
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění 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, zákon 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), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze 

dne 14. 9. 2017, č. j. 2017/D17086045/10/ÚPV, s termínem dodání připomínek do 20 pracovních dnů, tj. do13.10. 2017. Vyhodnocení tohoto 

řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučující připomínka 
 

1) V § 16 větě druhé doporučujeme ponechat původní 

znění textu. Podle našeho názoru nahrazení 

původního textu „řádně odůvodní a důvody doloží“ 

textem „ospravedlní“ může při praktické aplikaci 

tohoto ustanovení přinášet problémy z hlediska 

značné neurčitosti této formulace. Navíc nikde 

v důvodové zprávě není uveden důvod této změny 

textu zákona.   

 

 

 

Akceptováno.  

Legislativně technické a formální připomínky 

 

2) Texty návětí jednotlivých novelizačních bodů 

z hlediska jejich formulace a používaných pojmů 

neodpovídají Legislativním pravidlům vlády, 

některé formulace jsou nepřesné a neodpovídají 

 

 

Akceptováno. 
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 skutečnosti (např. body 16, 21, 26, 34 a další).  

3) Číslování nových poznámek pod čarou uvedených 

v novele zákona neodpovídá čl. 47 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády.  

4) V nadpisu podkladu č. III předkládaného materiálu 

doporučujeme nahradit text „Návrh novely“ textem 

„Návrh“.  

 

Akceptováno. 

 

5) V datu u srovnávací tabulky u jmen zpracovatelek 

vpravo nahoře je překlep.  

 

Akceptováno. 

Úřad vlády vedoucí 

Úřadu vlády 

Zásadní připomínka 

 

K bodu 22: V § 7 odst. 2 požadujeme ponechat i 

ustanovení, podle něhož námitky podle odstavce 1 

písm. a), b), e) a f) může podat rovněž přihlašovatel 

ochranných známek v těchto ustanoveních 

uvedených. 

Odůvodnění: 

Vypuštěná věta výslovně upravovala to, že námitky 

byl oprávněn podat i přihlašovatel „starší“ ochranné 

známky (tzn. bylo-li namítáno označení se „starším“ 

právem přednosti, které bylo pouze ve stádiu 

přihlášení, ale doposud nebylo do rejstříku zapsáno). 

Ustanovení § 3 písm. c) sice uvádí, že „starší“ 

ochrannou známkou se rozumí i přihlášená ochranná 

známka, ale pouze v případě, že bude zapsána, což se 

však ve většině případů starších práv pouze 

přihlášených v koncentrované lhůtě k podání námitek 

nestane. 

 

 

Akceptováno. 

Námitky může podat rovněž přihlašovatel ochranné známky 

podle § 3 písm. c) a přihlašovatel či žadatel o zápis práva 

z jiného průmyslového vlastnictví podle odstavce 1 písm. h) 

(bod 20.). 
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Legislativně technické a formální připomínky 

 

1) Chybí označení novelizačního bodu u § 4 písm. e). 

 

 

 

Akceptováno. 

 

2) K bodu 12: Navrhovaný text § 4 písm. l) v tomto 

bodě není v souladu s textem § 4 písm. l) uvedeným 

v úplném znění. 

 

Akceptováno (bod 17.). 

3) K bodu 13: Slovo „slovo“ nahradit slovem „slova“ 

a slovo „nahrazuje“ nahradit slovem „nahrazují“. 

 

Akceptováno. 

Navrácena původní úprava.  

 

4) K bodu 67: V § 19a odst. 7 chybí konec druhé věty. 

 

Akceptováno. 

Úprava provedena v § 19a odst. 6 (bod 56.). 

 

5) K bodu 71: V závěrečné větě novelizačního bodu 

nahradit slovo „odstavec“ slovem „odstavce“. 

 

Akceptováno.  

 

6) K bodu 76: Před slovo „zrušují“ doplnit slovo „se“. 

 

Akceptováno.  

 

7) K bodu 79: U § 26 chybí nadpis ustanovení uvedený 

v úplném znění. 

 

Akceptováno (bod 69.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) K bodu 80: V § 26a odst. 6, nahradit v poslední větě 

slovo „doklad“ slovem „doložení“ (viz terminologie 

užitá v ustanovení § 53 a § 32c odst. 6). 

 

Akceptováno (bod 70.). 

9) K bodu 89: Slovo „předcházející“ nahradit slovem 

„předcházejících“. 

 

Akceptováno.  

10) K bodu 102: Nesouhlasí text úplného znění a 

novely; v novele chybí, že se slova „či účastníků“ 

zrušují. 

  

Akceptováno (bod 94.). 
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11) K bodu 114: Nesouhlasí text úplného znění a 

novely; v novele chybí, že se v první větě § 40 odst. 

3 zrušuje slovo „ustanovení“. 

 

Akceptováno.  

12) Chybí označení novelizačního bodu u změn v § 51 

odst. 1 písm. c). Dále doporučujeme v tomto 

ustanovení za slovo „zrušuje“ doplnit spojku „a“. 

 

Akceptováno. 

Zvoleno jiné návětí (bod 132.). 

 

13) K bodu 140: Zrušit větu „Dosavadní hlava XIII se 

označuje jako hlava XIV“. Tato věta v kontextu 

novely nedává smysl. 

 

Akceptováno. 

Text vypuštěn. 

Státní úřad pro 

jadernou 

bezpečnost 

Legislativně technické a formální připomínky 

 

K části první 

1) K bodu 33, který vkládá nový § 10b:  V nadpisu § 

10b je nejspíše překlep. Chybí mezera mezi slovy 

„známky“ a „v“. 

  

 

 

 

Akceptováno.  

2) K bodu 43, který novelizuje § 15 odst. 2: V tomto 

bodě jen upozorňujeme, že se liší verze 

s jednotlivými novelizačními body a platné znění se 

zapracovanými změnami. Konkrétně je zde tedy 

rozdíl mezi poznámkou pod čarou č. 6, když ve verzi 

s novelizačními body je v podobě „Např. § 1670 a 

násl. občanského zákoníku“, kdežto platné znění se 

zapracovanými změnami pracuje s poznámkou pod 

čarou ve znění „Například § 1670 a násl. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník“, tedy včetně sbírkového čísla 

občanského zákoníku. Jelikož se nejedná o první 

odkaz na občanský zákoník, tak navrhujeme 

sbírkové číslo vypustit v obou verzích. Ta samá 

připomínka platí i pro novelizační bod č. 51, který 

novelizuje § 18 odst. 1. 

Akceptováno (body 40. a 47.). 
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3) K bodu 54, který novelizuje § 18a: V souladu 

s předchozí připomínkou navrhujeme vypustit 

v poznámce pod čarou 7a) sbírkové číslo u 

občanského zákoníku. Nejedná se totiž o první 

výskyt odkazu na občanský zákoník. 

 

Akceptováno (bod 51.). 

 

 4) K bodu 58 a 79, které novelizují § 19 a 26: 

V ustanoveních těchto odstavců návrh novely 

operuje s uvedením odkazu na jiné paragrafy 

v závorce. Doporučujeme však v souladu 

s Legislativními pravidly vlády (čl. 45) odkázat 

přímo formou normativního odkazu přímo v textu 

zákona. Tak je tomu ostatně například i u novelou 

zaváděného § 32b (a i na dalších místech), který 

například stanoví: „k zásahu do zákonem chráněných 

starších práv třetích osob uvedených v § 7“.  

 

Akceptováno (bod 55. a 69.). 

 5) K bodu 105, který zavádí nový odstavec 3 do § 37: 

Tento nově zaváděný odstavec bude obsahovat 

formulaci, která zní: „Připomínky týkající se 

kolektivní ochranné známky mohou být mimo důvody 

uvedené v…“ Tato formulace nám však přijde 

z legislativního i gramatického hlediska poněkud 

kostrbatá, a tudíž ji doporučujeme nahradit formulací 

„Připomínky týkající se kolektivní ochranné známky 

mohou jít nad rámec důvodů uvedených v…“, která 

je dle našeho názoru v českém právním řádu 

v právních předpisech tohoto typu obvyklejší a spíše 

tak vyhovuje „právnickému“ jazyku v nich 

užívanému.  

 

Neakceptováno. 

 

 K části druhé 

 

1) K bodu 3, který zavádí nový § 5a: V odstavci prvním 

 

 

Akceptováno jinak. 
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tohoto paragrafu je v závorce zaváděn odkaz na 

občanský zákoník. V souladu s předchozí 

připomínkou navrhujeme, aby zde bylo v souladu s 

Legislativními pravidly vlády (čl. 45) odkázáno 

přímo v textu zákona ve formě normativního odkazu 

nebo ve formě nenormativního odkazu v poznámce 

pod čarou. Nenormativní odkaz by však měl být 

užíván v právním předpisu jen výjimečně. 

 

§ 5a se nezavádí, navrácení k původní úpravě. 

NBÚ Legislativně technické a formální připomínky 

 

1) Bod 1: V §1 písm. b) opravit první uvozovky slova 

"rejstřík" – jsou nahoře. 

 

 

Akceptováno.  

 2) Zařadit jako nový bod: § 3 písm. a) bod 3 – chybí 

text „se slovo "Společenství" nahrazuje slovem 

"EU". 

 

Akceptováno. 

Nahrazeno slovem „Evropská unie“ (bod 7.). 

 

 3) Zařadit jako nový bod: ustanovení § 4 písm. e) – k 

nově vkládanému ustanovení chybí číslo bodu. 

 

Akceptováno (bod 14.). 

 4) Bod 12 – v § 4 písm. l) opravit nesouhlasící znění – 

v úplném znění je "v rozporu se závazky 

vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních 

smluv" a v novele je "mezinárodní smlouvy". 

 

Akceptováno (bod 17.). 

 

 5) Bod 13 – v § 5 správně uvést "slova" místo "slovo" a 

"nahrazují" místo "nahrazuje". 

Akceptováno. 

Byla navrácena původní úprava. 

 

 6) Bod 24 – v § 8 odst. 2 písm. c) doplnit za slovem 

„služby“ čárku. 

 

Akceptováno.  

 7) Bod 28 – v § 8a písm. a) – ustanovení písm. a) končí 

slovem „umístěna;“, za nímž následuje středník. 

Opravit na čárku.  

Akceptováno.  
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 8) Bod 29 – v § 9 se mezi slovo "opatřena" a "údajem" 

vkládá čárka, ale v úplném znění se vkládá čárka 

před slova "opatřena údajem", což je správně. 

 

Akceptováno.  

 9) Bod 33 – v §10a odst. 2 provést změnu slovosledu: 

„Pokud je ke dni podání žaloby...“ . 

Akceptováno.  

 10) Bod 33 – v nadpisu §10b chybí mezera mezi 

"známky v". 

 

Akceptováno.  

 11) Bod 39 – v §13 odst. 1  v sedmém řádku doplnit za 

slovo „odmítnutí“ slovo „ochrany“. 

 

Akceptováno.  

 12) Bod 53 – v § 18 opravit návětí: „se za nynější 

odstavec 4 se vkládají nové odstavce 5 a 6, které 

znějí:“ vypuštěním slova „se“, které je obsaženo 

dvakrát. 

 

Akceptováno.  

 13) Bod 62 – v § 19 opravit chybu v návětí – slovo 

„nové“ nahradit slovem „nový“. 

 

Akceptováno.  

 14) Bod 67 – v § 19a odst. 7 tečku na konci odstavce 

nahradit čárkou a doplnit chybějící slova „že se 

vyskytují v různých třídách podle mezinárodního 

třídění.“. 

 

Akceptováno.  

 15) Bod 68 – v § 20 opravit návětí, v němž jsou navíc 

slova „v označení“. („§ 20 se v označení slovo 

„Datum“ nahrazuje slovem „Den“.) 

 

Akceptováno. 

Nahrazeno slovy „v nadpise“ (bod 57.). 

 

 16) Bod 71 – ke změně § 21: v poslední větě nahradit 

slovo „odstavec“ slovem „odstavce“. („Dosavadní 

odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.“). 

 

Akceptováno.  
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 17) Bod 73 – ke změně § 21: v návětí vypustit slovo 

„se“. (… se text „§ 19 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 

19a odst. 6“, a číslovka „3“ se nahrazuje číslovkou 

„4“ a za slovem „uvedených“ se slovo „na“ se 

nahrazuje slovem „v“.). 

 

Akceptováno jinak. 

Provedena úprava návětí (bod 60.). 

 

 18) Bod 76 – v § 24 odst. 1 doplnit „se“ na konci věty 

(…. se slova „doby zápisu ochranné známky do 

rejstříku“ nahrazují slovy „konce lhůty pro podání 

námitek (§ 25)“ a slovo „zejména“ a slova „nebo § 

6“ se zrušují.). 

 

Akceptováno (bod 63.). 

 

 19) Bod 77 – v § 25 odst. 3 vypustit poslední dvě slova 

„ochranné známky“ (v úplném znění je vypuštěno). 

(3)Námitky lze podat na základě části nebo všech 

výrobků nebo služeb, pro které je starší právo chráněno 

nebo k ochraně přihlášeno, a mohou se týkat části nebo 

všech výrobků nebo služeb, pro které je podána 

přihláška ochranné známky.“  

 

Akceptováno (bod 67.). 

 

 20) Bod 78 – opravit § 25 odst. 4, správně by v souladu 

s úplným zněním mělo být:   

V § 25 odst. 4 se věta třetí před středníkem „Spolu s 

námitkami je namítající povinen zaplatit správní 

poplatek podle zvláštního právního předpisu8);“ 

nahrazuje větou „Namítající je povinen ve lhůtě pro 

podání námitek zaplatit správní poplatek podle jiného 

právního předpisu8);“ a na závěr se doplňuje věta 

„Lhůtu pro zaplacení správního poplatku nelze 

prodloužit a její zmeškání nelze prominout.“ 

 

Akceptováno jinak. 

Na základě zásadní připomínky Ministerstva financí byla 

zpracována novela zákona o správních poplatcích. 

 21) Bod 79 – v § 26 chybí nadpis pod § 26 „Řízení o 

námitkách“. 

Akceptováno (bod 69.). 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVZEZF17)



Stránka 9 (celkem 89) 

 22) Bod 80 – v § 26a odst. 6 opravit slovo „doklad“ na 

„doložení“, terminologie odpovídá § 53 a § 32c odst. 

6. 

 

Akceptováno (bod 70.). 

 

 23) Bod 84 – V § 27 odst. 5 se slova „až do zápisu 

ochranné známky do rejstříku“ se  zrušují a slovo 

„zvláštního“ nahrazuje slovem „jiného“. (Tučně 

vyznačené "se" přesunout za slovo „zvláštního“). 

 

Akceptováno jinak. 

Na základě zásadní připomínky Ministerstva financí byla 

zpracována novela zákona o správních poplatcích.  

 24) Bod 89  - uvést do souladu s úplným zněním: V § 31 

odst. 1 písm. a) se za slovo „let“ vkládají slova 

„předcházející podání návrhu na její zrušení“. 

Správně má být "předcházejících", doplnit koncové 

písmeno "ch". 

 

Akceptováno (bod 79.). 

 

 25) Bod 102 – v § 36 odst. 1 chybí, že se slova "či 

účastníků" zrušují. 

 

Akceptováno (bod 94.). 

 

 26) Bod 114 – v § 40 odst. 3 chybí, že se v první větě 

zrušuje slovo "ustanovení". 

Akceptováno.  

 27) Bod 130 – Nadpis Hlavy XII. – Opravit znění na: 

„ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O OCHRANNÉ 

ZNÁMCE EVROPSKÉ UNIE“ 

 

Neakceptováno. 

V dosavadním znění je pouze provedena terminologická 

změna (bod 124.). 

 28) Bod 139 – § 51 odst. 1 písm. c) – upravit, doplnit 

spojku „a“ a „se“. (…se slovo „by“ zrušuje a 

„nepoctivě“ se nahrazuje slovy „bez řádného důvodu 

by neoprávněně“.) Tato změna není opatřena 

samostatným bodem, je přiřazena pod č. 139.  

 

Akceptováno (bod 132.). 

 

 29) Bod 140 – Dosavadní hlava XIII se označuje jako 

hlava XIV. Zrušit, není srozumitelné. Pokud by hlava 

XIII byla přečíslována na hlavu XIV, měl by zákon 

dvě hlavy XIV. 

Akceptováno. 
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 30) Bod 143 – § 53b – jedná se o zrušovací ustanovení, 

vložit až za zrušovací ustanovení § 54. 

 

Akceptováno.  

 Doporučující připomínky věcné 

 

1) K § 7 odst. 2  

      Návrh (navržená změna vyznačena tučně) 

(2) Námitky podle odstavce 1 písm. a), b), e) a f) 

může podat rovněž přihlašovatel ochranných 

známek v těchto ustanoveních uvedených. 
Námitky podle odstavce 1 písm. h) může podat 

rovněž přihlašovatel či žadatel o zápis práva z jiného 

průmyslového vlastnictví. 

 

      Odůvodnění: 

      Vypuštěná věta výslovně upravovala to, že námitky 

byl oprávněn podat i přihlašovatel „starší“ ochranné 

známky (tzn. bylo-li namítáno označení se „starším“ 

právem přednosti, které bylo pouze ve stádiu 

přihlášení, ale doposud nebylo do rejstříku zapsáno). 

Z tohoto důvodu je nezbytné ponechat vypuštěnou 

první větu, upravující možnost podání námitek 

přihlašovatelem. Nové ustanovení § 3 písm. c) sice 

uvádí, že „starší“ ochrannou známkou se rozumí 

přihlášená ochranná známka, pokud bude zapsána. Z 

doslovného znění tohoto ustanovení však 

jednoznačně vyplývá, že za „starší“ ochrannou 

známku bude právo považováno až ve chvíli, kdy 

bude do rejstříku zapsáno. Což ve většině případu 

starších práv pouze přihlášených se v koncentrované 

lhůtě k podání námitek nestane.  

 

 

 

 

Akceptováno.                                                                              

Námitky může podat rovněž přihlašovatel ochranné známky 

podle § 3 písm. c) a přihlašovatel či žadatel o zápis práva 

z jiného průmyslového vlastnictví podle odstavce 1 písm. h) 

(bod 20.). 

 

 2) K § 31 odst. 1    
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Návrh (navržená změna vyznačena tučně) 

(1) Úřad zruší ochrannou známku Ochranná 

známka se v řízení zahájeném na návrh třetí osoby 

zruší, jestliže  

Odůvodnění:  

§ 31 odst. 1 (Úřad zruší ochrannou známku………… 

) a § 31a odst. 4 (Zjistí-li Úřad, že existuje důvod 

zrušení uvedený v § 31, ochrannou známku zruší) 

upravují procesně duplicitně stejnou otázku. 

S ohledem na skutečnost, že ustanovení § 31 stanoví 

hmotněprávní podmínky zrušení ochranné známky 

(pod písm. a), b), c) ), navrhujeme nové znění 

ustanovení § 31 odst. 1. Ustanovení § 31a pak 

správně upravuje komplexně procesní ustanovení 

týkající se řízení o návrhu na zrušení (jak zamítnutí 

návrhu, tak pokud je mu vyhověno – ochranná 

známka se zrušuje, jako celek, nebo pro část výrobků 

a služeb).   

 

Neakceptováno. 

Ministerstvo financí výslovně vyžaduje, aby ustanovení bylo 

formulováno adresně – tedy nikoli, že ochranná známka se 

zruší, ale kdo ji zruší. 

MZe Zásadní připomínka 

1) K bodu 13 (§ 5): Návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

(dále jen „ZOZ“) s odkazem na čl. 4 odst. 4 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/243 6 ze 

dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní 

předpisy členských států o ochranných známkách 

(dále jen „Směrnice“) nově zavádí v § 5 ZOZ, že 

přihlašovaná ochranná známka musí nabýt 

rozlišovací způsobilosti před podáním přihlášky, tj. 

že důkazy o distinktivitě přihlašované ochranné 

známky musí pocházet z období přede dnem podání 

přihlášky ochranné známky (dnem priority). 

Důvodová zpráva odkazuje na Směrnici a dále 

zdůrazňuje, že dosavadní úprava umožňující 

 

Akceptováno. 

Ponechána dosavadní úprava.  

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVZEZF17)



Stránka 12 (celkem 89) 

prokázat distinktivitu i na základě důkazů z období 

mezi podáním přihlášky ochranné známky a 

rozhodnutí o ní vede ke spekulacím přihlašovatelů. 

Navrhovaná změna má vést k urychlení řízení, 

transparentnosti, rovnosti účastníků a naplnění 

právní jistoty. 

 

K tomu však poznamenáváme, že  

 Důvodová zpráva mlčí o tom, že po čl. 4 odst. 4 

Směrnice následuje čl. 4 odst. 5, který výslovně 

stanoví, že členské státy mohou stanovit, že 

rozlišovací způsobilost může být získán i po dni 

podání přihlášky, avšak nejpozději před dnem jejího 

zápisu. Tedy Směrnice plošně stanoví, že označení 

může získat rozlišovací způsobilost před dnem 

podáním přihlášky a nechává na členských státech 

EU, zda toto období prodlouží i o dobu po podání 

přihlášky ochranné známky. Při analýze preambule, 

principů a dalších ustanovení Směrnice máme za to, 

že EU nemá silnou preferenci a pokud by měla být 

nalezena alespoň nějaká tendence, tak je rozhodně 

pro prodloužení doby, tedy pro zisk rozlišovací 

způsobilosti i po dni podání přihlášky. 

 Návrh zákona a důvodová zpráva spekulativní 

postup přihlašovatelů neodstraňuje, nýbrž naopak 

pro něj vytváří podmínky. Od roku 1989 byla řada 

známých případů spekulativního podávání přihlášek 

ochranných známek s cílem je následně vydírajícím 

způsobem nabídnout oprávněným subjektům. Jako 

jediné efektivní a spolehlivé řešení je zajistit si 

prioritu. Tudíž subjekty soukromého i veřejného 

práva, včetně samotné České republiky, v případě 

zájmu o vytvoření a registraci nové ochranné 

známky se slabší rozlišovací způsobilostí nejprve 
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podají přihlášku ochranné známky a tím získají 

prioritu ke dni přihlášky. Ihned poté zahájí 

marketingovou kampaň, učiní tisková oznámení, 

informují na sociálních sítích, atd. Tedy investují 

úsilí i prostředky pro dosažení, aby se přihlašované 

označení dostalo do podvědomí široké veřejnosti 

coby reference na přihlašovatele a jeho příslušné 

výrobky a služby. Typicky za několik měsíců po 

podání přihlášky vydá Úřad průmyslového 

vlastnictví („ÚPV“) výměr, aby přihlašovatel doložil 

do měsíce či dvou důkazy o nabytí rozlišovací 

způsobilosti. Přihlašovatel tak učiní a řízení hladce 

probíhá dál, tedy po formálním a věcném průzkumu 

se přistoupí k zveřejnění přihlašované ochranné 

známky a následně při absenci či překonání námitek 

k jejímu zápisu zpětně ke dni podání přihlášky 

(priority). Požadavek na prokázání rozlišovací 

způsobilosti jen z období před podání přihlášky do 

jisté míry existoval před současným ZOZ a 

docházelo k paradoxním situacím, dodatečnému 

dopisování dat, či dokonce jejich přepisování, apod. 

Avšak hlavní námitka proti nové snaze zavést zákaz 

použití dokladů po dni podání přihlášky vychází z 

výše uvedených špatných zkušeností, tj. je vysoce 

pravděpodobné, že během období, kdy subjekt A 

zahájí náročnou kampaň ohledně nového označení, 

si toho všimne soutěžitel B a podá sám přihlášku této 

nové ochranné známky, a to např. jen o pár dnů dříve 

než A. Situace subjektu A se velmi zkomplikuje a 

bude ho čekat těžké dokazování a boj o to, aby 

ochrannou známku získal s tím, že možné jsou 

všechny 3 varianty, tedy že  ÚPV ji zapíše A či B či 

nikomu. Též si lze představit související předběžná 

opatření a následný soudní přezkum, a to jak v linii 
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občanskoprávní, tak i veřejnprávní. 

 Návrh zákona a důvodová zpráva se dovolávají 

potřeby zlepšit současný stav, tedy chtějí více 

rychlosti a transparentnosti, rovnosti a právní jistotu, 

avšak z nastíněného vyplývá přesný opak. Zde je 

vhodné zdůraznit, že v současné době řízení před 

ÚPV probíhají profesionálně, bez prodlevy a bez 

excesů. ÚPV postupuje efektivně, systém je ustálen 

a přihlášky ochranných známek vedou k registracím 

do roka, a to i v případě nutnosti prokázat 

distinktivitu. Referent pošle výměr a přihlašovatel 

pošle doklady, a referent na základě nich sezná, zda 

zde distinktivita (v okamžik jeho rozhodnutí) je nebo 

není. Nemusí tedy dlouze analyzovat, zda doklad je z 

doby před či po podání přihlášky. Mnohé 

marketingové dokumenty nenesou data a 

samozřejmě je nesmyslné je jen z tohoto důvodu 

diskvalifikovat. Navrhovaná úprava by vedle 

zmíněné spekulativnosti a nejistoty vedla k omezení 

okruhu důkazů a současně k nutnosti jejich podstatně 

podrobnějšího zkoumání.  

 Český právní řád sdílí kontinentální tradici 

založenou na principu priority ke dni podání 

přihlášky „first to file“ prakticky pro celou oblast 

duševního vlastnictví. Naopak common law právní 

řády vycházely z principu „first to use“. Mnohaleté 

snahy o světovou harmonizaci práva duševního 

vlastnictví vedly k tomu, že common law začalo 

připouštět „first to file“, přičemž v případě 

ochranných známek např. není nutné označení před 

podáním přihlášky užívat v obchodním styku, ale 

postačí, pokud přihlašovatel jen podepíše prohlášení 

při podávání přihlášky, že označení užívat bude. 

Návrh novelizovaného ZOZ koncepčně míří přesně 
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opačným směrem. 

 Návrh zákona v tomto ohledu zavádí nový 

formalismus a byrokracii a je otázkou, v čí prospěch 

navrhovaná změna má být. Rozhodně tak není pro 

přihlašovatele distinktivně slabších označení, kteří 

jsou v dobré víře a chtějí „vybudovat“ nové 

ochranné známky a být více konkurenceschopní. 

Rozhodně tak není pro ÚPV, který již zažil 

nepříjemné diskuze a spory ohledně dohledávání 

toho z jakého dne je důkaz o užívání. Rozhodně tak 

není ani pro soudy, které nechtějí být zahlcovány 

žalobami o tom, že ÚPV nepřihlédl k tomu a tomu 

dokumentu, byť to „datum se tam najít dalo“. 

Rozhodně tak rovněž není pro širokou veřejnost, 

která by opět mohla vidět spekulace a neúspěšné 

poctivé přihlašovatele, kterým to „konkurence 

vyfoukla“. A v žádném případě tak není pro poctivé 

české přihlašovatele, kteří z toho musejí dovodit jen 

jediné – nepřihlašovat distinktivně slabší české 

ochranné známky, což ovšem snadno mohou činit 

jejich konkurenti v jiných zemí v i mimo EU. 

Vytvořit novou a atraktivní ochrannou známku je v 

dnešní době velmi těžké (vše je rozebráno) a 

budování distinktivity je nutností. 

 

S ohledem na výše uvedené požadujeme § 5 

ponechat ve stávajícím znění. 

 

 Doporučující připomínka 

 

2) K bodu 45 (§ 16): Slova „řádně odůvodní a důvody 

doloží“ se nahrazují slovem „ospravedlní“, což podle 

našeho názoru není legislativně technická úprava, 

jak uvádí důvodová zpráva, ale oslabení práv 

 

 

Akceptováno (bod 42.).  
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vlastníka známky. Směrnice v čl. 14 odst. 2 požaduje 

v tomto případě řádné odůvodnění. 

Doporučujeme tedy ponechat původní text. 

 

 Zásadní připomínka 

 

3) K bodům 74 a 75 (§ 22): Směrnice uvádí shodu se 

starší ochrannou známkou coby relativní důvod pro 

zamítnutí či neplatnost přihlášky ochranné známky a 

detailně nespecifikuje mechanismus pro realizaci 

této zásady. Současná úprava v ZOZ to dobře řeší v 

§ 22 prostřednictvím ex offo věcného průzkumu. 

Tedy ÚPV snadno ze svého rejstříku sezná, že 

přihláška je stejná jako starší ochranná známka a 

tudíž přihlášku zamítne. Toto je zcela v zájmu jak 

oprávněných k těmto starším ochranným známkám, 

tak i široké veřejnosti. ÚPV tak činí bez větších 

nákladů, uspokojivě a rychle a oprávnění ze starších 

ochranných známek i spotřebitelé nakupující jejich 

výrobky a služby mají vysokou právní jistotu. 

    Navrhované znění ZOZ se od tohoto postupu zcela 

odklání a přesouvá sledování a boj o zamítnutí 

shodných novějších přihlášek ochranných známek na 

oprávněné ze starších ochranných známek. Bylo by 

naivní se domnívat, že všichni oprávnění ze starších 

ochranných známek jsou bdělí a pečlivě a nepřetržitě 

sledují zveřejněné přihlášky. Je tak jisté, že mnoho 

přihlášek unikne jejich pozornosti a tak by podle 

navrhovaného ZOZ došlo k jejich zápisu, který by 

byl samozřejmě v rozporu se smyslem zákonné 

úpravy i samotné Směrnice. Též není zřejmé, proč by 

ÚPV měl zveřejňovat přihlášky ochranných známek, 

o kterých ví, že jsou postiženy relativním důvodem 

neplatnosti. V současnosti ÚPV po formálním 

 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Připomínkové místo od připomínky ustoupilo na jednání dne 

29. 11. 2017. 

Zrušení § 22 odst. 2 a 3 vyplývá z ustanovení směrnice.  

 

Shoda se starší ochrannou známkou (tzv. dvojitá shoda) coby 

relativní důvod pro zamítnutí přihlášky ochranné známky či 

její neplatnosti je nově směrnicí upravena jako důvod relativní 

(na návrh, nikoli ex offo).  

 

Směrnice výslovně odlišila absolutní důvody pro zamítnutí či 

neplatnost uvedené v článku 4 (z moci úřední) a relativní 

důvody uvedené v článku 5 (na návrh) na rozdíl od zrušené 

Směrnice 2008/95/ES, která neoznačovala a neuváděla zvlášť 

relativní a absolutní důvody. Jde o věcnou změnu, kterou je ve 

smyslu bodu 45 Preambule směrnice nutno provést.  

 

Důvodem pro zrušení ustanovení § 22 není studie Institutu 

Maxe Plancka (2011), ale jednoznačné znění směrnice. 

 

Směrnice tzv. dvojitou shodu řeší jako důvod námitek. 

S námitkovým řízením je pak spojeno např. ustanovení čl. 44 

(neužívání OZ jako obrana v námitkovém řízení), který 

umožňuje přihlašovateli čelit uplatněným námitkám návrhem 

na prokázání užívání. Toto ustanovení je možné využít jen 

v řízení inter partes, kde proti sobě stojí přihlašovatel a 

namítající.  
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průzkumu učiní věcný průzkum a v jeho rámci 

rovnou vyselektuje přihlášky, které jen „kopírují“ 

starší ochranné známky a vůbec je nezveřejňuje a 

nečiní Věstník ještě delším. Je stěží ve veřejném 

zájmu, aby ze 100 stránkového Věstníku se stal 

Věstník 500 stránkový, ve kterém by se již běžný 

subjekt zcela ztratil. 

 

    Důvodová zpráva k bodu 74 a 75 uvádí, že dosavadní 

praxe se má opustit a coby jediný důvod uvádí studii 

Institutu Maxe Plancka z roku 2011. Zde je nutné 

zdůraznit, že se jedná o 7 let starou všeobecnou 

komparaci, ze které nevyšlo jasné doporučení. Tedy 

ex offo věcný průzkum starších stejných ochranných 

známek se dělá v polovině srovnávaných zemí EU a 

nedělá ve druhé polovině. Navíc je nutno 

připomenout, že opravdu tento známkoprávní aspekt 

byl, je a i Směrnicí zůstává v kompetenci národních 

úprav. Tudíž ani Směrnice ani studie nenařizují a ani 

nedoporučují měnit současný dobře fungující český 

systém.  

 

    MZe nezbývá než konstatovat, že současný systém je 

v souladu s principy i ustanoveními Směrnice, v 

praxi dobře dlouhodobě funguje a nejsou nám známy 

žádné excesy či problémy s ním spojené. ÚPV 

nejlépe ví, co je v jeho rejstříku, a nejrychleji a 

nejefektivněji tak může zamítnout přihlášku 

identické ochranné známky. Je na místě, aby v této 

dobře zavedené praxi nadále pokračoval. 

 

    S odkazem na výše uvedené požadujeme § 22 

ponechat ve stávajícím znění. 

 

Průzkum ex offo z důvodu dvojí shody byl směrnicí překonán, 

jelikož přezkoumávají-li se z úřední povinnosti relativní 

důvody, vytváří se právní nejistota, neboť nelze poskytovat 

záruku, že proti přihlášce, která úspěšně projde kontrolou z 

úřední povinnosti, nebude následně vznesena námitka na 

základě známky, jež získala na trhu dobré jméno, a/nebo na 

základě starší obecně známé známky, která nebyla zapsána. 

To vede k nepřijatelnému zdvojování postupů, které je časově 

náročné a neefektivní. 

 

V České republice se jedná ročně o cca 4 přihlášky 

ochranných známek, které jsou podle dosavadního § 22 

zamítnuty ex offo. Každý vlastník, a to i vlastník ochranné 

známky musí být bdělý, protože mimo to, že známka může 

vykazovat dvojitou shodu, může vykazovat větší či menší 

podobnost. V zásadě tedy procentuálně hrozí mnohonásobně 

větší pouze částečná shoda (tedy podobnost) než dvojitá 

shoda. Směrnice klade důraz na podstatu majetkových práv 

spočívající v zásadě, že „vlastnictví zavazuje“, a tudíž je 

nezbytné, aby se o své právo vlastník staral.  

 

Hlavní myšlenka Směrnice spočívá ve skutečnosti, že 

přezkum způsobilosti přihlášky ochranné známky k zápisu 

z úřední povinnosti se omezí na to, zda existují absolutní 

důvody pro zamítnutí známky samé s tím, že dosavadní 

ustanovení § 22 známkového zákona je v rozporu s daným 

mechanizmem předpokládaným Směrnicí a závazným pro 

všechny členské státy. 

 

Povinnost Úřadu zveřejňovat přihlášky ochranných známek, o 

kterých ví, že jsou postiženy relativním důvodem neplatnosti, 

odkazujeme na ustanovení čl. 43 odst. 1 směrnice, které 

stanoví, že „Členské státy zajistí účinné a rychlé správní 

řízení, které umožní podat u jejich úřadu námitky proti zápisu 
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ochranné známky z důvodů uvedených v článku 5.“  

 

Zachováním § 22 by se novela známkového zákona ocitla 

mimo prostor směrnice.  

 

S ohledem na skutečnost, že v České republice byly ročně 

zamítány z moci úřední, jak uvedeno výše, cca 4 přihlášky 

ochranných známek z důvodu shody označení i shody 

chráněných výrobků či služeb, lze předpokládat, že 

navrhovaná právní úprava bude představovat minimální 

ekonomický dopad na podnikatelské prostředí v České 

republice. 

 

  Zásadní připomínka 

 

4) K bodu 76 (§ 24):  Článek 40 Směrnice stanoví 

„Připomínky třetích osob 1. Členské státy mohou 

stanovit, že každá fyzická nebo právnická osoba, 

jakož i skupina či subjekt zastupující výrobce, 

producenty, poskytovatele služeb, obchodníky nebo 

spotřebitele může před zápisem ochranné známky 

zaslat úřadu písemné připomínky, v nichž uvede, z 

jakých důvodů nelze ochrannou známku z úřední 

povinnosti zapsat.“ 

Naproti tomu § 24 ZOZ má být novelizován 

následovně: “Připomínky. (1) Každý může do doby 

zápisu ochranné známky do rejstříku konce lhůty 

pro podání námitek (§ 25) podat Úřadu písemné 

připomínky…“ 

 

Omezuje se tak současná a i ve Směrnici uvedená 

možnost třetích stran podat připomínky po celou 

dobu přihlašovacího řízení (tedy upozornit ÚPV na 

zásadní, zřejmě absolutní, překážku zápisu). Do 

 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Připomínkové místo od připomínky ustoupilo na jednání dne 

29. 11. 2017. 

Ponechána původní úprava. 

 

Směrnice v článku 40 stanoví možnost zavést institut 

připomínek do řízení o zápisu ochranných známek, a to 

s možností podat připomínky „před zápisem“ ochranné 

známky do rejstříku, jde tedy o ustanovení fakultativní, které 

Úřad není povinen upravit.  

 

Navrhovaná úprava § 24, která stanovuje lhůtu pro podání 

připomínek „do konce lhůty pro podání námitek“, je tedy plně 

v dispozici Úřadu a není omezenou transpozicí Směrnice. 

Naopak v souladu s  fakultativním ustanovením čl. 40 

Směrnice, je na členských státech, zda vůbec přistoupí 

k úpravě připomínek, a pokud ano, jakou lhůtu v časovém 

 rozmezí před zápisem ochranné známky si pro podání 

připomínek stanoví.  
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budoucna by tak mělo být možné podat připomínky 

jen do uplynutí lhůty pro podání námitek. 

Důvodová zpráva jen stručně konstatuje, že se jedná 

legislativně technické úpravy nezakládající nové 

povinnosti. 

 

Toto konstatování je nepřesné, neboť nepochybně 

dochází k navýšení formalismu a k potlačení 

možnosti dosáhnout nápravy zjevných chyb bez 

složitých mechanismů a zapojení soudů. Připomínky 

nejsou námitkami a dosud mají právně odlišný 

režim, tj. jsou pouze neformálním instrumentem s 

možností předložení až do okamžiku konečného 

rozhodnutí o zápisu či zamítnutí přihlášky ochranné 

známky.  

MZe je toho názoru, že dosavadní úprava je 

vyhovující, v souladu se Směrnicí a měnit by se 

neměla. Přinejmenším je nezbytné, aby předkladatel 

jasně a pečlivě osvětlil a argumentačně podpořil 

navrhovanou změnu v důvodové zprávě. Legitimita 

tohoto požadavku na zdůvodnění jasně vyplývá ze 

skutečnosti, že má být změněn současný dobře 

fungující mechanismus, a že Směrnice takovouto 

změnu nepožaduje, ba spíše naopak. 

 

 

V průběhu procesu posuzování návrhu Směrnice se členské 

státy ve většině shodly, že lhůta „do konce lhůty pro podání 

námitek“ je z pohledu účelnosti a efektivity řízení zcela 

logická a v souladu s osvědčenou praxí OHIM (EUIPO).  

 

Důvodem návrhu je zjednodušit proces zápisu ochranné 

známky, tzn. určit společnou časovou hranici, v níž se mohou 

třetí osoby k zápisu vyjádřit a vyloučit tak případné obstrukční 

jednání s cílem oddalovat zápis ochranné známky podáváním 

bezdůvodných připomínek, které však musí být Úřadem řádně 

vypořádány. Důvody, pro které lze podávat připomínky, jsou 

zároveň ex offo zkoumány Úřadem. Připomínky slouží pouze 

jako doplňující informační zdroj, který může v ojedinělých 

případech přispět k lepšímu posouzení zápisné způsobilosti. 

Proto lze navrhovanou lhůtu pro podávání připomínek od 

podání přihlášky do konce lhůty pro podání námitek 

považovat za naprosto dostatečnou.  

 

Ze současné praxe vyplývá, že naprostá většina podávaných 

připomínek koresponduje se shodným vyhodnocením zápisné 

způsobilosti ze strany Úřadu nebo je založena na konfliktu se 

staršími právy třetích osob, které se tak snaží obcházet institut 

námitek, což zákonná úprava vylučuje.   

 

Úřad se domnívá, že nedorozumění nastalo v souvislosti s 

velmi stručným odůvodněním tohoto bodu. Samozřejmě se 

nejedná pouze o legislativně technické úpravy nezakládající 

nové povinnosti, a tudíž v důvodové zprávě bude s ohledem 

na výše uvedené jasně zdůvodněna legitimita navrhované 

změny. 

 Doporučující připomínka 

K čl. 28 směrnice – MZE je toho názoru, že by měly být 

zavedeny garanční ochranné známky 

 

Akceptováno. 

Certifikační ochranné známky nově upraveny v § 40a – 40d a 
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pravidla pro užívání certifikační ochranné známky upraveny 

v příloze č. 3. 

 

 Zásadní připomínka 

 

5) K návrhu vyhlášky: Přiložený návrh vyhlášky 

zavádí  českému právu i právu EU neznámé 

kategorie ochranných známek. Tyto nové kategorie 

nejsou dokonce ani definovány v návrhu ZOZ a ani 

v samotné navrhované vyhlášce. Pro takovouto 

změnu nevidíme důvod, neboť působí spíše jako 

zásadní komplikace pro přihlašovatele ochranných 

známek, kteří budou marně tápat při vyplňování 

formuláře přihlášky a „bádat“, kterou z  kategorií 

mají uvést. Připomínáme, že dosud v českých 

přihláškách je 6 jasných kategorií (slovní, obrazová, 

kombinovaná, slovní grafická, prostorová, barva/y, 

plus černobílé v. barevné). I právo EU a EUIPO se 

spokojí s 6 jasnými kategoriemi (slovní, obrazová, 

obraz-slova, prostorová, barva/y, zvuková). Tudíž 

nenalézáme oporu pro zavedení dalších kategorií 

vyhláškou, jako např. „ochranná známka pohybová“, 

„ochranná známka multimediální“ či dokonce 

„ochranná známka poziční.“ 

 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Připomínkové místo od připomínky ustoupilo. 

 

Byla zvolena jiná úprava, podle níž se vyhláška na základě 

zásadní připomínky Ministerstva vnitra zrušuje a nahrazuje 

přílohou k zákonu, v níž jsou, mimo jiné, podrobně rozebrány 

jednotlivé druhy (kategorie) ochranných známek, včetně 

nových druhů ochranných známek, a způsob jejich vyjádření. 

Navrhovaná úprava vychází z nové definice ochranné známky 

uvedené v čl. 3 směrnice a zapracované v § 1a návrhu, která 

již neobsahuje požadavek grafického znázornění, a otevírá tak 

prostor pro přihlašování nových tzv. netradičních ochranných 

známek. Umožnění zápisu těchto známek je plně v souladu 

s evropskou úpravou. Jednotlivé druhy ochranných známek a 

způsob jejich vyjádření jsou upraveny jak v čl. 3 Prováděcího 

nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, 

kterým se stanoví pravidla prováděcí pravidla k některým 

ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné 

známce Evropské unie, tak rovněž ve Společném prohlášení o 

ztvárnění nových ochranných známek, přijaté Správní radou 

EUIPO 20. listopadu 2017.  

V úvodu zmiňovaného prohlášení se uvádí:  

„Jednou z hlavních změn reformy známkového práva je 

zrušení požadavku grafického znázornění v definici ochranné 

známky. Díky novému znění definice ochranné známky EU i 

národní ochranné známky je možné akceptovat nové druhy 

ochranných známek podané ve formátech, jejichž použití 

vnitrostátní či regionální systémy dříve neumožňovaly. Nové 

druhy ochranných známek a požadavky na jejich ztvárnění 

byly zavedeny ustanovením článku 3 prováděcího nařízení 
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k OZEU. Nová směrnice o ochranných známkách podobné 

definice druhů ochranných známek neuvádí ani nestanoví 

specifické požadavky týkající se jejich ztvárnění. Hrozí proto, 

že různé úřady mohou akceptovat různé definice ochranných 

známek, uplatňovat různé definice a požadavky týkající se 

ztvárnění. Nejúčinnějším způsobem, jak se takového rizika 

vyvarovat, je dobrovolné přijetí stejných standardů ústředními 

úřady průmyslového vlastnictví.“ 

…. 

„Členské státy by tudíž měly svůj záměr prodiskutovat 

předtím, než podniknou legislativní kroky týkající se 

provedení nové směrnice, aby podpořily harmonizační cíle 

směrnice o ochranných známkách a bylo možné vytvořit 

harmonizované regulační prostředí.“ 

 

Jakkoli tedy uvedené prohlášení nemá závazné účinky na 

vnitrostátní legislativní proces a jeho cílem je pouze 

poskytnout informace o dohodě mezi úřady duševního 

vlastnictví členských států, navrhovaná úprava v novele 

zákona o ochranných známkách, která z něj vychází, přispívá 

k vytváření harmonizovaného prostředí, sleduje trend v 

přihlašování nových druhů ochranných známek a podporuje 

tak harmonizační cíle známkové směrnice.  

 

V neposlední řadě pak vymezení jednotlivých druhů 

ochranných známek umožní přihlašovateli snadnější orientaci 

při přihlašování ochranné známky resp. při určení, jakou 

ochrannou známku v jakém rozsahu ochrany požaduje zapsat, 

což ve svém důsledku povede ke zvýšení předvídatelnosti a 

právní jistoty.  
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 Legislativně technická a formální připomínka 

 

6) Upozorňujeme na nesoulad mezi návrhem zákona a 

platným zněním, kdy v případě § 3 písm. a) a § 11 

odst. 1 (původně odst. 2) není změna vyplývající 

z platného znění provedena v samotném návrhu 

zákona. 

 

 

 

 

Akceptováno (body 7. a 30.). 
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 Doporučující připomínka 

 

7) K použité terminologii: Dřívější, současná i 

navrhovaná úprava ZOZ včetně Směrnice používají 

termín „vlastník“ ochranné známky, avšak např. pro 

vynálezy a patenty se správně používá podstatně 

vhodnější termín „majitel“ (viz např. zákon č. 

527/1990 Sb., o vynálezech). Diskuze z 19. století o 

problematické podstatě duševního vlastnictví a 

zdrženlivost ve vnímání nehmotných statků coby 

skutečných předmětů vlastnictví, tj. klasického 

vlastnického práva, byla jen částečně překonána. 

Tudíž přinejmenším ve středoevropském kontextu se 

i v současnosti jeví jako vhodnější používat termín 

„majitel“ a nikoliv „vlastník“ ohledně nehmotných 

předmětů, k nimž se váží výlučná práva. Přirozeně 

lze argumentovat posunem k širokému vnímání věci 

v rámci nového občanského zákoníku a tudíž termín 

„vlastník“ ve vztahu k ochranné známce je přeci jen 

nyní přijatelnější než před novým občanským 

zákoníkem. 

 

Na okraj poznamenáváme, že Směrnice (čl.10) v 

anglické verzi užívá termín „proprietor“  (což je 

spíše „majitel“ a „vlastník“ je spíše „owner“, viz 

„eigen“), ve francouzské verzi „titulaire“(což je 

„nositel“) a v němčině „Inhaber“ (což je spíše 

„majitel“, „vlastník“ je „Eigentürmer“). Tedy 

dochází ke kolísání, nicméně opět lze identifikovat 

spíše přiklánění se k termínu „majitel“ (širší rozsah) 

než k termínu „vlastník“ (užší rozsah). Termínu 

„majitel´“ používá i jazykově nejbližší slovenský 

zákon č. 506/2009 Z.z., Zákon o ochranných 

známkach, a téhož pojmu „majitel´“ je použito i ve 

 

 

Neakceptováno. 

Slovo „vlastník“ odpovídá občanskému zákoníku 
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slovenském překladu směrnice. Termín „majitel“ je 

použit i v důvodové zprávě při citaci rozhodnutí 

Soudního dvora Evropské unie ve věci C-17/06 

(Celine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší soud Zásadní připomínka  
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V občanském soudním řízení ve sporech vyvolaných 

porušením práv z ochranných známek jsou zpravidla 

aplikována ustanovení § 8 – 13 a též § 15 až 18a. 

Tato část zákona (ostatně jako celá novela) vychází 

ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy 

členských států o ochranných známkách (dále jen 

„směrnice“). Snaha o co nejúplnější začlenění 

směrnice do našeho právního řádu však místy 

bohužel vede k tomu, že text nových ustanovení 

(zejm. § 10a a 10b) je na samé hranici 

srozumitelnosti. Věcně však proti novele snad nelze 

mít výhrady, s jedinou výjimkou, tou je nové 

ustanovení  

§ 18 odst. 3 ZOZ (bod 52), které zní: 

Nabyvatel licence je oprávněn vstoupit do řízení o 

porušení práv z ochranné známky zahájeného 

vlastníkem ochranné známky podle jiného právního 

předpisu, aby uplatnil náhradu škody, která mu 

vznikla. 

(Jiným právním předpisem je tu míněn zákon č. 

221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví - dále též jen „ZVPPV“). 

Nové ustanovení je de facto nepřímou novelou 

občanského soudního řádu, nedomýšlí však žádné 

souvislosti dané právní úpravou změn v okruhu 

účastníků občanského soudního řízení sporného (viz 

dále). Není nadto vůbec jasné, co zákonodárce tímto 

ustanovením sledoval jiného, než takřka doslovné 

převzetí článku 25 odst. 4 směrnice.  

Uspokojivou odpověď nedává ani důvodová zpráva. 

Ta totiž s odkazem na § 2 odst. 2 zákona č. 221/2006 

Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

 

Akceptováno. 

Předmětné ustanovení bylo vypuštěno.  

Požadavku směrnice vyhovují § 92 a 93 OSŘ. Pro takový 

výklad může svědčit to, že těžiště směrnice leží v oblasti 

vnitřního trhu a že by měla být respektována rozmanitost 

úprav soudního řízení v jednotlivých členských státech. 
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(dále též jen ZVPPV“), uvádí, že „umožní 

licenciátovi uplatnit svá práva v řízení podle 

zvláštního právního předpisu i v případě, že svá 

práva uplatnil i vlastník ochranné známky“. Vychází 

však z mylné interpretace § 2 odst. 2 ZVPPV, které 

totiž nebrání držiteli licence vymáhat práva 

z průmyslového vlastnictví, uplatnil-li je zároveň 

vlastník práva (stává se, že žalobu podle ZVPPV 

podávají současně vlastník i držitel licence), brání 

mu však uplatňovat tato práva bez souhlasu jejich 

vlastníka. Z podstaty se však souhlas vlastníka podle 

§ 2 odst. 2 ZVPPV může týkat jen těch práv, která 

by jinak mohl vymáhat vlastník sám. „Škoda“, která 

vzniká držiteli licence, však může být jiného druhu 

než škoda vzniklá vlastníkovi (např. není-li vlastník 

sám výrobcem originálního zboží, vzniká škoda 

spočívající v ušlém zisku v souvislosti s prodejem 

padělků jen licenciátovi, vlastník je poškozen tím, že 

nedostal od výrobce padělků licenční poplatky). 

Takové škody se držitel licence nepochybně může 

domáhat bez ohledu na souhlas či nesouhlas 

vlastníka podle obecných ustanovení o náhradě 

škody (srov. § 2910, věta první, občanského 

zákoníku). 

Zákonodárce však v důvodové zprávě dává § 18 

odst. 3 ZOZ do jednoznačné souvislosti s § 2 odst. 2 

ZVPPV. Zdá se proto, že onen vlastníkův souhlas je 

v jeho úvahách podstatný a že cílem novely tudíž 

bylo, aby držitel licence mohl bez souhlasu vlastníka 

domoci „náhrady škody, která mu vznikla“ podle 

zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

jako další účastník na straně žalobce v řízení, které 

vlastník práv již svým návrhem zahájil.  Je-li tomu 

skutečně tak, jak by se to promítlo v procesní 
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rovině?  

Platí totiž zásada, že pánem občanského soudního 

řízení sporného je žalobce (proto také se další 

účastník řízení účastní jen na žalobcův návrh – 

srovnej § 92 odst. 1, věta první, o. s. ř.). Zde se však 

pravděpodobně předpokládá procesní aktivita, tedy 

návrh onoho dalšího účastníka. Novela však neřeší:  

- co dělat v situaci, když žalobce jako pán sporu 

s účastí dalšího účastníka v řízení nesouhlasí,  

- zda vůbec, jakým způsobem a za jakých podmínek o 

vstupu dalšího účastníka rozhoduje soud, 

- v kterém okamžiku lze do řízení vstoupit a jaký vliv 

má takový vstup na koncentraci řízení (srov. § 118b 

o. s. ř.). 

 Není rovněž jisté, zda si autor návrhu uvědomil, že 

vstup někoho jiného do již zahájeného sporného 

řízení z vlastní iniciativy občanský soudní řád dosud 

připouští pouze u vedlejšího účastníka (§ 93 o. s. ř.). 

Tím však držitel licence, má-li uplatnit „náhradu 

škody, která mu vznikla“, v daném řízení jistě není, 

protože má vymáhat svá vlastní práva, nikoli pouze 

pomáhat žalobci ve sporu. 

Český právní řád, jak již naznačeno, možnost 

vstoupit do již probíhajícího řízení účastníkům dává, 

ovšem při splnění specifických procesních podmínek 

§ 92 odst. 1 o. s. ř. (tj. na návrh žalobce, tzn. 

výhradně s jeho souhlasem a současně se souhlasem 

soudu – soud účast dalšího účastníka v řízení svým 

usnesením může, ale také nemusí připustit), do nichž 

by však nové ustanovení zcela neorganicky zasáhlo. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVZEZF17)



Stránka 28 (celkem 89) 

Pokud by bylo ustanovení § 18 odst. 3 ZOZ přijato 

v této podobě a bez dalších procesích souvislostí, 

hrozí výkladové problémy, s nimiž bývají zpravidla 

spojeny značné průtahy v řízení. 

Není tedy jisté, zda novela v tomto bodě nepřecenila 

význam čl. 25 odst. 4 směrnice – není totiž zcela 

jasné, a autor předlohy by měl ověřit, zda smyslem 

tohoto ustanovení směrnice skutečně bylo umožnit 

dalšímu žalobci účast v již zahájeném soudním 

řízení bez souhlasu původního žalobce, nebo jen (s 

přihlédnutím ke specifikům procesních předpisů 

jednotlivých členských států) obecně vůbec umožnit 

vstup do již zahájeného řízení, nebo založit jakousi 

„domněnku“ hospodárnosti řízení o náhradě škody 

spojené s řízením o porušení práv z ochranné 

známky, které již vede její vlastník (což by 

v poměrech našeho občanského soudního řádu mělo 

vést nejspíš k tomu, že by soud účast dalšího 

účastníka řízení vždy připustil, pokud by to žalobce 

včas navrhl – viz dále).  

Navrhuji tudíž § 18 odst. 3 ZOZ z novely buď zcela 

vypustit, není-li implementace čl. 25 odst. 4 

směrnice vzhledem k úpravě § 92 o. s. ř. nutná. 

Bylo-li by z nějakých důvodů podle autorů novely 

přesto nutné založit držiteli licence „oprávnění“ 

vstoupit do již zahájeného řízení, pak je třeba 

ustanovení přepracovat tak, aby byly domyšleny 

všechny jeho procesní souvislosti. (Např.: Na návrh 

žalobce podaný do skončení prvního jednání ve věci 

soud připustí, aby držitel licence vstoupil do 

řízení….). 

Konečně je třeba dodat, že má-li být držitel licence 

oprávněn vstoupit do řízení, v němž jsou vymáhána 

práva podle ZVPPV, proto, aby „uplatnil škodu“, 
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bylo by vhodné nejprve objasnit rovněž, co onou 

„škodou“ směrnice v čl. 25 odst. 4 skutečně míní, a 

to s přihlédnutím ke směrnici Evropského 

parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 

2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví, která 

za škodu nepovažuje jen újmu majetkovou, ale též 

nemajetkovou, ale i bezdůvodné obohacení (srov. čl. 

13 odst. 1 písm. a/ směrnice č. 2004/48/ES a z něj 

vycházející text § 5 ZVPPV) a tedy s jakými nároky 

skutečně má být spojováno ono oprávnění vstoupit 

do řízení. 

 

MŠMT Legislativně technické a formální připomínky 

 

 

 1) K Obálka pro meziresortní připomínkové řízení: 
Pro úplnost, i z hlediska formálního, doporučujeme 

doplnit u směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/943 její celý název, tedy včetně data 

podpisu, obdobně jako u směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2436. 

 

Akceptováno jinak. 

 2) K Předkládací zprávě, část I.: Předkladatel uvádí, 

že je nezbytné dosáhnout souladu předmětného 

zákona se směrnicí 2015/2436 do 15. ledna 2019. 

S ohledem na čl. 54 zmíněné směrnice se 

domníváme, že tímto datem je 14. leden 2019. 

Doporučujeme v materiálu změnit, popř. vysvětlit. 

Akceptováno. 

 3) K Obecně k materiálu: Materiál nerespektuje 

Legislativní pravidla vlády, texty novelizačních bodů 

jsou často formulovány zmatečně a v těchto textech 

je obsaženo takové množství chyb, že v některých 

případech nelze zcela zjistit konečné předkladatelem 

zamýšlené znění. Doporučujeme proto celý materiál, 

Akceptováno částečně. 

Vyhláška není předkládána. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVZEZF17)



Stránka 30 (celkem 89) 

a to včetně Platného znění s vyznačením 

navrhovaných změn a vyhlášku s označením „pouze 

pro informaci“ přepracovat. Níže uvádíme některé 

konkrétní chyby obsažené v samotném materiálu. 

 4) Upozorňujeme, že v celém materiálu jsou nesprávně 

stanovovány poznámky pod čarou. Dle čl. 47 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády má být nově 

doplňovaná poznámka pod čarou označena arabským 

číslem, které „bezprostředně navazuje na číslo, které 

je u dosavadních poznámek pod čarou nejvyšší“ a 

nelze tedy nově zavádět poznámky pod čarou 

s označením „1a)“, „4a)“, „5a)“ atd. Dále 

upozorňujeme, že dle Legislativních pravidel vlády 

za slovy „Poznámka pod čarou č.“ následuje před 

slovem „zní:“ číselný údaj, za kterým se závorka 

nepíše a samotné znění poznámek pod čarou se 

zapisuje do uvozovek. Doporučujeme materiál 

přepracovat ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

 

 5) Materiál nerozlišuje mezi odkazy na poznámku pod 

čarou a samotnými poznámkami pod čarou, a tak 

např. v bodě 3. a 128. je chybně zaváděna stejná 

poznámka pod čarou a dále v bodech 45., 68. a 124. 

je nahrazována samotná poznámka pod čarou č. 4) a 

nikoli odkaz na tuto poznámku. Doporučujeme 

napravit. 

 

Akceptováno. 

 6) Předkládaný návrh na mnoha místech chybně 

rozlišuje mezi „dosavadními“ ustanoveními a 

„novými“ ustanoveními. Toto označení je použito i 

bez jakékoli vazby na nově vkládanou část, což 

vyvolává v celém materiálu značné pochybnosti o 

podobě konečného předkladatelem zamýšleného 

znění. Z hlediska právní jistoty tak považujeme za 

Akceptováno. 
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vhodné řídit se v této otázce Legislativními pravidly 

vlády. Doporučujeme materiál přepracovat ve smyslu 

uvedeném. 

 7) K materiálu, čl. I, bod 3.: Upozorňujeme, že za 

předmětné slovo není vkládána poznámka pod čarou, 

ale pouze odkaz na poznámku pod čarou. 

Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno.  

 8) K materiálu, čl. I, bod 5.: Ve smyslu čl. 57 odst. 4 

písm. n) Legislativních pravidel vlády považujeme za 

vhodné nahradit slovo „číslicí“ slovem „číslo“ a dále 

doplnit slovo „se“ před slovo „vkládají“ ve druhé 

části novelizačního bodu. 

 Akceptováno.  

 9) K materiálu, čl. I, bod 9.: Doporučujeme ve smyslu 

čl. 55 odst. 1 Legislativních pravidel vlády změnu 

jednotlivých ustanovení uvést v samostatném bodu 

novely. Je tedy vhodné navrhovanou novelu § 4 

písm. e) zařadit pod samostatný novelizační bod.  

Akceptováno (bod 14.). 

 10) K materiálu, čl. I, bod 15.: V souvislosti s nově 

doplňovaným písmenem je nutno upozornit, že nelze 

provést změnu označení pouze jednoho písmene, 

jelikož v následujících novelizačních bodech by s 

ohledem na čl. 54 odst. 7 Legislativních pravidel 

vlády existovala stejně označená písmena, která by 

nebylo možno dostatečně rozlišit na „nové“ a 

„dosavadní“. Doporučujeme materiál doplnit a 

přepracovat. 

Akceptováno. 

 11) K materiálu, čl. I, bod 21.: Z jazykového hlediska i 

s ohledem na Platné znění s vyznačením 

navrhovaných změn doporučujeme před navrhovaná 

slova vložit ještě interpunkční znaménko čárku. 

Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno.  
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 12) K materiálu, čl. I, bod 23.: Upozorňujeme, že 

vkládaná slova nelze označit za větu ve smyslu čl. 54 

odst. 6 Legislativních pravidel vlády, a to zvláště s 

ohledem na skutečnost, že nejsou ukončena tečkou. 

V souvislosti se vkládanými slovy je pak také nutno 

změnit první slovo, které po nich následuje, jelikož 

začíná velkým počátečním písmenem. Považujeme 

tedy za vhodnější předmětnou část novelizačního 

bodu přeformulovat ve smyslu čl. 57 odst. 4 písm. e) 

Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme 

materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno jinak (bod 21.). 

 13) Dále k předmětnému novelizačnímu bodu 

upozorňujeme, že dle Legislativních pravidel vlády 

lze „a“ a „až“ označit pouze za „slovo“, „§ 10“ je 

vhodné uvádět v této podobě a označit jej za „text“. 

Doporučujeme proto materiál změnit ve smyslu čl. 

57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno.  

 

 14) K materiálu, čl. I, bod 25.: Obdobně jako bylo již 

výše uvedeno, také v tomto případě je nutno 

upozornit, že vkládaná slova nelze označit za větu ve 

smyslu čl. 54 odst. 6 Legislativních pravidel vlády. 

Doporučujeme materiál změnit ve smyslu čl. 58 odst. 

7 a násl. Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno.  

 15) K materiálu, čl. I, bod 26.: Doporučujeme 

předmětný novelizační bod změnit ve smyslu čl. 58 

odst. 2 písm. k) Legislativních pravidel vlády tak, že 

se text „písm. d)“ nahrazuje slovy „písmeno d)“, 

slova „písm. e) a f)“ nahrazují slovy „písmena e) a 

f)“ a slovo „zní“ se nahrazuje slovem „znějí“. 

Akceptováno.  

 16) K materiálu, čl. I, bod 32.: Upozorňujeme, že nové 

navrhované znění je nutno uvést v uvozovkách a 

předmětný novelizační bod řádně ukončit tečkou. 

Akceptováno.  
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Dále také upozorňujeme, že v textu zmiňovaná část 

není „dovětek“, ale závěrečná část ustanovení. 

Doporučujeme upravit. 

 17) K materiálu, čl. I, bod 39.: Doporučujeme 

předmětný novelizační bod řádně ukončit tečkou.  

 

Akceptováno.  

 18) K materiálu, čl. I, bod 40.: Doporučujeme celý 

předmětný novelizační bod přeformulovat dle čl. 58 

odst. 8 písm. e) Legislativních pravidel vlády.  

Akceptováno (bod 36.). 

 

 19) K materiálu, čl. I, bod 43. a 54.: Doporučujeme text 

„Např.“ nahradit slovem „Například“ dle čl. 47 odst. 

4 Legislativních pravidel vlády.  

Akceptováno.  

 20) K materiálu, čl. I, bod 46.: Upozorňujeme, že nové 

navrhované znění předmětného odstavce je nutno 

uvést v uvozovkách a text „odst.“ nahradit slovem 

„odstavec“ ve smyslu čl. 57 odst. 2 písm. c) 

Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme 

materiál upravit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno.  

 21) K materiálu, čl. I, bod 47.: Doporučujeme ve 

smyslu čl. 56 odst. 4 písm. f) Legislativních pravidel 

vlády správně použít první uvozovací znaménko 

dole. 

Akceptováno jinak.  

 22) K materiálu, čl. I, bod 53. a 57.: Upozorňujeme, že 

předmětné odstavce jsou doplňovány vždy na konec 

paragrafu a je tedy nutné formulovat text 

novelizačních bodů dle čl. 58 odst. 4 písm. a) 

Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme 

materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno.  

 23) K materiálu, čl. I, bod 58. a 136.: Dle čl. 57 odst. 2 

písm. d) Legislativních pravidel vlády je třeba v textu 

novelizačních bodů nahradit text „písm.“ slovem 

Akceptováno.  
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„písmeno“. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 

uvedeném. 

 24) K materiálu, čl. I, bod 59. a 61.: Dle čl. 56 odst. 2 

písm. f) Legislativních pravidel vlády je třeba 

v celém textu novelizačního bodu nahradit text 

„písm.“ slovem „písmeno“. Doporučujeme materiál 

změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno.  

 25) K materiálu, čl. I, bod 62.: Doporučujeme 

předmětný novelizační bod změnit ve smyslu čl. 58 

odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel vlády tak, že 

se text „odst.“ nahradí slovem „odstavec“ a slovo 

„nové“ se nahradí slovem „nový“. 

Akceptováno.  

 26) K materiálu, čl. I, bod 68.: Upozorňujeme, že 

předmětné slovo je nahrazováno nikoli „v označení“, 

ale „v nadpisu“ příslušného paragrafu. 

Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno.  

 27) K materiálu, čl. I, bod 69.: Stejně jako již výše 

znovu upozorňujeme, že dle Legislativních pravidel 

vlády je vhodné uvádět „§ 19“ v celé podobě, nikoli 

pouze jako číslo, a označit jej za „text“. 

Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno.  

 28) K materiálu, čl. I, bod 70., 84., 85., 99., 104. a 116.: 
S ohledem na čl. 57 odst. 2 písm. c) Legislativních 

pravidel vlády, doporučujeme na začátek textu 

novelizačního bodu vždy uvádět slovo „V“ a namísto 

textu „odst.“ celé slovo „odstavec“. 

Akceptováno.  

 29) K materiálu, čl. I, bod 71. a 77.: Doporučujeme 

slovo „odstavec“ za slovem „Dosavadní“ nahradit 

slovem „odstavce“. 

Akceptováno jinak. 

 

 30) K materiálu, čl. I, bod 72.: Upozorňujeme, že slovo 

„označení“ by mělo být nahrazeno slovem „text“, ve 

Akceptováno jinak.  
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smyslu čl. 57 odst. 4 písm. e) Legislativních pravidel 

vlády, a dále by, s ohledem na čl. 58 odst. 8 písm. b) 

Legislativních pravidel vlády, mělo být slovo „závěr“ 

nahrazeno slovy „konci odstavce“. Doporučujeme 

materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

 31) K materiálu, čl. I, bod 73.: Doporučujeme 

v předmětném textu novelizačního bodu uvádět celé 

označení příslušných ustanovení a nikoli pouze číslo 

odstavce, toto označení označit jako text a provést 

jazykovou korekturu. 

Akceptováno.  

 32) K materiálu, čl. I, bod 80.: Doporučujeme nahradit 

slova „nová ustanovení“ slovem „nové“. Viz čl. 58 

odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

 

Akceptováno.  

 33) K materiálu, čl. I, bod 91.: S ohledem na čl. 58 

odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme za slovo „vkládá“ vložit slovo „nový“. 

Akceptováno.  

 34) K materiálu, čl. I, bod 93.: Doporučujeme před 

slovy „před zahájením“ správně použít uvozovací 

znaménko dole. 

Akceptováno. 

 

 

 35) K materiálu, čl. I, bod 94. a 95.: Doporučujeme za 

slovo „se“ v textu novelizačního bodu 94. doplnit 

slova „za odstavec 3“ a přesunout do něj větu o 

změně označení odstavců z novelizačního bodu 

následujícího. Viz čl. 58 odst. 2 písm. i) 

Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno.  

 36) K materiálu, čl. I, bod 95.: Upozorňujeme, že dle 

čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády v případě, 

že má být před doplňovaná slova vložena čárka, vloží 

se dané znaménko za uvozovky před doplňovaná 

slova. Doporučujeme upravit. 

Akceptováno.  
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 37) K materiálu, čl. I, bod 96.: Upozorňujeme, že daný 

novelizační bod je ukončen až za vkládaným § 32c 

odst. 6 a nikoliv za § 32b odst. 3 písm. c). 

Doporučujeme za § 32b odst. 3 písm. c) odstranit 

nadbytečnou tečku. 

Akceptováno.  

 38) K materiálu, čl. I, bod 103.: Doporučujeme vypustit 

čárku za slovem „slova“. 

Akceptováno.  

 39) K materiálu, čl. I, bod 108.: Doporučujeme 

předmětný novelizační bod změnit ve smyslu čl. 58 

odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel vlády tak, že 

se text „odst.“ nahradí slovem „odstavec“. 

Akceptováno.  

 40) K materiálu, čl. I, bod 111.: Doporučujeme nahradit 

text „písm.“ slovy „jako písmeno“. 

Akceptováno.  

 41) K materiálu, čl. I, bod 113.: Text předmětného 

novelizačního bodu by měl být upraven ve smyslu čl. 

58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

Případně doporučujeme zvážit spojení novelizačních 

bodů 111., 112. a 113. do jednoho. 

Akceptováno.  

 42) K materiálu, čl. I, bod 114. a 121.: Doporučujeme 

text předmětných bodů novely přeformulovat ve 

smyslu čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel 

vlády. 

Akceptováno.  

 43) K materiálu, čl. I, bod 126.: Z formálního hlediska 

(a i s ohledem na zamýšlené znění právního 

předpisu) by neměla na konci vkládaných slov být 

tečka. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 

uvedeném. 

Akceptováno.  

 44) K materiálu, čl. I, bod 133.: Ve smyslu čl. 57 odst. 

4 písm. n) Legislativních pravidel vlády považujeme 

za vhodnější označit „109“ a „139“ za čísla a nikoli 

za číslovky. Dále upozorňujeme, že dle čl. 57 odst. 3 

Akceptováno.  
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Legislativních pravidel vlády je nutné před slovo 

„nahrazuje“ doplnit slovo „se“.  

 45) K materiálu, čl. I, bod 137. a 138.: Není jasné, 

z jakého důvodu předkladatel mění označení celého 

odstavce 3 v předmětných novelizačních bodech 

dvakrát, aby jej nakonec celý nahradil. 

Doporučujeme předmětné novelizační body změnit 

a zjednodušit.  

Akceptováno (bod 130.). 

 46) K materiálu, čl. I, bod 139.: Změnu jednotlivých 

ustanovení je třeba ve smyslu čl. 55 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády uvést v samostatném 

bodu novely. Doporučujeme tedy navrhovanou 

novelu § 51 odst. 1 písm. c) zařadit pod samostatný 

novelizační bod.  

Akceptováno (body 132.). 

 

 

 47) K materiálu, čl. I, bod 140.: Nerozumíme změně 

označení Hlavy XIII. První část předmětného 

novelizačního bodu se netýká ustanovení Hlavy XIII, 

a pokud by došlo k předmětné novelizaci, Hlava XIV 

by byla v předpise uvedena dvakrát, jelikož 

předkladatel druhé označení nemění ani neruší. 

Doporučujeme vypustit. 

Akceptováno. 

 

 48) K materiálu, čl. II: Doporučujeme odstranit 

uvozovky ze znění přechodných ustanovení. 

Akceptováno. 

 

 49) K materiálu, čl. IV: Doporučujeme ustanovení o 

účinnosti upravit podle čl. 53 odst. 1 písm. a) 

Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

 50) K Platnému znění s vyznačením navrhovaných 

změn: Upozorňujeme, že předmětný text neodpovídá 

novelizačním bodům. Zatímco na některých místech 

jsou chybně zvýrazněny jen určité části právního 

předpisu [např. v § 2 písm. c)], na jiných místech jde 

Akceptováno. 
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Platné znění nad rámec novelizačních bodů nebo 

změny nerespektuje vůbec (např. výše uvedená 

změna označení Hlavy XIII). Doporučujeme úpravu 

tak, aby byly novelizační body důsledně promítnuty 

do Platného znění. 

 

Úřad vlády OKOM Legislativně technické a formální připomínky 

Oblasti průmyslového vlastnictví se dotýká i nařízení 

2017/1001 o ochranné známce Evropské unie, které 

je účinné od 1. října 2017. V důvodové zprávě je na 

něj na několika místech odkazováno (např. na str. 9, 

13, 15, 17) a je presumována jeho slučitelnost 

s některými body návrhu (např. § 7 odst. 2 či § 10a a 

10b). Obecné vyjádření ohledně slučitelnosti návrhu 

s nařízením i jeho vlastní uvedení v části III. 

„Zhodnocení souladu s právem Evropské unie“ 

důvodové zprávy, však chybí. Nutno doplnit.   

 

 

Akceptováno. 

Upravena důvodová zpráva. 

 A) A)  K rozdílové tabulce  

 

 

 Upozorňujeme, že všechna ustanovení uvedená 

v rozdílové tabulce, tedy ustanovení implementační, 

je třeba podtrhnout (viz příloha č. 5 LPV). U 

některých bodů návrhu toto podtržení chybí. Tento 

nedostatek se týká i samotného návrhu, kdy některý 

bod, ač je implementační, není podržen. Jedná se 

např. o § 1 písm. a) návrhu (srov. čl. 3 písm. a) 

směrnice 2015/2436), § 17 odst. 1 (srov. čl. 23 odst. 

1 a čl. 24 odst. 1 směrnice 2015/2436), atd. V těchto 

případech je rovněž nutné doplnit celexové číslo. 

Žádáme doplnit.  

 

Akceptováno. 

 Dále konstatujeme, že některá ustanovení návrhu 

jsou v rozdílové tabulce uvedena bez příslušného 

Akceptováno. 
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článku směrnice. V případě, že se jedná o 

ustanovení, která nejsou implementační povahy, je 

nutné je z rozdílové tabulky odstranit, v případě 

provazby s právem EU je pak nutné doplnit příslušný 

článek směrnice. Jde např. o § 18a, § 19 odst. 1, 3, 5, 

6 a 7, § 20, § 21 odst. 1, 3. 5, § 22 a 23 návrhu. U 

některých paragrafů je uveden článek, ale bez 

uvedení jeho znění – např. u § 26 a odst. 2-4.   Výše 

uvedené žádáme doplnit.  

 

 Některé články směrnice vykazované k jednotlivým 

ustanovením návrhu s nimi mnohdy vůbec 

nekorespondují. To se týká např.: 

- § 29a odst. 1 a 2, k němuž je vykazován čl. 49 

směrnice 

- § 31 odst. 5 vůči čl. 19 směrnice (viz připomínka 

níže) 

- § 32 odst. 1 a 3 vůči čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 5 odst. 1, 3 

a 4 směrnice 

- § 32c odst. 2 a 3  vůči čl. 46 odst. 1 směrnice 

- § 37 odst. 5 vůči čl. 31 odst. 1 směrnice 

Nutno revidovat.  

 

Akceptováno. 

Provedena revize, čl. 49 odst. 1 a 2 odpovídá § 29 odst. 1 a 2. 

 

 B) Ke srovnávací tabulce 

 

 

 Dle důvodové zprávy (viz str. 6) je většina 

ustanovení směrnice 2016/943 ve vnitrostátním 

právním řádu již provedena, proto se předložený 

návrh omezil pouze na implementaci čl. 12, 13 a 14 

směrnice. Srovnávací tabulka k této směrnici však 

nebyla předložena. Vyjádření předkladatele uvedené 

v důvodové zprávě tedy nelze spolehlivě ověřit. 

Nutno doplnit.   

 

Akceptováno. 

Srovnávací tabulka doplněna. 
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 Ohledně srovnávací tabulky ke směrnici 2015/2436 

uvádíme, že: 

K některým článkům směrnice je třeba do 

srovnávací tabulky doplnit ID návrhu, neboť jsou 

transponovány předloženou novelou. Jedná se o čl. 5 

odst. 3 písm. a), čl. 7, čl. 9 odst. 1, čl. 15, čl. 16 odst. 

3, čl. 21, čl. 25 odst. 5, 6, čl. 29 odst. 1, čl. 30, čl. 

35b, čl. 39 odst. 1, 7. 

 

Akceptováno. 

Srovnávací tabulka doplněna. 

 U článku 45 odst. 1 – 4 není to, co je vykázáno ve 

srovnávací tabulce, skutečnou transpozicí 

předmětného článku. Dle článku 54 odst. 1 směrnice 

je pro článek 45 implementační lhůta prodloužena až 

do 14. ledna 2023, tedy výkaznictví srovnávací 

tabulky je nutno upravit. 

Neakceptováno. 

Lhůta 14. ledna 2023 platí pro státy, které dosud nezrušovaly 

a neprohlašovaly ochrannou známku za neplatnou v řízení 

správním, ale pouze v soudním. V ČR tradičně provádí 

neplatnost a zrušení Úřad ve správním řízení s možnosti 

přezkumu rozhodnutí soudem 

 Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

 

Předloženým návrhem je do právního řádu České 

republiky implementována směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. 

prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy 

členských států o ochranných známkách (dále jen 

„směrnice“) a dále některé články směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze 

dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-

how a obchodních informací (obchodního tajemství) 

před jejich neoprávněným získáním, využitím a 

zpřístupněním.  

 

Oblasti průmyslového vlastnictví se dále týká 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné 
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známce Evropské unie.  

 

 Obecně k implementaci směrnice: 

 

Čl. 20 Metodických pokynů upravuje metodu 

transpozice směrnice, přičemž příloha III uvádí 

příklady správné a nesprávné transpozice směrnic. 

Za chybný způsob provedení směrnice je považován 

ten, při němž dochází k doslovnému opisování 

směrnice, a to v případech, kdy to není 

bezpodmínečně nutné (např. případ technické 

specifikace či odborného názvosloví atp.). Při 

transpozici směrnic je nutné zajistit, aby byla 

prováděná právní úprava jasná, srozumitelná, 

přehledná a jednoznačná, a tím byla zajištěna její 

bezproblémová aplikace. Doslovné opisování 

směrnice nemůže tyto požadavky naplnit a může být 

 

 

Akceptováno jinak. 

Upravena důvodová zpráva.  

§ 7 odst. 1 písm. c) obsahuje zápověd zápisu známky 

s dobrým jménem, bez ohledu na to, zda se jedná o známku 

národní, známku Evropské unie či všeobecně známou známku 

[(původní písmena a), b) a c)]. Jedná se o ustálenou 

terminologii. 

Veřejnost je ustálený termín užívaný ve známkovém právu, 

stejně jako pravděpodobnost asociace (oba termíny vykládány 

rovněž v judikatuře). 

Konečné rozhodnutí je rozhodnutí v právní moci. 
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v konečném důsledku nesrozumitelné.  V tomto 

ohledu je nutné konstatovat, že předložený materiál 

je z podstatné části doslovným přepisem směrnice. 

Jsme názoru, že by bylo vhodné materiál v tomto 

ohledu revidovat. Příkladmo je možno uvést dikci § 

4 písm. h) (právní předpis ČR by zřejmě měl být 

konkretizován); dikce § 7 písm. c) je příliš dlouhá a 

nesrozumitelná; v § 7 odst. 1 písm. e) není zřejmé, 

kdo všechno je „veřejnost“ a co je „pravděpodobnost 

asociace“; v § 13 odst. 1 není zřejmé, zda „konečná“ 

rozhodnutí mají být rozhodnutí pravomocná, atd. 

 

 Dále konstatujeme, že v návrhu postrádáme 

provedení článků 10 odst. 5 a 6, čl. 16 odst. 2 a 4, čl. 

46 odst. 5 směrnice. Žádáme doplnit, event. 

vyjasnit.  

 

 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

Čl. 10 odst. 5 nelze provést, protože takové ustanovení bylo 

obsaženo již v § 13-15 zákona č. 137/1995 Sb.  

Čl. 10 odst. 6 je proveden zákazem srovnávací reklamy v § 

2980 občanského zákoníku. 

Čl. 16 odst. 2 nepřichází v úvahu - ČR má námitkové řízení 

před zápisem ochranné známky.  

Čl. 16 odst. 4 je proveden v § 28 tak, že řízení končí zápisem, 

který se vyznačí v rejstříku. Dále je proveden v § 44 odst. 6 

písm. f).  

Čl. 46 odst. 5 je proveden v § 13 odst. 1 poslední věta.  

 

 K jednotlivým ustanovením návrhu:  

 

 

 K § 4 písm. l): 

       U tohoto ustanovení je vykazován čl. 4 odst. 3 písm. 

a) směrnice. Výkaznictví v rozdílové tabulce ale není 

úplné, relevantní jsou zřejmě i čl. 4 odst. 1 písm. i), 

j) a k). Nutno doplnit.  

 

Akceptováno 

 Zásadní připomínka 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVZEZF17)



Stránka 43 (celkem 89) 

K § 7 odst. 1 písm. d): 

        Tento paragraf implementuje čl. 5 odst. 3 písm. b) 

směrnice, který stanoví, že se ochranná známka 

nezapíše v případě, že byla přihláška podána 

jednatelem nebo zástupcem vlastníka ochranné 

známky svým jménem a bez souhlasu vlastníka. 

Výčet osob uvedený v § 7 odst. 1 písm. d) zákona je 

však širší. Konkrétně uvádí možnost podání 

prostřednictvím zástupce, zprostředkovatele, 

obstaravatele nebo jiné osoby, která je pověřená hájit 

hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky. 

Žádáme upravit ve smyslu čl. 5 odst. 3 směrnice. 

 

Akceptováno 

 Zásadní připomínka 

 

K § 4, § 7 odst. 1, § 12 a § 32: 

Tyto paragrafy stanoví, za jakých okolností se 

ochranná známka nezapíše. Tomu odpovídají 

jednotlivé články směrnice – tj. čl. 4 odst. 1, čl. 5 

odst. 1, 3 a 4. Dle dotčených článků se za těchto 

okolností ochranná známka nejen nezapíše, ale 

rovněž je možné ji prohlásit za neplatnou, v případě, 

že byla již zapsána. Toto v návrhu postrádáme. Jistě 

v praxi může existovat případ, kdy bude neplatnost 

ochranné známky zjištěna ex post. Žádáme doplnit, 

případně vysvětlit, proč to není akcentováno 

v návrhu.   

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Na rozdíl od směrnice je neplatnost podle tradiční národní 

úpravy obsažena jinde (§ 32) než v důvodech pro zamítnutí 

ochrany v zápisném řízení (§ 4 absolutní důvody a § 7 

relativní důvody). Na uvedené důvody ustanovení § 32 o 

neplatnosti odkazuje, v odstavci 1 a 2 (absolutní důvody) a 

v odstavci 4 (relativní důvody).   

§ 12 je úprava ztráty práva v důsledku strpění – týká se pouze 

relativních důvodů, absolutní důvody nelze překlenout časem. 

 K § 7 odst. 2 -  implementaci čl. 43 odst. 2 směrnice: 

Článek směrnice stanoví, že musí být vlastníkovi 

starší ochranné známky umožněno podat alespoň 

námitky, a to na základě jednoho či více starších 

práv a na základě části nebo všech výrobků nebo 

služeb. Dle rozdílové tabulky je tento článek 

proveden v § 7 odst. 2 návrhu. Navrhované znění § 7 

 

Vysvětleno. 

§ 7 odst. 2 pouze stanoví, že právo může být uplatněno, i když 

je ve stadiu přihlášky. Čl. 43 odst. 2 je obsažen v § 25. 
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odst. 2 je však obecné a nejeví se dostatečným 

z hlediska naplnění požadavků směrnice. Žádáme 

doplnit ve smyslu výše uvedeného článku směrnice.  

 

 K § 13 odst. 1: 

Žádáme vyjasnit, z čeho vyplývá možnost anulace 

následků neužívání ochranné známky, v případě, že 

by pro neužívání existovaly řádné důvody. Čl. 16 

odst. 1 a 3 směrnice uvedený v rozdílové tabulce tuto 

liberaci neupravuje. Rovněž není zřejmé, co se míní 

obecným termínem „řádné důvody“. 

 

 

Akceptováno. 

Důvod, který liberuje neužívání ochranné známky, je uveden 

v první větě čl. 16: „Jestliže vlastník bez náležitého důvodu 

během období pěti let od ukončení řízení“….  

 Zásadní připomínka 

 

K § 21 odst. 4: 

Ustanovení upravuje náležitosti přihlášky a stanoví 

důvody pro její odmítnutí, a to na základě 

formálních nedostatků. Dále je v něm stanoveno, že 

Úřad přihlášku odmítne, jsou-li označení nebo 

výrazy nepřesné či nejasné. V tomto případě se však 

bude již jednat o materiální přezkum žádosti. 

Domníváme se, že v tomto případě by měl Úřad 

žádost zamítnout. Ostatně čl. 39 odst. 4 směrnice, 

který je v tomto případě relevantní, taktéž hovoří o 

zamítnutí. Žádáme upravit.  

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Nedostatek náležitostí přihlášky podle čl. 39 odst. 4 směrnice 

spočívající ve skutečnosti, že „výrobky nebo služby jsou 

vyjádřeny výrazy, které nejsou jasné a přesné“ spadá pod 

průzkum formálních nedostatků. Přestože směrnice 2015/2436 

používá jen jeden termín „zamítne“, úřad v souladu 

s judikaturou (rozsudek Vrchního soudu č. j.: 7A 51/1999) 

rozlišuje mezi „odmítnutím“ a „zamítnutím“.  

Jedná se o dosavadní úpravu, která se osvědčila. 

 

 K § 29 odst. 2: 

Ustanovení upravuje proces zápisu ochranné známky 

a mimo jiné stanoví, že lhůtu pro podání žádosti 

o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání 

nelze prominout. Žádáme vyjasnit, z čeho toto 

omezení vychází. Čl. 49 odst. 3 směrnice, který je 

v tomto případě relevantní, toto omezení nestanoví.  

 

 

Vysvětleno. 

Jde o současnou osvědčenou právní úpravu.  
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 Zásadní připomínka 

 

K § 29 odst. 4: 

Ustanovení stanoví, že pokud je žádost o obnovu 

zápisu podána v dodatečné lhůtě, bude správní 

poplatek za tento zápis stanoven ve dvojnásobné 

výši. Čl. 49 odst. 3 směrnice nicméně stanoví, že 

v této dodatečné lhůtě se zaplatí poplatek za obnovu 

a příplatek. Domníváme se, že nastavení 

dvojnásobku sazby správního poplatku není 

proporcionální a nenaplňuje požadavky dotčeného 

článku. Žádáme upravit.  

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Jedná se o dosavadní úpravu, která byla do právního řádu 

zavedena již vyhláškou č. 162/1976 Sb., posléze zákonem 

č. 368/1992 Sb. V souladu s připomínkou MF ČR bylo 

ustanovení ze známkového zákona přesunuto do zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

 K § 31 odst. 5: 

Toto ustanovení odkazuje na prováděcí právní 

předpis, který stanoví podrobnosti o náležitostech 

návrhu na zrušení ochranné známky. Žádné 

konkrétní znění, které by korespondovalo s čl. 19 

směrnice, který je v rozdílové tabulce vykázán, tudíž 

není uvedeno, resp. nelze vyhodnotit, zda bude znění 

uvedené v prováděcím předpise souladné s tímto 

článkem směrnice. Žádáme proto o odstranění tohoto 

čl. z výkaznictví rozdílové tabulky k tomuto 

ustanovení.  

 

 

Akceptováno. 

Čl. 19 směrnice je proveden v § 31 odst. 1 písm. a). 

 Zásadní připomínka 

 

K § 36 odst. 2: 

Ustanovení stanoví, že k přihlášce kolektivní 

ochranné známky musí být přiložena smlouva 

o užívání, v níž se mimo jiné uvedou podmínky 

členství v právnické osobě.  V rozdílové tabulce je k 

 tomuto paragrafu uveden čl. 30 odst. 2 směrnice. 

Tento článek mimo jiné stanoví, že „pravidla pro 

 

 

 

Vysvětleno. 

Fakultativní ustanovení směrnice o identitě kolektivní 

ochranné známky a označení původu není provedeno, neboť v 

České republice se tradičně jedná o dva samostatné předměty 

průmyslových práv. Z tohoto důvodu ani nemůže být 

uzákoněna povinnost umožnit členství v právnické osobě, 
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užívání ochranné známky uvedená v čl. 29 odst. 3 

musí umožnit každé osobě, jejíž výrobky nebo služby 

pocházejí z dotčené zeměpisné oblasti, aby se stala 

členem sdružení, které je vlastníkem ochranné 

známky, pokud daná osoba splňuje všechny ostatní 

podmínky podle daných pravidel“.  K požadavku čl. 

30 odst. 2 směrnice, který má návrh provádět, se 

tedy vztahuje i čl. 29 odst. 3 směrnice, který je pro 

členské státy za určitých okolností fakultativní. 

Žádáme vyjasnit, zda je čl. 29 odst. 3 a s tím spojený 

čl. 30 odst. 2 směrnice akcentován návrhem. Pokud 

ano, je nutné uvést, jak je požadavek každé 

oprávněné osoby (viz výše) dle čl. 30 odst. 2 

naplněn.  

 

která by označení původu užívala jako kolektivní známku.  

Samostatně řešeno v § 5 odst. 6 zákona č. 452/2001 Sb. 

 

 

 K § 40 odst. 2 písm. a): 

V písm. a) se stanoví, že Úřad zruší kolektivní 

ochrannou známku také v případě, že členové či 

společníci vlastníka zásadním způsobem porušují 

smlouvu o užívání a na změně smlouvy o užívání se 

nedohodnou. Žádáme uvést, z čeho tento důvod pro 

zrušení ochranné známky vyplývá a uvést do 

rozdílové tabulky relevantní článek směrnice. Čl. 35 

a 36 směrnice vykazovaný v rozdílové tabulce tento 

důvod neupravují.  

 

Akceptováno. 

Nově upraveno v § 40 odst. 2.  

 Zásadní připomínka 

 K § 50 odst. 2: 

Toto ustanovení navrhované úpravy stanoví to, co 

přímo vyplývá z čl. 139 odst. 3 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. 

června 2017 o ochranné známce Evropské unie. 

Navrhované ustanovení lze tedy považovat za 

v zásadě zakázanou recepci přímo použitelného 

 

 

Akceptováno. 
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předpisu EU. Navrhujeme ustanovení vypustit, popř. 

zajistit provazbu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady bez jeho opisování.  

 

 K § 53a: 

Referenční odkaz na směrnici je netradičně uveden 

až v závěru návrhu, ač by správně měl být uveden již 

v § 1 (viz čl. 48 LPV). Navrhujeme upravit. 

 

Akceptováno. 

Zaveden nový § 1a. 

 Změna zákona o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví 

 

 

 K § 1: 

Navrhujeme upravit tzv. referenční odkaz 

v poznámce pod čarou č. 1 tak, aby název promítané 

směrnice byl uveden na zvláštním řádku. Odkaz dále 

musí odpovídat schválenému názvu směrnice, tj. 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně 

nezveřejněného know-how a obchodních informací 

(obchodního tajemství) před jejich neoprávněným 

získáním, využitím a zpřístupněním. Doporučujeme 

upravit i název směrnice 2004/48/ES (bez „č.“). 

 

 

Akceptováno. 

 Zásadní připomínka 

K § 5a: 

Toto ustanovení dle rozdílové tabulky provádí čl. 12 

odst. 1, 2 a 4, čl. 13 odst. 3 a čl. 14 směrnice 

2016/943. Jsme názoru, že ve skutečnosti jsou 

návrhem provedena jen některá ustanovení směrnice 

2016/943, a to čl. 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. 

a) a c) téhož článku a dále čl. 14.  Provedení písm. b) 

odst. 2 čl. 12 v návrhu postrádáme. Nutno doplnit. 

Dále žádáme vyjasnit, z čeho vyplývá, že budou 

 

Vysvětleno. 

Návrhem jsou pokryta všechna uvedená ustanovení, jak 

ukazujeme v přiložené tabulce. 

Pokud jde o otázku, z čeho vyplývá, že nápravná opatření 

budou provedena na náklady porušitele, zde bychom chtěli 

upozornit na to, že tento požadavek je obsažen už v čl. 10 

odst. 2 směrnice č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního 

vlastnictví, která je zákonem 221/2006 transponována (Soudní 

orgány nařídí, aby tato opatření byla provedena na náklady 
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nápravná opatření provedena na náklady porušitele, 

pokud neexistují důvody, proč tak neučinit (viz čl. 

12 odst. 4 směrnice 2016/943). Ostatní vykazované 

články, které nejsou návrhem skutečně provedeny, 

žádáme z rozdílové tabulky vypustit.    

 

porušovatele práv, ledaže tomu odporují zvláštní důvody.). 

Uplatní se tedy ve vztahu k opatřením uvedeným v § 4 zákona 

(na něž v § 5a odkazujeme). Srovnávací tabulka vypracovaná 

pro uvedenou směrnici u čl. 10 odst. 2 uvádí jako transpoziční 

ustanovení § 4 odst. 3, 4 a 5 zákona 221/2006. 

Jinak tato skutečnost vyplývá již z § 2988 OZ, podle něhož 

„Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo 

porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže 

zdržel nebo aby odstranil závadný stav.“ Lze říci, že toto 

ustanovení rozvíjí již obecný § 2951 OZ, který stanoví, že se 

škoda nahrazuje primárně uvedením do předešlého stavu 

(naturální restituce), ledaže to není dobře možné nebo něco 

jiného žádá poškozený. K tomuto ustanovení komentář 

C.H.Beck uvádí:  

Má-li škůdce za povinnost nahradit škodu uvedením do 

předešlého stavu, záleží na něm, jak tuto povinnost splní 

(srov. Rc 21/84). Může to učinit např. vlastními silami, za 

pomoci jiných osob, nebo též zajistit naturální restituci jinou 

osobou, kterou k tomu smluvně zaváže a nahradí potřebnou 

úplatu. To znamená, že naturální restituci lze označit za 

způsob, na kterém se nepodílí poškozený (kromě toho, že 

např. poškozenou věc předá zhotoviteli k opravě), resp. 

nezáleží na tom, jak je dosaženo předešlého stavu, důležité je, 

že s tím poškozený neměl starost. To vyplývá z toho, že škodu 

nahrazuje škůdce – pokud by poskytl peníze, za které by si 

věc nechal opravit poškozený, šlo by fakticky o navrácení v 

předešlý stav, ale ne o naturální restituci ve smyslu zákona 

(opačný závěr platí pro § 1323 rakouského ABGB, který je 

však textově odlišný). 

 K § 5a odst. 3: 

Tento odstavec stanoví, že při stanovení výše 

náhrady škody, bezdůvodného obohacení 

a přiměřeného zadostiučinění soud zohlední 

skutečnosti, jako je výše licenčního poplatku, který 

 

Vysvětleno. 

Zde lze především odkázat na obecnou úpravu náhrady škody 

a bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Zbývající 

otázky pokrývá § 5a odst. 3 a § 4 novelizovaného zákona 
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byl obvyklý při získání licence k užívání obchodního 

tajemství po dobu jeho porušení. Navrhované znění 

provádí čl. 14 odst. 2 směrnice 2016/943. V odst. 2 

čl. 14 se konkrétně uvádí, že „při rozhodování o výši 

náhrady škody mají příslušné soudní orgány vzít 

v potaz všechny významné skutečnosti, jakou jsou 

nepříznivé hospodářské důsledky, včetně ušlého 

zisku, které byly poškozené straně způsobeny, 

případné neoprávněné obohacení porušitele a ve 

vhodných případech i jiné skutečnosti než 

ekonomické faktory, jako je nemajetková újma 

způsobená vlastníkovi obchodního tajemství…“ 

Výčet relevantních skutečností pro určení výše 

škody uvedený ve směrnici je nepatrně širší, 

doporučujeme proto doplnit § 5a odst. 3 ve smyslu 

čl. 14 odst. 2 směrnice 2016/943.  

 

221/2006 Sb. dostatečně. 

 

 Nad rámec posuzování slučitelnosti 

 

 

 V návrhu bodové novely chybí u novelizačního 

znění § 4 písm. e) označení bodem 10. Dále chybí 

v bodové novele novelizační bod 50. Důvodová 

zpráva ale zřejmě s novelizačním bodem 10. počítá, 

neboť vysvětlení v ní je od bodu 10. do bodu 50. 

posunuto vždy o jeden bod vůči předloženému znění. 

Požadujeme upravit. 

 

Akceptováno.  

 K § 19a a k § 26a: 

 

V těchto paragrafech neodpovídá text návrhu textu 

platného znění. V § 19a odst. 7 chybí druhá polovina 

druhé věty (v platném znění je to v pořádku). V § 

26a odst. 6 v poslední větě mluví návrh o dokladu, 

přičemž platné znění používá pojem doložení, se 

 

 

Akceptováno. 

Úprava provedena v § 19a odst. 6 a v § 26a odst. 7.  
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kterým zákon operuje i na jiných místech (viz např. 

§ 32c odst. 6 nebo § 53). 

 

   

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka 

 

K důvodové zprávě 

V čl. V Důvodové zprávy na str. 7 se uvádí, že 

novela zákona č. 441/2003 Sb., může mít mírný vliv 

na státním rozpočet spočívající v potřebě pokrýt 

náklady související s technickým rozvojem rejstříku 

ochranných známek, který musí nově umožnit 

zapisovat i tzv. netradiční ochranné známky, např. 

zvukové, jakož i provádět příslušné rešerše. 

V materiálu postrádáme informaci o konkrétním 

zdroji na pokrytí těchto nákladů. Vyplývají-li 

z materiálu nároky na státní rozpočet, musí materiál 

podle čl. IV odst. 7 Jednacího řádu vlády pro jednání 

schůze vlády obsahovat konkrétní zdroj, ze kterého 

budou tyto náklady pokryty.  

Požadujeme proto do důvodové zprávy doplnit, že 

finanční dopady na státní rozpočet vyplývající 

z novely zákona o ochranných známkách budou 

kryty na příslušný rok v rámci rozpočtu výdajů 

kapitoly 344 – Úřad průmyslového vlastnictví, a 

v rámci střednědobého výhledu na léta 2019 a 

2020, ani zvýšení počtu pracovních míst. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva na str. 10 upravena.  

 Zásadní připomínka 

 

K problematice správních poplatků 

Zákon o ochranných známkách obsahuje několik 

 

 

Akceptováno. 

Provedena úprava ve spolupráci s Ministerstvem financí 
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ustanovení, která upravují normu týkající se 

správních poplatků a která jsou dotčena dílčí změnou 

v předložené novele. Jde konkrétně o ustanovení § 

19 odst. 4, § 21 odst. 5, § 25 odst. 4, § 27 odst. 3, § 

27 odst. 5, § 43 odst. 2, § 44 odst. 2 a § 50 odst. 1 

písm. a). Obdobný počet ustanovení obsahujících 

normu týkající se správních poplatků je do zákona o 

ochranných známkách předloženou novelou 

doplňován. V tomto případě jde o ustanovení § 19a 

odst. 6, § 27 odst. 7, § 29a odst. 1 a 2, § 31 odst. 3, § 

41 odst. 2 a § 42 odst. 2.  

Zmíněná ustanovení ve vztahu ke správním 

poplatkům upravují pro některé specifické situace 

následující skutečnosti: 

• povinnost zaplatit správní poplatek, 

• lhůtu pro zaplacení správního poplatku, 

• výše správního poplatku, 

• následek nezaplacení správního poplatku, 

• orgán oprávněný k výběru správního poplatku, 

• nemožnost prodloužit lhůtu pro zaplacení 

správního poplatku nebo prominout zmeškání této 

lhůty. 

Tato ustanovení vykazují řadu nedostatků, z nichž 

některé jsou uvedeny níže.  

Správní poplatky jsou upraveny v zákoně č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, s tím, že pro 

jednotlivé poplatky obsažené v sazebníku tohoto 

zákona se použijí obecná ustanovení v § 1 až 14 

tohoto zákona a subsidiárně zákon č. 280/2009 Sb., 

daňový řád.  

S ohledem na obecná ustanovení zákona o správních 

v novele zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
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poplatcích a daňového řádu pro vznik povinnosti 

platit správní poplatek postačí uvedení předmětu 

správního poplatku v sazebníku zákona o správních 

poplatcích. Duplicitní uvádění této povinnosti ve 

zvláštních zákonech není žádoucí. 

Dále je vhodné v případě, kdy existují důvody pro 

úpravu určitých náležitostí konkrétního správního 

poplatku nebo jeho správy odchylně od obecné 

úpravy v § 1 až 14 zákona o správních poplatcích 

nebo v daňovém řádu, aby tyto odchylky byly 

uvedeny rovněž v zákoně o správních poplatcích, 

resp. jeho sazebníku, nikoli ve zvláštním zákoně. 

Např. zákon o správních poplatcích v § 5 upravuje 

splatnost správního poplatku a následky nezaplacení 

správního poplatku, v § 1 upravuje správce poplatku, 

který jako jednu ze svých činností vybírá poplatky, 

atd. Odůvodněné odchylky od těchto pravidel by 

měly být obsaženy v jednotlivých položkách 

sazebníku zákona o správních poplatcích. Obdobně 

to platí pro výši správního poplatku ve specifických 

situacích. 

Nemožnost prodloužení lhůty pro placení správního 

poplatku vyplývá již z daňového řádu. Prodloužení 

zákonné lhůty je podle tohoto předpisu možné pouze 

v případě, že tak stanoví zákon (§ 36 odst. 11 

daňového řádu), což v případě lhůty pro placení 

nečiní (§ 160 daňového řádu), a není tedy potřeba ji 

je zákonem vylučovat. Pojem „prominutí zmeškání“ 

sice daňový řád nezná, ale tomuto pojmu se blíží 

institut „navrácení lhůty v předešlý stav“, které je 

však pro případ placení daní v širším slova smyslu 

rovněž vyloučeno (§ 37 odst. 44 daňového řádu), a 

není tedy třeba toto vyloučení opakovat. Dále není 
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jasné, zda ustanovení, že „lhůtu pro zaplacení 

správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání 

nelze prominout“ má rovněž vyloučit možnost 

povolit posečkání úhrady daně (§ 156 daňového 

řádu). 

Lze rovněž doplnit, že zákon o ochranných 

známkách nejednotně používá označování správních 

poplatků jako „správní poplatek“ nebo „poplatek“. 

Správně by měl být používán (pokud je skutečně 

nutné na správní poplatek odkázat) pojem „správní 

poplatek“, neboť se jedná o přesnější a 

jednoznačnější pojem. 

S tím souvisí používání nenormativních odkazů 

(pomocí poznámky pod čarou) na zákon o správních 

poplatcích, které je nadbytečné a vzhledem k 

nenormativnímu charakteru poznámek pod čarou 

nevhodné. Pokud je skutečně nutné na správní 

poplatek odkázat, lze tak učinit správným označením 

poplatku nebo použitím normativního odkazu (např. 

„podle zákona upravujícího správní poplatky“). 

Z výše uvedených důvodů se požaduje dotčená 

ustanovení zákona o ochranných známkách 

upravit v duchu uvedených připomínek s tím, že 

způsob provedení této úpravy by měl být 

konzultován s Ministerstvem financí jako 

ústředním správním úřadem pro daně, poplatky 

a jiná obdobná peněžitá plnění, k čemuž je 

Ministerstvo financí připraveno poskytnout 

součinnost. 

 

  

Doporučující připomínky: 
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 Obecně: 

Vzhledem k rozsahu navrhovaných změn 

doporučujeme zvážit zpracování nového zákona 

namísto již sedmé novelizace.  

Nadpisy jednotlivých paragrafů je třeba provést 

tučným písmem. 

V celém návrhu je třeba v uvozovacích větách 

jednotlivých novelizačních bodů a v textu bodů 

samotných vypsat zkratku „písm.“, pokud je tato 

zkratka uvedena samostatně, nebo jedná-li se o 

obrat uvozovací věty novelizačního bodu „X. V § 

… písmeno c) zní:“.  

V čl. I se jedná např. o novelizační bod 4, 10, 12 atd.  

Naproti tomu v čl. I v novelizačních bodech 2, 3, 5 

atd. je zkratka „písm.“ použita správně. 

V celém návrhu je třeba zkratu EU vypsat, tj. 

nahradit slovy „Evropské unie“ v příslušném pádu 

(jedná se o bod 33 - § 10b, bod 39 - § 13 odst. 1 

atd.).  

Pokud jsou doplňovány nové poznámky pod čarou, 

neuvádí se v textu „…včetně poznámky pod čarou č. 

…. zní“, resp. „Poznámka pod čarou č.  … zní:“ za 

číslem poznámky poloviční kulatá závorka. V tomto 

směru se třeba upravit celý návrh. 

 

Akceptováno. 

 V novelizačním bodě 80 - § 26a odst. 3 a na dalších 

místech je zákonem zmocňováno k podrobnostem – 

zde náležitostí žádosti, v odstavci 6 k podrobnostem 

dokladu řádného užívání, v bodě 90 - § 31 odst. 5 

k podrobnostem náležitostí návrhu na zrušení 

ochranné známky, atd.  

Akceptováno. 

Zvolena jiná úprava (zmocňovací ustanovení zrušeno). 
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Upozorňujeme na čl. 49 odst. 1 písm. b) 

Legislativních pravidel vlády, z něhož je třeba 

dovodit, že takové zmocnění je neurčité, a tedy 

neústavní. Doporučujeme zvážit, zda by nebylo 

vhodnější hovořit přímo o náležitostech žádosti (§ 

26a odst. 3) nebo o vzoru dokladu (§ 26a odst. 6), 

apod., s přihlédnutím k obsahu daného ustanovení, 

než o podrobnostech (viz též bod 90 -§ 31 odst. 5, 

bod 91 - § 31a odst. 2, ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K jednotlivým ustanovením: 

V nadpisu návrhu je třeba vypustit slovo „novely“. 

 

Akceptováno. 

 

 Bod 1 - § 1: úvodní část uvést do jednotného čísla 

(slovo, osobní jméno, barva atd.). 

 

Neakceptováno. 

Nutnost souladu s čl. 3 směrnice.  

 Bod 9 je třeba rozdělit na novelizační body 9 a 10 

takto: 

„9. V § 4 písm. d) se za slovo „poctivých“ vkládají 

slova „zavedených“. 

10. V § 4 písmeno e) zní:  

„e) které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou 

vlastností, která vyplývá z povahy samotného 

výrobku nebo je nezbytná pro dosažení technického 

výsledku anebo dává výrobku podstatnou užitnou 

hodnotu,“.“.  

Následující novelizační body je třeba přečíslovat. 

 

Akceptováno částečně. 

§ 4 písm. d) - akceptováno (bod 13.). 

§ 4 písm. e) - neakceptováno z důvodu úpravy směrnice 

v čl. 4 písm. c) (bod 14.). 

 

 Bod 10 - § 4 písm. h): za slova „republiky nebo“ 

vložit slovo „předpisem“.  

 

Akceptováno.  

 Bod 12 - § 4 písm. l): za slova „republiky nebo“ 

vložit slovo „předpisu“.  

 

Akceptováno.  
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 Bod  14 - není jasné, proč je text podtržen. Podle 

našeho názoru je třeba podtržením vyznačovat pouze 

nový harmonizovaný text, a nikoli zrušovaný, byť 

dosud harmonizovaný text. 

 

Akceptováno (bod 19.). 

 

 Bod 15: závěrečnou větu je třeba zpřesnit takto: 

„Dosavadní písmeno a) se označuje jako písmeno 

b).“. Jedná se o dikční shodu – viz např. bod 21.  

 

Akceptováno (bod 20). 

 

 Bod 23: slovo „spojka“ nahradit slovem „slovo“ a 

slova „mění na příslovce“ nahradit slovy „nahrazuje 

slovem“.  

 

Akceptováno.  

 Bod 24 - § 8 odst. 2 písm. c): v souvislosti 

s reformulací tohoto písmene upozorňujeme, že 

v přiloženém platném znění je třeba celý text 

písmene c) škrtnout a nahradit jej novým textem, jak 

uvádí novela, a nikoli jen v dosavadním textu 

vyznačit změny. 

 

Akceptováno (bod 22). 

 

 Bod 25 - § 8 odst. 3 písm. c): doporučujeme uvést 

písmeno c) v plném znění, protože navrhované 

doplnění daleko přesahuje dosavadní text, a navíc je 

v souvislost s ním doplňována i poznámka č. 4b.  

Bude-li tato připomínka přijata, je třeba uvozovací 

větu bodu 25 formulovat takto: 

„V § 8 odst. 3 písmeno c) včetně poznámky pod 

čarou č. 4b zní:“.   

Text písmene c) je třeba oddělit čárou (namísto slov 

„Poznámka pod čarou 4b zní“). 

Celý novelizační bod je třeba začít a ukončit 

uvozovkami, podobně jako např. v bodě 26.  

 

Akceptováno (bod 23). 
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 Bod 26 - § 8 odst. 3 písm. f): v uvozovací větě vložit 

za slovo „čarou“ slovo „č.“ a slovo „zní“ nahradit 

slovem „znějí“.  

V písmenu f) vypustit slovo „tohoto“.   

Pod textem písmene f) doplnit čáru. 

 

Akceptováno.  

 Bod 32 - § 10 odst. 1: namísto dovětku za písmene 

c) doporučujeme samostatným novelizačním 

bodem zpřesnit znění úvodní části odstavce 1 a jeho 

závěrečnou část vypustit, a to takto:  

„X. V § 10 úvodní část odstavce 1 zní: 

„(1) Pokud je užívání ochranné známky v souladu 

s poctivými obchodními zvyklostmi a zvyklostmi 

v daném odvětví, není vlastník ochranné známky 

oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním 

styku“. 

Závěrečná část odstavce 1 se zrušuje.“.  

Tento nový novelizační bod je třeba systematicky 

zařadit za stávající bod 29 a legislativně upravit 

označení následujících bodů.  

 

Neakceptováno. 

Jedná se o stávající úpravu obsaženou rovněž ve směrnici 

čl. 14.  

        Bod 33: v nadpisu § 10b je třeba doplnit mezeru 

mezi slovy „známky“ a „v“. 

       V odstavci 1 nahradit čárku za čísly „1“ a „2“  a za 

čísly „2“ a „3“ slovem „a“.  

       S poukazem na čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel 

vlády je třeba v  poznámce pod čarou č. 5a doplnit 

slova „a o změně zákonů na ochranu 

průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv 

z průmyslového vlastnictví)“.  

 

Akceptováno částečně. 

Doplněna mezera, nahrazení čárek neprovedeno z důvodu 

úpravy čl. 40 směrnice (bod 36), poznámka č. 5a (nyní č. 8) 

upravena. 

 

 Bod 34: Upozorňujeme, že změna vyznačená 

v připojeném platném znění v § 11 odst. 1  

(nahrazení slov „Evropských společenství“ slovy 

Akceptováno (bod 31.). 
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Evropské unie“) není  v bodové novele promítnuta 

 

 Bod 35: v uvozovací větě bodu vypustit slovo 

„nynější“. 

 

Akceptováno.  

 Bod 37: v uvozovací větě bodu vypustit slovo 

„dosavadní“.  

 

Akceptováno.  

 Bod 39 - § 13 odst. 1: pozastavujeme se nad 

obratem, že „ochranná známka podléhá 

následkům…..“.  

Podle našeho názoru by bylo vhodnější říci, že „ … 

nastávají následky podle § 10a, § 26a, § 31 nebo § 

32c.“.  

 

Akceptováno (bod 35.). 

 Bod 45 – doporučujeme vypustit poloviční závorku 

za číslem „6“. Obdobně i v bodě 49. 

 

Akceptováno.  

 Bod 54: ve větě „Poznámka pod čarou….“ vypsat 

zkratky „Např.“ a „násl.“.  

 

Akceptováno.  

 Bod 60: v uvozovací větě nahradit slova „nové 

písm.“ slovem „písmeno“.  

 

Akceptováno.  

 Bod 62: v uvozovací větě nahradit zkratku „odst.“ 

slovem „odstavec“ a slova „nové odst.“ slovem 

„odstavec“.  

Kromě toho je třeba přečíslovat všechny následující 

odstavce, tj. text „Dosavadní odstavec 3 se označuje 

jako odstavec 4.“ nahradit textem „Dosavadní 

odstavce 3 až 7  se označují jako odstavce 4 až 8.“ a 

dále již pracovat s novým označením odstavců.  

Akceptováno jinak. 

Úprava návětí. 

 Bod 64: text upravit takto: 

„64. V § 19 se odstavec 5 zrušuje. 

Akceptováno. 
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 Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako 

odstavce 5 až 7.“ 

 

 Bod 67: v uvozovací větě bodu slovo „dosavadní“ 

vypustit.  

V § 19a odst. 6 nahradit slovo „něž“ slovem 

„které“.  

 

Akceptováno  

Jiná úprava v novele zákona o správních poplatcích. 

 

 Bod 69: slovo „číslovku“ nahradit slovem „číslo“. Akceptováno jinak. 

 

 Bod 70: v uvozovací větě bodu nahradit zkratku 

„odst.“ slovem „odstavec“.  

 

Akceptováno. 

 Bod 72: slova „nový odstavce“ nahradit slovem 

„odst.“, slovo „označení“ nahradit slovem „text“ a 

za slovo „závěr“ vložit slovo „odstavce“.  

 

Akceptováno jinak.  

 Bod 73: slova „a číslovky“ nahradit slovem „číslo“ 

a slovo „číslovkou“ nahradit slovem „číslem“.  

 

Akceptováno.  

 

 Bod 75: ze stylistických důvodů doporučujeme 

nahradit slova „zrušují a dosavadní“ slovy 

„zrušují. Dosavadní“.   

 

Akceptováno.  

 

 Bod 77: v závěrečné větě bodu nahradit slovo 

„odstavec“ slovem „odstavce“.  

 

Akceptováno.  

 

 Bod 80 - § 26a odst. 6: slovo „odst.“ nahradit 

slovem „odstavce“.  

 

Akceptováno.  

 

 Bod 85 - § 29 odst. 1: konstatujeme, že toto 

ustanovení je obsahově problematické, protože na 

jedné straně zakládá povinnost Úřadu 

průmyslového vlastnictví informovat vlastníka 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Ustanovení vyplývá ze směrnice (čl. 49 odst. 2). 
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ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti 

zápisu, ale na straně druhé nezakládá odpovědnost 

Úřadu při nesplnění této povinnosti, a navíc není 

jasné, za co by Úřad měl být odpovědnosti 

zproštěn. To nenaznačuje ani důvodová zpráva.  

Podle našeho názoru by měl Úřad v každém 

případě povinnost, kterou mu ukládá druhá věta 

odstavce 1, splnit, a pokud ji svým zaviněním 

nesplní, není důvod, aby za to nenesl odpovědnost. 

Doporučujeme proto větu třetí vypustit, i když 

jsme si vědomi, že tento protimluv – zákonem 

uložená povinnost a žádná odpovědnost za její 

porušení, je založen již evropskou směrnicí.  

 

 Bod 86 – V § 29a odst. 2 je třeba za slovo „nebylo“ 

vložit slova „jako ochranná známka“, slova 

„přihlašovatel podá“ nahradit slovy „může 

přihlašovatel podat“ a za slova „zápisu ochranné 

známky“ vložit slova „ , jako by ochranná 

známka zapsána byla,“.  

Poznamenáváme, že pokud nebylo přihlašované 

označení (jako ochranná známka) z jakéhokoli 

důvodu ve lhůtě 10 let do rejstříku zapsáno, je co 

obnovovat pouze v případě fikce zápisu ochranné 

známky do rejstříku – viz námi navrhovaný obrat 

„jako by ochranná známka zapsána byla“.   

Jestliže by tato fikce konstruována nebyla, není 

co obnovovat, protože ve skutečnosti žádné 

přihlašované označení jako ochranná známka 

v rejstříku zapsáno není.  

V odstavci 3 vložit za slovo „obnovu“ slovo 

„zápisu“.  

 

Akceptováno (bod 76.). 

Slovo „může“ nahrazeno slovy „je oprávněn“. 

 

 Bod 94:  Akceptováno.  
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Bod doplnit větou: „Dosavadní odstavce 4 až 6 

označují jako odstavce 5 až 7.“.  

 

 Bod 95 formulovat takto: 

„X. V § 32 odst. 6 se za slova „za neplatnou i 

poté“ vkládá čárka a slova „co byla zrušena“.  

 

Akceptováno.  

 Bod 96: V § 32b odst. 1 za textem písmene a) 

nahradit středník čárkou. 

V odstavci 3 písm. b) doplnit na konci textu slovo 

„nebo“ a písmenem c) vypustit uvozovky a tečku. 

 

Akceptováno.  

 

 Bod 104 - § 37 odst. 2: v úvodní části odstavce 

doporučujeme hovořit adresně, tj. „Přihlášku 

kolektivní ochranné známky Úřad zamítne“, 

namísto toho, že „Přihláška kolektivní ochranné 

známky se zamítne“.  

 

Akceptováno (bod 97.). 

 

 Bod 115 - § 41 odst. 1: vypustit čárku za slovy 

„právnická osoba“.  

V odstavci 3 za textem odstavce doplnit uvozovky 

nahoře a tečku. 

Text pod § 41 formulovat takto: 

 

„Poznámky pod čarou č. 10a a 10b znějí:  

„10a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
10b)   Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.“.  

Doporučujeme však zvážit nezbytnost poznámky 

pod čarou č. 10b. 

Dále upozorňujeme na to, že platné znění tohoto 

ustanovení a novelizační bod se neshodují. 

 

Akceptováno jinak (bod 105. včetně poznámky pod čarou č. 

19). 
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 Bod 121 formulovat takto: 

„X. V § 44  se v odstavci 3 doplňuje věta: „Úřad 

opraví bez zbytečného odkladu zjištěné chyby 

v rejstříku.“.  

 

Akceptováno (bod 111.). 

 Bod 122 - § 45 odst. 2: před slova „V řízení“ vložit 

číslo odstavce, tj. „(2)“.  

 

Akceptováno.  

 Bod 124: slova „nahrazuje č.“ nahradit slovy 

„nahrazuje označením“ a slovo „4a)“ uvést 

v uvozovkách.  

 

 

Akceptováno jinak.   

 Bod 131: v souladu se zněním bodu je třeba 

v platném znění vyznačit zrušení skupinového 

nadpisu nad § 49, kde je navíc chybně doplňována 

zkratka „EU“.  

 

 

Akceptováno.  

 Bod 139: druhou větu novelizačního bodu 

osamostatnit jako samostatný novelizační bod a 

legislativně upravit číslování následujících 

novelizačních bodů.  

 

Akceptováno (body 131. a 132.). 

 

 Bod 140:  upozorňujeme, že v platném znění je i 

nadále ponechávána hlava XIII, takže nerozumíme 

druhé větě v novelizačním bodu 140.  

 

Akceptováno. 

Věta byla vypuštěna. 

 Bod 141: upozorňujeme, že v platném znění je 

třeba uvést celý § 53, protože je novelou celý 

reformulován.  

 

Akceptováno. 

Zmocňovací ustanovení vypuštěna. 

 

 Bod 142:  V úvodním textu vypustit slovo 

„dosavadní“, vypustit slova „Poznámka pod čarou 

Akceptováno. 

Upraveno v nově zavedeném § 1. 
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16 zní“ a poznámku od textu § 53a oddělit čarou.  

 

 

 Bod 143: v souvislosti s tímto bodem klademe 

otázku, zda by nemělo jít o nový samostatný 

článek, resp. zda by nebylo vhodnější zrušit 

vyhlášku č. 97/2004 Sb. až novou vyhláškou, jejíž 

vydání předpokládá důvodová zpráva 

(předpokládáme, že účinnost této novely a nové 

vyhlášky bude totožná). Vložení nového 

derogačního ustanovení do stávajícího zákona se 

nám jeví legislativně poněkud nestandardní. 

 

Akceptováno jinak. 

Vyhláška č. 97/2004 Sb. se na základě připomínky 

ministerstva vnitra zrušuje, aniž by byla nahrazena novým 

prováděcím předpisem. Dosavadní úprava náležitostí 

jednotlivých podání bude upravena v příloze zákona. 

 V čl. II – Přechodná ustanovení - doplnit v zájmu 

přehlednosti mezery mezi jednotlivými body a před 

nadpisem „Přechodná ustanovení“ vypustit 

uvozovky dole a na konci bodu 8 uvozovky nahoře. 

 

Akceptováno. 

 

 Část druhá čl. III bod 3: nadpis nad § 5a, který je 

takto skupinovým nadpisem, dát jako nadpis 

tohoto paragrafu (tj. pod označení § 5a).  

 

Akceptováno. 

 

 Část třetí čl. IV: číslo „1.“ nahradit slovem 

„ledna“ a číslo „6.“ nahradit slovem „června“.  

 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 18 – k § 7 odst. 1 písm. d):  

Požadujeme ponechat původní znění ustanovení, 

neboť jeho změnu považujeme za nedůvodnou a 

slovo „ospravedlnil“ může pro svou 

nejednoznačnost způsobovat výkladové 

komplikace. Totožnou připomínku uplatňujeme i 

k čl. I bodům 27 a 45. 

 

 

Akceptováno.  
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 Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 44 – k § 15 odst. 3:  

Odstavec 3 stanovuje okruh osob oprávněných 

požádat o zápis převodu či přechodu ochranné 

známky do rejstříku. Stanovit, že toto oprávnění má 

i „jiná oprávněná osoba“ nepovažujeme za vhodné, 

neboť není nikde specifikováno, jaké osoby do této 

kategorie patří. Bod 44 proto navrhujeme z návrhu 

vypustit. 

 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Připomínkové místo od připomínky ustoupilo.  

 

O zápis převodu do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze 

smluvních stran, v případě přechodu právní nástupce 

původního vlastníka nebo jiná oprávněná osoba (např. správce 

svěřeneckého fondů: § 1448-1474). 

 

 Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 47 – k § 17 odst. 2:  

Domníváme se, že zrušení lhůty pro zapsání údajů 

do rejstříku není pouze legislativně technickou 

změnou, jak uvádí předkladatel, neboť se zápisem 

do rejstříku je spojen vznik a zánik některých práv, 

stanovení lhůty pro jejich zápis je tak žádoucí. 

Zrušení lhůty považujeme za nedůvodné a 

požadujeme novelizační bod 47 z navrhovaného 

zákona vypustit. 

 

 

Akceptováno.                                                                          

S ohledem na skutečnost, že podklady, např. u zástavního 

práva, nebývají předkládány řádně, aby mohl být učiněn zápis, 

je nutné lhůtu upravit, aby žadatel měl možnost a byl 

motivován předložit Úřadu podklady nezbytné k provedení 

předmětného zápisu do rejstříku. Lhůta jednoho měsíce počne 

běžet ode dne, kdy Úřad obdrží všechny podklady nezbytné 

pro provedení úkonu.  

 Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 62 – k § 19 odst. 3:  

Zastoupení může vzniknout také jiným způsobem 

než na základě plné moci. Stanovením povinnosti 

připojit plnou moc by došlo k neodůvodněnému 

zúžení okruhu osob, které mohou přihlašovatele při 

podání přihlášky zastupovat. Požadujeme proto 

slova„a plnou moc“ vypustit. 

 

 

Akceptováno (bod 55.). 

Slova „plnou moc“ jsou nahrazena slovy „doklad o 

zastoupení“. 

 Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 67 – k § 19a:  

 V původním znění § 19 odst. 4 bylo stanoveno, že 

Úřad průmyslového vlastnictví zveřejňuje 

 

Akceptováno (bod 56.).                                                                      

V odstavci 1 je vložena věta: „Úřad zveřejňuje mezinárodní 
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mezinárodní třídění výrobků a služeb způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost však 

v § 19a není stanovena. Zatřídění výrobků a služeb 

podle systému mezinárodního třídění výrobků a 

služeb je přitom nutnou součástí přihlášky. 

Požadujeme proto tuto povinnost doplnit do § 19a, 

popřípadě dostatečně zdůvodnit vypuštění uvedené 

povinnosti. Upozorňujeme, že Ministerstvo vnitra z 

hlediska své koordinační úlohy pro informační a 

komunikační technologie obecně považuje sousloví 

„způsobem umožňujícím dálkový přístup“ za 

nedostačující, neboť umožňuje zveřejnění kdekoli 

na internetu. Doporučujeme proto, aby bylo přesně 

stanoveno místo na internetu, kde budou informace 

uveřejňovány. 

 

třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek 

na svých internetových stránkách“. 

 

 Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 86 – k § 29 odst. 3:  

V daném ustanovení je uvedeno, že náležitosti 

žádosti o obnovu stanoví prováděcí právní předpis. 

Prováděcí právní předpis musí být v souladu se 

zákonem a zároveň respektovat princip 

svrchovanosti zákona. Obecné náležitosti žádosti 

jsou stanoveny správním řádem, není tedy možné, 

aby předpis nižší právní síly stanovoval od této 

zákonné úpravy odchylky. Náležitosti žádosti 

o obnovu zápisu ochranné známky by proto 

(obdobně jako náležitosti přihlášky o zápis 

ochranné známky do rejstříku podle  § 19 návrhu 

zákona) měly být upraveny zákonem. 

Obdobnou připomínku uplatňujeme i 

k novelizačnímu bodu 90 (§ 31 odst. 5), 91 (§ 31a 

odst. 2) a 96 (§ 32a odst. 4). 

 

 

 

Akceptováno. 

Prováděcí předpis bude nahrazen přílohou k zákonu. 

Náležitosti jednotlivých podání budou nad rámec náležitostí 

dle správního řádu upraveny v příslušných ustanoveních a 

bodech přílohy zákona. Vedle toho budou v § 41 upraveny 

náležitosti podání společné pro všechna podání v řízení o 

ochranných známkách. 
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 Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 115 – k § 41 odst. 1:  

Navrhované ustanovení požadujeme 

přeformulovat, neboť je třeba, aby osoby ve svých 

podáních vždy uvedly požadované osobní údaje, 

které umožní zjistit jejich totožnost. Pravdivost 

poskytnutých údajů Úřad průmyslového vlastnictví 

následně ověří s údaji, jež využívá ze základního 

registru obyvatel. Pokud by nebyly potřebné údaje 

poskytnuty, nebylo by možné identifikovat osobu, 

která podání činí. Uvedení údajů v podobě 

příjmení, jména, adresy trvalého pobytu nebo 

jiného pobytu anebo bydliště v cizině, státní 

příslušnost, popřípadě i adresy pro doručování u 

fyzických osob, není v rozporu se Smlouvou o 

známkovém právu sjednanou v Ženevě dne 27. 

října 1994, kde je v čl. 3 odst. 1 písm. a) uvedeno, 

že každá ze smluvních stran může vyžadovat, aby 

přihláška obsahovala všechny požadované údaje, 

které jsou ve smlouvě jmenovitě uvedeny. Výše 

zmíněný výčet údajů je s nimi v souladu. Stejná 

situace je i v případě právnických osob, které by 

měly při podání žádosti vždy uvést údaje o názvu a 

sídlu, popřípadě i o adrese pro doručování, aby 

bylo možné právnickou osobu jasně identifikovat. 

Úřad průmyslového vlastnictví by měl následně 

uvedené údaje ověřit. To, že osoba může podle 

vlastního uvážení uvést ještě jiné údaje, které by 

případně pomohly k její snazší identifikaci, v 

případě, že by nebylo možné osobu v základním 

registru identifikovat jen na základě výše 

uvedených povinných údajů, není nijak v rozporu 

s citovanou mezinárodní smlouvou o známkovém 

právu. 

 

Akceptováno (bod 105.). 

§ 41 odst. 2 zní:                                                                                  

„(2) Fyzická osoba je v řízení podle tohoto zákona 

identifikována příjmením, jménem, popřípadě jmény, adresou 

místa trvalého pobytu anebo bydliště v cizině a státní 

příslušností, popřípadě i adresou pro doručování; právnická 

osoba je identifikována svým názvem nebo obchodní firmou a 

adresou svého sídla, popřípadě adresou pro doručování, (dále 

jen „údaje o totožnosti“). Tyto osoby mohou být 

identifikovány i na základě jiných jimi poskytnutých údajů, 

které Úřadu umožní využívat informace o těchto osobách 

z informačních systémů veřejné správy vedených podle jiných 

právních předpisů19). 

_________________  

19) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 

číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 

obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.“ 
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 Doporučující připomínka 

K čl. I bodu 70 – k § 21 odst. 2:  

Předkladatel v odůvodnění k novelizačním bodům 

58 až 66 uvádí, že „V případě, že podání 

neobsahuje všechny relevantní údaje a je doplněno 

ve stanovené lhůtě, je datem podání datum, kdy 

Úřad obdržel všechny požadované údaje.“.  Dle § 

21 odst. 2 to však platí pouze u chybějících 

náležitostí podle § 19 odst. 2. V případech podle § 

21 odst. 3 se tak nadále uplatní obecné pravidlo pro 

stanovení data podání, tedy že podání je učiněno 

dnem, kdy orgánu došlo (§ 37 odst. 5 správního 

řádu). Zároveň není určen způsob určení data 

podání v případě, že přihláška nesplňuje náležitosti 

podle § 21 odst. 2 ani odst. 3. Navrhujeme proto 

v tomto směru důvodovou zprávu upravit. 

 

 

Akceptováno. 

Odůvodněno v důvodové zprávě na straně 28. 

Návrh zákona v souladu se směrnicí umožňuje přihlašovateli 

odstranit vady přihlášky a stanoví mu k tomu lhůtu. Vady 

přihlášky přitom rozlišuje na ty, které mají dopad na vznik 

práva přednosti a ty, které na vznik/posunutí práva přednosti 

nemají vliv. Jedná se o úpravu odchylnou od správního řádu.  

 

  

 Doporučující připomínka 

K čl. I bodu 87 – k § 30 odst. 2:  

Navrhujeme dostatečně odůvodnit zrušení 

možnosti omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku 

ochranné známky, neboť se neztotožňujeme 

s tvrzením předkladatele, že se jedná pouze o 

legislativně technickou úpravu. 

 

 

Akceptováno. 

Odůvodněno v důvodové zprávě.  

Disclamer není v praxi využíván, jinými slovy ustanovení se 

jeví být zbytečným, a to tím spíše, že není obsaženo ve 

směrnici. Novela známkového zákona se týká provedení 

věcných změn v souladu s bodem 45 preambule směrnice.  

 Doporučující připomínka 

K čl. II bodu 2 – k přechodnému ustanovení:  

Doporučujeme specifikovat, co je myšleno „důvody 

zápisné způsobilosti“, neboť tento termín není 

nikde definován.  

 

 

Akceptováno. 

Čl. II bod 2 zní: „Splnění podmínek zápisu označení do 

rejstříku ochranných známek“. 

  

 Doporučující připomínka 

K obecné části důvodové zprávy: 

 

Akceptováno. 
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Upozorňujeme, že zrušením § 6 dochází 

k částečnému přenesení odpovědnosti za kontrolu 

přihlašovaného označení, jež by mělo tvořit 

ochrannou známku, z Úřadu průmyslového 

vlastnictví na vlastníky již existujících ochranných 

známek, neboť Úřad průmyslového vlastnictví již 

nadále nebude posuzovat shodu s existující 

ochrannou známkou z úřední povinnosti, ale pouze 

na základě námitek vlastníka již existující ochranné 

známky. Podání námitek je přitom zpoplatněno. 

Přijetí návrhu zákona tak bude mít ekonomické 

dopady na veřejnost (právnické i fyzické osoby), 

které nejsou v důvodové zprávě zmíněny. 

Doporučujeme proto důvodovou zprávu v tomto 

směru doplnit. 

 

Zrušení § 6 vyplývá z ustanovení směrnice. Zachováním § 6 

by se novela známkového zákona ocitla mimo prostor 

směrnice (viz vyjádření k připomínce MZE k § 22).  

  

Dopady uvedeny v důvodové zprávě. S ohledem na 

skutečnost, že v České republice byly ročně zamítány z moci 

úřední, cca 4 přihlášky ochranných známek z důvodu shody 

označení i shody chráněných výrobků či služeb, lze 

předpokládat, že navrhovaná právní úprava bude představovat 

minimální ekonomický dopad na podnikatelské prostředí v 

České republice. 

 

 

 

 Připomínky legislativně technické a formálního 

charakteru: 

 

 

 1. Doporučujeme dát text bodů navrhovaného 

zákona do souladu s částí sedmou Legislativních 

pravidel vlády. Níže uvedené legislativně 

technické připomínky budou zaměřeny již pouze 

na konkrétní navrhované změny v textu zákona o 

ochranných známkách. 

 

Akceptováno. 

 2. Upozorňujeme na chybné číslování bodů 

novely, neboť zcela chybí bod 50. 

 

Akceptováno. 

 3. Dle čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 

má být nově vložená poznámka pod čarou 

označena číslem, které bezprostředně navazuje na 

číslo, které je u dosavadních poznámek pod čarou 

Akceptováno. 
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nejvyšší. Doporučujeme proto v celém návrhu 

číslování nově vložených poznámek pod čarou 

v tomto smyslu upravit. 

 

           K čl. I bodu 1 – k § 1: 

Připomínáme, že v souladu s čl. 30 odst. 5 

Legislativních pravidel vlády musí být nadpis 

ustanovení psán zvýrazněným (tučným) písmem. 

Tuto skutečnost pak doporučujeme zohlednit 

v celém návrhu. 

 

 

Akceptováno. 

 

 K čl. I bodu 3 a 128 – k poznámce pod čarou č. 

1a: 
Upozorňujeme na duplicitu ustanovení, kdy je 

vložení nové poznámky pod čarou č. 1a ustanoveno 

jak v novelizačním bodě 3, tak v novelizačním 

bodě 128 navrhovaného zákona. Poznámka č. 14 je 

navíc rušena až novelizačním bodem 128. 

S ohledem na shodné znění poznámek pod čarou č. 

1a a 14 dále nespatřujeme k této legislativní úpravě 

důvod, považujeme za dostačující v § 2 písm. b) 

zákona odkázat na již zavedenou poznámku pod 

čarou č. 14. Z výše uvedených důvodů navrhujeme 

ustanovení o vložení poznámky pod čarou č. 1a 

vypustit a návrh zákona v tomto směru upravit. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 K čl. I bodu 4 – k § 2 písm. c):  

1. Dle čl. 44 odst. 1 a 2 Legislativních pravidel 

vlády nesmí legislativní zkratka obsahovat zkratky 

slov a má být uvedena v jednotném čísle. 

Doporučujeme proto navrhované ustanovení i již 

zavedené legislativní zkratky v § 2 v tomto směru 

 

Akceptováno. 
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upravit.  

2. Dále upozorňujeme, že navrhovaná úprava 

legislativní zkratky v § 2 písm. c) není zohledněna 

v navazujících novelizačních ustanoveních, 

přestože je tato změna v platném znění zákona o 

ochranných známkách s vyznačením změn 

uvedena. Požadujeme proto zavést užívání 

legislativní zkratky v celém novelizovaném 

předpise. 

 

 

 

 K čl. I bodu 10 – k § 4 písm. h): 

Navrhujeme čárku za slovem „právům“ vypustit 

pro nadbytečnost. 

 

Akceptováno.  

 K čl. I bodu 17 – k § 7 odst. 1:  

Navrhujeme opravit označení pododstavců, které 

jsou ustanovením rušeny a slova „písmena b) až 

e)“ nahradit slovy „písmena d) až e)“. 

 

 

Akceptováno jinak. 

 

 K čl. I bodu 21 – k § 7 odst. 1 písm. f): 
Doporučujeme před slova „práva k vlastní podobě“ 

vložit čárku. 

 

 

 

Akceptováno.  

 K čl. I bodu 26 – k poznámce pod čarou č. 5: 

S ohledem na čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády navrhujeme na konec odkazu vložit slova „, 

ve znění pozdějších předpisů“. Další poznámky pod 

čarou doporučujeme upravit obdobně. 

 

 

Neakceptováno. 

Nyní poznámka pod čarou č. 7, jde o slovní citaci zákoníku 

(čl. 64 odst. 2 LPV). 

 

 K čl. I bodu 33 – k § 10a odst. 2: 
Doporučujeme upravit slovosled a slova „Pokud ke 

dni podání žaloby je“ nahradit slovy „Pokud je ke 

dni podání žaloby“. 

 

Akceptováno.  
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 K čl. I bodu 33 – k § 10b: 
V nadpise ustanovení navrhujeme text „známkyv“ 

nahradit slovy „známky v“. 

 

 

Akceptováno.  

 K čl. I bodu 39 – k § 13 odst. 1: 
Dle čl. 47 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

nemá poznámka pod čarou normativní povahu, 

nebylo by tedy stanoveno, o jakou mezinárodní 

smlouvu se jedná. Doporučujeme proto v souladu s 

§ 2 písm. b) slova „mezinárodní smlouvy“ nahradit 

slovy „Protokolu k Madridské dohodě“.  

 

 

Akceptováno. 

Uvedena Madridská dohoda i Protokol k Madridské dohodě 

(bod 35.). 

 

 K čl. I bodu 44 – k § 15 odst. 3:  

Upozorňujeme, že v platném znění zákona 

s vyznačením navrhovaných změn je vyznačeno 

vypuštění slov „či přechodu“, tato změna však není 

uvedena v textu navrhovaného zákona. 

Doporučujeme proto tento nesoulad odstranit. 

 

 

Akceptováno (bod 41.). 

 

 K čl. I bodu 64 – k § 19 odst. 4:  

 Původní znění odstavce 4 je článkem 62 

navrhovaného zákona zrušeno a nahrazeno novým 

zněním. S ohledem na čl. 54 odst. 7 Legislativních 

pravidel vlády by tak došlo ke zrušení tohoto 

nového znění, což zřejmě není úmyslem 

předkladatele. Článek 64 proto navrhujeme 

vypustit pro nadbytečnost. 

 

 

Akceptováno (bod 55.). 

 

 K čl. I bodu 79 – k § 26 odst. 1:  

Doporučujeme odstranit gramatickou nepřesnost a 

slovo „nebyly-li“ nahradit slovem 

„nebyly“, neboť ve spojení se slovem „pokud“ se 

přechodník neužívá. 

 

 

Akceptováno. 
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 K čl. I bodu 80 – k § 26a odst. 1:  

Za účelem odstranění možných nejasností 

doporučujeme za slovo „podání“ vložit slovo 

„přihlášky“. 

 

 

Akceptováno.  

 K čl. I bodu 96 – k § 32a:  

V návrhu zákona je text „Řízení o návrhu na 

prohlášení ochranné známky za neplatnou“ uveden 

jako nadpis § 32a, v platném znění s vyznačením 

navrhovaných změn je však uveden jako společný 

nadpis pro § 32a a 32b. Doporučujeme tento 

nesoulad odstranit.  

 

 

Akceptováno (bod 87.). 

 K čl. I bodu 114 – k § 40 odst. 3:  

Upozorňujeme, že v platném znění zákona 

s vyznačením navrhovaných změn je vyznačeno 

vypuštění slova „ustanovení“, tato změna však není 

uvedena v textu navrhovaného zákona. 

Doporučujeme proto tento nesoulad odstranit. 

 

 

Akceptováno (bod 103.). 

 

 K čl. I bodu 131 – k § 49:  

Upozorňujeme, že v textu navrhovaného zákona je 

stanoveno zrušení skupinového nadpisu, v platném 

znění zákona s vyznačením navrhovaných změn je 

však vyznačena pouze jeho změna v návaznosti na 

zavedení legislativní zkratky. Doporučujeme proto 

tento nesoulad odstranit. 

 

 

Akceptováno (bod 125.). 

 

 K čl. I bodu 143 – k § 53b:  

Požadujeme vypustit bod 143 a zrušení vyhlášky č. 

97/2004 Sb. upravit ve zrušovacím ustanovení 

v rámci navrhovaného zákona způsobem 

stanoveným v čl. 28 odst. 7 a čl. 52 Legislativních 

pravidel vlády. 

 

Akceptováno jinak. 

Na základě připomínky Ministerstva vnitra vyhláška 

nahrazena přílohou k zákonu. 
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 K čl. III bodu 2 – k § 1:  

S ohledem na čl. 40 odst. 3 a čl. 47 odst. 4 

Legislativních pravidel vlády navrhujeme 

v poznámkách pod čarou č. 1 a 2 uvést každý 

odkaz na samostatném řádku.  

 

 

Akceptováno. 

 

 K čl. IV – Účinnost:  

S ohledem na čl. 53 odst. 1 písm. a) Legislativních 

pravidel vlády navrhujeme text „dne 1. 1. 2019“ 

nahradit textem „dnem 1. ledna 2019, “ a text „1. 

6. 2018“ nahradit textem „dnem 1. června 2018“. 

 

 

Akceptováno. 

 

 K obecné části důvodové zprávy: 

Doporučujeme obecnou část důvodové zprávy 

doplnit tak, aby splňovala požadavky čl. 9 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády. 

 

 

Akceptováno. 

 K zvláštní části důvodové zprávy: 

1. Doporučujeme upravit číslování ve zvláštní 

části důvodové zprávy, neboť nadpisy 

neodpovídají textu návrhu zákona. Nesoulad 

počíná u nadpisu „K bodům 8 až 10(§ 4)“, který 

však obsahuje odůvodnění k bodům 8 a 9, čímž 

došlo k posunutí číselné řady, které je odstraněno 

až u nadpisu „K bodům 52 (§ 18 odst. 3)“, kde dále 

navrhujeme slovo „bodům“ nahradit slovem 

„bodu“. 

2. V odůvodnění k části první, konkrétně pak k 

bodům 58 až 66, navrhujeme odstranit chybný 

odkaz na ustanovení správního řádu a text „§ 17 

 

Akceptováno. 
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odst. 6“ nahradit textem „§ 37 odst. 5“. 

 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti a 

legislativu 

 

Doporučující připomínka 

K navrhovanému ustanovení § 8 odst. 2: 

 

Návrh doplňuje ustanovení o uvozovací větu: 

"Aniž jsou dotčena práva...". Tuto uvozovací větu 

považujeme za nadbytečnou s ohledem na stávající 

znění ustanovení § 10 odst. 2. Dochází tak ke 

zbytečnému paušálnímu odkazu, který jasné 

pravidlo rozmělňuje, zřejmě v důsledku 

doslovného překladu evropského předpisu. 

 

Akceptováno (bod 21.). 

 

 Doporučující připomínka 

K navrhovanému ustanovení § 19a odst. 2: 

 

Navrhujeme vypustit vsuvku „zejména 

hospodářské subjekty". Pojem „hospodářské 

subjekty“ je používán pouze v zákoně č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

Terminologie návrhu tak přichází s novým 

pojmem, který je v českém právním řádu užit 

sporadicky. Případně navrhujeme znění: "Výrobky 

a služby, pro které je ochrana požadována, musí 

přihlašovatel dostatečně jasně a přesně vymezit, 

aby bylo na základě tohoto vymezení možné určit 

rozsah požadované ochrany."   

 

 

 

 

Akceptováno jinak 

Jiná úprava, která odpovídá směrnici (čl. 39 odst. 2).  

 

 Doporučující připomínka 

K dosavadnímu § 18 odst. 3, po změně v návrhu 

přečíslovaný na odst. 4: 

Navrhujeme předkladateli ke zvážení rozvedení 

důvodové zprávy k návrhu v tom smyslu, že přístup 

Evropského soudního dvora k účinkům licenční 

 

Neakceptováno. 

Neodpovídá občanskému zákoníku. Podle § 2358 odst. 2 

občanského zákoníku licence k předmětu průmyslového 

vlastnictví zapsanému do veřejného seznamu je účinná vůči 

třetím osobám zápisem do tohoto seznamu. Ustanovení bude 
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smlouvy vůči třetím osobám je benevolentnější (viz 

rozsudek ve věci C-163/2015 (Youssef Hassan v. 

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH) a je založen 

na principu užitečného účinku. Případně zvážit, zda 

by předkladatel nepovažoval za vhodné doplnit 

ustanovení takto: 

Licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám 

zápisem do rejstříku. To neplatí ve vztahu k 

osobám, které o uzavření licenční smlouvy věděly, 

anebo podle okolností měly vědět důvodem 

navrhovaného doplnění by bylo zvýšení ochrany 

držitele licence po dobu mezi uzavřením smlouvy a 

jejím zapsáním do rejstříku ochranných známek, 

případně posílení pozice vykonavatele práv 

k ochranné známce proti případným porušitelům. 

Byla by tak v praxi odstraněna nutnost dovozovat 

užitečný účinek ustanovení odkazem  

na judikaturu. Na okraj uvádíme, že obdobné 

ustanovení obsahuje i slovenský zákon č. 435/2001 

Z. z., o patentech, konkrétně se jedná o ust. § 24 

odst. 2, které má obdobné účinky.  

 

vykládáno ve smyslu judikatury.  

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

Zásadní připomínka 

K části první (změna zákona o ochranných 

známkách): 

1) K § 7 odst. 1 - nově označené písm. d): 

Návrh novely zákona umožňuje podat námitky 

pouze vlastníkovi ochranné známky zapsané v jiné 

unijní zemi Pařížské úmluvy nebo v členském státě 

WIPO v případě, že přihlášku podal tzv. „nehodný 

agent“. Směrnice EP a Rady (EU) 2015/2436 ze 

dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní 

předpisy členských států o ochranných známkách 

(dále jen „směrnice“) ve svém čl. 5 odst. 3 písm. b) 

 

 

 

Akceptováno. 

Podle § 7 odst. 1 písm. d) (bod 20.) se přihlašované označení 

nezapíše na základě námitek proti zápisu ochranné známky do 

rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“) 

„d) podaných vlastníkem ochranné známky, pokud přihlášku 

ochranné známky (dále jen „přihláška“) podal jednatel nebo 

zástupce na své vlastní jméno a bez souhlasu tohoto vlastníka, 

ledaže by jednatel či zástupce své jednání řádně odůvodnil,“. 
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je však v tomto ohledu širší a umožňuje podat 

námitky vlastníkovi ochranné známky (tj. 

jakémukoliv vlastníkovi bez omezení). Předmětné 

ustanovení zákona tedy dle názoru MZV 

představuje nepřípustné zúžení a v případě jeho 

přijetí by se ČR mohla vystavit riziku zahájení 

řízení o porušení povinnosti. MZV proto navrhuje 

uvést předmětné ustanovení do souladu s čl. 5 odst. 

3 písm. b) směrnice. 

 

 Zásadní připomínka 

2) K § 7 odst. 1 - nově označené písm. e): 

Návrh novely zákona umožňuje podat námitky 

uživatelem nezapsaného označení nebo jiného 

označení užívaného v obchodním styku, pokud toto 

označení „nemá místní dosah“, atd. Směrnice však 

ve svém čl. 5 odst. 4 písm. a) o místním dosahu 

nezapsaného označení vůbec nehovoří, proto lze 

navrhovanou úpravu považovat za zužující 

transpozici. I když se v tomto případě jedná o 

fakultativní ustanovení směrnice, je potřebné 

posoudit, zda by takto formulovaný návrh novely 

zákona nebyl v rozporu s účelem a cílem směrnice. 

MZV proto v této souvislosti navrhuje upravit 

předmětné ustanovení tak, aby zahrnovalo celou 

výjimku upravenou v dotčeném ustanovení 

směrnice, tedy aby se relativní důvod pro zamítnutí 

zapsání/prohlášení za neplatné vztahoval na 

veškerá nezapsaná označení a označení užívaná 

v obchodním styku a nikoliv jen na ta, která nemají 

místní dosah. 

 

 

Akceptováno  

V § 7 odst. 1 písm. e) (bod 20.) se uvádí: 

„e) uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení 

užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání 

přihlášky nabyl práva k nezapsanému nebo jinému označení 

užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či 

podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo 

jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či 

služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje 

pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za 

pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost 

asociace,“.  

 

 Zásadní připomínka 

K § 7 odst. 1 - nově označené písm. i):   

 

Akceptováno. 
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Podle čl. 5 bodu 4 písm. c) směrnice mohou 

členské státy stanovit jako důvod pro zamítnutí 

zapsání ochranné známky anebo prohlášení její 

neplatnosti případ, kdy „ochranná známka může 

vést k záměně se starší ochrannou známkou 

chráněnou v zahraničí, jestliže přihlašovatel při 

podání přihlášky nejednal v dobré víře“. 

Podle § 7 odst. 1 - nově označeného písm. i) 

návrhu zákona, jehož obsah zůstal oproti původní 

úpravě nezměněn, se přihlašované označení 

nezapíše do rejstříku na základě námitek podaných 

„tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, 

která nebyla podána v dobré víře“. 

MZV se domnívá se, že úprava v čl. 5 odst. 4 písm. 

c) přepracované směrnice představuje užší 

vymezení osob, které mohou podat námitky proti 

přihlášce ochranné známky, jejíž přihlašovatel 

nejednal v dobré víře, než vyplývá ze znění návrhu 

zákona. Směrnice totiž omezuje okruh osob na 

majitele starších ochranných známek zapsaných v 

zahraničí, naproti tomu návrh zákona umožňuje 

podat námitky všem osobám dotčeným přihláškou 

nepodanou v dobré víře. Dle názoru MZV úprava v 

§ 7 odst. 1 - nově označeném písm. i) návrhu 

zákona svým rozsahem překračuje rámec úpravy ve 

směrnici. 

S ohledem na riziko zahájení řízení o porušení 

práva EU ze strany Evropské komise v případě 

nesprávné transpozice unijního předpisu navrhuje 

MZV upravit znění § 7 odst. 1- nově označeného 

písm. i) návrhu zákona tak, aby svým rozsahem 

odpovídalo úpravě ve směrnici. 

 

Ustanovení vypuštěno. 

Čl. 5 odst. 4 písm. c) směrnice je fakultativní, nebude 

transponován.  

 

Ministerstvo Doporučující připomínka  
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životního prostředí Doporučujeme body 23., 69., 73., 95., 100., 109., 

111., 115., 133. a 142. dát do souladu s čl. 58 LPV. 

 

Akceptováno. 

 

 Doporučující připomínka 

V bodě 24. doporučujeme zrušit škrtnutí čárky. 

 

 

Akceptováno.  

 Doporučující připomínka 

V bodě 33. doporučujeme v úvodní větě § 10b 

slovo „známky v“ nahradit slovy „známky v“. 

 

 

Akceptováno.  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Zásadní připomínka: 

Dopad na podnikatelské prostředí – doplnění 

informace. 

 

V Důvodové zprávě není uveden předpokládaný dopad 

navrhované právní úpravy na podnikatelské prostředí 

České republiky, což podle Legislativních pravidel vlády 

čl. 9, odst. 2, písm. g) obsahovat má. Požadujeme 

Důvodovou zprávu v tomto smyslu doplnit. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Uvedení dopadu v důvodové zprávě.  

 

V souladu s ustanovením směrnice došlo k opuštění úpravy 

zamítnutí přihlášky ochranné známky z důvodu starší shodné 

ochranné známky, resp. shodného prvku, chráněného pro 

shodné výrobky a služby v řízení zahájeném z moci úřední a 

zařazení tohoto důvodu mezi relativní důvody zamítnutí 

ochrany, které se uplatňují na základě návrhu držitelů starších 

práv. S ohledem na skutečnost, že v České republice byly 

ročně zamítány z moci úřední čtyři přihlášky ochranných 

známek z důvodu shody označení i shody chráněných 

výrobků či služeb, lze předpokládat, že navrhovaná právní 

úprava bude představovat minimální ekonomický dopad na 

podnikatelské prostředí v České republice.  

Zavedení požadavku na doložení užívání starší ochranné 

známky v řízení o námitkách, či v  řízení na zrušení nebo 

prohlášení ochranné známky za neplatnou, jakož i v řízení o 

porušení práv k ochranné známce, může mít mírný 

ekonomický dopad na vlastníky napadených starších 
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ochranných známek. 

Návrh, vzhledem k zrušení obligatorního požadavku 

grafického vyjádření ochranné známky, zpřístupňuje možnost 

přihlašovat netradiční ochranné známky (zvukové, 

hologramové, pohybové apod.), čímž pozitivně působí na 

podnikatelské prostředí. Posílením postavení vlastníka 

ochranné známky při prosazování práv k ochranným 

známkám, např. zakotvením možnosti bránit se všem 

oprávněným osobám proti dovozu neoprávněně označených 

výrobků do celního území České republiky, aniž by toto právo 

oprávněné osoby bylo podmíněno propuštěním předmětných 

výrobků do volného oběhu, by se měla výrazně zvýšit právní 

jistota oprávněných subjektů známkoprávních vztahů. 

Z tohoto hlediska je významné zejména zavedení ustanovení o 

nedostatku rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší 

ochranné známky, který brání prohlášení neplatnosti zapsané 

ochranné známky, posílení ochrany ochranné známky 

s dobrým jménem, popřípadě zakotvení oprávnění zakázat 

přípravné kroky ve vztahu k používání obalů nebo jiných 

prostředků, jakož i doplnění odpovídajícího souboru pravidel 

upravujících ochranné známky jako předmět vlastnictví, které 

platí i pro přihlášky ochranné známky jako předmět 

vlastnictví. 

Pokud jde o dopady na hospodářské subjekty, zejména malé a 

střední podnikatele, navrhovaná právní úprava je pro ně 

přínosná, neboť povede k větší právní jistotě podnikatelského 

prostředí v oblasti ochranných známek. Uvedená modernizace 

a zefektivnění systému ochranných známek by měla 

výrazným způsobem přispět k podpoře investic v České 

republice. 

 Připomínky legislativně technické a formální  

 K návrhu zákona 

1. Obecně: Návrh zákona vykazuje celou řadu 

 

Akceptováno. 
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nedostatků legislativně technického charakteru, 

které je nutno odstranit. Doporučujeme proto 

provést korekci celého textu návrhu zákona tak, 

aby byly respektovány požadavky stanovené 

Legislativními pravidly vlády. Jedná se zejména o: 

a) číslování poznámek pod čarou (nové poznámky 

pod čarou by měly být označovány arabskými 

čísly, které bezprostředně navazují na číslo 

u dosavadních poznámek nejvyšší, a neměly by se 

dle našeho názoru označovat čísly a malými 

písmeny, jako tomu je např. v novelizačních 

bodech 3, 54, 115 nebo 124), 

b) názvy právních předpisů uváděné v poznámkách 

pod čarou (citace právního předpisu musí 

odpovídat čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády), 

c) užívání slov „vkládá se“ a „doplňuje se“ 

(např. v novelizačním bodě 121 by místo slov „V § 

44 odst. 3 se na závěr vkládá věta:“ měla být 

uvedena slova „V § 44 se na konci odstavce 3 

doplňuje věta“), 

d) psaní textu novely podle čl. 57 odst. 2 písm. c) 

nebo d) Legislativních pravidel vlády /např. 

v novelizačním bodě 10 je nutno ve slovech „V § 4 

písm. h) zní:“ uvést nezkrácené slovo „písmeno“/, 

e) číslování jednotlivých novelizačních bodů návrhu 

zákona (např. chybějící označení novelizačního 

bodu za bodem 9 na straně 2), 

f) používání tučného písma v nadpisech 

(např. v novelizačním bodě 130), 

g) nadbytečné užívání slov „dosavadní“ 

(např. v novelizačních bodech 26 a 36), „nové“ 

(např. první slovo „nové“ v novelizačním bodě 16) 

a „nynější“ (např. v novelizačním bodě 35), 
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h) uvedení shodné změny slova v několika 

ustanoveních zákona pokud možno do jednoho 

novelizačního bodu, nejsou-li v daném ustanovení 

prováděny i jiné změny (např. v případě nahrazení 

slova „zvláštního“ slovem „jiného“ u slov 

„právního předpisu“ v novelizačních bodech 11, 

117 a 134, přičemž je nutné předmětnou změnu 

provést důsledně v celém textu zákona, tj. i v § 29 

odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb.), 

i) důsledné vyznačování transpozičního ustanovení 

podtržením transpozičního textu a uvedením 

Celexového čísla ve smyslu Přílohy č. 5 čl. II 

Legislativních pravidel vlády (např. v novelizačním 

bodě 4). 

 

 2. Doporučujeme zvážit, zda je nezbytné slova „řádně 

odůvodnil“ nahrazovat slovem „ospravedlnil“ 

(jako např. v novelizačních bodech 18 a 27). 

 

Akceptováno.  

 3. K novelizačnímu bodu 25 - slova „aniž by“ 

uvedená ve větě doplňované do § 8 odst. 3 zákona 

č. 441/2003 Sb. doporučujeme nahradit 

vhodnějším výrazem, případně větu přeformulovat, 

aby nebylo pochybností o obsahu textu zákona. 

 

Akceptováno. 

Věta vypuštěna. 

 4. V § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. 

doporučujeme za slovo „jméno“ doplnit slova 

„popřípadě jména“. 

 

Neakceptováno. 

Ponechána dosavadní úprava jména, která není v rozporu se 

směrnicí.  

 5. K novelizačnímu bodu 32 - slovo „dovětku“ je 

nutno nahradit slovy „závěrečné části ustanovení“. 

Upozorňujeme, že nově zaváděné pojmy 

„obchodní zvyklosti nebo zvyklosti v daném 

odvětví“, které byly převzaty z českého překladu 

Akceptováno. 

Upraveno na lépe odpovídající a v právních předpisech 

zavedenou terminologii „obchodní zvyklosti a zásady 

poctivého obchodního styku“. 
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transponované směrnice, nejsou zcela v souladu 

s pojmy, které užívá anglická a německá verze této 

směrnice. 

 

 6. Dáváme ke zvážení, zda pojem „podnik“ užívaný 

zákonem č. 441/2003 Sb. (uvedený např. v § 15 

zmíněného zákona) nenahradit pojmem „obchodní 

závod“, neboť obchodní zákoník, který pojem 

„podnik“ definoval, byl zrušen občanským 

zákoníkem a tento pojem nebyl nově zaveden. 

 

Akceptováno (bod 39.) 

 

 7. K novelizačnímu bodu 79 - doporučujeme vyjasnit, 

zda by do nového znění § 26 zákona 

č. 441/2003 Sb. neměl být doplněn i nadpis 

„Řízení o námitkách“. 

 

Akceptováno (bod 69.) 

 

 8. K novelizačnímu bodu 89 - slov „předcházející“ je 

nutno nahradit slovem „předcházejících“. 

 

Akceptováno. 
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 9. K novelizačnímu bodu 115 - ustanovení § 41 odst. 

1 zákona č. 441/2003 Sb. doporučujeme 

přeformulovat tak, aby bylo zřejmé, jaké údaje má 

uvádět fyzická osoba a jaké právnická osoba (např. 

tyto údaje uvést ve dvou samostatných větách pro 

každou osobu zvlášť). Za slovem „jméno“ 

doporučujeme uvést slova „popřípadě jména“, 

slova „jiného pobytu“ doporučujeme 

vyspecifikovat a místo slova „příslušnost“ uvést 

„občanství“. Slovo „sídlo“ doporučujeme nahradit 

slovy „adresu svého sídla“. Dáváme ke zvážení, 

zda by právnická osoba neměla uvádět i své 

identifikační číslo osoby, pokud jí bylo přiděleno. 

 

Akceptováno.  

V § 41 odst. 2 se uvádí: 

(2) Fyzická osoba je v řízení podle tohoto zákona 

identifikována příjmením, jménem, popřípadě jmény, adresou 

místa trvalého pobytu anebo bydliště v cizině a státní 

příslušností, popřípadě i adresou pro doručování; právnická 

osoba je identifikována svým názvem nebo obchodní firmou a 

adresou svého sídla, popřípadě adresou pro doručování, (dále 

jen „údaje o totožnosti“). Tyto osoby mohou být 

identifikovány i na základě jiných jimi poskytnutých údajů, 

které Úřadu umožní využívat informace o těchto osobách 

z informačních systémů veřejné správy vedených podle jiných 

právních předpisů19). 

Požadavek státní příslušnosti a nikoli občanství vyplývá 

z mezinárodní Smlouvy o známkovém právu (TLT); IČO 

nelze požadovat kvůli zákazu požadovat další náležitosti 

vyplývajícímu z této smlouvy. 

 

 10. K novelizačnímu bodu 119 - upozorňujeme, že 

z navrhovaného znění § 44 odst. 1 zákona 

č. 441/2003 Sb. lze dospět k názoru, že Úřad je 

oprávněn sám stanovit rozsah údajů o totožnosti 

přihlašovatele a vlastníka ochranné známky, které 

budou vedeny v rejstříku, tj. další údaje nad rámec 

tohoto zákona i prováděcího právního předpisu. 

 

Vysvětleno. 

Jedná se o dosavadní neměněnou úpravu, na kterou navazuje 

ustanovení § 44 odst. 6 písm. u) (dříve obsažené ve vyhlášce); 

týká se např. úředních sdělení, zrušení rozhodnutí Úřadu 

soudem apod. Uvedená formulace pouze zohledňuje v rámci 

existujících vazeb národních a mezinárodních norem 

specifické podmínky v oblasti ochranných známek. Její 

zneužití pro jiné účely (např. z hlediska porušení ochrany 

osobních údajů) je vyloučeno.  

 

 11. K novelizačnímu bodu 121 - podle nové právní 

úpravy "Úřad opraví zjištěné chyby v rejstříku.", 

Akceptováno. 

Odůvodněno obsaženo v důvodové zprávě. 

                                            
19) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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doporučujeme upřesnit (minim. v důvodové 

zprávě), o jaké chyby by se zde mělo jednat a zda 

o odstranění chyb budou informovány dotčené 

osoby. 

 

 12. K novelizačnímu bodu 140 - doporučujeme 

vyjasnit, z jakého důvodu se dosavadní hlava XIII 

označuje jako hlava XIV. 

 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo vypuštěno. 

 13. K novelizačnímu bodu 142 - upozorňujeme, že 

ustanovení upravující rozsah právní úpravy a její 

předmět by mělo být v souladu s čl. 48 

Legislativních pravidel vlády (dále i LPV) uvedeno 

v úvodu zákona a mělo by odpovídat struktuře 

uvedené v odst. 3 uvedeného článku LPV. 

 

Akceptováno. 

Upraveno v nově zavedeném § 1. 

 14. K novelizačnímu bodu 143 - podle čl. 28 odst. 7 

Legislativních pravidel vlády se zrušovací 

ustanovení uvádí jako předposlední část právního 

předpisu, doporučujeme proto uvést ustanovení 

rušící vyhlášku č. 97/2004 Sb. jako část třetí před 

část upravující účinnost návrhu zákona, kterou je 

třeba označit jako část čtvrtou. 

 

Akceptováno (část čtvrtá, čl. V). 

 

 15. K části druhé, k novelizačnímu bodu 3 - 

doporučujeme zvážit, zda právní úprava § 5a 

zákona č. 221/2006 Sb. zcela pokrývá text 

transponovaných článků směrnice a zda by 

případně nemělo dojít i k úpravě, resp. doplnění 

textu ustanovení § 4 uvedeného zákona. 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Viz vysvětlení u připomínek Úřadu vlády OKOM. 

 16. K části třetí - slovo „dne“ je nutno nahradit slovem 

„dnem“ a za datum „1. 1. 2019“ doplnit čárku. 

 

Akceptováno. 
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 K Důvodové zprávě 

 

 

 17. Obecnou část důvodové zprávy doporučujeme 

upravit ve smyslu čl. 9 Legislativních pravidel 

vlády (např. je nutno doplnit chybějící zhodnocení 

dopadů na bezpečnost nebo obranu státu). 

 

Akceptováno. 

 

 18. Upozorňujeme na nutnost sladit číslování 

jednotlivých bodů důvodové zprávy s číslováním 

novelizačních bodů v návrhu zákona. 

 

Akceptováno. 

 

 19. Doporučujeme provést kontrolu odůvodnění 

jednotlivých novelizačních ustanovení zákona, 

neboť některé navrhované změny jsou odůvodněny 

jako legislativně technické úpravy bez bližšího 

objasnění, avšak z textu návrhu zákona lze přitom 

nabýt dojmu, že se jedná o věcné změny (např. 

odůvodnění k bodům 87 až 90). Dále 

doporučujeme doplnit chybějící odůvodnění 

k některým ustanovením (např. odůvodnění změny 

§ 18 odst. 6 zákona č. 441/2003 Sb.). 

 

Akceptováno. 

 

 20. Doporučujeme sjednotit text odůvodnění návrhu 

zákona, zejména pak uvádění odkazu na konkrétní 

ustanovení transponované směrnice, které není 

uváděno jednotně u všech ustanovení novely, jež 

jsou transpoziční povahy. 

 

Akceptováno. 

 21. K novelizačnímu bodu 26, str. 14 - odůvodnění 

změny v § 8 odst. 3 písm. e) zákona 

č. 441/2003 Sb. je nutno přesunout do 

novelizačního bodu 27, neboť novelizační bod 26 

se týká pouze textu uvedeného v písm. c). 

 

Akceptováno. 
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 22. K novelizačnímu bodu 34, str. 15 - odkaz na čl. 99 

odst. 3 Nařízení (ES) 207/2009, které bylo zrušeno, 

je nutno nahradit odkazem na čl. 127 odst. 3 

závazného Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2017/1001. 

 

Akceptováno. 

Oprava provedena – ustanovení čl. 18 odst. 2 směrnice 

odkazuje na čl. 57 odst. 2 zrušeného nařízení č. 207/2009, 

který odpovídá ustanovení čl. 64 odst. 2 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o 

ochranné známce Evropské unie. 

 

 23. K novelizačnímu bodu 52, str. 18 - z důvodu 

zvýšení srozumitelnosti textu doporučujeme k 

pojmu „licenciát“ doplnit vysvětlení, o jakou 

osobu se jedná. 

 

Ustanovení je vypuštěno. 

 24. K novelizačním bodům 79 a 80, str. 21 – slovo 

„průkaz“ ve druhém odstavci navrhujeme nahradit 

slovem „důkaz“. 

 

Akceptováno. 

 25. K novelizačnímu bodu 86, str. 22 - větu začínající 

slovy „Navrhuje se zavést“ doporučujeme 

formulačně upravit s ohledem na její 

nejednoznačnost. 

 

Akceptováno. 

 26. K novelizačním bodům 98 až 102, str. 24 - slovo 

„sdružení“ uvedené ve třetím odstavci navrhujeme 

nahradit slovem „právnická osoba“ v návaznosti na 

navrhovanou úpravu textu zákona související 

s rekodifikací soukromého práva. 

 

Akceptováno. 

 27. K novelizačnímu bodu 115, str. 27 - větu 

obsahující slova „činí podání/účastníka řízení“ ve 

druhém odstavci navrhujeme formulačně upravit a 

odstranit tak pochybnost o jejím obsahu. 

 

Akceptováno. 

 28. K novelizačním bodům 130 až 141, str. 28 - 

z důvodu zvýšení srozumitelnosti textu 

Neakceptováno. 

Jednotné užívání zavedených a mezinárodně používaných 
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doporučujeme použité zkratky rozepsat. 

 

zkratek v celém textu. Jednotnost terminologie v souladu 

s Legislativními pravidly vlády.  

 

 29. Je nutno doplnit chybějící odůvodnění ustanovení 

návrhu zákona upravující jeho navrhovanou 

účinnost. 

 

Akceptováno. 

                                       K   K platnému znění 

 

 

 30. Upozorňujeme, že v platném znění jsou vyznačeny 

změny, které nejsou v návrhu zákona obsaženy 

nebo s ním nejsou jinak v souladu (např. vypuštění 

slov „či účastníků“ v § 36 nově označeném odst. 

1), doporučujeme proto text platného znění 

s textem návrhu zákona sjednotit. 

 

Akceptováno (bod 94.). 

 31. Navrhované změny obou novelizovaných zákonů 

je nutno vyznačit v souladu s čl. 10 odst. 7 písm. b) 

Legislativních pravidel vlády. Z platného znění je 

třeba vypustit konstatování, že se určité ustanovení 

zrušuje (uvedeno např. u rušeného § 6 nebo § 14). 

 

Akceptováno. 

 

 32. Text platného znění zákona č. 221/2006 Sb. 

doporučujeme doplnit o další ustanovení tohoto 

zákona tak, aby bylo možno navrženou novelu 

posoudit v souvislostech obsažených 

v novelizovaném zákoně (zejména doplnění 

ustanovení § 4 tohoto zákona). 

 

Akceptováno. 

Konfederace 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských 

svazů ČR 

Doporučující připomínka 

K uvedenému návrhu nemáme zásadní 

připomínky, avšak jsme nuceni vyslovit obavu ze 

zrušení § 6 a změny ze zákazu zápisu označení 

shodného se starší ochrannou známkou jiných 

 

Neakceptováno. 

K § 6 viz vyjádření k připomínkám MZE (k § 22 - body 61. a 

62.) a k doporučující připomínce MV (k důvodové zprávě).  
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vlastníků či přihlašovatelům pro shodné výrobky 

či služby a přeměnu na relativní právo vlastníka 

starší známky uplatnit své právo v námitkovém 

řízení. Domníváme se, že tento návrh bude klást 

na majitele starších známek enormní nároky na 

sledování a ochranu svých známek a bude je nutit 

si k tomu najímat odbornou firmu. 

 

 Připomínka legislativně technická 

Název části třetí má být (podle Legislativních 

pravidel vlády) napsán velkými písmeny 

„ÚČINNOST“. 

 

Akceptováno. 

Upravena část pátá. 

 

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

Zásadní připomínka 

Doplnit zhodnocení dopadů navrhovaného řešení 

ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

(DPIA) do obecné části důvodové zprávy. Tato 

připomínka je zásadní. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Podle článku 14 odst. 1 písm. g) Legislativních 

pravidel vlády (dále jen „LPV“) je DPIA neboli 

„zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů“, 

jak tuto část odůvodnění označují LPV, integrální 

součástí obecné části odůvodnění. Je proto 

nezbytné, aby důvodové zpráva DPIA 

obsahovala. Smyslem DPIA je popsat a 

vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování 

osobních údajů.  

K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně 

konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové 

 

Akceptováno.  

Důvodová zpráva upravena. 
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zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba 

uvést jeho základní parametry: specifický účel, 

kategorie zpracovávaných osobních údajů, 

veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze 

zpracování zakládaného navrhovanou regulací a 

lhůty pro uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již 

existující zpracování osobních údajů. V takovém 

případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu 

změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést 

klíčový měněný parametr (např. délka lhůty 

uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo 

rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). 

V Praze 8. února 2018 

Vypracovaly: JUDr. Olga Švédová, Mgr. Andrea Šprunglová Podpis: 
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