČÁST


EXKURS EXKURS 


O PŘIROZENÝCH PRÁVECH O PŘIROZENÝCH PRÁVECH 


4


AUTORAAUTORA


PŘIROZENÝ A PRÁVNÍ ŘÁDPŘIROZENÝ A PRÁVNÍ ŘÁD


Přirozený řádPřirozený řád (na lidské vůli nezávislý)(na lidské vůli nezávislý)
axiomatická soustava = netřeba dokazovat   axiomatická soustava = netřeba dokazovat   
např střídání ročních obdobínapř střídání ročních období
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např. střídání ročních obdobínapř. střídání ročních období


Právní řádPrávní řád (lidskou vůlí stanovený)(lidskou vůlí stanovený)
např. zák. č. 54/1946 Sb., o letním časenapř. zák. č. 54/1946 Sb., o letním čase


6
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PŘIROZENÉ ZÁKLADY PŘIROZENÉ ZÁKLADY 


Platnost přirozených právPlatnost přirozených práv


uznání neporušitelnostiuznání neporušitelnosti přirozených právpřirozených práv
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člověka; člověka; preamb. LZPSpreamb. LZPS


slibslib ústavního soudce ústavního soudce chránitchránit neporušitelnostneporušitelnost
přirozených práv; přirozených práv; čl. 85/2 Ú  čl. 85/2 Ú  


Důsledky pro právo podústavníDůsledky pro právo podústavní
důkaz logický a právně rétorickýdůkaz logický a právně rétorický


PŘIROZENÉPŘIROZENÉ
A PŘIROZENOPRÁVNÍA PŘIROZENOPRÁVNÍ


PřirozenéPřirozené
== souladnésouladné s přirozenými světovými zákonitostmis přirozenými světovými zákonitostmi


a důstojností lidského jedince i druhua důstojností lidského jedince i druhu
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PřirozenoprávníPřirozenoprávní
== právní právní doktrína doktrína 


právně filozofická právně filozofická myšlenkamyšlenka (idea)(idea)
součást součást právní ideologieprávní ideologie
různé myšlenky lišící se zdrojem různé myšlenky lišící se zdrojem 
přirozených práv nebo jejich poznatelnostípřirozených práv nebo jejich poznatelností


PŘIROZENÉ PRÁVOPŘIROZENÉ PRÁVO
Objektivní pojmový významObjektivní pojmový význam
=  přirozené světové zákonitosti (=  přirozené světové zákonitosti (objektivní řádobjektivní řád


dějůdějů) se zdrojem ve ) se zdrojem ve vyšší mocivyšší moci, , např. zákonnapř. zákon
rovnováhy rovnováhy (Gleichgewichtsgesetz)(Gleichgewichtsgesetz)
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Subjektivní pojmový významSubjektivní pojmový význam
=  subjektivní =  subjektivní vrozenávrozená přirozená práva každého přirozená práva každého 
člověka obsahově člověka obsahově vyplývajícívyplývající z přirozenýchz přirozených
světových zákonitostí (přirozeného práva světových zákonitostí (přirozeného práva 
v objektivním právním smyslu)  v objektivním právním smyslu)  
např. subjektivní přirozená práva osobnostnínapř. subjektivní přirozená práva osobnostní


PŘIROZENÉ ZÁKONYPŘIROZENÉ ZÁKONY


LáskaLáska (nikoli nenávist)(nikoli nenávist)
Amor vincit omnia (Vergilius)Amor vincit omnia (Vergilius)


kladné „nastavení“, absolutní hodnotakladné „nastavení“, absolutní hodnota
Zpětné působeníZpětné působení; příčina a následek; příčina a následek
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p pp p ; p; p
Přitažlivost stejnorodostiPřitažlivost stejnorodosti,      ,      Simile gaudet similiSimile gaudet simili
TíhaTíha
RovnováhaRovnováha; vyrovnání braní a dávání; vyrovnání braní a dávání
Pohyb Pohyb 
Vznik, růst a rozkladVznik, růst a rozklad; koloběh; koloběh
aj.aj.


Přirozené právo svobodnéhoPřirozené právo svobodného
rozhodování člověka i lidstvarozhodování člověka i lidstva


zákonitost vznikání a růstuzákonitost vznikání a růstu
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zákonitost vznikání a růstuzákonitost vznikání a růstu
srv. rozhodnutí rodičů o početísrv. rozhodnutí rodičů o početí
dítětedítěte
srv. privátní autonomii, srv. privátní autonomii, 
např. rozhodnutí o zveřejnění dílanapř. rozhodnutí o zveřejnění díla
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KTERÁ SUBJEKTIVNÍ PRÁVA KTERÁ SUBJEKTIVNÍ PRÁVA 
JSOU PŘIROZENÁ?JSOU PŘIROZENÁ?


Práva vrozenáPráva vrozená (angeborne Rechte),(angeborne Rechte), §§ 16 ABGB16 ABGB


ipso factoipso facto z povahy osobnosti (ABGB)z povahy osobnosti (ABGB)
přirozená práva osobnostnípřirozená práva osobnostní
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1.1. přirozená práva osobnostnípřirozená práva osobnostní
např. např. přirozené právo žít;přirozené právo žít; žijeme bez ohledu na žijeme bez ohledu na 
stát, kmen, rod, církev aj. společenské autoritystát, kmen, rod, církev aj. společenské autority


2.2. jinájiná práva přirozené povahypráva přirozené povahy


Práva nabyvatelná Práva nabyvatelná (erwerbliche Rechte),(erwerbliche Rechte), §§ 18 ABGB18 ABGB


USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH 
PŘIROZENÝCH PRÁVPŘIROZENÝCH PRÁV


NeNezadatelné zadatelné nabytínabytí přirozených práv přirozených práv 


NeNezadatelnázadatelná existenceexistence přirozených právpřirozených práv
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NeNezadatelná zadatelná existenceexistence přirozených právpřirozených práv


StátemStátem upravený upravený výkonvýkon přirozených právpřirozených práv


StátemStátem přiznaná přiznaná ochranaochrana přirozených přirozených 
práv práv 


JUDIKATURA:JUDIKATURA:
Povaha práva autorského Povaha práva autorského 


1. Práva autorská se neodvozují od žádného  1. Práva autorská se neodvozují od žádného  
zákonodárství, nýbrž čerpají svůj původ v právu přirozeném, zákonodárství, nýbrž čerpají svůj původ v právu přirozeném, 
které náleží každému jednotlivci k ochraně a užívání produktů které náleží každému jednotlivci k ochraně a užívání produktů 


é l t í či ti pů b kt ý líbíé l t í či ti pů b kt ý líbí
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své vlastní činnosti způsobem, který se mu líbí; své vlastní činnosti způsobem, který se mu líbí; 
zákon netvoří na prospěch autora nižádné právo, nýbrž slouží zákon netvoří na prospěch autora nižádné právo, nýbrž slouží 
jen k ochraně a úpravě a modalit výkonu práva již existujícího, jen k ochraně a úpravě a modalit výkonu práva již existujícího, 
a to jednak v zájmu autorově, jednak v zájmu veřejnosti. a to jednak v zájmu autorově, jednak v zájmu veřejnosti. 
A to je právě důsledek takového zásahu ve smyslu omezujícím, A to je právě důsledek takového zásahu ve smyslu omezujícím, 
že po určitě době dílo připadne veřejnosti.že po určitě době dílo připadne veřejnosti.


2. S výjimkou legislativního omezení má autor literárního 2. S výjimkou legislativního omezení má autor literárního 
nebo uměleckého díla právo zabrániti každému nebo uměleckého díla právo zabrániti každému 
neautorisovanému užívání: neautorisovanému užívání: 
plnost jeho práv, obvykle shrnutá v právu edičním plnost jeho práv, obvykle shrnutá v právu edičním 
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p j p y pp j p y p
a výtvarném, existuje vždy nezávisle od zákonodárství a výtvarném, existuje vždy nezávisle od zákonodárství 
a čím více věda přináší nové methody zužitkování, a čím více věda přináší nové methody zužitkování, 
tím většího rozšíření musí být přiznáno ochraně.tím většího rozšíření musí být přiznáno ochraně.


Rozh. smíšRozh. smíšenenééhoho odvolacího dvora v Alexandrii z 13. 6. 1946, odvolacího dvora v Alexandrii z 13. 6. 1946, 
Droit dDroit d’’auteur, 59, s. 130, čes. Soutěž a tvorba, 1947/3, s. 53 auteur, 59, s. 130, čes. Soutěž a tvorba, 1947/3, s. 53 –– 54.54.


POZNÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH POZNÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH 
PŘIROZENÝCH PRÁVPŘIROZENÝCH PRÁV


Poznání citemPoznání citem
právní cit (cit pro dobro a spravedlnost)právní cit (cit pro dobro a spravedlnost)
vcítění se pomocí vcítění se pomocí svědomísvědomí,,
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metodametoda citové jurisprudencecitové jurisprudence


Poznání zdravým rozumem Poznání zdravým rozumem 
povaha věci povaha věci (Natur der Sache)(Natur der Sache)
míra všech věcí a následky věcímíra všech věcí a následky věcí


18







4


2. ČÁST2. ČÁST


MRAVNÍ MRAVNÍ 
A LIDSKOPRÁVNÍ ZÁKLADYA LIDSKOPRÁVNÍ ZÁKLADY


19


MRAVNÍ ZÁKLADY MRAVNÍ ZÁKLADY 
SOUKROMÝCH PRÁVSOUKROMÝCH PRÁV


Souběh a prolínání mravnosti a právnostiSouběh a prolínání mravnosti a právnosti


Zlatá pravidla Zlatá pravidla (aureae regulae)(aureae regulae) soukromého právasoukromého práva::
11 neplatnostneplatnost soukromoprávních jednání příčících sesoukromoprávních jednání příčících se


20


1.1. neplatnostneplatnost soukromoprávních jednání příčících se soukromoprávních jednání příčících se 
dobrým mravům; dobrým mravům; §§ 39 o. z.   39 o. z.   


závazek vydat bezdůvodné obohacenízávazek vydat bezdůvodné obohacení
z neplatného soukromoprávního jednání;z neplatného soukromoprávního jednání; §§ 451 an. o. z.451 an. o. z.


2.2. zákaz výkonuzákaz výkonu soukromých práv v rozporu s dobrými soukromých práv v rozporu s dobrými 
mravy; mravy; §§ 3 odst. 1 o. z.3 odst. 1 o. z.


3.3. závazek nahraditzávazek nahradit škodu úmyslným jednáním proti škodu úmyslným jednáním proti 
dobrým mravům; dobrým mravům; §§ 424 o. z.424 o. z.


JUDIKATURA: ProvizeJUDIKATURA: Provize
Uplatnění nároku na zprostředkovatelskou odměnu Uplatnění nároku na zprostředkovatelskou odměnu 
za zprostředkování uměleckého zaměstnání v cizině za zprostředkování uměleckého zaměstnání v cizině 
za stavu, kdy právní předchůdce nárokovatele pouze těžilza stavu, kdy právní předchůdce nárokovatele pouze těžil


éh ěkd jšíh p l p tř dk á í ěl kééh ěkd jšíh p l p tř dk á í ěl ké
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ze svého někdejšího monopolu zprostředkování umělecké ze svého někdejšího monopolu zprostředkování umělecké 
činnosti ve vztahu k cizině, aniž se o získání uměleckého činnosti ve vztahu k cizině, aniž se o získání uměleckého 
zaměstnání přičinil, je výkonem práva, který je v rozporu zaměstnání přičinil, je výkonem práva, který je v rozporu 
s dobrými mravy.s dobrými mravy.


Rozs. MS v Brně z 22. 5. 1998, čj.: 37 C 251/93Rozs. MS v Brně z 22. 5. 1998, čj.: 37 C 251/93--4141


JUDIKATURA: JUDIKATURA: 
Výkon známkového právaVýkon známkového práva


(…) i užití zapsané ochranné známky může být jednáním (…) i užití zapsané ochranné známky může být jednáním 
proti  dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalým.  proti  dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalým.  
Za užití v uvedeném smyslu je třeba považovat nikoli jenZa užití v uvedeném smyslu je třeba považovat nikoli jen
označování výrobků ochrannou známkou, užitím jsou rovněž označování výrobků ochrannou známkou, užitím jsou rovněž 
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z ý z ž j žz ý z ž j ž
i úkony majitele ochranné známky, v nichž se o zapsanoui úkony majitele ochranné známky, v nichž se o zapsanou
ochrannou známku opírá, známkou argumentuje a z titulu ochrannou známku opírá, známkou argumentuje a z titulu 
jejího majitele činí právní kroky vůči jiným osobám jejího majitele činí právní kroky vůči jiným osobám 
směřujícím k ochraně známky a práv z ní vyplývajících.směřujícím k ochraně známky a práv z ní vyplývajících.


Rozs. VS v Praze z 21. 6. 02 sp. zn. 3 Cmo 589/00.Rozs. VS v Praze z 21. 6. 02 sp. zn. 3 Cmo 589/00.


JUDIKATURA: KoncertJUDIKATURA: Koncert


K povinnosti organizátora hudebních koncertů náleží K povinnosti organizátora hudebních koncertů náleží 
postupovat s přiměřenou pečlivostí ohledně nebezpečí postupovat s přiměřenou pečlivostí ohledně nebezpečí 
poškození sluchu, které návštěvníkům koncertu hrozí poškození sluchu, které návštěvníkům koncertu hrozí 
v důsledku nadměrné hlasitosti uváděné hudebnív důsledku nadměrné hlasitosti uváděné hudební
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v důsledku nadměrné hlasitosti uváděné hudební v důsledku nadměrné hlasitosti uváděné hudební 
produkce.produkce.


Rozs. Spol. soud. dv. v Karlsruhe z 13. 3. 01, sp. zn. VI ZR Rozs. Spol. soud. dv. v Karlsruhe z 13. 3. 01, sp. zn. VI ZR 
142/00, cit. Linhart/Hladký, Práv. rozhl., 2001/8, s. 292 142/00, cit. Linhart/Hladký, Práv. rozhl., 2001/8, s. 292 –– 293;293;


srv. v čes. právu generální protiškodní klausuli srv. v čes. právu generální protiškodní klausuli §§ 420/1 o. z.420/1 o. z.


MRAVNÍ SMYSL MRAVNÍ SMYSL 
A SMYSL PRO KRÁSUA SMYSL PRO KRÁSU


Mravní smyslMravní smysl
=  schopnost rozeznávat =  schopnost rozeznávat dobro dobro aa zlozlo


např. šikanu nájemce bytu pronajímatelemnapř. šikanu nájemce bytu pronajímatelem
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Smysl pro krásuSmysl pro krásu
=  schopnost rozeznávat =  schopnost rozeznávat krásukrásu a a ošklivostošklivost


soulad a souzvuk:soulad a souzvuk:
např. umělecké dílo, vzhled výrobku nebo obalunapř. umělecké dílo, vzhled výrobku nebo obalu
výrobkuvýrobku (design)  =  průmyslový (vkusový) vzor(design)  =  průmyslový (vkusový) vzor
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ÚSTAVNÍ ZÁKLADY ÚSTAVNÍ ZÁKLADY 
SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


Subjektivní ústavní práva občanaSubjektivní ústavní práva občana
=  státem =  státem zformalizovanázformalizovaná přirozenápřirozená


práva člověkapráva člověka
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Přímá působnost v poměrechPřímá působnost v poměrech::
1.1. soukromých, soukromých, např. právo na stávku, např. právo na stávku, 


na spravedlivou odměnu za práci aj.na spravedlivou odměnu za práci aj.
2.2. veřejných, veřejných, srv. právo na soudní ochranusrv. právo na soudní ochranu


Právo na lidskou důstojnost, osobní čest, Právo na lidskou důstojnost, osobní čest, 
dobrou pověst a jménodobrou pověst a jméno
čl. 10/1 LZPSčl. 10/1 LZPS


P á l t it j t k h t ý i h t ýP á l t it j t k h t ý i h t ý
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Právo vlastnit majetek hmotný i nehmotnýPrávo vlastnit majetek hmotný i nehmotný
čl. 11/1čl. 11/1


Právo k výtvorům uměleckým, vědeckým Právo k výtvorům uměleckým, vědeckým 
a technickýma technickým
čl. 34/1čl. 34/1


MEZINÁRODNÍ ZÁKLADY MEZINÁRODNÍ ZÁKLADY 
LIDSKOPRÁVNÍLIDSKOPRÁVNÍ


Právo požívat plodů uměníPrávo požívat plodů umění
čl. 27/2 čl. 27/2 Všeobecné deklarace lidských právVšeobecné deklarace lidských práv (1948)(1948)
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Kulturní právo požívat ochrany morálních Kulturní právo požívat ochrany morálních 
a materiálních zájmů vyplývajících a materiálních zájmů vyplývajících 
z vědecké, literární nebo umělecké tvorbyz vědecké, literární nebo umělecké tvorby
čl. 15/1c čl. 15/1c Mezinárodního paktu o hospodářských,Mezinárodního paktu o hospodářských,
sociálních a kulturních právechsociálních a kulturních právech (1966),        ((1966),        (č. 120/76 Sb.)č. 120/76 Sb.)


Právo pokojně užívat svůj majetekPrávo pokojně užívat svůj majetek
čl. 1čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraněDodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně
lidských práv a základních svobodlidských práv a základních svobod (1950) (1950) 
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((č. 209/92  Sb.)č. 209/92  Sb.)


3. ČÁST3. ČÁST


TVŮRCE A JEHO VÝTVORTVŮRCE A JEHO VÝTVOR


30
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JUDIKATURA:JUDIKATURA:
Lidská osobnost a autorské díloLidská osobnost a autorské dílo


Každá lidská osobnost (nejen osobnost tvůrce, autora),Každá lidská osobnost (nejen osobnost tvůrce, autora),
duchovně pramení mimo sféru právního řádu, který jiduchovně pramení mimo sféru právního řádu, který ji
pouze uznává (aprobuje) jako právně významnoupouze uznává (aprobuje) jako právně významnou
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p z z ( p j ) j p ýzp z z ( p j ) j p ýz
(nemajetkovou) hodnotu (statek) a chrání ji svými(nemajetkovou) hodnotu (statek) a chrání ji svými
vlastními zákonnými prostředky.vlastními zákonnými prostředky.


V důsledku toho je i předmět autorského práva (dílo) V důsledku toho je i předmět autorského práva (dílo) 
nezcizitelným, neboť to jeho přirozená mimoprávnínezcizitelným, neboť to jeho přirozená mimoprávní
povaha bytostně spjatá s osobností tvůrce nepřipouštípovaha bytostně spjatá s osobností tvůrce nepřipouští
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povaha, bytostně spjatá s osobností tvůrce, nepřipouštípovaha, bytostně spjatá s osobností tvůrce, nepřipouští
(srov. (srov. §§ 118 odst. 1 občanského zákoníku), (…).118 odst. 1 občanského zákoníku), (…).


Rozs. NS v Brně z 30. 4. 07, sp. zn. 30 Cdo 739/2007.Rozs. NS v Brně z 30. 4. 07, sp. zn. 30 Cdo 739/2007.


ZVLÁŠTNÍ OSOBNÍZVLÁŠTNÍ OSOBNÍ
VLASTNOSTI TVŮRCEVLASTNOSTI TVŮRCE


1.1. tvůrčí nadání duchatvůrčí nadání ducha
2.2. ttvořivost (tvůrčí schopnost)vořivost (tvůrčí schopnost)
3.3. ccit pro krit pro krásuásu
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3.3. ccit pro krit pro krásuásu
4.4. rozumová věcnost (schopnost utřídění)rozumová věcnost (schopnost utřídění)
5.5. [[fantaziefantazie]]
6.6. [[nahromaděné zkušenostinahromaděné zkušenosti]]


osobníosobní závazek k tvorbězávazek k tvorbě


JUDIKATURA:JUDIKATURA:
Zvláštní osobní vlastnostiZvláštní osobní vlastnosti


Právě z povahy „zvláštních osobních vlastností“ vyplývá, Právě z povahy „zvláštních osobních vlastností“ vyplývá, 
že duševní plod tvorby, k níž byly tyto zvláštní osobníže duševní plod tvorby, k níž byly tyto zvláštní osobní
vlastnosti člověka využity, je povahově (a pojmově)vlastnosti člověka využity, je povahově (a pojmově)
neoddělitelným tvůrčím projevem individualizovanéhoneoddělitelným tvůrčím projevem individualizovaného
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neoddělitelným tvůrčím projevem individualizovanéhoneoddělitelným tvůrčím projevem individualizovaného
lidského ducha, formujícího samu osobnost. lidského ducha, formujícího samu osobnost. 
Proto je i samo „vytvoření“, resp. tvorba díla tvůrčíProto je i samo „vytvoření“, resp. tvorba díla tvůrčí
činností nezaměnitelného osobitého rázu.činností nezaměnitelného osobitého rázu.


Rozs. NS v Brně z 30. 4. 07, sp. zn. 30 Cdo 739/2007.Rozs. NS v Brně z 30. 4. 07, sp. zn. 30 Cdo 739/2007.
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TVORBATVORBA
Tvůrčí volnostTvůrčí volnost
míramíra tvůrčí volnosti při posuzovánítvůrčí volnosti při posuzování
povahy předmětupovahy předmětu


předurčenostpředurčenost technickou funkcítechnickou funkcí
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předurčenostpředurčenost technickou funkcítechnickou funkcí


Právovědný test pojmových znaků   Právovědný test pojmových znaků   
výtvoruvýtvoru


soustava právovědných testůsoustava právovědných testů
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Tvůrčí činnostTvůrčí činnost


1.1. uměleckáumělecká


Pouhá odborná Pouhá odborná 
dovednostdovednost


1.1. údržbářskáúdržbářská
22 opravářskáopravářská
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2.2. vědeckávědecká
3.3. vývojovávývojová
4.4. vynálezeckávynálezecká
5.5. jiná technická jiná technická 
6.6. [[zlepšovatelskázlepšovatelská]]
7.7. šlechtitelskášlechtitelská


2.2. opravářskáopravářská
3.3. restaurátorskárestaurátorská
4.4. právnická aj.právnická aj.


Tvůrčí činnost bez ohledu na právní režimTvůrčí činnost bez ohledu na právní režim::


1.1. z volné ruky (nabídkově)z volné ruky (nabídkově)
2.2. zakázkově (na objednávku)zakázkově (na objednávku)
33 soutěžněsoutěžně
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3.3. soutěžněsoutěžně
4.4. zaměstnaneckyzaměstnanecky
5.5. služebně, služebně, 


přičemž však právní režim má právní důsledekpřičemž však právní režim má právní důsledek
na na soukromoprávní status výtvorusoukromoprávní status výtvoru, , 
srv.srv. např. zaměstnanecké dílo či podnikový vynáleznapř. zaměstnanecké dílo či podnikový vynález


VÝTVORVÝTVOR


Plod duchaPlod ducha (lidské osobnosti); (lidské osobnosti); création de lcréation de l’’espiritespirit
popř. s účastí rozumupopř. s účastí rozumu


1.1. umělecké dílo                     umělecké dílo                     
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2.2. vědecké dílovědecké dílo
3.3. vyvinutý vzhled výrobkuvyvinutý vzhled výrobku
4.4. vynálezvynález
5.5. jiné technické řešeníjiné technické řešení
6.6. [[zdokonalení nebo řešení bezpečnosti prácezdokonalení nebo řešení bezpečnosti práce


nebo životního prostředínebo životního prostředí]]
7.7. vyšlechtěná odrůda rostlinyvyšlechtěná odrůda rostliny
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PRÁVNÍ MÍRA VÝTVORUPRÁVNÍ MÍRA VÝTVORU


jedinečnost (unikátnost)jedinečnost (unikátnost)


osobitost (individualita)osobitost (individualita)
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( )( )


původnost (originalita)původnost (originalita)


shodnost (identita)shodnost (identita)


1.1. jedinečnýjedinečný (neopakovatelný), (neopakovatelný), např. autorské např. autorské 
dílo,dílo, srv. doktrínu srv. doktrínu autorskoprávníautorskoprávní
jedinečnostijedinečnosti


2.2. původnípůvodní (vlastní); postačuje u (vlastní); postačuje u počítačovýchpočítačových
programů, fotografiíprogramů, fotografií aa autorských databázíautorských databází
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programů, fotografiíprogramů, fotografií aa autorských databázíautorských databází
srv. doktrínu srv. doktrínu autorskoprávní původnosti    autorskoprávní původnosti    


3.3. individuálníindividuální, viz, viz odlišný celkový dojem odlišný celkový dojem 
vzhledu výrobku u průmyslového vzoruvzhledu výrobku u průmyslového vzoru


4.4. shodnýshodný, opakovatelný, , opakovatelný, např. vynáleznapř. vynález
právo přednosti (formální priorita)právo přednosti (formální priorita)
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PŘÍKLAD:                 PŘÍKLAD:                 
Silný nebo slabý pojmový znakSilný nebo slabý pojmový znak


pouhá fotografie  pouhá fotografie  
=  pouze původní  =  =  pouze původní  =  vlastnívlastní výtvor fotografa,výtvor fotografa,


více původních  =  vlastních fotografií více původních  =  vlastních fotografií 
různých fotografů vedle seberůzných fotografů vedle sebe
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různých fotografů vedle seberůzných fotografů vedle sebe
slabéslabé právo autorsképrávo autorské


fotografické dílofotografické dílo umělecké umělecké či či vědeckévědecké
= = jedinečnýjedinečný výtvor fotografa výtvor fotografa 


vyloučení shodných či napodobených fotografiivyloučení shodných či napodobených fotografii
silnésilné právo autorsképrávo autorské


PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Fotografické dílo, Fotografické dílo, 


nebo jen fotografie? nebo jen fotografie? 


44


45 46


47 48
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49 50
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JUDIKATURA:JUDIKATURA:
Jedinečnost autorského dílaJedinečnost autorského díla


(…) nauka, alespoň ve větší části kontinentální Evropy,(…) nauka, alespoň ve větší části kontinentální Evropy,
odvozuje teoretickou koncepci autorskoprávníodvozuje teoretickou koncepci autorskoprávní
individuality díla relativněji chápanou ve smysluindividuality díla relativněji chápanou ve smyslu
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individuality díla relativněji chápanou ve smysluindividuality díla relativněji chápanou ve smyslu
statistické pravděpodobnosti jedinečnosti díla. statistické pravděpodobnosti jedinečnosti díla. 
Nikoli tedy ve smyslu jedinečnosti díla naprostoNikoli tedy ve smyslu jedinečnosti díla naprosto
absolutní ve smyslu filozofickém.absolutní ve smyslu filozofickém.


Jedinečnost díla přitom odpovídá i pojmu  Jedinečnost díla přitom odpovídá i pojmu  
neopakovatelnosti díla. neopakovatelnosti díla. 
Při tomto pojetí díla jako předmětu práva autorskéhoPři tomto pojetí díla jako předmětu práva autorského
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tedy nejde o individualitu díla stoprocentní, tedy nejde o individualitu díla stoprocentní, 
ale jen o jedinečnost, která se blíží jedinečnosti absolutní. ale jen o jedinečnost, která se blíží jedinečnosti absolutní. 


Zmíněná tvůrčí činnost neboli tvorba díla přitom Zmíněná tvůrčí činnost neboli tvorba díla přitom 
nespočívá ve vynalezení, kdy stejného výsledku (řešení)nespočívá ve vynalezení, kdy stejného výsledku (řešení)
lze dosáhnout různými individuálními postupy, lze dosáhnout různými individuálními postupy, 
ani nespočívá v objevení toho co již objektivněani nespočívá v objevení toho co již objektivně
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ani nespočívá v objevení toho, co již objektivněani nespočívá v objevení toho, co již objektivně
existovalo, ale nebylo známo. existovalo, ale nebylo známo. 
Proto nelze tvůrčí činnost ve smyslu zákonaProto nelze tvůrčí činnost ve smyslu zákona
charakterizovat jako činnost technickou apod.charakterizovat jako činnost technickou apod.


Rozs. NS z 30. 4. 07, sp. zn. 30 Cdo 739/2007.Rozs. NS z 30. 4. 07, sp. zn. 30 Cdo 739/2007.
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Původní Původní (vlastní)(vlastní) výtvor výtvor 


autorem vynaložený vlastní čas, úsilí,autorem vynaložený vlastní čas, úsilí,


dovednost a prácedovednost a práce (skill and labour)(skill and labour)
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dovednost a práce dovednost a práce (skill and labour)(skill and labour)


srv. UK copyrightsrv. UK copyright
srv. zboží podle práva proti nekalé soutěžisrv. zboží podle práva proti nekalé soutěži


56


57 58
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KDY NEJDE O PŮVODNÍ KDY NEJDE O PŮVODNÍ 
VÝTVOR?VÝTVOR?


PůvodníPůvodní =  =  vlastnívlastní duševní výtvor autoraduševní výtvor autora


Rozmnoženina cizíhoRozmnoženina cizího duševního výtvoru, duševního výtvoru, 
a to v jehoa to v jeho podoběpodobě::
původnípůvodní (shodný(shodný nenevlastní výtvor)vlastní výtvor)
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a.a. původnípůvodní (shodný, (shodný, nenevlastní výtvor)vlastní výtvor)
b.b. změněnézměněné, vyznačující se , vyznačující se napodobením cizíhonapodobením cizího


duševního výtvoru v jeho duševního výtvoru v jeho tvůrčích tvůrčích (literárních,(literárních,
jiných uměleckých či vědeckých), autorskoprávnějiných uměleckých či vědeckých), autorskoprávně
významných (silných), významných (silných), prvcíchprvcích, spočívajících , spočívajících 
v (…); (napodobený, v (…); (napodobený, nenevlastní, vlastní, nenepůvodní výtvor,původní výtvor,
napodobenina cizího, imitace, plagiát)napodobenina cizího, imitace, plagiát)
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PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Počítačové programyPočítačové programy


61 62


63 64


65 66
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PRÁVO DUŠEVNÍHO PRÁVO DUŠEVNÍHO 
VLASTNICTVÍVLASTNICTVÍ


VÝKON PRÁV DUŠEVNÍHOVÝKON PRÁV DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ VLASTNICTVÍ 


(LICENČNÍ PRÁVO)(LICENČNÍ PRÁVO)


Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 
a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.
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verze 1.3 (2010)verze 1.3 (2010)


© Ivo Telec, 2008© Ivo Telec, 2008


TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1. Věc v právním smyslu; souběhy ideálních předmětůVěc v právním smyslu; souběhy ideálních předmětů


2.2. Předměty soukromoprávního obratuPředměty soukromoprávního obratu


3.3. Hospodářské modely využíváníHospodářské modely využívání
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p y yp y y


4.4. Licenční a převodní smlouvyLicenční a převodní smlouvy


5.5. Vyčerpání práva z duševního vlastnictvíVyčerpání práva z duševního vlastnictví


6.6. Strategický management duševního vlastnictvíStrategický management duševního vlastnictví


MRAVNÝ VÝKON PRÁVMRAVNÝ VÝKON PRÁV
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


Souběh a prolínání mravnosti a právnostiSouběh a prolínání mravnosti a právnosti


Zlatá pravidla Zlatá pravidla (aureae regulae)(aureae regulae) soukromého právasoukromého práva::
11 neplatnostneplatnost soukromoprávních jednání příčících sesoukromoprávních jednání příčících se
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1.1. neplatnostneplatnost soukromoprávních jednání příčících se soukromoprávních jednání příčících se 
dobrým mravům; dobrým mravům; §§ 39 o. z.   39 o. z.   


závazek vydat bezdůvodné obohacenízávazek vydat bezdůvodné obohacení
z neplatného soukromoprávního jednání;z neplatného soukromoprávního jednání; §§ 451 an. o. z.451 an. o. z.


2.2. zákaz výkonuzákaz výkonu soukromých práv v rozporu s dobrými soukromých práv v rozporu s dobrými 
mravy; mravy; §§ 3 odst. 1 o. z.3 odst. 1 o. z.


3.3. závazek nahraditzávazek nahradit škodu úmyslným jednáním proti škodu úmyslným jednáním proti 
dobrým mravům; dobrým mravům; §§ 424 o. z.424 o. z.


1. ČÁST1. ČÁST


IDEÁLNÍ STATKYIDEÁLNÍ STATKY
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VĚC V PRÁVNÍM SMYSLUVĚC V PRÁVNÍM SMYSLU


1.1. věc hmotnávěc hmotná
i.i. movitámovitá


itáitá


1.1. věc jednotlivávěc jednotlivá
2.2. věc hromadnávěc hromadná


universit s rerumuniversit s rerum
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ii.ii. nemovitánemovitá
2.2. věc nehmotnávěc nehmotná


universitas rerumuniversitas rerum
podnikpodnik
jiná věc hromadnájiná věc hromadná
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PODNIKPODNIK


Soubor složek podnikání Soubor složek podnikání ((§§ 5 obch. z.)5 obch. z.)


1.1. [[hmotnéhmotné]], , např. strojenapř. stroje
2.2. nehmotnénehmotné, , např. autorskoprávní licence např. autorskoprávní licence 
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k rozhlasovému vysílání hudebních dělk rozhlasovému vysílání hudebních děl
3.3. osobní, osobní, např. kvalifikovanost zaměstnancůnapř. kvalifikovanost zaměstnanců


Rozhlasová staniceRozhlasová stanice rozhlasovýrozhlasový vysílatelvysílatel
Označení podnikuOznačení podniku obchodní firmaobchodní firma


Zelené rádio                    Zelené rádio, a. s.Zelené rádio                    Zelené rádio, a. s.


GOODWILLGOODWILL
Ekonomický pojemEkonomický pojem: účetně vykazatelné: účetně vykazatelné
nehmotné aktivumnehmotné aktivum
Právní pojemPrávní pojem::


= nehmotná soutěžní aj= nehmotná soutěžní aj výhodavýhoda spojenáspojená
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=  nehmotná soutěžní aj. =  nehmotná soutěžní aj. výhodavýhoda spojená spojená 
s dobrou pověstí podniku s dobrou pověstí podniku 


důvěryhodnostdůvěryhodnost
očekávatelnost výnosůočekávatelnost výnosů


srv. dobré jméno ochranné známkysrv. dobré jméno ochranné známky


PrvotníPrvotní goodwillgoodwill zapříčiněný:zapříčiněný:


a.a. podnikatelem v podnikupodnikatelem v podniku
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b.b. příznivými vnějšími okolnostmipříznivými vnějšími okolnostmi
např. přírodním prostředím, tradicí oborunapř. přírodním prostředím, tradicí oboru


srv. zaručené tradiční speciality aj.srv. zaručené tradiční speciality aj.


DruhotnýDruhotný (nakoupený) (nakoupený) goodwill:goodwill:


a.a. nabytý s koupeným podnikemnabytý s koupeným podnikem


í k ý iíí k ý ií ř fú í k itál ý hř fú í k itál ý h
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b.b. získaný synergií, získaný synergií, např. fúzí kapitálových např. fúzí kapitálových 
společnostíspolečností


Standardní účetní metody vykazováníStandardní účetní metody vykazování


INVESTICEINVESTICE


Právní doktrína, mezinárodní smlouvy, Právní doktrína, mezinárodní smlouvy, 
judikaturajudikatura


= alespoň potencionální= alespoň potencionální majetková hodnotamajetková hodnota
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=  alespoň potencionální =  alespoň potencionální majetková hodnotamajetková hodnota, , 
která má přímý nebo nepřímý která má přímý nebo nepřímý hospodářskýhospodářský
přínospřínos s s nadějínadějí na na budoucí výnosybudoucí výnosy,,
a to a to bez ohledubez ohledu na její na její právní povahuprávní povahu
a na to, zda je a na to, zda je způsobilým předmětemzpůsobilým předmětem
soukromoprávního obratusoukromoprávního obratu


PŘIHLÁŠKAPŘIHLÁŠKA
Evropská patentová přihláškaEvropská patentová přihláška
jako předmět jako předmět vlastnictvívlastnictví


čl. 75 an. Evropské patentové úmluvy (1973)  čl. 75 an. Evropské patentové úmluvy (1973)  
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č. 69/02, 86/07 Sb. m. s.č. 69/02, 86/07 Sb. m. s.


převoditelnostpřevoditelnost, písemně, písemně
licencovatelnostlicencovatelnost zcela či zčásti zcela či zčásti 
pro území smluvních států nebo jejich pro území smluvních států nebo jejich 
částčást
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JUDIKATURA:JUDIKATURA:
MajetekMajetek


Žádost o registraci ochranné zámky je majetkem Žádost o registraci ochranné zámky je majetkem 
ve smyslu článku 1 Dodatkového protokoluve smyslu článku 1 Dodatkového protokolu
k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
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ý p zý p z


Rozs. Velkého senátu ESLP z 11. 1. 07 ve věci Rozs. Velkého senátu ESLP z 11. 1. 07 ve věci 
AnheuserAnheuser--Busch Inc. v. Portugalsko (č. 73049/01),Busch Inc. v. Portugalsko (č. 73049/01),


Jurisprudence 2007/2.Jurisprudence 2007/2.


RŮZNÉ PRÁVNÍ DOKTRÍNYRŮZNÉ PRÁVNÍ DOKTRÍNY


1.1. právní doktrína právní doktrína věcí hmotnýchvěcí hmotných
a nehmotných a nehmotných (ABGB)(ABGB)


á í d kt íá í d kt í ě í h t ý hě í h t ý h (BGB)(BGB)
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2.2. právní doktrínaprávní doktrína věcí hmotných věcí hmotných (BGB)(BGB)
3.3. právní doktrína právní doktrína nehmotných statkůnehmotných statků
4.4. právní doktrína právní doktrína osobněmajetkovýchosobněmajetkových


práv práv (čs. 60. léta)(čs. 60. léta)
5.5. právní doktrína právní doktrína duševního vlastnictvíduševního vlastnictví


NEHMOTNÉ STATKYNEHMOTNÉ STATKY


Právní doktrína práv k nehmotným  Právní doktrína práv k nehmotným  
statkůmstatkům, , ImmaterialgImmaterialgüüterrechtterrecht (Troller, (Troller, čes.čes. Knap)Knap)
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věci hmotné (BGB)věci hmotné (BGB)
aa nehmotné statky nehmotné statky vedlevedle nichnich


věci hmotné věci hmotné aa nehmotné,nehmotné,
kköörperliche urperliche undnd unkunköörperliche Sachenrperliche Sachen (ABGB)(ABGB)


(návrh. o. z.)(návrh. o. z.)


OSOBNOSOBNĚĚMAJETKOVMAJETKOVÁÁ PRPRÁVAÁVA


Právní doktrína osobněmajetkových právPrávní doktrína osobněmajetkových práv


práva smíšenápráva smíšená


16


práva smíšenápráva smíšená


Československo pol. 60. let 20. st. (slov.Československo pol. 60. let 20. st. (slov. Luby)Luby)


vliv na čs. zákonodárství 60. vliv na čs. zákonodárství 60. -- 80. let80. let


DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ   DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ   
Monistická nebo dualistická Monistická nebo dualistická (osobní a majetková)(osobní a majetková)
právní teorie duševního vlastnictvíprávní teorie duševního vlastnictví
Intellectual property, geistiges EigentumIntellectual property, geistiges Eigentum
Předlitavské RakouskoPředlitavské Rakousko--Uhersko,Uhersko,
ř d ál č é Č k l k it tát ě ětř d ál č é Č k l k it tát ě ět


17


předválečné Československo, vnitrostátně opětpředválečné Československo, vnitrostátně opět
od 1990 (přes průmyslové vlastnictví)od 1990 (přes průmyslové vlastnictví)


doktrinální vliv na bývalé čs. a na současné čes. doktrinální vliv na bývalé čs. a na současné čes. 
a slov. zákonodárstvía slov. zákonodárství


„Vše, co někomu náleží, je jeho vlastnictvím“„Vše, co někomu náleží, je jeho vlastnictvím“


Z DĚJIN Z DĚJIN 
ZÁKONODÁRSTVÍZÁKONODÁRSTVÍ


18831883:           literární a umělecké :           literární a umělecké vlastnictví vlastnictví 
z. č. 78/83 Ř. Z., o prodl. ochr. lhůt literár.z. č. 78/83 Ř. Z., o prodl. ochr. lhůt literár.
a umělec. vlast.a umělec. vlast.
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1990 1990 -- 9191:   :   nehmotné statkynehmotné statky
hospodář. zák. (1964)hospodář. zák. (1964)


19911991:            duševní :            duševní vlastnictvívlastnictví
obch. zák.         obch. zák.         
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TEORIE TEORIE 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


1.1. utilitaristické přístupyutilitaristické přístupy
např. užitek z vynálezůnapř. užitek z vynálezů


19


2.2. jiné přístupyjiné přístupy
morální práva původců kontrolovat své morální práva původců kontrolovat své 
výtvoryvýtvory
teorie přirozenoprávní, pracovní teorie přirozenoprávní, pracovní (skill (skill 
andand labour),labour), osobnostní, libertariánské aj.osobnostní, libertariánské aj.


PRÁVNÍ MONOPOLY PRÁVNÍ MONOPOLY 
V PRŮMYSLOVÉM VLASTNICTVÍV PRŮMYSLOVÉM VLASTNICTVÍ


Ospravedlňující důvody Ospravedlňující důvody (justifikace):(justifikace):
1.1. dočasná výsada od státu dočasná výsada od státu za zveřejněníza zveřejnění vynálezuvynálezu


2.2. právně ochranný právně ochranný podnět podnět k vývoji a zavádění   k vývoji a zavádění   


20


nových technologií (návratnosti investic)nových technologií (návratnosti investic)


3.3. právní právní bezpečíbezpečí při dosahování výnosů (zisku)při dosahování výnosů (zisku)
z hospodářských investic do nových technologiíz hospodářských investic do nových technologií


obecný zájemobecný zájem na technickém pokrokuna technickém pokroku


Zákaz zneužití monopoluZákaz zneužití monopolu


21


SOUBĚHY              SOUBĚHY              


Televizní vysíláníTelevizní vysílání obsahuje:obsahuje:
1.1. filmové dílo autorskéfilmové dílo autorské
2.2. zvukový záznamzvukový záznam (hudební aj. nahrávku)(hudební aj. nahrávku)


22


3.3. obchodní firmuobchodní firmu aj.aj.


Grafická ochranná známkaGrafická ochranná známka obsahuje:obsahuje:
1.1. výtvarné dílo grafickévýtvarné dílo grafické
2.2. obchodní firmuobchodní firmu


23 24
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25 26


27 28


29 30
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31 32


33 34


35 36
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ČEZ, a. s., a spol.ČEZ, a. s., a spol.
v.v. EČEZ, v. o. s.EČEZ, v. o. s.


MS v Praze (1996):MS v Praze (1996):


EČEZ, v. o. s., svou zapsanou ochrannou EČEZ, v. o. s., svou zapsanou ochrannou 
známkou „ČEZ“, č. 176348, zasáhl do právaznámkou „ČEZ“, č. 176348, zasáhl do práva
autorského k logotypuautorského k logotypu ČEZ,ČEZ,


37


autorského k logotypu autorského k logotypu ČEZ,ČEZ,
které svědčí ČEZ, a. s.které svědčí ČEZ, a. s.


ÚPV vymazal ochrannou známku ÚPV vymazal ochrannou známku 
vlastníka EČEZ na návrh ČEZ, a. s.,vlastníka EČEZ na návrh ČEZ, a. s.,
jíž svědčí právo autorské jíž svědčí právo autorské 


rozh. ÚPV z 3. 9. 1996rozh. ÚPV z 3. 9. 1996


38


39 40


41 42
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43


Slovní grafickáSlovní grafická ochranná známka ochranná známka 
obsahuje:obsahuje:


fi kéfi ké ( t ké) díl ěl ké( t ké) díl ěl ké


44


1.1. grafickégrafické (autorské) dílo umělecké(autorské) dílo umělecké


2.2. slovesnéslovesné (autorské) dílo literární(autorské) dílo literární


45


Grafická ochranná známkaGrafická ochranná známka obsahuje:obsahuje:
1.1. jménojméno člověkačlověka
2.2. podpispodpis =  projev osobní povahy=  projev osobní povahy


46


Deník Deník obsahuje:obsahuje:
1.1. projev osobníprojev osobní povahypovahy
2.2. literární díloliterární dílo uměleckéumělecké


47 48
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49 50


51 52


53


Vědecká studieVědecká studie obsahuje:obsahuje:


1.1. vědecké dílo autorskévědecké dílo autorské


54


2.2. obchodní tajemstvíobchodní tajemství
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UŽITÉ UMĚNÍUŽITÉ UMĚNÍ
Např.:Např.:
soška člověka držící stolní svítilnusoška člověka držící stolní svítilnu


umělecké prvky soškyumělecké prvky sošky


55


umělecké prvky sošky umělecké prvky sošky 
nezávislé na užitných vlastnostech stolní svítilnynezávislé na užitných vlastnostech stolní svítilny
coby výrobku (spotřebního zboží)coby výrobku (spotřebního zboží)


Souběh s průmyslovým vzoremSouběh s průmyslovým vzorem


2. ČÁST2. ČÁST


OBCHODYOBCHODY
NEBO JINÉ NAKLÁDÁNÍNEBO JINÉ NAKLÁDÁNÍ


56


NEBO JINÉ NAKLÁDÁNÍ NEBO JINÉ NAKLÁDÁNÍ 


S DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍMS DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM


PŘEDMĚTY PŘEDMĚTY 
SOUKROMOPRÁVNÍHO OBRATUSOUKROMOPRÁVNÍHO OBRATU


§§ 118/1 o. z.118/1 o. z. (majetkové hodnoty)(majetkové hodnoty)


Věci Věci (hmotné)(hmotné)
a dle povahové přípustnosti a dle povahové přípustnosti věcnévěcné a a právníprávní: : 


57


p p pp p p pp


JinéJiné majetkové hodnotymajetkové hodnoty ((nežnež věci hmotné)  věci hmotné)  
1.1. majetková právamajetková práva, , např. licence k užití dílanapř. licence k užití díla
2.2. jiné majetkové hodnotyjiné majetkové hodnoty nežnež majetková majetková 


práva, práva, např. ochranná známka, obchodnínapř. ochranná známka, obchodní
tajemství, doménové jméno, know how aj.tajemství, doménové jméno, know how aj.


MAJETEKMAJETEK


=  soubor majetkových hodnot (aktiva)=  soubor majetkových hodnot (aktiva)


Hmotný Hmotný 


58


NehmotnýNehmotný nehmotná práva nehmotná práva 
(Immaterialrechte)(Immaterialrechte)


Odpisy majetku Odpisy majetku účetní nebo daňovéúčetní nebo daňové


NAKLÁDÁNÍNAKLÁDÁNÍ


Obchodní modelObchodní model::
All rights reservedAll rights reserved


Alternativní modelyAlternativní modely::
1.1. utajeníutajení obchodním obchodním 


tajemstvímtajemstvím


59


zpravidla omezenázpravidla omezená
licencelicence


2.2. zveřejnění zveřejnění 
k obecnému sdíleník obecnému sdílení
se znemožněnímse znemožněním
patentování 3. osoboupatentování 3. osobou


3.3. uvolněníuvolnění do oběhu do oběhu 
k k obecnémuobecnému
prospěchuprospěchu


volný softwarevolný software
volná licencevolná licence


60


volná licence volná licence 
pro dokumentypro dokumenty
viz Wikipedie viz Wikipedie 
tvůrčí občina tvůrčí občina CCCC
Some rights reservedSome rights reserved
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4.4. uvolnění do oběhu uvolnění do oběhu 
k obecnému k obecnému 
prospěchu po uplynutíprospěchu po uplynutí
14 let 14 let 


61


(s opcí dalších 14 let)(s opcí dalších 14 let)


FoundersFounders’ ’ CopyrightCopyright


USA 1790           USA 1790           


70 let po smrti70 let po smrti


Creative Commons Corp.Creative Commons Corp.
Free Software Foundation, Inc.Free Software Foundation, Inc.
Open Source Initiative CorpOpen Source Initiative Corp


62


Open Source Initiative Corp.Open Source Initiative Corp.
iCommons Ltd.iCommons Ltd.


63 64


65 66
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67 68


69 70


71 72
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☺☺


73


☺☺


ÚČTOVÁNÍ ÚČTOVÁNÍ 
O DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍO DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ


Dlouhodobý nehmotný majetekDlouhodobý nehmotný majetek::
1.1. nehmotné výnosy výzkumu a vývojenehmotné výnosy výzkumu a vývoje
22 softwaresoftware


74


2.2. softwaresoftware
3.3. ocenitelná právaocenitelná práva
4.4. dalšídalší


České účetní standardyČeské účetní standardy (MF)(MF)


OCEŇOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ 
NEHMOTNÉHO MAJETKUNEHMOTNÉHO MAJETKU


Oceňované statkyOceňované statky
1.1. absolutní majetková práva, absolutní majetková práva, např. patentnapř. patent
2.2. relativní majetková oprávněnírelativní majetková oprávnění


75


např. patentová licence na výrobní postupnapř. patentová licence na výrobní postup


Výluky z oceňováníVýluky z oceňování
1.1. majetková práva autorskámajetková práva autorská
2.2. majetková práva výkonných umělcůmajetková práva výkonných umělců


zákaz převoditelnosti zákaz převoditelnosti inter vivosinter vivos


METODYMETODY
Např.:Např.:


1.1. metoda tržnímetoda tržní
2.2. metody výnosovémetody výnosové


76


a.a. metoda licenční analogiemetoda licenční analogie
b.b. metoda přírůstku výnosumetoda přírůstku výnosu
c.c. metoda ztráty výnosumetoda ztráty výnosu
d.d. metoda výnosová zůstatkovámetoda výnosová zůstatková
3.3. metoda nákladovámetoda nákladová


Metody Metody podle zák. o oceňování majetkupodle zák. o oceňování majetku


1.1. metoda výnosovámetoda výnosová cena výnosovácena výnosová
=  součet diskontovaných budoucích ročních=  součet diskontovaných budoucích ročních
čistých výnosů z využívání ode dne oceněníčistých výnosů z využívání ode dne ocenění


77


čistých výnosů z využívání ode dne oceněníčistých výnosů z využívání ode dne ocenění


2.2. podpůrná metoda obvyklostipodpůrná metoda obvyklosti cena obvyklácena obvyklá, , 
nenínení--li jinak možné nebo jeli jinak možné nebo je--li cena výnosová li cena výnosová 
nepřiměřeně vyšší nebo nižší nežli cena obvyklánepřiměřeně vyšší nebo nižší nežli cena obvyklá


z. č. 151/97 Sb., o oceň. majetkuz. č. 151/97 Sb., o oceň. majetku


OceňovatelOceňovatel
1.1. koncesovaný živnostníkkoncesovaný živnostník


odhadce nehmotného majetku nebo podnikuodhadce nehmotného majetku nebo podniku
2.2. znalecznalec z oboru ekonomika, odvětví ceny z oboru ekonomika, odvětví ceny 


78


, y, y
a odhady                                            a odhady                                            z. č. 36/67 Sb.z. č. 36/67 Sb.


OceněníOcenění
1.1. odborné vyjádření (běžný posudek)odborné vyjádření (běžný posudek)
2.2. „soudně“ znalecký posudek„soudně“ znalecký posudek
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SPRÁVA CIZÍHO MAJETKUSPRÁVA CIZÍHO MAJETKU
Jménem správceJménem správce (komisionáře) (komisionáře) na účetna účet
(ve prospěch) (ve prospěch) vlastníkavlastníka (komitenta)(komitenta)


Správa cizího majetkuSpráva cizího majetku::


79


p jp j
1.1. hmotného, hmotného, např. domovní správanapř. domovní správa
2.2. nehmotnéhonehmotného, , např.:např.:
i.i. správa cenných papírůspráva cenných papírů
ii.ii. správa majetkových práv autorskýchspráva majetkových práv autorských


nebo práv souvisejícíchnebo práv souvisejících


80


Absolutní majetková právaAbsolutní majetková práva
1.1. převoditelnost (zcizitelnost) převoditelnost (zcizitelnost) 


vyjma majetkových práv autorských vyjma majetkových práv autorských 
a ýkonných mělcůa ýkonných mělců i t ii t i


81


a výkonných umělců a výkonných umělců inter vivosinter vivos
2.2. zastavitelnostzastavitelnost
3.3. exekvovatelnostexekvovatelnost
4.4. licencovatelnostlicencovatelnost
5.5. arbitrovatelnost sporuarbitrovatelnost sporu


Relativní majetková oprávněníRelativní majetková oprávnění
(smluvní či úřední licence)(smluvní či úřední licence)


1.1. postupitelnostpostupitelnost
t it l tt it l t


82


2.2. zastavitelnostzastavitelnost
3.3. exekvovatelnostexekvovatelnost
4.4. podlicencovatelnostpodlicencovatelnost
5.5. arbitrovatelnost sporuarbitrovatelnost sporu


VÝKON PRÁVA VÝKON PRÁVA 
Vlastníkův výkon pro sebeVlastníkův výkon pro sebe


PřevodPřevod duševního vlastnictví (zcizení)duševního vlastnictví (zcizení)


Zasta eníZasta ení d še ního lastnict íd še ního lastnict í


83


ZastaveníZastavení duševního vlastnictvíduševního vlastnictví


Licenční užíváníLicenční užívání duševního vlastnictvíduševního vlastnictví


Licenční užívání Licenční užívání duševního vlastnictví duševního vlastnictví 
s následným s následným převodem převodem -- finanční leasingfinanční leasing


OMEZENÍ VÝKONU OMEZENÍ VÝKONU 
MAJETKOVÉHO PRÁVA MAJETKOVÉHO PRÁVA 


1.1. výhradní smluvní licencí (sebeomezení)výhradní smluvní licencí (sebeomezení)
2.2. nucenou licencí v obecném zájmunucenou licencí v obecném zájmu
3.3. zákonnou licencízákonnou licencí
4.4. vyčerpáním práva v zájmu volného oběhu zbožívyčerpáním práva v zájmu volného oběhu zboží
55 právem předchozího uživatele určitého průmyslovéhoprávem předchozího uživatele určitého průmyslového


84


5.5. právem předchozího uživatele určitého průmyslového právem předchozího uživatele určitého průmyslového 
vlastnictvívlastnictví


6.6. výkonem práva zaměstnavatelemvýkonem práva zaměstnavatelem
7.7. oprávněnými zájmy objednatele zakázkového oprávněnými zájmy objednatele zakázkového 


či soutěžního dílači soutěžního díla
8.8. oprávněnými zájmy školy u školního dílaoprávněnými zájmy školy u školního díla
9.9. právem školy na smluvní licenci k užití školního dílaprávem školy na smluvní licenci k užití školního díla
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LICENCELICENCE


Soukromoprávní povahy                             Soukromoprávní povahy                             


VeřejnoprávníVeřejnoprávní povahypovahy


85


=   =   koncesekoncese, státní povolení, státní povolení
např. licence k provozování rozhlasového např. licence k provozování rozhlasového 
nebo televizního vysílání od RRTVnebo televizního vysílání od RRTV


=   individuální správní akt=   individuální správní akt
((správní rozhodnutísprávní rozhodnutí))


1.1. smluvnísmluvní; titulem licenční smlouva; titulem licenční smlouva
2.2. zákonnézákonné; titulem zákon dovolující zásah ; titulem zákon dovolující zásah 


do soukromého právado soukromého práva
ii úplatnéúplatné


86


i.i. úplatnéúplatné
ii.ii. bezúplatnébezúplatné, , např. citační nebo výstavnínapř. citační nebo výstavní


v právu autorskémv právu autorském
3.3. nucenénucené při nevyužívání nebo ve veřejném při nevyužívání nebo ve veřejném 


zájmu); titulem správní rozhodnutí ÚPV, MZ, zájmu); titulem správní rozhodnutí ÚPV, MZ, 
MK přezkoumatelné kasačním soudemMK přezkoumatelné kasačním soudem


VEŘEJNÁ NABÍDKA LICENCEVEŘEJNÁ NABÍDKA LICENCE
NeodvolatelnéNeodvolatelné prohlášeníprohlášení o udělení licence o udělení licence 
komukolikomukoli, vyznačené v rejstříku, vyznačené v rejstříku


Nabyvatelem licence Nabyvatelem licence každýkaždý, kdo veřejnou , kdo veřejnou 
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yy ýý jj
nabídku přijme a písemně to sdělí nabízejícímunabídku přijme a písemně to sdělí nabízejícímu


CenaCena licence licence smluvnísmluvní


Poloviční správní poplatkyPoloviční správní poplatky za udržování za udržování 
patentu s veřejnou nabídkou licencepatentu s veřejnou nabídkou licence


DRUHY LICENCÍDRUHY LICENCÍ


VýhradníVýhradní nenevýhradnívýhradní
PostupitelnéPostupitelné nenepostupitelnépostupitelné
Úplatné               Úplatné               bezbezúplatné úplatné 


88


pp pp
Smluvní  Smluvní  nucené, nebo  nucené, nebo  


zákonnézákonné
Veřejnou             Veřejnou             jednotlivou jednotlivou 
nabídkou                     nabídkou                     nabídkounabídkou


Omezené            Omezené            neneomezenéomezené
1.1. způsobemzpůsobem užitíužití
2.2. rozsahemrozsahem užitíužití


89


i.i. územněúzemně
ii.ii. časověčasově
iii.iii. množstevněmnožstevně
iv.iv. jinak, jinak, např. pro jeden obchodní řetězecnapř. pro jeden obchodní řetězec


LICENČNÍ SMLOUVALICENČNÍ SMLOUVA
Typová smlouvaTypová smlouva


1.1. licenční smlouva k předmětům průmyslového licenční smlouva k předmětům průmyslového 
vlastnictví                                           vlastnictví                                           ((§§ 508 obch. z.)508 obch. z.)


licenční smlo a k předmětům prá alicenční smlo a k předmětům prá a


90


2.2. licenční smlouva k předmětům práva licenční smlouva k předmětům práva 
autorského nebo práv souvisejících autorského nebo práv souvisejících 


((§§ 46 aj. a. z., z. č. 106/99 Sb., o svob. příst. k inform.)46 aj. a. z., z. č. 106/99 Sb., o svob. příst. k inform.)


3.3. zvláštní úpravy v zákonech zvláštní úpravy v zákonech 
průmyslověprávníchprůmyslověprávních
Netypová smlouvaNetypová smlouva ((§§ 51 o. z.)51 o. z.)
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PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:
Filmová licence a podlicence Filmová licence a podlicence 


filmový producent     filmový producent     filmový distributorfilmový distributor
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filmový režisér                    provozovatel kinafilmový režisér                    provozovatel kina


94


95


JUDIKATURAJUDIKATURA
Souhlas s užíváním ochranné známkySouhlas s užíváním ochranné známky
ve smyslu ve smyslu §§ 14 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb.,14 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb.,
o ochranných známkách, o ochranných známkách, 


96


může její majitel poskytnout i jinak než licenčnímůže její majitel poskytnout i jinak než licenční
smlouvou.smlouvou.


R 35/10, (rozs. NS v Brně sp. zn. 32 Cdo 1817/2008 z 7. 7. 09)R 35/10, (rozs. NS v Brně sp. zn. 32 Cdo 1817/2008 z 7. 7. 09)
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PŘEVODNÍ SMLOUVA   PŘEVODNÍ SMLOUVA   


Zcizení předmětu duševního vlastnictvíZcizení předmětu duševního vlastnictví


Zvláštní úprava v zákonech Zvláštní úprava v zákonech 
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pp
průmyslověprávníchprůmyslověprávních


Společenská smlouvaSpolečenská smlouva s vklady v penězis vklady v penězi
ocenitelných hodnotáchocenitelných hodnotách
např. v knownapř. v know--howhow


NEPENĚŽITÉ VKLADYNEPENĚŽITÉ VKLADY
Nepeněžité vklady do základního kapitálu Nepeněžité vklady do základního kapitálu 
právnických osobprávnických osob


1.1. převoditelnápřevoditelná absolutníabsolutní majetková právamajetková práva
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1.1. převoditelná převoditelná absolutníabsolutní majetková právamajetková práva
např. patent nebo užitný vzornapř. patent nebo užitný vzor


2.2. postupitelná postupitelná relativnírelativní oprávnění (licence), oprávnění (licence), 
např. nakladatelská licence do základního např. nakladatelská licence do základního 
kapitálu nakladatelské a. s. nebo know how kapitálu nakladatelské a. s. nebo know how 
i s předáním dokumentace, v níž je zachycenoi s předáním dokumentace, v níž je zachyceno


JUDIKATURA: JUDIKATURA: 
Vklad knowVklad know--howhow


KnowKnow--how se zpravidla rozumějí výrobně technické, how se zpravidla rozumějí výrobně technické, 
organizační, obchodní a jiné poznatky, které umožňují organizační, obchodní a jiné poznatky, které umožňují 
vytvořit takový výsledný produkt, který by bez nich být vytvořit takový výsledný produkt, který by bez nich být 


hl k d k khl k d k k
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vytvořen nemohl, a které jsou v daném okamžiku a místě vytvořen nemohl, a které jsou v daném okamžiku a místě 
výjimečné.výjimečné.
Pro vklad do obchodní společnosti musí být poznatky Pro vklad do obchodní společnosti musí být poznatky 
oddělitelné od jejich nositelů (autorů) a zachytitelné oddělitelné od jejich nositelů (autorů) a zachytitelné 
na hmotném substrátu, v dokumentaci. Poznatky musí na hmotném substrátu, v dokumentaci. Poznatky musí 
umožňovat jejich převod či přechod.                          umožňovat jejich převod či přechod.                          


Otázka, zda se jedná o knowOtázka, zda se jedná o know--how v technickém smyslu, how v technickém smyslu, 
je otázkou znaleckou, otázka, zda se jedná o knowje otázkou znaleckou, otázka, zda se jedná o know--how how 
jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu 
společnosti, tedy zda předmět vkladu je ve skutečnosti společnosti, tedy zda předmět vkladu je ve skutečnosti 
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knowknow--how v právním smyslu, je otázkou právní, kterou how v právním smyslu, je otázkou právní, kterou 
nemůže řešit znalec, nýbrž soud.nemůže řešit znalec, nýbrž soud.


VS v Praze  2. 11. 05, čj.: 7 Cmo 209/2005VS v Praze  2. 11. 05, čj.: 7 Cmo 209/2005--44, Práv. rozhl., 2006/8, 44, Práv. rozhl., 2006/8, 
s. 308 an.s. 308 an.


CENA LICENČNÍCENA LICENČNÍ
NEBO PŘEVODNÍ SLUŽBY  NEBO PŘEVODNÍ SLUŽBY  €€


Cenové právo soukromé a veřejnéCenové právo soukromé a veřejné
z. č. 526/90 Sb., o cenách, vyhl. č. 580/90 Sb.z. č. 526/90 Sb., o cenách, vyhl. č. 580/90 Sb.


Zákaz zneužití hospodářského postaveníZákaz zneužití hospodářského postavení
11 nepřiměřenýmnepřiměřeným hospodářským prospěchemhospodářským prospěchem
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1.1. nepřiměřeným nepřiměřeným hospodářským prospěchemhospodářským prospěchem
za cenu zahrnující:za cenu zahrnující:


a.a. neoprávněné neoprávněné nákladynáklady
b.b. nepřiměřený nepřiměřený zisk                         zisk                         
=    =    zvýšení cenyzvýšení ceny ceně obvykléceně obvyklé
2.2. narušováním narušováním tržního prostředí tržního prostředí 


podnákladovýmipodnákladovými cenamicenami


DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍDUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
VE VÝZKUMUVE VÝZKUMU


1.1. určení duševního vlastnictví stranurčení duševního vlastnictví stran, , 
např. stran konsorcia,např. stran konsorcia, k provádění či využitík provádění či využití
výzkumu (výzkumu (stávající znalostistávající znalosti), (vložené), (vložené
vlastnictví)vlastnictví)
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))
2.2. rozdělení budoucíhorozdělení budoucího duševního duševního 


vlastnictví vzniklého výzkumem stranám vlastnictví vzniklého výzkumem stranám 
((nové znalostinové znalosti))


3.3. přístupová právapřístupová práva (access rights)(access rights) ke stávajícímke stávajícím
a novým znalostema novým znalostem


4.4. sdílení a rozdělení výnosůsdílení a rozdělení výnosů
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VYČERPÁNÍ PRÁVA VYČERPÁNÍ PRÁVA 
Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍZ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
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SUBJEKTIVNÍ PRÁVO SUBJEKTIVNÍ PRÁVO 
v.v. VEŘEJNÉ BLAHOVEŘEJNÉ BLAHO


státně územně (teritoriálně) výlučné (absolutní) státně územně (teritoriálně) výlučné (absolutní) 
subjektivní právosubjektivní právo


z duševního vlastnictvíz duševního vlastnictví
čl. 30 (býv. čl. 36)čl. 30 (býv. čl. 36)
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v.v.
volný (i pozdější) oběh výrobků či služebvolný (i pozdější) oběh výrobků či služeb


(i zboží zatíženého nehmotným subjektivním (i zboží zatíženého nehmotným subjektivním 
právem)právem)


čl. 28 (býv. čl. 30) čl. 28 (býv. čl. 30) 
Smlouvy o založení ES (1957),   (č. 44/04 Sb. m. s.)Smlouvy o založení ES (1957),   (č. 44/04 Sb. m. s.)


JUDIKATURAJUDIKATURA
SDSD v Lucemburku:v Lucemburku:
vyčerpání autorského práva vyčerpání autorského práva 
na rozmnožování a rozšiřování díla v EHSna rozmnožování a rozšiřování díla v EHS


D t h G ph G bHD t h G ph G bH
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Deutsche Grammophon GmbH Deutsche Grammophon GmbH 
v. Metrov. Metro--SBSB--Grossmarkte GmbH + Co. KG (CGrossmarkte GmbH + Co. KG (C--78/70)78/70)


vyčerpání známkového práva vyčerpání známkového práva 
na označování zboží v EHSna označování zboží v EHS


Centrafarm BV v. Winthrop BV (CCentrafarm BV v. Winthrop BV (C--16/74)16/74)


Druhy vyčerpání Druhy vyčerpání (exhaution)(exhaution) majetkového majetkového 
práva:práva:


1.1. mezinárodnímezinárodní
d t é ( áj t í)d t é ( áj t í)
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a.a. dvoustranné (vzájemnostní) dvoustranné (vzájemnostní) 
b.b. jednostranné bez ohledu na vzájemnostjednostranné bez ohledu na vzájemnost
2.2. oblastníoblastní, , např. evropskénapř. evropské v EU a EHPv EU a EHP


viz práva z duševního vlastnictvíviz práva z duševního vlastnictví
3.3. národnínárodní


Případ: Případ: 
Ochranná známka REPLAY pro oděvyOchranná známka REPLAY pro oděvy
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1. 1. 
Výlučné právo vlastníkaVýlučné právo vlastníka, , např. ochrannénapř. ochranné
známky,známky, užívat ji ve spojení s výrobky užívat ji ve spojení s výrobky 
či službami, pro něž je zapsánači službami, pro něž je zapsána


á ěďá ěď ží á í h d éhží á í h d éh
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zápověď zápověď užívání shodného užívání shodného 
či podobného označení, a to pouze či podobného označení, a to pouze 
v v obchodním stykuobchodním styku, , např. při nabízení,např. při nabízení,


zboží, jeho skladování, dovozu, reklamě, zboží, jeho skladování, dovozu, reklamě, 


na obchodních listinách aj.na obchodních listinách aj.
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2.2.
První prodejPrvní prodej aj. převod zboží, aj. převod zboží, např. oděvů,např. oděvů,
nebo knih,nebo knih, vlastníkem kupř. ochranné známky vlastníkem kupř. ochranné známky 
či autorem anebo jinou osobou se souhlasem či autorem anebo jinou osobou se souhlasem 
vlastníka známky či autora na trhu v ČR, EU, vlastníka známky či autora na trhu v ČR, EU, 
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EHP EHP (srv.(srv. firstfirst--sale doctrinesale doctrine v USA)v USA)


vyčerpání vyčerpání vlastníkova či autorova  vlastníkova či autorova  
absolutního majetkového právaabsolutního majetkového práva
z duševního vlastnictví 1. uvedením na trhz duševního vlastnictví 1. uvedením na trh


Důkaz prvního prodeje či jiného převoduDůkaz prvního prodeje či jiného převodu


3.3.
volnost volnost pozdějšího obchodní využívánípozdějšího obchodní využívání
značkového zboží, značkového zboží, např. dovozem či prodejem, např. dovozem či prodejem, 
na tomtéž trhu, na tomtéž trhu, např. v ČR, EU, EHP,např. v ČR, EU, EHP, kýmkolikýmkoli, , 
jestliže již bylo zboží na tento trhjestliže již bylo zboží na tento trh
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jestliže již bylo zboží na tento trh jestliže již bylo zboží na tento trh 
předtím uvedeno předtím uvedeno (poprvé prodáno aj.):(poprvé prodáno aj.):


a.a. vlastníkem známky, vlastníkem známky, např. výrobcemnapř. výrobcem


b.b. jinou osobou se souhlasem vlastníkajinou osobou se souhlasem vlastníka
např. autorizovaným prodejcem                  např. autorizovaným prodejcem                  


4.4.
LegálníLegální řřešení střetu práva a veřejného blahaešení střetu práva a veřejného blaha::


vyčerpáním subjektivního známkového právavyčerpáním subjektivního známkového práva
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známkoprávně volnéznámkoprávně volné pozdější, nikoli první, pozdější, nikoli první, 
obchodní využívání značkového zboží obchodní využívání značkového zboží 
téhož druhu na jednotném (státně neděleném),téhož druhu na jednotném (státně neděleném),
společném trhu, společném trhu, např. v EUnapř. v EU nebo EHPnebo EHP


5. 5. 
Právní následek vyčerpání právaPrávní následek vyčerpání práva: : 


právo z duševního vlastnictví sice platí  právo z duševního vlastnictví sice platí  
(existuje) i nadále, (existuje) i nadále, 


š kš k ll j jižj již dáldál k á tk á t
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avšak avšak nelzenelze je již je již dále dále vykonávat vykonávat 
((omezení výkonuomezení výkonu práva při jeho zachování), práva při jeho zachování), 
a to:a to:


a.a. věcně, věcně, viz druh zbožíviz druh zboží


b.b. územně, územně, např. v EU a EHPnapř. v EU a EHP


6.6.
Právo vlastníkaPrávo vlastníka ochranné známky ochranné známky zakázat zakázat 
pozdější volnépozdější volné obchodní využívání, obchodní využívání, 
např. značkových oděvů,např. značkových oděvů, z důvodu:z důvodu:


aa změny nebo zhoršenízměny nebo zhoršení stavustavu výrobkuvýrobku
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a.a. změny nebo zhoršení změny nebo zhoršení stavustavu výrobkuvýrobku
b.b. změny nebo zhoršení změny nebo zhoršení povahypovahy výrobku,výrobku,


nastavší nastavší až následněaž následně popo uvedení výrobkuuvedení výrobku
na trhna trh
srv. hrozbu újmy na pověsti ochranné zámkysrv. hrozbu újmy na pověsti ochranné zámky


c.c. jiný důvod, jiný důvod, srv. parazitování na pověstisrv. parazitování na pověsti


7.7.
Autorizované uvedení značkového zbožíAutorizované uvedení značkového zboží
nana 3. trhu3. trhu mimo EU a EHP, mimo EU a EHP, např. v USA:např. v USA:


zápůrčí právozápůrčí právo vlastníka ochrannévlastníka ochranné
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známky známky zakázat obchodní dovozzakázat obchodní dovoz zbožízboží
tohoto druhu ztohoto druhu z 3.3. trhu do EU a EHPtrhu do EU a EHP


mezinárodní vyčerpání právamezinárodní vyčerpání práva
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SOUBĚŽNÉ PŘÍJMYSOUBĚŽNÉ PŘÍJMY
ZNAČKOVÉHO ZBOŽÍZNAČKOVÉHO ZBOŽÍ


Důsledek vyčerpáníDůsledek vyčerpání práva práva (parallel import):(parallel import):
ssouběžný příjemceouběžný příjemce (EU) či (EU) či dovozce dovozce (EHP)(EHP)
značkového zboží z 1 státu EU či EHP do 2.:značkového zboží z 1 státu EU či EHP do 2.:
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právně nezávislý na vlastníkoviprávně nezávislý na vlastníkovi


ochranné známkyochranné známky


bez ohledu na vůli vlastníka známkybez ohledu na vůli vlastníka známky


IntraIntra--brand competitionbrand competition
na 1 trhu (EU, EHP) značkové zboží téhož na 1 trhu (EU, EHP) značkové zboží téhož 
druhu a téhož výrobce nabízené:druhu a téhož výrobce nabízené:
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a.a. vlastníkem známky či s jeho souhlasemvlastníkem známky či s jeho souhlasem


b.b. nezávislým souběžným příjemcem (EU)nezávislým souběžným příjemcem (EU)
či dovozcem (EHP) v důsledku vyčerpání či dovozcem (EHP) v důsledku vyčerpání 
práva vlastníka bez ohledu na vůli vlastníkapráva vlastníka bez ohledu na vůli vlastníka
(obvykle levnější)(obvykle levnější)


Ochrana vlastníka ochranné známkyOchrana vlastníka ochranné známky
1.1. zápovědnízápovědní známkové právo kupř. při změně známkové právo kupř. při změně 


nebo zhoršení stavu výrobku aj.,nebo zhoršení stavu výrobku aj.,
např. při nevhodném přebalenínapř. při nevhodném přebalení
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např. při nevhodném přebalenínapř. při nevhodném přebalení


2.2. právem proti nekalé soutěžiprávem proti nekalé soutěži
srv. parazitování na pověsti výrobku srv. parazitování na pověsti výrobku 
jiného soutěžitele, znevážení zbožíjiného soutěžitele, znevážení zboží
při reklamě či způsobem prodeje, při reklamě či způsobem prodeje, 
kupř. pouličně nebo na tržištíchkupř. pouličně nebo na tržištích


3. ČÁST3. ČÁST


STRATEGICKÝ MANAGEMENTSTRATEGICKÝ MANAGEMENT


DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
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DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


SPOLEČENSTVÍSPOLEČENSTVÍ


1.1. patentová sdružení  patentová sdružení  (patent pools)         (patent pools)         §§ 829 o. z.829 o. z.


2.2. sdružení knowsdružení know--howhow
3.3. sdružení výrobců nebo zpracovatelů zbožísdružení výrobců nebo zpracovatelů zboží


na území    na území    aktivní věcná legitimace aktivní věcná legitimace 
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gg
k podání žádosti o zápis označení původu k podání žádosti o zápis označení původu 
nebo zeměpisného označenínebo zeměpisného označení


Zákaz omezujících dohodZákaz omezujících dohod o licencích o licencích 
nebo převodu práv duševního vlastnictvínebo převodu práv duševního vlastnictví


monopoly                   monopoly                   §§ 4/1 z. o ochr. hosp. sout.4/1 z. o ochr. hosp. sout.


JUDIKATURA:JUDIKATURA:
Sdružená výroba keramikySdružená výroba keramiky


Pokud sdružení vytvořily a na jeho činnosti se podílely dvě Pokud sdružení vytvořily a na jeho činnosti se podílely dvě 
fyzické osoby, platí  fyzické osoby, platí  –– pokud není zvláštní smluvní pokud není zvláštní smluvní 
úpravaúprava že z činnosti sdružení podleže z činnosti sdružení podle §§ 829 o z829 o z
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úprava úprava ––, že z činnosti sdružení podle , že z činnosti sdružení podle §§ 829 o. z. 829 o. z. 
získaly majetek (tedy i práva na označení, jež ve získaly majetek (tedy i práva na označení, jež ve 
sdružení zavedly a ve sdružení prosadily) ve stejném sdružení zavedly a ve sdružení prosadily) ve stejném 
podílu obě tyto osoby. podílu obě tyto osoby. 
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Pokud neplyne nic jiného ani z dohody o vypořádání Pokud neplyne nic jiného ani z dohody o vypořádání 
sdružení, platí, že bývalý účastník sdružení je oprávněnsdružení, platí, že bývalý účastník sdružení je oprávněn
v souvislosti s danými výrobky užívat označení v souvislosti s danými výrobky užívat označení 
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i po ukončení činnosti sdružení ve stejném rozsahu jakoi po ukončení činnosti sdružení ve stejném rozsahu jako
druhý účastník a nic na tom nemůže změnit ani pozdějšídruhý účastník a nic na tom nemůže změnit ani pozdější
přihlášení označení k ochraně formou ochranné známky.přihlášení označení k ochraně formou ochranné známky.


Usn. VS v Praze z 7. 11. 05 sp. zn. 3 Cmo 140/05.Usn. VS v Praze z 7. 11. 05 sp. zn. 3 Cmo 140/05.


PODNIKOVÉ ZDROJE PODNIKOVÉ ZDROJE 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


a.a. vlastnívlastní tvorba či hospodařenítvorba či hospodaření
b.b. nabývánínabývání licencí nebo absolutních právlicencí nebo absolutních práv


od třetích osoba vč zakládání společnýchod třetích osoba vč zakládání společných
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od třetích osoba vč. zakládání společných od třetích osoba vč. zakládání společných 
podniků podniků (joint(joint--ventures)ventures)


c.c. zlepšovánízlepšování cizích patentovaných vynálezůcizích patentovaných vynálezů
pro pro experimentální účelyexperimentální účely
(bezúplatná zákonná licence experimentální)(bezúplatná zákonná licence experimentální)


d.d. poctivé reversní inženýrstvípoctivé reversní inženýrství právně volných právně volných 
cizích výrobků a výroba cizích výrobků a výroba odlišnýchodlišných vlastních, vlastních, 
avšak konkurenčních, výrobků bez záměny avšak konkurenčních, výrobků bez záměny 
či otrockého napodobení původního výrobkuči otrockého napodobení původního výrobku
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či otrockého napodobení původního výrobkuči otrockého napodobení původního výrobku
srv. zákonnou licenci u počítačových programůsrv. zákonnou licenci u počítačových programů


e.e. využívánívyužívání volněvolně dostupných technických aj. dostupných technických aj. 
informací, informací, např. z databáznapř. z databáz


f.f. sledování, vyhledávání a rešerše údajů sledování, vyhledávání a rešerše údajů 
z z patentových dokumentůpatentových dokumentů, „technická hlídka“, „technická hlídka“


PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ 
INFORMACEINFORMACE


Např. Např. Mezinárodní patentové tříděníMezinárodní patentové třídění
(Int. Cl.)(Int. Cl.)


1830       USA1830       USA
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18521852--3    Velká Británie3    Velká Británie
1870       Německo1870       Německo
1971       Štrasburská úmluva 1971       Štrasburská úmluva 


o mezinárodním patentovémo mezinárodním patentovém
třídění  třídění  (č. 110/78 Sb., č. 86/85 Sb.)(č. 110/78 Sb., č. 86/85 Sb.)


Mezinárodní známkové třídění Mezinárodní známkové třídění výrobků  výrobků  
a služeb nebo obrazových prvků známeka služeb nebo obrazových prvků známek


1957    Nicská úmluva o mezinárodním1957    Nicská úmluva o mezinárodním
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třídění výrobků a služeb na účelytřídění výrobků a služeb na účely
zápisu známek zápisu známek (č. 118/79 Sb., č. 77/85 Sb.)(č. 118/79 Sb., č. 77/85 Sb.)


1973    Vídeňská dohoda o mezinárodním 1973    Vídeňská dohoda o mezinárodním 
třídění obrazových prvkůtřídění obrazových prvků
ochranných známek          ochranných známek          CZCZ


Mezinárodní třídění průmyslových  Mezinárodní třídění průmyslových  
vzorůvzorů


1968   Locarnská dohoda o zřízení 1968   Locarnská dohoda o zřízení 
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mezinárodního tříděnímezinárodního třídění
průmyslových vzorů a modelůprůmyslových vzorů a modelů


(č. 28/81 Sb., č. 85/85 Sb.)(č. 28/81 Sb., č. 85/85 Sb.)
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ÚPV vede: ÚPV vede: 


a.a. ústřední fond světové patentové  ústřední fond světové patentové  
literaturyliteratury
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literaturyliteratury


b.b. elektronické databáze elektronické databáze práv práv 
průmyslového vlastnictví, onprůmyslového vlastnictví, on--lineline
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PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ REŠERŠEPRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ REŠERŠE


Klientova objednávka průzkumuKlientova objednávka průzkumu


rešeršní zpráva patentového zástupce:rešeršní zpráva patentového zástupce:
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1.1. tabulková část, tabulková část, viz čerpané zdrojeviz čerpané zdroje
2.2. věcný komentářvěcný komentář


Smlouva o díloSmlouva o dílo


RešeršeRešerše např.:např.:
1.1. novosti a stavu technikynovosti a stavu techniky
2.2. průmyslověprávní nezávadnosti územní průmyslověprávní nezávadnosti územní 
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a časovéa časové
3.3. patentové rodiny, patentové rodiny, viz dokumentyviz dokumenty


se společným dnem přednostise společným dnem přednosti
4.4. jména, jména, např. původcenapř. původce
5.5. právního stavu, právního stavu, např. platnosti patentunapř. platnosti patentu


PŘÍKLAD: PŘÍKLAD: 
Ponožka pro snowboardistyPonožka pro snowboardisty


Viz Čada, K.: Průmyslověprávní informace. Viz Čada, K.: Průmyslověprávní informace. 


131


Praha 2002, passim.Praha 2002, passim.


PRÁVNÍ AUDITPRÁVNÍ AUDIT
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


ÚčelÚčel::
1.1. zjištění druhu a rozsahu nehmotného majetkuzjištění druhu a rozsahu nehmotného majetku


a jeho hospodářského využití  a jeho hospodářského využití  
2.2. zajištění právního bezpečízajištění právního bezpečí
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2.2. zajištění právního bezpečízajištění právního bezpečí
3.3. ocenění podnikuocenění podniku


Standardy jakostiStandardy jakosti
Metodický postupMetodický postup
viz viz Dotazník k právnímu auditu duševního Dotazník k právnímu auditu duševního 
vlastnictvívlastnictví
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ANALÝZA SWOTANALÝZA SWOT
Metodický rozbor strategie správy Metodický rozbor strategie správy práv práv 
duševního vlastnictví náležejících kduševního vlastnictví náležejících k podnikupodniku


1.1. silné stránky silné stránky (strengths)                                (strengths)                                SS
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2.2. slabé stránky slabé stránky (weaknesses)                            (weaknesses)                            WW
3.3. příležitosti příležitosti (opportunities)                               (opportunities)                               OO
4.4. hrozby hrozby (threats)                                             (threats)                                             TT


právní (a hospodářská) doporučeníprávní (a hospodářská) doporučení


134


135 136
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PRÁVO DUŠEVNÍHO PRÁVO DUŠEVNÍHO 
VLASTNICTVÍVLASTNICTVÍ


KOLEKTIVNÍ SPRÁVA KOLEKTIVNÍ SPRÁVA 
MAJETKOVÝCH PRÁVMAJETKOVÝCH PRÁV


Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 
a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.
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verze 1.4 (2009)verze 1.4 (2009)


© Ivo Telec, 2007© Ivo Telec, 2007


TEMATICKÝ OBSAH TEMATICKÝ OBSAH 


1.1. Účel a zásadyÚčel a zásady
2.2. Správa cizího majetkuSpráva cizího majetku
3.3. Dominantní postavení správce práv na trhuDominantní postavení správce práv na trhu
4.4. Korporace vlastníků právKorporace vlastníků práv
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4.4. Korporace vlastníků právKorporace vlastníků práv
5.5. Korporace uživatelůKorporace uživatelů
6.6. Kolektivní vyjednáváníKolektivní vyjednávání
7.7. Kolektivní a hromadné licenční smlouvyKolektivní a hromadné licenční smlouvy
8.8. Veřejné hudební produkceVeřejné hudební produkce
9.9. Veřejnoprávní dohled  Veřejnoprávní dohled  
10.10. Exkurs do spolkového právaExkurs do spolkového práva
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5 6
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7 8


9 10


11 12
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13


český film český film Opera ve viniciOpera ve vinici


režie režie Jaromil JirešJaromil Jireš
námět a scénářnámět a scénář Vladimír MertaVladimír Merta
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námět a scénářnámět a scénář Vladimír MertaVladimír Merta
kamerakamera Emil SirotekEmil Sirotek


výrobce výrobce Filmové studio Barrandov,Filmové studio Barrandov, 19811981


hlavní postavu hlavní postavu Fanoše HřebačkyFanoše Hřebačky--MikuleckéhoMikuleckého
hraje hraje Josef KemrJosef Kemr


Z DĚJINZ DĚJIN
FrancieFrancie
1777      dramatik 1777      dramatik de Beaumarchaisde Beaumarchais


a a Comédie FrancaiseComédie Francaise
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1847      skladatel 1847      skladatel BourgetBourget
„odmítnutý účet za poslech své skladby“ „odmítnutý účet za poslech své skladby“ 


v v Les AmbassadeursLes Ambassadeurs


1851      1851      Société des auteurs, compositeurs et éditeurs Société des auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique (SACEM)de musique (SACEM)
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RakouskoRakousko--UherskoUhersko, vč. českých zemí, vč. českých zemí
1897   AKM1897   AKM


ČeskoslovenskoČeskoslovensko
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1919   OSA    1919   OSA    
1951   Čs. divadelní a literární jednatelství1951   Čs. divadelní a literární jednatelství
1955   OSVU1955   OSVU
1990   INTERGRAM1990   INTERGRAM


Československo Československo 
1936    novela z. o právu autorském     1936    novela z. o právu autorském     
1953    a. z.    1953    a. z.    
19651965
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1965    a. z.1965    a. z.


ČeskoČesko
1995    z. o hromadné správě práv1995    z. o hromadné správě práv
2000    a. z.2000    a. z.







4


19 20


21 22


23 24
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25 26


27 28


29 30
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31 32


33 34
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1. ČÁST1. ČÁST


VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ
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ÚČELÚČEL


společné uplatnění (výkon) majetkovýchspolečné uplatnění (výkon) majetkových
právpráv
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společná ochrana majetkuspolečná ochrana majetku


zpřístupňování statků veřejnostizpřístupňování statků veřejnosti


JAKÁ MAJETKOVÁ PRÁVA JAKÁ MAJETKOVÁ PRÁVA 
JSOU SPRAVOVÁNA?JSOU SPRAVOVÁNA?


ChráněnáChráněná a. z., a to ke statkům:a. z., a to ke statkům:
a.a. zveřejněnýmzveřejněným
b.b. zveřejnitelným (ke zveřejnění nabídnutýmzveřejnitelným (ke zveřejnění nabídnutým


38


b.b. zveřejnitelným (ke zveřejnění nabídnutýmzveřejnitelným (ke zveřejnění nabídnutým
veřejnou nabídkou)veřejnou nabídkou)


DTB a RTVDTB a RTV
osobnostní právo autora osobnostní právo autora 
či výkonného umělce či výkonného umělce 
rozhodnout o zveřejněnírozhodnout o zveřejnění


POJEMPOJEM
Správa nehmotného majetkuSpráva nehmotného majetku
(„nepřímé zastoupení“) většího počtu:(„nepřímé zastoupení“) většího počtu:


1.1. vlastníků práv původních i nástupnickýchvlastníků práv původních i nástupnických
2.2. vykonavatelů práv, vykonavatelů práv, např. zaměstnavatelůnapř. zaměstnavatelů


39


y p ,y p , pp
3.3. výhradních neomezených licencionářů výhradních neomezených licencionářů 


s právem podlicencís právem podlicencí


k jejich k jejich společnémuspolečnému prospěchu.prospěchu.


Jeden z pilířů právJeden z pilířů práv podle a. z.podle a. z.


gestion collectivegestion collective


llll
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collective managementcollective management


kollektive Verwertungkollektive Verwertung


ZÁSADYZÁSADY
1.1. účelnostúčelnost
2.2. skupinovost (kolektivnost)skupinovost (kolektivnost)
3.3. obslužnost (servis veřejnosti)obslužnost (servis veřejnosti)
4.4. dobrovolnost (výjimky)dobrovolnost (výjimky)
55 samospráva zájmovásamospráva zájmová
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5.5. samospráva zájmovásamospráva zájmová
6.6. věrná správavěrná správa
7.7. komisionářstvíkomisionářství
8.8. odbornostodbornost
9.9. nezastupitelnost (osobní výkon), (výjimky)nezastupitelnost (osobní výkon), (výjimky)
10.10. časová omezenost, časová omezenost, viz omezené trvání právviz omezené trvání práv
11.11. nevýdělečnost                                                      nevýdělečnost                                                      


12.12. otevřenost (veřejná nabídka správy)otevřenost (veřejná nabídka správy)
13.13. právní rovnost    právní rovnost    
14.14. přiměřenost licenčních smluv vč. odměnpřiměřenost licenčních smluv vč. odměn
15.15. průhlednost (transparentnost)průhlednost (transparentnost)


srv. zveřejňování návrhů smluvních sazebsrv. zveřejňování návrhů smluvních sazeb
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jj
16.16. veřejný pořádek, veřejný pořádek, viz soukromoprávní rejstříkyviz soukromoprávní rejstříky
17.17. státní oprávnění (koncese) a dohled (MK)státní oprávnění (koncese) a dohled (MK)
18.18. veřejná informovanostveřejná informovanost
19.19. evidence, kontrola a rezervaevidence, kontrola a rezerva
20.20. účetní ověření (audit) a zveřejněníúčetní ověření (audit) a zveřejnění
21.21. veřejné zpravodajství (reportovatelnost) veřejné zpravodajství (reportovatelnost) 


a oznamovatelnost (vůči dohlížecímu MK)a oznamovatelnost (vůči dohlížecímu MK)
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Ústavní princip právní rovnostiÚstavní princip právní rovnosti::


stejný rozsah licence a stejná výše odměn stejný rozsah licence a stejná výše odměn 


při srovnatelném plněnípři srovnatelném plnění


43


při srovnatelném plnění,při srovnatelném plnění,


odlišný rozsah licence a odlišná výše odměn odlišný rozsah licence a odlišná výše odměn 
při odlišném plněnípři odlišném plnění


Zákaz znevýhodňováníZákaz znevýhodňování (diskriminace)(diskriminace)


ZDROJEZDROJE


ESES


1.1. doporučení Komise 2005/737/ES doporučení Komise 2005/737/ES 


44


o kolektivní přeshraniční správě  o kolektivní přeshraniční správě  
autorského práva a práv s nímautorského práva a práv s ním
souvisejících pro zákonné onsouvisejících pro zákonné on--line službyline služby


ČeskoČesko


1.1. autorský zákon č. 121/00 Sb.autorský zákon č. 121/00 Sb.
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2.2. spr. ř., s. ř. s.spr. ř., s. ř. s.


SPRÁVA CIZÍHO MAJETKUSPRÁVA CIZÍHO MAJETKU
Jménem správceJménem správce (komisionáře) (komisionáře) na účetna účet
(ve prospěch) (ve prospěch) vlastníkavlastníka (komitenta)(komitenta)


Správa cizího majetkuSpráva cizího majetku::
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p jp j
1.1. hmotného, hmotného, např. domovní správanapř. domovní správa
2.2. nehmotnéhonehmotného, , např.např.
i.i. správa cenných papírůspráva cenných papírů
ii.ii. správa majetkových práv autorskýchspráva majetkových práv autorských


nebonebo majetkových práv souvisejícíchmajetkových práv souvisejících


Svěřenecká správa právSvěřenecká správa práv


Fiduciární převod práv Fiduciární převod práv k tzv. věrné rucek tzv. věrné ruce


Treuunternehmer TreuhandsstellungTreuunternehmer Treuhandsstellung
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Treuunternehmer, Treuhandsstellung, Treuunternehmer, Treuhandsstellung, 
trust companytrust company


srv. návrh. o. z.srv. návrh. o. z.


POVAHA A ÚČELPOVAHA A ÚČEL
Soukromá správa cizího majetkuSoukromá správa cizího majetku
ÚčelemÚčelem::


1.1. skupinové zhodnocování majetku skupinové zhodnocování majetku 
= získávání příjmů z užití statků= získávání příjmů z užití statků
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=  získávání příjmů z užití statků =  získávání příjmů z užití statků 
a jejich rozdělování nositelům práva jejich rozdělování nositelům práv


2.2. ochrana majetkuochrana majetku
3.3. zpřístupňování statků veřejnosti zpřístupňování statků veřejnosti 


v obecném zájmu kulturnímv obecném zájmu kulturním
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POJMOVÉ ZNAKY VÝKONUPOJMOVÉ ZNAKY VÝKONU
KOLEKTIVNÍ SPRÁVYKOLEKTIVNÍ SPRÁVY


1.1. soustavnostsoustavnost
2.2. dlouhodobostdlouhodobost
3.3. vlastním jménemvlastním jménem
4.4. na vlastní odpovědnost (nebezpečí)na vlastní odpovědnost (nebezpečí)
55 hlavní předmět činnostihlavní předmět činnosti
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5.5. hlavní předmět činnostihlavní předmět činnosti
6.6. nevýdělečnostnevýdělečnost
7.7. hospodárnosthospodárnost
8.8. právní rovnostprávní rovnost
9.9. přiměřenostpřiměřenost
10.10. nevýhradnost poskytnutých licencínevýhradnost poskytnutých licencí
11.11. finanční podpora kulturně významných děl a výkonůfinanční podpora kulturně významných děl a výkonů
11.11. mezinárodní smluvní vzájemnost (reciprocita)mezinárodní smluvní vzájemnost (reciprocita)


CO NENÍ CO NENÍ 
KOLEKTIVNÍ SPRÁVOU PRÁV?KOLEKTIVNÍ SPRÁVOU PRÁV?


zprostředkovánízprostředkování uzavírání licenční smluvuzavírání licenční smluv
srv. umělecké agentury, provozovatelesrv. umělecké agentury, provozovatele
cestovní agentury, realitní kanceláře,cestovní agentury, realitní kanceláře,
pojišťovací zprostředkovatele samostatnépojišťovací zprostředkovatele samostatné


50


pojišťovací zprostředkovatele, samostatnépojišťovací zprostředkovatele, samostatné
likvidátory pojistných událostí likvidátory pojistných událostí 


správa příležitostnáspráva příležitostná (ad hoc)(ad hoc) a a krátkodobákrátkodobá
jiných než povinně kolektivně jiných než povinně kolektivně 
spravovaných právspravovaných práv


DRUHY SPRÁVYDRUHY SPRÁVY


1.1. smluvnísmluvní (dobrovolná)(dobrovolná)
2.2. zákonnázákonná (nucená) v zájmu uživatelů:(nucená) v zájmu uživatelů:


i.i. ke spravovaným právůmke spravovaným právům


51


i.i. ke spravovaným právůmke spravovaným právům
ii.ii. rozšířená na práva kohokolirozšířená na práva kohokoli


(na smluvně nespravovaná práva) (na smluvně nespravovaná práva) 
extended collective licensing                      extended collective licensing                      


Soukromoprávní zásada autonomie vůleSoukromoprávní zásada autonomie vůle


individuální individuální vyloučení vyloučení 
účinkůúčinků licenční smlouvy hromadnélicenční smlouvy hromadné


52


účinkůúčinků licenční smlouvy hromadnélicenční smlouvy hromadné
pro určitý případ či pro veškeré případypro určitý případ či pro veškeré případy


nositelemnositelem
smluvně nespravovaného práva k užitísmluvně nespravovaného práva k užití


vůči uživateli, vůči uživateli, např. pořadateli disco,např. pořadateli disco, a správcia správci


PRÁVA POVINNĚ SPRAVOVANÁPRÁVA POVINNĚ SPRAVOVANÁ


Právním titulem zákonPrávním titulem zákon (ex lege):(ex lege):
Druh právDruh práv::


i.i. zákonná práva na odměnuzákonná práva na odměnu


53


např. při rozmnožování pro osobní potřebu,např. při rozmnožování pro osobní potřebu,
při opětovném prodeji originálu uměleckéhopři opětovném prodeji originálu uměleckého
díladíla (resale royalty right), (resale royalty right), při půjčování   při půjčování   
rozmnoženiny vydaného díla rozmnoženiny vydaného díla 


ii.ii. právo na užití kabelovým přenosemprávo na užití kabelovým přenosem


zákonné zastoupenízákonné zastoupení nositele práva nositele práva 
správcem při:správcem při:


a.a. výkonu práva podle a. z.výkonu práva podle a. z.


54


b.b. výkonu práva reparačního výkonu práva reparačního 
a práva kondikčníhoa práva kondikčního
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VNITROSTÁTNÍ SOUSTAVAVNITROSTÁTNÍ SOUSTAVA


Soukromoprávní soustava národníSoukromoprávní soustava národní
(vnitrostátní) (vnitrostátní) správy správy i v ESi v ES


55


vzájemnostnívzájemnostní (reciproční) správcovská (reciproční) správcovská 
smlouvasmlouva mezi tuzemským a zahraničnímmezi tuzemským a zahraničním
správcem, správcem, např. mezi OSA a GEMAnapř. mezi OSA a GEMA


AKTIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMACE AKTIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMACE 
SPRÁVCESPRÁVCE


Civilní věci pohledávek naCivilní věci pohledávek na::
1.1. zaplacení odměn zaplacení odměn 
2.2. vydání bezdůvodného obohacenívydání bezdůvodného obohacení


56


např. při užití bez právního důvodunapř. při užití bez právního důvodu
3.3. náhradu škody, náhradu škody, např. ušlý zisknapř. ušlý zisk
4.4. zdržení se neoprávněného výkonu právazdržení se neoprávněného výkonu práva
vlastním jménemvlastním jménem ve prospěch (na účet) ve prospěch (na účet) 
nositele právanositele práva


Vyloučení aktivní věcné legitimace Vyloučení aktivní věcné legitimace 
správcesprávce::


1.1. nositelem práva, který se domáhá sámnositelem práva, který se domáhá sám


57


2.2. nehospodárností domáhání se nároku,nehospodárností domáhání se nároku,
např. u úpadce či u právnické osoby např. u úpadce či u právnické osoby 
v likvidaciv likvidaci


Výhradní aktivní věcná legitimace správceVýhradní aktivní věcná legitimace správce::
nároky u práv povinně kolektivně spravovanýchnároky u práv povinně kolektivně spravovaných


jenjen autor či jiný původce aktivně legitimován na:autor či jiný původce aktivně legitimován na:


-- určení (uznání) autorství aj. původcovstvíurčení (uznání) autorství aj. původcovství


58


určení (uznání) autorství aj. původcovstvíurčení (uznání) autorství aj. původcovství
-- zadostiučiněnízadostiučinění
-- zákaz prostřednické služby využívané zákaz prostřednické služby využívané 


k zásahůmk zásahům
-- právo na soudní přiznání zveřejněníprávo na soudní přiznání zveřejnění


rozsudku na náklady žalovanéhorozsudku na náklady žalovaného


Ochrana obecného zájmuOchrana obecného zájmu kulturního kulturního 
na řádném posmrtném užití díla či výkonu na řádném posmrtném užití díla či výkonu 
(postmortální pietní ochrana)(postmortální pietní ochrana)


59


Osobní okruh aktivně legitimovanýchOsobní okruh aktivně legitimovaných::


1.1. osoba blízkáosoba blízká
2.2. spolek autorů či výkonných umělcůspolek autorů či výkonných umělců
3.3. kolektivní správce práv autorských kolektivní správce práv autorských 


či práv výkonných umělcůči práv výkonných umělců


60
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2. ČÁST2. ČÁST


KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁVKOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV


AA


61


ANTIMONOPOLNÍ PRÁVOANTIMONOPOLNÍ PRÁVO


TRH SLUŽEBTRH SLUŽEB


SoutěžiteléSoutěžitelé::


správce právsprávce práv


62


v.v.


vlastníci práv mimo správcovskou soustavuvlastníci práv mimo správcovskou soustavu


SOUTĚŽITELÉSOUTĚŽITELÉ
1.1. správcovská korporace (seskupení osob)správcovská korporace (seskupení osob)


s s vyšší tržní silou   vyšší tržní silou   
2.2. nositelé práv mimo soukromoprávní soustavu      nositelé práv mimo soukromoprávní soustavu      


kolektivní správy práv skolektivní správy práv s nižší tržní silounižší tržní silou


63


kolektivní správy práv s kolektivní správy práv s nižší tržní silounižší tržní silou


účastní se hospodářské soutěže na trhu účastní se hospodářské soutěže na trhu 
licenčních služeblicenčních služeb


nebo ji mohou svou činností ovlivňovatnebo ji mohou svou činností ovlivňovat


hrozba narušeníhrozba narušení hospodářské soutěžehospodářské soutěže


TRŽNÍ SÍLATRŽNÍ SÍLA
Legální ukazateléLegální ukazatelé tržní síly licenčních služeb:tržní síly licenčních služeb:


tržní podíl aj. ukazateletržní podíl aj. ukazatele
právně posuzuje ÚOHS právně posuzuje ÚOHS 


z. č. 143/01 Sb., o ochr. hosp. sout.z. č. 143/01 Sb., o ochr. hosp. sout.


64


, p, p


Dominantní postavení kolektivního správceDominantní postavení kolektivního správce na trhuna trhu


tržní síla mu umožňuje chovat se ve značné míře tržní síla mu umožňuje chovat se ve značné míře 
nezávislenezávisle na jiných soutěžitelích (mimo soukromoprávní na jiných soutěžitelích (mimo soukromoprávní 
soustavu kolektivní správy) či na spotřebitelíchsoustavu kolektivní správy) či na spotřebitelích


Právní smyšlenkaPrávní smyšlenka (fikce) nenarušení(fikce) nenarušení
hospodářské soutěže na trhu služeb:hospodářské soutěže na trhu služeb:


jenjen seskupením osob v kolektivním správci  seskupením osob v kolektivním správci  
jenjen vzájemným zastoupením správcůvzájemným zastoupením správců


65


jenjen vzájemným zastoupením správcůvzájemným zastoupením správců


antimonopolně pantimonopolně platná dohodalatná dohoda o seskupenío seskupení
soutěžitelů na trhusoutěžitelů na trhu


aa. z.. z. == zvláštní předpiszvláštní předpis na ochranuna ochranu
hospodářské soutěžehospodářské soutěže


Potenciální narušení hospodářské soutěže Potenciální narušení hospodářské soutěže 
kolektivními licenčními smlouvamikolektivními licenčními smlouvami


legálnílegální předpoklad jejich předpoklad jejich výjimečnévýjimečné
kartelověprávní platnostikartelověprávní platnosti dle a zdle a z


66


kartelověprávní platnostikartelověprávní platnosti dle a. z.dle a. z.


A. z. zvláštní zákonA. z. zvláštní zákon na ochranuna ochranu
hospodářské soutěžehospodářské soutěže
neplatné kartelověprávní vyjednávací neplatné kartelověprávní vyjednávací 
postupy, postupy, např. bojkot menšiny členů správcenapř. bojkot menšiny členů správce
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PRÁVNÍ PŘEKÁŽKA PRÁVNÍ PŘEKÁŽKA 
VSTUPU NA TRHVSTUPU NA TRH


volná hospodářská soutěž správců volná hospodářská soutěž správců 
na trhu licenčních služebna trhu licenčních služeb


67


v.v.


právní monopol správyprávní monopol správy
v obecném zájmu uživatelův obecném zájmu uživatelů


ODVĚTVOVÉ ODVĚTVOVÉ 
PRÁVNÍ MONOPOLYPRÁVNÍ MONOPOLY


Právní monopolyPrávní monopoly správy:správy:


a.a. určitého práva a jeho určitého předmětuurčitého práva a jeho určitého předmětu
např. právo na užití výkonů kabelovým přenosemnapř. právo na užití výkonů kabelovým přenosem
(INTERGRAM)(INTERGRAM)


68


(INTERGRAM)(INTERGRAM)


b.b. určitého práva k užití určitého druhu autorských dělurčitého práva k užití určitého druhu autorských děl
např. právo na vysílání hudebních děl rozhlasem např. právo na vysílání hudebních děl rozhlasem 
či televizí (OSA)   či televizí (OSA)   


jen 1 správcejen 1 správce


JUDIKATRURA:JUDIKATRURA:
Dominantní postavení na trhuDominantní postavení na trhu


„postavení hospodářské síly, kterou podnik má a která„postavení hospodářské síly, kterou podnik má a která
umožňuje zabránit účinné soutěži na relevantním trhuumožňuje zabránit účinné soutěži na relevantním trhu
tím, že je schopen chovat se ve značné míře nezávisle tím, že je schopen chovat se ve značné míře nezávisle 


69


na svých konkurentech, zákaznících a konečněna svých konkurentech, zákaznících a konečně
spotřebitelích.“spotřebitelích.“


United Brands v. KomiseUnited Brands v. Komise
SD ve věci 27/76 z 14. 2. 78SD ve věci 27/76 z 14. 2. 78


HOSPODÁŘSKÁ ZÁVISLOSTHOSPODÁŘSKÁ ZÁVISLOST


Hospodářská závislost uživateleHospodářská závislost uživatele,,
např. pořadatele koncertů či rozhlasovéhonapř. pořadatele koncertů či rozhlasového
nebo televizního vysílatele,nebo televizního vysílatele,


70


y ,y ,
na správci právna správci práv
Nezbytnost správceNezbytnost správce k výkonu  k výkonu  
hospodářské hospodářské činnosti uživatele na trhučinnosti uživatele na trhu
a k a k obecnému blahuobecnému blahu kulturnímukulturnímu


ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO 
POSTAVENÍ NA TRHU SLUŽEBPOSTAVENÍ NA TRHU SLUŽEB
Např.:Např.:
Správcovo odmítnutím přístupu Správcovo odmítnutím přístupu 
rozhlasového či televizního vysílatele rozhlasového či televizního vysílatele 
k žití d š íh l t i t ík žití d š íh l t i t í


71


k využití duševního vlastnictví, k využití duševního vlastnictví, 
kupř. k autorskoprávní licenci k vysílání díla,kupř. k autorskoprávní licenci k vysílání díla,
za přiměřenou úhradu,za přiměřenou úhradu,
pokud je takové využití nezbytné v hospodářské pokud je takové využití nezbytné v hospodářské 
soutěži na vysílacím trhu.soutěži na vysílacím trhu.


§§ 11/1f) z. č. 143/01 Sb., o ochr. hosp. sout.11/1f) z. č. 143/01 Sb., o ochr. hosp. sout.


72
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3. ČÁST3. ČÁST


KOLEKTIVNÍ SPRÁVCE PRÁVKOLEKTIVNÍ SPRÁVCE PRÁV


73


SPRÁVCESPRÁVCE


Collecting societyCollecting society


Zásada samosprávyZásada samosprávy nositelů právnositelů práv


74


vhodnostvhodnost korporacekorporace


družstevní či spolkové právní formydružstevní či spolkové právní formy


POJEMPOJEM


Soukromoprávní institutSoukromoprávní institut


legální pojmová vázanostlegální pojmová vázanost


75


legální pojmová vázanost legální pojmová vázanost 
na veřejnoprávní oprávněnína veřejnoprávní oprávnění
(koncesi)                                 (koncesi)                                 


srv. též podnikatelesrv. též podnikatele


ROZSAH KONCESÍROZSAH KONCESÍ


MKMK::


1.1. k vybírání odměn od uživatelůk vybírání odměn od uživatelů


76


yb á od ě od u ate ůyb á od ě od u ate ů


2.2. k rozdělování odměn nositelůmk rozdělování odměn nositelům


3.3. obojíobojí


77 78
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PŘEHLED SPRÁVCŮPŘEHLED SPRÁVCŮ


1.1. OSAOSA
2.2. INTERGRAMINTERGRAM
33 DILIADILIA


79


3.3. DILIADILIA
4.4. GestorGestor
5.5. OOAOOA--SS
6.6. OAZAOAZA


80


KorporačníKorporační právnická osoba, sdružující nositele práv:právnická osoba, sdružující nositele práv:


a.a. přímo přímo 


b.b. nepřímo prostřednictvím jejich členství nepřímo prostřednictvím jejich členství 


ve 3 sdružené osoběve 3 sdružené osobě


81


ve 3., sdružené, osoběve 3., sdružené, osobě


fundacefundace


např. nadace, n. f., o. p. s.např. nadace, n. f., o. p. s.


SOUKROMOPRÁVNÍ REJSTŘÍKYSOUKROMOPRÁVNÍ REJSTŘÍKY


Povinné správcovské databázePovinné správcovské databáze::
1.1. rejstřík osobnírejstřík osobní
a.a. smluvních nositelů právsmluvních nositelů práv


82


b.b. evidovaných nositelů právevidovaných nositelů práv


2.2. rejstřík věcný, rejstřík věcný, např. hudebních děl, např. hudebních děl, 
k nímž spravuje právak nímž spravuje práva


Právo veřejnosti na písemné potvrzeníPrávo veřejnosti na písemné potvrzení


FOTOFOTO


83


4. ČÁST4. ČÁST


KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍKOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ


A MEDIACEA MEDIACE


84


A MEDIACEA MEDIACE
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KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍKOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ


KorporaceKorporace =   svazky osob, =   svazky osob, fascesfasces
1.1. dobrovolnédobrovolné, , např. spolky kolektivně spravující např. spolky kolektivně spravující 


majetková práva autorská nebo práva majetková práva autorská nebo práva 


85


související, spolky uživatelů děl, kupř. související, spolky uživatelů děl, kupř. 


pořadatelů veřejných hudebních produkcí, aj.pořadatelů veřejných hudebních produkcí, aj.


2.2. nucenénucené, , např. Komora patentových zástupců např. Komora patentových zástupců 


ČR, akademické obce aj. ČR, akademické obce aj. 


1.1. korporace korporace kolektivních správců právkolektivních správců práv


2.2. korporace korporace uživatelůuživatelů statků (profesní sdružení) statků (profesní sdružení) 


1.1. korporace korporace zaměstnancůzaměstnanců (odbory)(odbory)


86


např. akademických nebo výzkumných např. akademických nebo výzkumných 
pracovníků tvořících vědecká dílapracovníků tvořících vědecká díla


2.2. korporace korporace zaměstnavatelůzaměstnavatelů


vyrovnání oprávněnýchvyrovnání oprávněných majetkových zájmů majetkových zájmů 
řešení potencionálního střetuřešení potencionálního střetu právpráv


Sjednávání licenčních smluv Sjednávání licenčních smluv dle a. z.dle a. z.
1.1. kolektivníchkolektivních
2.2. jednotlivých hromadnýchjednotlivých hromadných


ž úč tíž úč tí tř dk t ltř dk t l d hd h


87


s možnou účastí s možnou účastí zprostředkovatele zprostředkovatele ad hocad hoc


svéprávný zletilý svéprávný zletilý nezávislý odborníknezávislý odborník
jmenovaný MKjmenovaný MK


Mediační pravidlaMediační pravidla §§ 102 a. z.102 a. z.


Předložení věci kteroukoli stranouPředložení věci kteroukoli stranou
1.1. stav jednánístav jednání
2.2. vlastní návrh předkladatelevlastní návrh předkladatele
3.3. stanovisko druhé smluvní strany stanovisko druhé smluvní strany 


88


Prostředník Prostředník (mediátor) „zprostředkovatel“(mediátor) „zprostředkovatel“
1.1. nápomocen jednání nebonápomocen jednání nebo
2.2. vlastní návrh do 30 dnůvlastní návrh do 30 dnů


námitky do 30 dnůnámitky do 30 dnů
domněnka přijetí návrhudomněnka přijetí návrhu


Zvláštní zákonné zastoupeníZvláštní zákonné zastoupení při kolektivnímpři kolektivním
vyjednávání                           vyjednávání                           §§ 9/2f knih. z. 257/01 Sb.9/2f knih. z. 257/01 Sb.


NK ČR NK ČR zákonný zástupce veřejných knihovenzákonný zástupce veřejných knihoven


89


ý p j ýý p j ý
veřejnoprávní soustavyveřejnoprávní soustavy knihoven při jednání knihoven při jednání 
ve věci úhrady odměn za užití chráněnýchve věci úhrady odměn za užití chráněných
předmětů dle a. z.předmětů dle a. z.


kolektivní správci majetkových kolektivní správci majetkových 
autorských práv autorských práv 


POVINNOSTNÍ RÁMEC POVINNOSTNÍ RÁMEC 
SPRÁVCESPRÁVCE


Obecná povinnostObecná povinnost výkonu práv výkonu práv 
v souladu s:v souladu s:


d b ý id b ý i


90


1.1. dobrými mravydobrými mravy


2.2. oprávněnými zájmy jinýchoprávněnými zájmy jiných


zejm. vlastníků práv (uvnitř) zejm. vlastníků práv (uvnitř) 
a uživatelů statků (vně)a uživatelů statků (vně)
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Zvláštní povinnostZvláštní povinnost právně jednat:právně jednat:
1.1. s péčí řádného hospodáře (věrná správa s péčí řádného hospodáře (věrná správa 


cizího majetku), cizího majetku), srv. Treuhandsrv. Treuhand
db ědb ě ř á h li č í lř á h li č í l


91


2.2. odborně, odborně, srv. např. návrh licenční smlouvysrv. např. návrh licenční smlouvy
3.3. v rozsahu státní koncesev rozsahu státní koncese
4.4. bez ukládání omezení přesahujícího bez ukládání omezení přesahujícího 


rámec ochrany podle a. z.rámec ochrany podle a. z.
např. bez mini či maxi počtu návštěvníkůnapř. bez mini či maxi počtu návštěvníků


KONTRAKTAČNÍ POVINNOST KONTRAKTAČNÍ POVINNOST 
KOLEKTIVNÍHO SPRÁVCEKOLEKTIVNÍHO SPRÁVCE


Legální smluvní přímusLegální smluvní přímus vůči: vůči: 


1.1. uživatelůmuživatelům statkůstatků
22 korporacímkorporacím oprávněným hájit zájmyoprávněným hájit zájmy


92


2.2. korporacímkorporacím oprávněným hájit zájmy oprávněným hájit zájmy 
v nich sdružených uživatelův nich sdružených uživatelů
např. o. s., z. s. p. o.např. o. s., z. s. p. o.


3.3. NK ČRNK ČR, zákonnému zástupci knihoven , zákonnému zástupci knihoven 
veřejnoprávní knihovní soustavyveřejnoprávní knihovní soustavy


ZÁSADYZÁSADY


1.1. zásada právně rovného zacházenízásada právně rovného zacházení
při stejném či podobném způsobu užitípři stejném či podobném způsobu užití
statkůstatků svévole    svévole    


93


2.2. zásada přiměřenostizásada přiměřenosti
=   přiměřenost smluvního obsahu=   přiměřenost smluvního obsahu


např. již správcova návrhu např. již správcova návrhu 
na uzavření licenční smlouvyna uzavření licenční smlouvy


LEGÁLNÍ VYJEDNÁVACÍ LEGÁLNÍ VYJEDNÁVACÍ 
HLEDISKA LICENČNÍ ODMĚNYHLEDISKA LICENČNÍ ODMĚNY


Vyjádření právní rovnosti Vyjádření právní rovnosti aa přiměřenosti přiměřenosti 
licence licence z hlediska honorářového:z hlediska honorářového:


1.1. užití statku při podnikání nebo jiné užití statku při podnikání nebo jiné hospodářskéhospodářské
činnostičinnosti


94


činnostičinnosti
2.2. přímý či nepřímý přímý či nepřímý hospodářský prospěchhospodářský prospěch


uživatele z:uživatele z:
a.a. užití statku, užití statku, např. výnos vstupnéhonapř. výnos vstupného
b.b. souvislosti s užitím statku, souvislosti s užitím statku, např. dosaženínapř. dosažení


či udržení soutěžního postavení na trhuči udržení soutěžního postavení na trhu


3.3. charakter a specifika místa či regionu užití statkucharakter a specifika místa či regionu užití statku
srv. odlišnou kupní sílu obyvatelstvasrv. odlišnou kupní sílu obyvatelstva


4.4. účel, způsob, rozsah a účel, způsob, rozsah a okolnostiokolnosti užití statkuužití statku


95


5.5. jiné hlediskojiné hledisko
např. přínos uživatele ke zpřístupnění kulturního např. přínos uživatele ke zpřístupnění kulturního 
dědictví veřejnostidědictví veřejnosti


neplatnost neplatnost 
reparační závazekreparační závazek


Ekonomický model přiměřené cenyEkonomický model přiměřené ceny
licenční službylicenční služby


96


právní prostředí    právní prostředí    legální vyjednávacílegální vyjednávací
hlediskahlediska


odborník, odborník, např. znalec z oboru ekonomika,např. znalec z oboru ekonomika,
odvětví ceny a odhadyodvětví ceny a odhady
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97


STANOVISKA STANOVISKA 
KORPORACÍ UŽIVATELŮKORPORACÍ UŽIVATELŮ


Korporace uživatelůKorporace uživatelů::
a.a. přihlášivší se u správcepřihlášivší se u správce
b.b. prokázavší více než zanedbatelný počet   prokázavší více než zanedbatelný počet   


98


p ý pp ý p
uživatelů (svých členů)uživatelů (svých členů)


správcovská legální povinnost vyžádat si správcovská legální povinnost vyžádat si 
stanoviskostanovisko k návrhu odměnk návrhu odměn
usnadnění kontraktace a předcházení sporuusnadnění kontraktace a předcházení sporu


99


SOUČINNOST UŽIVATELŮSOUČINNOST UŽIVATELŮ
poskytnutí poskytnutí informacíinformací k řádnému výkonuk řádnému výkonu
správysprávy
např. obchodních údajůnapř. obchodních údajů


100


vážný odpírací důvodvážný odpírací důvod
např. obchodní tajemstvínapř. obchodní tajemství


účelové využití informací k výkonu správyúčelové využití informací k výkonu správy


KONTROLNÍ PRÁVO SPRÁVCEKONTROLNÍ PRÁVO SPRÁVCE


Legální soukromé právo Legální soukromé právo správcesprávce
kontrolovatkontrolovat plněníplnění licenčních či výběrčích licenčních či výběrčích 
smluv licencionářem či plátcem odměnysmluv licencionářem či plátcem odměny


101


Předmět kontrolyPředmět kontroly::
1.1. řádnost plnění, řádnost plnění, např. stav počítadla kopírkynapř. stav počítadla kopírky
2.2. včasnost plněnívčasnost plnění


jen smluvní kontrolní oprávnění jen smluvní kontrolní oprávnění 


PŘEKÁŽKA UPLATNĚNÍ PŘEKÁŽKA UPLATNĚNÍ 
NÁROKŮ PŘI ZÁSAHUNÁROKŮ PŘI ZÁSAHU


Skutek neoprávněného užitíSkutek neoprávněného užití či či hrozby užitíhrozby užití


řádné a bezprůtahové řádné a bezprůtahové jednání směřujícíjednání směřující
k uzavření smlouvyk uzavření smlouvy (úmysl) mezi:(úmysl) mezi:


102


yy ( y )( y )
uživatelskou korporací   uživatelskou korporací   správcemsprávcem
1 uživatelem                   1 uživatelem                   správcemsprávcem
uživatelský uživatelský souhlas s prostředníkemsouhlas s prostředníkem
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legální překážkalegální překážka uplatnění nároků:uplatnění nároků:


1.1. zdržovacího (negatorního)zdržovacího (negatorního)
2.2. reparačníhoreparačního
33 kondikčního dvounásobného (nárok pouzekondikčního dvounásobného (nárok pouze


103


3.3. kondikčního dvounásobného (nárok pouzekondikčního dvounásobného (nárok pouze
v obecné výši dle o. z.)v obecné výši dle o. z.)


=   věcně a časově =   věcně a časově omezené osvobozeníomezené osvobození (liberace)(liberace)
neoprávněného uživatele neoprávněného uživatele od soukromoprávníod soukromoprávní
odpovědnosti odpovědnosti za své protiprávní jednáníza své protiprávní jednání


Bez překážky uplatněníBez překážky uplatnění zdržovacího zdržovacího 
nároku, nároku, např. zákazu pokračování užitínapř. zákazu pokračování užití::
rozpor s oprávněnými společnými rozpor s oprávněnými společnými 


104


zájmy nositelů práv:zájmy nositelů práv:
1.1. zřejmý úmysl neuzavřít smlouvuzřejmý úmysl neuzavřít smlouvu
2.2. ohrožení kondikčního nároku ohrožení kondikčního nároku 


v obecné výši podle o. z.v obecné výši podle o. z.
3.3. jiný rozporjiný rozpor


ARBITRÁŽARBITRÁŽ


Všeobecné rozhodčí řízení Všeobecné rozhodčí řízení 
o majetkových sporecho majetkových sporech


a.a. RS při HK ČR a AK ČR v PrazeRS při HK ČR a AK ČR v Praze


105


b.b. rozhodce rozhodce ad hocad hoc


Rozhodčí smlouvy Rozhodčí smlouvy čiči doložkydoložky
licenčních smluvlicenčních smluv


106


5. ČÁST5. ČÁST


LICENCE PŘI KOLEKTIVNÍ SPRÁVĚLICENCE PŘI KOLEKTIVNÍ SPRÁVĚ


107


DRUHY LICENCÍDRUHY LICENCÍ


Hledisko osobníHledisko osobní::


1.1. kolektivní licence kolektivní licence (mezikorporační):(mezikorporační):


108


korporace                   korporace                   korporace  korporace  
vlastníků                              uživatelůvlastníků                              uživatelů


2.2. individuální licenceindividuální licence
korporace vlastníků    korporace vlastníků    1 uživatel1 uživatel
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Kolektivní licence Kolektivní licence s obligačním účinkems obligačním účinkem
uživatelská korporace vůči správcovskéuživatelská korporace vůči správcovské
korporaci korporaci vlastnímvlastním jménem na účet členůjménem na účet členů
jednotlivý sdružený uživatel (člen korporace)jednotlivý sdružený uživatel (člen korporace)


109


jednotlivý sdružený uživatel (člen korporace)jednotlivý sdružený uživatel (člen korporace)
má přímé oprávněnímá přímé oprávnění (licenci) vůči správci(licenci) vůči správci


Osobní rozsah Osobní rozsah kolektivní licencekolektivní licence jenjen pro členy pro členy 


kolektivní smlouvy pracovní s normativními účinkykolektivní smlouvy pracovní s normativními účinky


Hledisko věcnéHledisko věcné::


1.1. hromadnéhromadné (blanketní)(blanketní)
srv. věc hromadnou, tzv. celý repertoársrv. věc hromadnou, tzv. celý repertoár


110


, ý p, ý p


2.2. jednotlivéjednotlivé
viz konkrétně určené statky, 1 nebo více,viz konkrétně určené statky, 1 nebo více,
kusovky, např. pouze 2 symfonie určitéhokusovky, např. pouze 2 symfonie určitého
skladateleskladatele


ROZŠÍŘENÁ ROZŠÍŘENÁ 
HROMADNÁ LICENCEHROMADNÁ LICENCE


LicenceLicence ohledně:ohledně:
1.1. pouze spravovaných právpouze spravovaných práv
2.2. veškerých práv kohokoli (veškerých práv kohokoli (rozšířenározšířená))


111


fikce legálního zastoupení kohokolifikce legálního zastoupení kohokoli
právo kohokoli přihlásit se právo kohokoli přihlásit se 
o vybranou odměnuo vybranou odměnu
vyzývací povinnost správce vyzývací povinnost správce 
vůči jemu známým nositelům práv vůči jemu známým nositelům práv 


Taxativní výčetTaxativní výčet rozšířené hromadnérozšířené hromadné
licence nad rámec spravovaných právlicence nad rámec spravovaných práv


např. u diskoték, u rozhlasového např. u diskoték, u rozhlasového 


112


p ,p ,


nebo televizního vysílání hudebních dělnebo televizního vysílání hudebních děl


FORMAFORMA
Výjimečně písemná forma Výjimečně písemná forma licenční smlouvy:licenční smlouvy:


a.a. kolektivní kolektivní 
b.b. hromadné hromadné 


113


srv. též výhradní licence podle a. z.srv. též výhradní licence podle a. z.
a licence průmyslověprávnía licence průmyslověprávní


soukromoprávní zásada neformálnostisoukromoprávní zásada neformálnosti


ZÁKAZ UŽITÍ PRO NEPLACENÍZÁKAZ UŽITÍ PRO NEPLACENÍ


Právo správce Právo správce jednostrannějednostranně zakázat zakázat smluvněsmluvně
či zákonně či zákonně již oprávněné již oprávněné užití statků (sistace):užití statků (sistace):
dočasně po dobu prodlení s placením odměny dočasně po dobu prodlení s placením odměny 
i d d t č é lhůtěi d d t č é lhůtě


114


i po dodatečné lhůtěi po dodatečné lhůtě


Právní důvodPrávní důvod::
prodlení dlužníka s placením odměnyprodlení dlužníka s placením odměny


zhodnocovací účel správy (výnosnost práv)zhodnocovací účel správy (výnosnost práv)
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ROZÚČTOVACÍ ŘÁDROZÚČTOVACÍ ŘÁD


Soukromoprávní institutSoukromoprávní institut
srv. ubytovací řád        srv. ubytovací řád        přepravní řády  přepravní řády  


způsob rozdělování odměnzpůsob rozdělování odměn


115


způsob rozdělování odměnzpůsob rozdělování odměn
pravidla pro výplatupravidla pro výplatu
podpora kulturně významných děl podpora kulturně významných děl 
a výkonůa výkonů


Legální rozdělovací pravidla Legální rozdělovací pravidla §§ 104 a. z.104 a. z.


Zvláštní hledisko rozdělení vybranéZvláštní hledisko rozdělení vybrané
odměny zodměny z práva napráva na odměnu odměnu 
při rozmnožovánípři rozmnožování


116


použití a účinnost technických ochranných použití a účinnost technických ochranných 
prostředkůprostředků


ROZÚČTOVACÍ METODY ROZÚČTOVACÍ METODY 


1.1. metoda úplného soupisu užitých statkůmetoda úplného soupisu užitých statků


podkladem uživatelův podkladem uživatelův playlist playlist 
22 metoda reprezentativního odhadumetoda reprezentativního odhadu


117


2.2. metoda reprezentativního odhadumetoda reprezentativního odhadu


3.3. metoda náhradní evidencemetoda náhradní evidence


cílem cílem nenenáhodné a náhodné a spravedlivéspravedlivé rozúčtování rozúčtování 
s ohledem na způsob užití a druh statkůs ohledem na způsob užití a druh statků


SMLUVNÍ POMĚRY SMLUVNÍ POMĚRY 


1.1. vnitřnívnitřní::
a.a. smluvní správasmluvní správa
b.b. zákonná správazákonná správa


118


2.2. vnějšívnější::
a.a. smluvní licence (licenční smlouvy)smluvní licence (licenční smlouvy)
b.b. výběrčí (inkasní) smlouvy o způsobu platbyvýběrčí (inkasní) smlouvy o způsobu platby


zákonných odměnzákonných odměn


fotofoto


119


6. ČÁST: ZVLÁŠTNÍ6. ČÁST: ZVLÁŠTNÍ


VEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCEVEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCE


120
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ZVLÁŠTNÍ VÝŠE LICENČNÍCH ZVLÁŠTNÍ VÝŠE LICENČNÍCH 
ODMĚNODMĚN


Zvláštní výšeZvláštní výše licenčních odměn licenčních odměn 
při kolektivní správě práva na živé provozování, při kolektivní správě práva na živé provozování, 
kupř. hudebního,kupř. hudebního, díla hudebníkem či práva díla hudebníkem či práva 


121


na přenos živého provozování, na přenos živého provozování, kupř. pomocí kupř. pomocí 
obrazovky v jiném místěobrazovky v jiném místě


Legální ukazatelLegální ukazatel::
počet osobpočet osob, jímž je dílo sděleno, jímž je dílo sděleno
např. skutečný počet návštěvníků koncertunapř. skutečný počet návštěvníků koncertu


PROGRAMOVÁ POVINNOST PROGRAMOVÁ POVINNOST 
DODAVATELE              DODAVATELE              


Povinnost dodavatele živé produkcePovinnost dodavatele živé produkce,,
např. výkonných umělců či umělecké agentury, např. výkonných umělců či umělecké agentury, 
oznámit program (repertoárový list) pořadateli s:oznámit program (repertoárový list) pořadateli s:


122


a.a. autoryautory
b.b. názvy děl (i nespravovaných či autorskoprávněnázvy děl (i nespravovaných či autorskoprávně


již volných)již volných)


20 dnů předem20 dnů předem


reparační závazekreparační závazek


OHLAŠOVACÍ POVINNOSTOHLAŠOVACÍ POVINNOST
POŘADATELEPOŘADATELE


Ohlašovací povinnost pořadateleOhlašovací povinnost pořadatele
vůči správci práv (OSA)vůči správci práv (OSA)


123


oznámení programu   oznámení programu   


10 dnů předem (dispozitivně)10 dnů předem (dispozitivně)


reparační závazekreparační závazek


SOUČINNOSTSOUČINNOST


Povinná součinnostPovinná součinnost poskytovateleposkytovatele
provozovny aj., provozovny aj., např. pronajímatelenapř. pronajímatele
koncertního sálu či vlastníka hřištěkoncertního sálu či vlastníka hřiště


124


sdělení údajů a součinnost ke ztotožněnísdělení údajů a součinnost ke ztotožnění
osoby pořadatele správcemosoby pořadatele správcem


reparační závazekreparační závazek


125 126
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127 128


7. ČÁST7. ČÁST


VEŘEJNOPRÁVNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ 


DOHLED DOHLED 
NAD KOLEKTIVNÍ SPRÁVOUNAD KOLEKTIVNÍ SPRÁVOU


129


NAD KOLEKTIVNÍ SPRÁVOUNAD KOLEKTIVNÍ SPRÁVOU


A DOZOR A DOZOR 


NAD HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽÍNAD HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽÍ


MKMK právo na:právo na:
1.1. informace a podkladyinformace a podklady
2.2. zjišťování protiprávního stavuzjišťování protiprávního stavu
3.3. nápravu protiprávního stavunápravu protiprávního stavu


130


p p pp p p
povinnost k nápravěpovinnost k nápravě


donucovací pokuta až 100 000,donucovací pokuta až 100 000,
i opakovaně až 500 000i opakovaně až 500 000


výnos pro SFK ČRvýnos pro SFK ČR


Odejmutí konceseOdejmutí koncese::
1.1. povinně při povinně při neexistenci předpokladůneexistenci předpokladů


či či odpadnutí bez nápravyodpadnutí bez nápravy


131


2.2. dle správního uvážení při dle správního uvážení při porušováníporušování
povinností povinností bez nápravybez nápravy


rozkladrozklad


správní žalobasprávní žaloba


ÚOHSÚOHS v Brněv Brně
Dozor nad hospodářskou soutěžíDozor nad hospodářskou soutěží
na trhu služebna trhu služeb


132


PokutyPokuty a a opatření k nápravěopatření k nápravě


z. č. 143/01 Sb., o ochr. hosp. sout.z. č. 143/01 Sb., o ochr. hosp. sout.


Komise ESKomise ES v Bruseluv Bruselu
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fotofoto
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8. ČÁST8. ČÁST


EXKURS EXKURS 


DO SPOLKOVÉHO PRÁVADO SPOLKOVÉHO PRÁVA
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DO SPOLKOVÉHO PRÁVADO SPOLKOVÉHO PRÁVA
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ÚČELÚČEL


VýkonVýkon subjektivního ústavního právasubjektivního ústavního práva
spolčovacího v spolčovacího v soukromých soukromých (horizontálních) (horizontálních) 
poměrech poměrech právně právně rovných rovných stranstran
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(výkon práva založit soukromoprávní (výkon práva založit soukromoprávní 
právnickou osobu korporační a osobně se v ní právnickou osobu korporační a osobně se v ní 


účastnit)účastnit)


PRÁVNÍ POVAHAPRÁVNÍ POVAHA


Soukromoprávní Soukromoprávní povaha spolkového právapovaha spolkového práva


spolek   =   „prototyp“ soukromoprávníspolek   =   „prototyp“ soukromoprávní


korporacekorporace
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srv. též návrh o. z.srv. též návrh o. z.


Civilní statusCivilní status (soukromé právo osobního stavu) (soukromé právo osobního stavu) 


Základ práva společenstevního Základ práva společenstevního (korporačního)   (korporačního)   
corporate lawcorporate law
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ZÁSADY SPOLKOVÉHO PRÁVAZÁSADY SPOLKOVÉHO PRÁVA


1.1. odluka spolku od státu, odluka spolku od státu, srv. odluku církve od státusrv. odluku církve od státu
2.2. dobrovolnost (zásada smluvní, dobrovolný svazek) dobrovolnost (zásada smluvní, dobrovolný svazek) 


nucené svazkynucené svazky
srv. Komoru patentových zástupců ČRsrv. Komoru patentových zástupců ČR
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3.3. osobní členstvíosobní členství
4.4. samospráva (zájmová)samospráva (zájmová)
5.5. účelovost založení (jiná než podnikání)účelovost založení (jiná než podnikání)
6.6. absence majetkové účasti (členského podílu) absence majetkové účasti (členského podílu) 


člena na základním kapitálučlena na základním kapitálu
7.7. právní subjektivita, svéprávnost a procesníprávní subjektivita, svéprávnost a procesní


způsobilostzpůsobilost


8.8. ooddělení osob a majetku zakladatelů a členů ddělení osob a majetku zakladatelů a členů 
od osoby a majetku spolku od osoby a majetku spolku 


9.9. nneodpovědnost a neručení členůeodpovědnost a neručení členů zzaa spolkové spolkové 
závazkyzávazky
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yy
10.10. veřejný pořádek; veřejný pořádek; srv. zaniklý spolkový katastrsrv. zaniklý spolkový katastr
11.11. ssoukromoukromáá nebo veřejná prospěšnostnebo veřejná prospěšnost
12.12. [n[nerozdělitelnost zisku, majetku či likvidačního erozdělitelnost zisku, majetku či likvidačního 


zůstatku členům (neziskovost)zůstatku členům (neziskovost)]]
13.13. [[způsobilost k veřejné podpořezpůsobilost k veřejné podpoře]]


ZDROJZDROJ
1.1. čl. 22 Mezinárodního paktu o občanských a politických čl. 22 Mezinárodního paktu o občanských a politických 


právech, 1966 právech, 1966 
(č. 120/76 Sb.)(č. 120/76 Sb.)


2.2. čl. 11 Úmluvy o ochraně lidských práv a základníchčl. 11 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod 1950svobod 1950 (č 209/92 Sb )(č 209/92 Sb )
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svobod, 1950                                              svobod, 1950                                              (č. 209/92 Sb.)(č. 209/92 Sb.)


3.3. čl. 20 LZPSčl. 20 LZPS


4.4. z. č. 126/92 Sb., o ochraně názvu a znaku Červ. kříže z. č. 126/92 Sb., o ochraně názvu a znaku Červ. kříže 


a o Čs. červeném křížia o Čs. červeném kříži


5.5. z. č. 83/90 Sb., o sdružování občanůz. č. 83/90 Sb., o sdružování občanů
6.6. o. z.o. z.


STANOVYSTANOVY
=   soukromoprávní =   soukromoprávní dohoda o založenídohoda o založení


spolkové právnické osoby (korporace)spolkové právnické osoby (korporace)


Podstatné obsahové náležitostiPodstatné obsahové náležitosti::
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1.1. název, název, o. s.o. s.
2.2. sídlosídlo
3.3. cíl činnosticíl činnosti
4.4. práva a povinnosti členů, práva a povinnosti členů, např. právní např. právní 


síla hlasů, srv. hlas rozhodný, či poradnísíla hlasů, srv. hlas rozhodný, či poradní


5.5. spolkové orgány a způsob jejich ustanovování,spolkové orgány a způsob jejich ustanovování,
např. volbou, či jmenováním, např. volbou, či jmenováním, 
určení orgánů a funkcionářů oprávněných určení orgánů a funkcionářů oprávněných 
jednat jménem spolku, jednat jménem spolku, např. vůdce, např. vůdce, 
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či předseda výboru či předseda výboru 


6.6. [[organizační jednotky organizační jednotky -- vedlejší spolkyvedlejší spolky
jako právnické osobyjako právnické osoby]]
např. místní nebo věcné pobočkynapř. místní nebo věcné pobočky


7.7. zásady hospodaření, zásady hospodaření, např.:např.:
i.i. zásada soukromých zdrojůzásada soukromých zdrojů činnostičinnosti


kupř. z členských příspěvků (z vlastníchkupř. z členských příspěvků (z vlastních
zdrojů) či z darů třetích osob, zdrojů) či z darů třetích osob, srv. fundraising,srv. fundraising,


b dědi t íb dědi t í
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nebo z dědictvínebo z dědictví
ii.ii. zásada spolufinancovánízásada spolufinancování činnosti činnosti 


z z veřejných zdrojůveřejných zdrojů, , např. účelové dotacenapř. účelové dotace
iii.iii. zásada smíšenéhozásada smíšeného financování,financování,


dále kupř. naložení s likvidačním zůstatkemdále kupř. naložení s likvidačním zůstatkem
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145 146
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ČLENSKÉ OSOBNÍ PRÁVOČLENSKÉ OSOBNÍ PRÁVO
Soukromoprávní subjektivníSoukromoprávní subjektivní
členské osobní právočlenské osobní právo


soukromá práva majetkovásoukromá práva majetková
R l ti íR l ti í á í h i člá í h i čl
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RelativníRelativní právní povaha mezi členemprávní povaha mezi členem
a spolkem a spolkem 


stanovy či zákon stanovy či zákon [[právní titul (důvod)právní titul (důvod)]]


Vybavenost nárokem určovacímVybavenost nárokem určovacím, konstatací, , konstatací, 
bez důkazu naléhavého právního zájmubez důkazu naléhavého právního zájmu


ČLENSKÝ ČLENSKÝ 
OSOBNĚ ZÁVAZKOVÝ POMĚROSOBNĚ ZÁVAZKOVÝ POMĚR
soukromoprávní stanovy soukromoprávní stanovy čiči zákonzákon
Osobní soukromý poměr neOsobní soukromý poměr nepeněžitý, peněžitý, 
vyjádřen institutem spolkového členstvívyjádřen institutem spolkového členství
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Ev. i osobní soukromý poměr peněžitýEv. i osobní soukromý poměr peněžitý
viz ev. peněžitý závazek k členskému příspěvkuviz ev. peněžitý závazek k členskému příspěvku


Soukromoprávní zásada ochrany slabšíSoukromoprávní zásada ochrany slabší
stranystrany


OBSAH OBSAH 
1.1. Smluvní Smluvní čiči zákonná osobní právazákonná osobní práva::
i.i. osobovat si členství (být brán za člena)osobovat si členství (být brán za člena)


ii.ii. účastnit se spolkové činnosti a mít z ní    účastnit se spolkové činnosti a mít z ní    
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osobní prospěchosobní prospěch


iii.iii. vystoupit ze spolku; právo vystoupit ze spolku; právo ex legeex lege
srv. nikdo nemůže být nucen setrvávat ve společenstvísrv. nikdo nemůže být nucen setrvávat ve společenství


iv.iv. [[volit a být volen do spolkové samosprávy volit a být volen do spolkové samosprávy 


(osobní právo na příležitost být činovníkem)(osobní právo na příležitost být činovníkem)]]
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v.v. na informace o spolkovém ruchuna informace o spolkovém ruchu


vi.vi. na podněty nebo připomínky či protestyna podněty nebo připomínky či protesty


vii.vii. [[na ochranu členského práva spolkovýmna ochranu členského práva spolkovým
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[[ p p ýp p ý
orgánem (právo na soukromoprávní,orgánem (právo na soukromoprávní,
mimomimosoudní, opravný prostředek)soudní, opravný prostředek)]]


viii.viii. event. i jiné oprávnění (členské právo)event. i jiné oprávnění (členské právo)


2.2. Smluvní osobní neSmluvní osobní nepeněžité, popř. i osobní peněžité, popř. i osobní 
peněžité peněžité závazkyzávazky::


i.i. dodržovat stanovydodržovat stanovy
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ii.ii. dodržovat soukromoprávní rozhodnutídodržovat soukromoprávní rozhodnutí
spolkových orgánů vyplývající ze stanovspolkových orgánů vyplývající ze stanov
např. volební řád právní formou usnesenínapř. volební řád právní formou usnesení
členské schůzečlenské schůze


iii.iii. [[platit členské příspěvkyplatit členské příspěvky]]


iv.iv. přičinit se o sledování spolkového cíle přičinit se o sledování spolkového cíle 
podle svých sil, schopností a možnostípodle svých sil, schopností a možností


v.v. být čestný vůči spolkubýt čestný vůči spolku
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vi.vi. event. i jiný osobněprávní závazekevent. i jiný osobněprávní závazek


vázanost vázanost práva a závazkupráva a závazku na osobuna osobu členačlena
(věřitele či dlužníka) a na (věřitele či dlužníka) a na trvání členstvítrvání členství


nepromlčitelnostnepromlčitelnost majetková právamajetková práva
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nepromlčitelnost        nepromlčitelnost        majetková právamajetková práva
nepřevoditelnostnepřevoditelnost
zánik smrtí členazánik smrtí člena


reparační závazek spolkureparační závazek spolku


SOUDNÍ OCHRANA SOUDNÍ OCHRANA 
ČLENSKÉHO OSOBNÍHO PRÁVAČLENSKÉHO OSOBNÍHO PRÁVA


Soukromoprávní zásada ochrany slabšíSoukromoprávní zásada ochrany slabší
stranystrany


Soukromoprávní rozhodnutí spolkovéhoSoukromoprávní rozhodnutí spolkového
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orgánuorgánu,, např. usnesení členské schůze např. usnesení členské schůze 
o vyloučení člena či o rozúčtovacím řáduo vyloučení člena či o rozúčtovacím řádu
vybraných odměn podle a. z.vybraných odměn podle a. z.


zákonu, zákonu, např. a. z.např. a. z.


stanovámstanovám


Podpůrná soudní ochrana právaPodpůrná soudní ochrana práva::
1.1. opravný prostředekopravný prostředek podle podle stanovstanov, pak:, pak:
2.2. určovací civilní žalobaurčovací civilní žaloba k OS na určeník OS na určení


souladusouladu soukromoprávního rozhodnutísoukromoprávního rozhodnutí
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pp
se zákonem či stanovami se zákonem či stanovami 
(soudní deklarace platnosti právního úkonu)(soudní deklarace platnosti právního úkonu)


Propadné žalobní lhůtyPropadné žalobní lhůty::
subjektivní 30 dnů, subjektivní 30 dnů, 
objektivní 6 měs. od rozhodnutíobjektivní 6 měs. od rozhodnutí
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ÚČAST VEŘEJNOSTIÚČAST VEŘEJNOSTI
Veřejná členská schůze Veřejná členská schůze spolkuspolku


Právo účasti kohokoliPrávo účasti kohokoli
např. nečlenského nositele práv např. nečlenského nositele práv 
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p pp p
podle a. z., spravovaných spolkem, podle a. z., spravovaných spolkem, 
s povinností účastníka shromážděnís povinností účastníka shromáždění


Zákaz zásahu do jednáníZákaz zásahu do jednání
jiné rozhodnutí předsedajícíhojiné rozhodnutí předsedajícího
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Účel 


 


Právně-technický list výrobku a jeho zadání1 slouţí zejména k ochraně průmyslového 


nebo jiného duševního vlastnictví2 ztělesněného výrobkem, ve výrobku, na výrobku 


anebo jeho části, součásti nebo příslušenství, včetně náhradních dílů či obalu, anebo 


vyjádřeného  výrobním či obchodním postupem, a to vše téţ k ochraně před nekalou 


soutěţí. 


 
 


1. Část údajová 
 
 


1.1      Označení případu 


 


1.2      Název výrobku 


 


1.3      Druh výrobku (vč. tovární značky a typu vozidla apod.), (popis viz bod 2.1) 


 


1.4     Věcná povaha výrobku (např. drobné spotřební zboží drogistické) a jeho 
          technické (funkční) a obchodní určení výrobcem 


 


1.5      Výrobek původní nebo odvozený (např. úpravou jiného výrobku) 
           a uvedení předchozího výrobku, údajů o něm, o osobě výrobce  
           předchozího výrobku a o právním důvodu odvozenosti výrobku 


 


1.6      Název (např. obchodní firma) a sídlo výrobce, popř. další údaje o výrobci  


 


                                                 
1 Původně vyšlo anglicky pod názvem Intellectual Property Parameters of a Product and its Assignment. A Practical 
Guide. In: Bernadskaja, I. V. (ed.): XIV Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija „Aktuaľnyje problěmy 
intěllektuaľnoj sobstvěnnosti“. Materiály vystuplěnij. Jalta: Gosudarstvěnnyj děpartaměnt intěllěktuaľnoj 
sobstvěnnosti  Ministěrstva obrazovanija i nauki Ukrajiny 2009, s. 52 – 59. Česky vyšlo následně 
časopisecky v Průmyslovém vlastnictví, 19, 2009, č. 5, s. 165 – 176. 
2 Čl. 2 (viii) Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14. 
července 1967, vyhl. pod č. 69/1975 Sb., ve znění vyhl. pod č. 80/1985 Sb. 
Čl. 1 odst. 2 aţ 4 Paříţské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, 
revidované v Bruselu dne 14. prosince 1890, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. 
listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a Stockholmu dne 14. 
července 1967, vyhl. pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhl. pod č. 81/1985 Sb. 
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1.7      Země nebo místo původu zboží3 (výrobku) 


 


1.8      Stav zveřejnění výrobku (prvního zpřístupnění veřejnosti) vč. doby a místa 
          zveřejnění (např. na úřední nebo úředně uznané mezinárodní výstavě)4  
          a důkaz skutku nebo místo jeho uložení 


 


1.9      Stav prvního uvedení výrobku na trh a údaje o osobě, která jej takto uvedla, 
          a důkaz skutku nebo místo jeho uložení  


 


1.10    Údaje o prvním uvedení výrobku na trh vlastníkem souvisícího práva 
           z duševního vlastnictví (např. výrobcem, který je vlastníkem patentu 
           na technické řešení vyjádřené výrobkem či je vlastníkem ochranné známky, 
           jíž je výrobek označen aj.) anebo jinou osobou s jeho souhlasem  
           (např. autorizovaným dovozcem nebo prodejcem), a to na území  
           členského státu Evropského společenství nebo jiné smluvní strany Dohody  
           o Evropském hospodářském prostoru (oprávněné první uvedení výrobku 
           na trh v Evropském hospodářském prostoru)5  
           a důkaz skutku nebo místo jeho uložení    


 


                                                 
3 Madridská dohoda o potlačení falešných nebo klamavých údajů o původu zboţí ze dne  14. dubna 1891, 
revidovaná ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 
1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958, vyhl. pod č. 64/1963 Sb. 
Stockholmské dodatkové znění ze dne 14. července 1967 k Madridské dohodě o potlačení falešných nebo 
klamavých údajů o původu zboţí ze dne  14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, 
v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958, vyhl. pod 
č. 68/1975 Sb. 
Srov. mezinárodně obvyklé údaje o původu zboţí ve znění např. „Made in (…)“. 
4 Úmluva o mezinárodních výstavách sjednaná v Paříţi dne 22. listopadu 1928, vyhl. pod č. 46/1932 Sb. z. 
a n. 
5 Právním následkem tohoto skutku je územní a věcné vyčerpání (exhaustion) vlastníkova teritoriálně 
výlučného absolutního majetkového subjektivního práva z duševního vlastnictví (územního a věcného 
soukromoprávního monopolu) v Evropském hospodářském prostoru, a to ve prospěch upřednostněného 
veřejného blaha volného pohybu zboží v tomto prostoru. Vlastníkovi zůstává jeho právo zachováno, je však 
omezen v jeho pozdějším výkonu.  
Viz § 13b zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 7 zákona č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o 
ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb. 
§ 21 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., o uţitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů. 
Čl. 21 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství, 
(Úř. věst. č. L 003, 5. 1. 2002, s. 1), ve znění pozdějšího předpisu. 
§ 24 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o 
vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 
Čl. 13 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. č. 
L 011, 14. 1. 1994, s. 1), ve znění pozdějších předpisů; kodifikované znění viz Nařízení Rady (ES) č. 
207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. č. L 78, 24. 3. 2009, s. 1). 
§ 11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a 
soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. 
§ 14 odst. 2, § 74, 78, 82, 86 a 94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých dalších zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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1.11 Technické, zdravotní nebo jiné veřejnoprávní náležitosti výrobku pro účely 
            obchodního odbytu nebo používání 
            (např. registrace veterinárního homeopatického přípravku či tradičního 
            rostlinného léčivého přípravku, osvědčení o schválení technické 
            způsobilosti typu vozidla aj.) 


 


1.12      Dobrá pověst výrobku nebo jiná nehmotná výhoda s ním spojená 
            (goodwill) 


 


1.13     Nestranná posouzení stavu nebo jakosti výrobku jinými osobami 
           (např. kontrolní osvědčení, ocenění na výstavách či soutěžích  
           nebo ve spotřebitelských anketách apod.)  
           a důkaz skutku nebo místo jeho uložení   


 


1.14     Jiné k výrobku (např. ekologická šetrnost) nebo k osobě výrobce 


 


1.15     Popis zadání výroby výrobku6  
           [např. popis vynálezecké nebo jiné technické myšlenky či principů,  
           na nichž jsou založeny prvky výrobku, nebo popis osnovy, konceptů  
           nebo projektu souvisící tvůrčí, výrobní, obchodní nebo jiné hospodářské  
           činnosti včetně popisu objevů, nápadů, metod, vzorců, výpočtů, systémů, 
           postupů řešení (algoritmů), stylů, jakož i jejich návrhů, vývojových fází 
           nebo částí aj.] 
           a popis podkladů pro vznik zadání výrobku  
           [např. popis vědeckých či jiných poznatků výzkumu, vývoje nebo inovací, 
           popis rozboru problému (analytická studie), studie proveditelnosti 
           nebo průmyslové či obchodní využitelnosti výrobku, průzkumu trhu  
           nebo marketingových komunikací, popis zkoušek a měření, prototypů aj.],  
           a to vše včetně doby a místa vzniku nebo místa uložení důkazů o tom 


 


1.16    Údaje o vlastníku nebo o jiném držiteli zadání (investoru do zadání),  
          (původci zadání) 


 


1.17     Údaje o zadavateli výrobku (investoru do zhotovení výrobku), je-li jiný než 
           vlastník či jiný držitel zadání (investor do zadání), (původce zadání) 


 


1.18 Druh duševního vlastnictví (zapsaného i nezapsaného, mezinárodního, 
           komunitárního i národního) vyjádřeného výrobkem nebo v souvislosti  
           s ním, a to i jen potencionálně právně chránitelného: 
 
              a)  technické řešení7 vč. vynálezu8  


                                                 
6 Ochrana zadání výroby výrobku je právně významná z hlediska práva proti nekalé soutěţi. Pokud jde o 
kupř. literární vyjádření zadání popisem, jenţ můţe být odborným dílem literárním nebo dílem vědeckým, je 
zadání právně významné téţ z hlediska práva autorského.  
7 Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 
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              b)  výrobní postup9 


              c)  obchodní postup10 


              d)  technické, výrobní nebo provozní zdokonalení11 


              e)  řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního 
                   prostředí12 


              f)   vzhled výrobku nebo jeho části či vzhled obalu výrobku13 


              g)  ochranná známka14 


              h)  označení původu,15 zeměpisné označení,16 tradiční výraz17 či zaručená 


                                                                                                                                                         
  Zákon č. 478/1992 Sb., o uţitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů. 
8 Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 
9 Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 
10 § 44 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
11 § 72 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
12 § 72 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
13 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. 
věst. č. L 003, 5. 1. 2002, s. 1), ve znění pozdějšího předpisu.  
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, 
průmyslových vzorech  zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 
14 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. č. L 
011, 14. 1. 1994, s. 1), ve znění pozdějších předpisů; kodifikované znění viz Nařízení Rady (ES) č. 
207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. č. L 78, 24. 3. 2009, s. 1). 
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 
znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. 
15 Čl. 2 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2 Nařízení Rady č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně 
zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. č. L 93, 31. 3. 
2006, s. 12). 
Čl. 34 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu 
s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o 
zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Úř. věst. č. L 148, 6. 6. 2008, s. 1), ve znění 
tiskové opravy (Úř. věst. č. L 148, 6. 6. 2008, s. 35). 
§ 2 písm. a) zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně 
zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
16 Čl. 2 odst. 1 písm. b) nebo odst. 2 Nařízení Rady č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně 
zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. č. L 93, 31. 3. 
2006, s. 12). 
Čl. 34 odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu 
s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o 
zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Úř. věst. č. L 148, 6. 6. 2008, s. 1), ve znění 
tiskové opravy (Úř. věst. č. L 148, 6. 6. 2008, s. 35).  
Čl. 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 1576/89 ( Úř. věst. č. L 39, 13. 2. 2008, s. 16). 
§ 2 písm. b) zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně 
zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  
17 Čl. 54 Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o 
změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení 
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                    tradiční specialita18 


              i)   doménové jméno v doméně „.eu“19 nebo v jiné doméně20  
                   (např. v doméně „.cz“), [srov. písm. j)] 


              j)   jiné označení21 (např. štít nebo jiné zevnější označení prodejny 
                    nebo distribuční či prodejní sítě anebo stejnokroj prodavačů)22 


              k)  dílo literární (např. odborné), jiné umělecké (např. dílo užitého umění) 
                    nebo vědecké23 (např. přírodovědné nebo z technických věd)  


              l)   umělecký výkon24 (např. při reklamě výrobku) 


              m)  zvukový záznam25 (např. znělka)26 


              n)   zvukově obrazový záznam27 (např. reklamní nebo propagační) 


              o)   rozhlasové nebo televizní vysílání28 (např. reklamní vysílání  
                    nebo teleshopping) 


              p)   databáze29 (např. autorizovaných prodejců nebo podobných výrobků) 


                                                                                                                                                         
nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Úř. věst. č. L 148, 6. 6. 2008, s. 1), ve znění tiskové 
opravy (Úř. věst. č. L 148, 6. 6. 2008, s. 35). 
18 Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jeţ 
představují zaručení tradiční speciality (Úř. věst. č. L 93, 31. 3. 2006, s. 1). 
19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény 
nejvyšší úrovně .eu (Úř. věst. č. L 113, 30. 4. 2002, s. 1). 
Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro 
zavádění a fungování domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, kterými se řídí registrace (Úř. věst. č. L 162, 
30. 4. 2004, s. 40). 
20 § 44 odst. 2 nebo § 47 písm. b) nebo c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 
21 § 44 odst. 2 nebo § 47 písm. b) nebo c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 
22 Vyloučena není ochrana téţ právem autorským, jde-li kupř. o dílo výtvarné nebo o dílo uţitého umění. 
23 Čl. 2 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříţi dne 
4. května 1896, revidované v Bernu dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a 
revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 
1967 a v Paříţi dne 24. července 1971, vyhl. pod č. 133/1980 Sb., ve znění vyhl. pod č. 19/1985 Sb. 
§ 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
24 Např. Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových 
organizací, vyhl. pod č. 192/1964 Sb., ve znění red. sděl. č. 157/1965 Sb.  
§ 67 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
25 Např. Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových 
organizací, vyhl. pod č. 192/1964 Sb., ve znění red. sděl. č. 157/1965 Sb.   
§ 75 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
26 Vyloučena není ochrana téţ právem autorským, jde-li kupř. o dílo hudební. 
27  §  79 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
28 Např. Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových 
organizací, vyhl. pod č. 192/1964 Sb., ve znění red. sděl. č. 157/1965 Sb.    
§ 83 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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              q)   nová odrůda rostliny30 (např. nová odrůda révy vinné) 


              r)   výrobek sám o sobě (zboží) nebo jeho obal sám o sobě anebo zvláštní 
                    označení či úprava výrobku (zboží) sama o sobě31 


              s)   jiný druh duševního vlastnictví (např. obchodní, technické či jiné 
                    know-how32 nebo tradiční poznatky, inovace a postupy33 (tradiční  
                    vědění) využité ve výrobku či objev34 při výzkumu, vývoji nebo inovaci  
                    výrobku anebo při zadání výrobku aj.)              


 


1.19    Doba a místo vzniku duševního vlastnictví vyjádřeného výrobkem  
          nebo v souvislosti s ním 


 


1.20    Způsob vzniku duševního vlastnictví vyjádřeného výrobkem 
          nebo v souvislosti s ním: 


             a)  zaměstnanecky (podnikově) ke splnění úkolů  z pracovního poměru  


                  nebo obdobného pracovněprávního vztahu (a vůči komu) 


             b)  na objednávku nebo soutěžně (např. dle smlouvy o dílo), (a vůči komu) 


             c)  zlepšovatelsky (z volné ruky zaměstnaného zlepšovatele) 


             d)  jinak (např. z volné ruky původce vč. autora) 


 


1.21      Právní status duševního vlastnictví vyjádřeného výrobkem  
            nebo v souvislosti ním  
            (např. podnikový vynález, podnikový užitný vzor, zaměstnanecký  
            průmyslový vzor, zaměstnanecké autorské dílo nebo dílo na objednávku  
            či dílo soutěžní anebo přijatý zlepšovací návrh) 


 


1.22      Zvláštní údaj k ochranné známce:  
            řádné užívání ochranné známky pro výrobky, pro něž je zapsána,35  


                                                                                                                                                         
29 § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
30 Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin z  2. prosince 1961 ve znění revidovaném 
v Ţenevě dne 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991 (sděl. č. 109/2004 Sb. m. s.)  
Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. č. 
L 227, 1. 9. 1994, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.  
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, 
osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve 
znění pozdějších předpisů. 
31 § 44 odst. 2 nebo § 47 písm. b) nebo c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 
32 Čl. 1 písm. f) Nařízení Komise (ES) č. 2790/1999 z 22. 12. 1999 o pouţití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na 
kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. č. L 336, 29. 12. 1999, s. 21).  
§ 44 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
33 Čl. 8 písm. j) Smlouvy o biologické rozmanitosti, vyhl. pod č. 134/1999 Sb.  
34 § 44 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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            a důkaz skutku nebo místo jeho uložení 


 


1.23     Údaje o vlastníkovi duševního vlastnictví vyjádřeného výrobkem  
           nebo v souvislosti s ním a o právním důvodu nabytí tohoto vlastnictví 
           (např. pracovní smlouva, licenční nebo převodní smlouva, smlouva  
           o prodeji podniku nebo o nájmu podniku aj.) 


         


1.24     Údaje o vykonavateli práv duševního vlastnictví vyjádřeného výrobkem  
           nebo v souvislosti s ním  
           (např. o zaměstnavateli u zaměstnaneckého autorského díla), 
           je-li odlišný od vlastníka, a o právním důvodu nabytí práva výkonu   


 


1.25     Údaje o zaměstnancích (i bývalých), kteří vypracovali duševní vlastnictví  
           ke splnění úkolů z pracovního poměru nebo obdobného pracovněprávního 
           vztahu 


 


1.26     Údaje o osobách, které zhotovili duševní vlastnictví ke splnění jiných  
           právních povinností nežli úkolu z pracovního poměru nebo obdobného 
           pracovněprávního vztahu  
           (např. ke splnění závazku zhotovitele ze smlouvy o dílo) 


 


1.27    Údaje o zaměstnancích (i bývalých), kteří jsou původci (zlepšovateli) 
           zaměstnavatelem přijaté nabídky zlepšovacího návrhu vyjádřeného  
           výrobkem nebo s ním souvisícím 


 
 
 


2. Část popisná a znaková 
 


 


2.1     Všeobecný popis výrobku nebo výrobního postupu 
          [vč. podstaty, konstrukčních údajů a údajů o využití (určení) výrobku  
          (např. součástky pro traktory konkrétní tovární značky) a o jeho přednostech  
          ve srovnání s tím, co již na příslušném trhu existuje)]        


 


2.2     Nákres výrobku vč. prvků (bod 2.3) nebo odkaz na místo jeho uložení 


 


2.3     Popis prvků, jimiž se předmět duševního vlastnictví vyjádřeného výrobkem 
          nebo v souvislosti s ním vyznačuje, a jejich právní (např. nekalosoutěžní, 


                                                                                                                                                         
35 Čl. 15 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 
č. L 011, 14. 1. 1994, s. 1), ve znění pozdějších předpisů; kodifikované znění viz Nařízení Rady (ES) č. 
207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. č. L 78, 24. 3. 2009, s. 1). 
§ 13 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a 
soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. 
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          průmyslověvzorový či autorskoprávní) význam  
          [tj. právně silné (podstatné, dominantní) nebo právně slabé technické aj.  
          prvky] a v čem tyto prvky spočívají 
          [např. ve vzhledových či jiných znacích (markantech) struktury, materiálu, 
          ve vzájemném funkčním propojení či ve spojení (kombinaci) nebo sledu  
          těchto znaků aj.], 
          aniž se jedná o prvky, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky  
          nebo esteticky předurčeny36 


 


2.4     Místo uložení technické dokumentace výrobku [vč. dokumentace prvků 
          (bod 2.3)] a obchodní dokumentace výrobku  


 


2.5     Místo uložení reklamních, propagačních nebo jiných obchodních materiálů 
          k výrobku nebo s ním souvisících (vč. obchodních listin, faktur, 
          předváděcích audiovizuální děl a zachycení obsahu stránek ze sítě  
          elektronických komunikací),  
          a to bez ohledu na to, jde-li o archiválie; (srov. bod 1.22 nebo 2.6) 


 


2.6      Příznačnost předmětu duševního vlastnictví vyjádřeného výrobkem  
           či v souvislosti s ním  
           (např. příznačnost názvu výrobku či jiného označení s ním spojovaného 
           nebo příznačnost tradičního vzhledu výrobku) 
           anebo příznačnost výrobku samého (zboží) v zákaznických kruzích, 
           a to pro podnik nebo závod vlastníka (soutěžitele)37 
           (objektivní způsobilost k příznačnému vnímání v zákaznických kruzích)  
           a v čem příznačnost spočívá            


 
 
 


3. Část právně ochranná 
 


 


3.1      Údaje o utajení výrobku nebo skutečností s ním souvisících obchodním 
           tajemstvím38 a o rozsahu utajení 


                                                 
36 Pokud jde o autorskoprávně významné prvky vyjádřené výrobkem viz podrobně autorův Test pojmových 
znaků literárních, jiných uměleckých a vědeckých děl. Původní verze tohoto testu pod názvem Dotazník pojmových 
znaků autorských děl byla zveřejněna Masarykovou univerzitou v Brně roku 2005 v síti elektronických 
komunikací na adrese http://skas.law.muni.cz/. Starší verze vyšly vícekrát tiskem, prvně v Poctě Tomsovi; viz 
Štenglová, I.  (ed.): Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk 2006, s. 392 – 398; dále 
časopisecky viz Průmyslové vlastnictví, 17, 2007, č. 3/4, s. 56 – 61, Právní rádce, 15, 2007, č. 5, s. 67 –  69; 
téţ viz Malacka, M. (ed.): Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 
Olomouc: Univerzita Palackého 2008, sv. I, s. 45 – 51; taktéţ viz Telec, I. – Tůma, P.: Autorský zákon. 
Komentář. Praha: Verlag C. H. Beck 2007, s. 909 – 912. Přehled práva duševního vlastnictví. Česká právní 
ochrana Brno: Jan Šabata – Doplněk 2006, díl 2, s. 94 – 100. 
Elektronicky viz http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps08/p_aktual/law/pdv/priloha12.html; (cit. 9. 7. 
2009). 
37 § 47 písm. b) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 



http://skas.law.muni.cz/

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps08/p_aktual/law/pdv/priloha12.html
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3.2      Údaje o zdůvěrnění informací39 o výrobku nebo o skutečnostech s ním 
           souvisících a o rozsahu zdůvěrnění 


 


3.4     Údaje o event. ochraně právem patentových, užitně vzorovým,  
          zlepšovatelským, průmyslově vzorovým, autorským, některým z práv  
          souvisejících s právem autorským, právem databázovým, známkovým, 
          právem k doménovým jménům, označením původu, zeměpisným 
          označením, tradičním výrazům či právem k zaručeným tradičním  
          specialitám anebo jiným právem a o rozsahu a době této ochrany  
          (vč. podaných mezinárodních, komunitárních nebo národních přihlášek 
          k zápisu duševního vlastnictví do příslušných rejstříků) 


 


3.5     Údaje o konkurenčních výrobcích nebo výrobních či obchodních postupech  
          na příslušném trhu a o osobách jejich původců (např. vynálezců, autorů aj.)  
          a o osobách jejich výrobců, použivatelů, dovozců, vývozců, dopravců, 
          zasílatelů, skladovatelů, distributorů a prodejců 


 


3.6     Právo předchozího užívání nezávisle vzniklého předmětu duševního 
          vlastnictví ztělesněného výrobkem nebo v souvislosti s ním, údaje o osobě  
          předchozího uživatele40  
          a důkaz skutku či důkaz uznání práva předchozího uživatele vlastníkem  
          předmětu duševního vlastnictví nebo místo jeho uložení  


 


3.7     Údaje o napodobeninách (imitacích, plagiátech) výrobku, a to i jen reálně  
          hrozících na příslušném trhu a o osobách jejich původců, výrobců 
          (napodobitelů), použivatelů, dovozců, vývozců, dopravců, zasílatelů, 
          skladovatelů, distributorů a prodejců 


 


3.8     Údaje o poskytnutých licencích nebo podlicencích souvisících s výrobkem  
          vč. jejich rozsahu a o osobách jejich nabyvatelů 


 


3.9     Údaje o soudních, rozhodčích nebo správních řízeních (vč. spis. zn.)  
          týkajících se duševního vlastnictví vyjádřeného výrobkem nebo v souvislosti 


                                                                                                                                                         
38 § 17 a násl. nebo §  51 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
39 § 44 odst. 2 nebo § 271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
40 Čl. 22 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství 
(Úř. věst. č. L 003, 5. 1. 2002, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.  
§ 25 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o 
vynálezech, průmyslových vzorech  zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.  
§ 17 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 13 zákona č. 478/1992 Sb., o uţitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a 
soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. 
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          s ním a o jejich výsledcích a o místě uložení důkazů o tom 


 


3.10   Údaje o patentových zástupcích, advokátech, znalcích nebo detektivech 
         (i zahraničních) poskytujících právní nebo jiné odborné služby v souvislosti  
         s výrobkem a jeho právní ochranou 


 
 


 


 


Přílohy:  


_____________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


  


Tento právně-technický list výrobku a jeho zadání obsahuje, bez příloh, jedenáct 


číslovaných stran. 


 


 


 


Vyhotovil (jméno a funkce):  


______________________ 


______________________ 


 


 


Kontroloval (oponoval), (jméno a funkce): 


_____________________ 


_____________________ 
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V ____________ dne ______________                             _______________________ 


 


 


 


Rozdělovník: 


______________________ 


______________________ 








OSVĚDČENÍ LICENCE 
 
 
 


______________________________ , 
 


 sídlem v  ___________________ , 
    zaps. v     ___________________ ,  


 
jako oprávněný poskytovatel licence, 


 
 


osvědčuje, 
 
 


že  ______________________________ , 
 


 sídlem v  ____________________ , 
 zaps. v    ____________________ , 


 
 


je od  ________________  nabyvatelem výhradní licence    
 


    k  ____________________________________________________ 
 


v neomezeném rozsahu 
a s právy postupním a podlicencí. 


 
 
 
 
 
 


                                                                          Za poskytovatele: 
 
 


V Brně dne  ____________                                    ________________ 


Ivo Telec: Osvědčení licence 








 
 


PROHLÁŠENÍ AUTORSTVÍ DÍLA 
 
 
 
 Já, ____________________________________ 
 
      rodné číslo: __________________________ 
 
      trvale bytem: _________________________________________________________________, 
 
      držitel občanského průkazu číslo: _________________________________________________, 
 
podle svého prohlášení způsobilý k právním úkonům, činím svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, 
následující čestné prohlášení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí: 
 
 


1.  Prohlašuji, že jsem vlastní tvůrčí činností, která nebyla společnou tvůrčí činností s jinou 
osobou, vytvořil v době: 
________________________________________________________________________________ 
následující dílo: 
_______________________________________________________________________________, 
jehož vytvoření spočívalo v uplatnění mých zvláštních osobních vlastností. 
 
 


2.   Prohlašuji, že shora uvedené dílo jsem vyjádřil v této objektivně vnímatelné podobě: 
 
_______________________________________________________________________________. 
 


3.   Prohlašuji, že shora uvedené dílo bylo zachyceno na tomto hmotném podkladě (nosiči): 
_______________________________________________________________________________, 
a to touto osobou: 
_______________________________________________________________________________. 


 
4.   Prohlašuji, že shora uvedené dílo jsem vytvořil z tohoto podnětu: 
 


_______________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
V ____________ dne _____________                                         ____________________________ 
                                                                                                                      podpis autora 


Ivo Telec: Prohlášení autorství díla  





