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§ 1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy 

Evropské unie16) a upravuje ochranné 

známky. 

32015L2436 Čl. 54 odst.1 věta 

čtvrtá 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 

obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 

takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 

Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve 

stávajících právních a správních předpisech na 

směrnici zrušenou touto směrnicí se považují za 

odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění 

prohlášení si stanoví členské státy. 

§ 1a písm.a) Označení, která mohou tvořit ochrannou 

známku 

Ochrannou známkou může být za podmínek 

stanovených tímto zákonem jakékoliv 

označení, zejména slova, včetně osobních 

jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar 

výrobku nebo jeho obal, nebo zvuky, pokud 

je toto označení způsobilé 

a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby 

od výrobků nebo služeb jiné osoby a 

32015L2436 Čl. 3 Označení, která mohou tvořit ochrannou známku 

Ochrannou známkou může být jakékoli označení, 

zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, 

písmena, číslice, barvy, tvar výrobku nebo obal 

výrobku, nebo zvuky, pokud je toto označení 

způsobilé: 

a) odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od 

výrobků či služeb jiných podniků a 
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§ 1a písm.b) b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných 

známek (dále jen „rejstřík“) způsobem, který 

příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje 

jasně a přesně určit předmět ochrany 

poskytnuté vlastníkovi ochranné známky. 

32015L2436 Čl. 3 b) být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který 

příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a 

přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi 

ochranné známky 

§ 4 písm.d) Důvody pro zamítnutí ochrany 

§ 4 

Do rejstříku se nezapíše označení, 

d) které je tvořeno výlučně označeními nebo 

údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce 

nebo v poctivých a zavedených obchodních 

zvyklostech, 

32015L2436 Čl.4 odst.1 písm.d) Absolutní důvody pro zamítnutí či neplatnost 

1. Do rejstříku se nezapíší, a jsou-li zapsány, je 

možné prohlásit je za neplatné: 

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně 

označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v 

běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených 

obchodních zvyklostech; 

§ 4 písm.e) e) které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou 

vlastností, které vyplývají z povahy samotného 

výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení 

technického výsledku anebo dávají výrobku 

podstatnou užitnou hodnotu, 

32015L2436 Čl.4 odst.1 písm.e) e) označení, která jsou tvořena výlučně: 

i) tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z 

povahy samotného výrobku, 

ii) tvarem nebo jinou vlastností výrobku, které jsou 

nezbytné pro dosažení technického výsledku, 

iii) tvarem nebo jinou vlastností výrobku, které 

dávají výrobku podstatnou hodnotu; 

§ 4 písm.h) h) které obsahuje nebo reprodukuje ve svých 

podstatných prvcích starší název odrůdy 

rostlin zapsaný v souladu s právním 

předpisem České republiky nebo předpisem 

Evropské unie anebo s mezinárodními 

smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká 

republika nebo Evropská unie, které poskytují 

ochranu odrůdovým právům a které se týkají 

odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů, 

32015L2436 Čl. 4 odst. 1 písm.l) ochranné známky, které obsahují nebo reprodukují 

ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy 

rostlin zapsaný v souladu s právními předpisy Unie 

či právními předpisy dotčeného členského státu 

nebo mezinárodními dohodami, jichž stranou je 

Unie nebo daný členský stát, které poskytují 

ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd 

stejných nebo úzce příbuzných druhů. 
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§ 4 písm.l) l) jehož užívání se příčí ustanovení právního 

předpisu České republiky nebo předpisu 

Evropské unie nebo je v rozporu se závazky 

vyplývajícími pro Českou republiku 

z mezinárodních smluv, jejichž smluvní 

stranou je Česká republika nebo Evropská 

unie, a to zejména pokud se týkají ochrany 

označení původu a zeměpisných označení, 

tradičních výrazů pro víno a zaručených 

tradičních specialit. 

32015L2436 Čl. 4 odst. 1 písm.i) Absolutní důvody pro zamítnutí či neplatnost 

 

1. Do rejstříku se nezapíší, a jsou-li zapsány, je 

možné prohlásit je za neplatné: 

i) ochranné známky, jež jsou ze zápisu vyloučeny 

podle právních předpisů Unie, či právních předpisů 

dotčeného členského státu nebo mezinárodních 

dohod, jichž je Unie nebo dotčený členský stát 

stranou, které poskytují ochranu označením původu 

a zeměpisným označením; 

  32015L2436 Čl. 4 odst. 1 písm.j) j) ochranné známky, jež jsou ze zápisu vyloučeny 

podle právních předpisů Unie nebo mezinárodních 

dohod, jichž je Unie stranou, které poskytují 

ochranu tradičním výrazům pro víno; 

 

  32015L2436 Čl. 4 odst. 1 

písm.k) 

k) ochranné známky, jež jsou ze zápisu vyloučeny 

podle právních předpisů Unie nebo mezinárodních 

dohod, jichž je Unie stranou, které poskytují 

ochranu zaručeným tradičním specialitám; 

 

  32015L2436 Čl. 4 odst. 3 

písm.a) 

3. Členský stát může stanovit, že se ochranná 

známka nezapíše, a je-li zapsána, může být 

prohlášena za neplatnou, pokud a v rozsahu, 

v němž: 

a) užívání ochranné známky může být zakázáno 

podle jiného právního předpisu dotčeného 

členského státu nebo Unie, než jsou předpisy 

o ochranných známkách; 
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§ 7 odst.1 

písm.a) 

(1) Přihlašované označení se nezapíše do 

rejstříku na základě námitek proti zápisu 

ochranné známky do rejstříku podaných u 

Úřadu (dále jen „námitky“) 

a) vlastníkem starší ochranné známky, která je 

shodná s přihlašovaným označením a je 

chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro 

které má být zapsáno přihlašované označení, 

32015L2436 Čl.5 odst.1 písm.a) Relativní důvody pro zamítnutí či neplatnost 

1. Ochranná známka se nezapíše, a je-li zapsána, je 

možné ji prohlásit za neplatnou, pokud: 

a) je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky 

nebo služby, pro které byla podána přihláška 

ochranné známky nebo byla ochranná známka 

zapsána, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro 

které je starší ochranná známka chráněna; 

§ 7 odst.1 

písm.b) 

b) vlastníkem starší ochranné známky, pokud   

z důvodu shodnosti či podobnosti se starší 

ochrannou známkou a shodnosti nebo 

podobnosti výrobků či služeb, na něž se 

přihlašované označení a ochranná známka 

vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na 

straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny 

se považuje i pravděpodobnost asociace se 

starší ochrannou známkou, 

32015L2436 Čl.5 odst.1 písm.b) 1. Ochranná známka se nezapíše, a je-li zapsána, je 

možné ji prohlásit za neplatnou, pokud: 

b) z důvodu totožnosti či podobnosti se starší 

ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti 

výrobků nebo služeb, na něž se ochranné známky 

vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně 

veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace se 

starší ochrannou známkou. 
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§ 7 odst.1 

písm.c) 

c) vlastníkem starší ochranné známky, která je 

shodná s přihlašovaným označením nebo mu 

je podobná, bez ohledu na to, zda má být 

přihlašované označení zapsáno pro shodné, 

podobné nebo nepodobné výrobky nebo 

služby, pro které je starší ochranná známka 

chráněna, a jde o starší ochrannou známku, 

která má v České republice a v případě 

ochranné známky Evropské unie na území 

Evropské unie dobré jméno, a užívání 

přihlašovaného označení bez řádného důvodu 

by neoprávněně těžilo z rozlišovací 

způsobilosti nebo dobrého jména starší 

ochranné známky nebo jim bylo na újmu, 

32015L2436 Čl.5 odst.3 písm.a) 3. Ochranná známka se dále nezapíše, a je-li 

zapsána, je možné prohlásit ji za neplatnou, pokud: 

a) je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí 

podobná bez ohledu na to, zda výrobky a služby, pro 

něž je přihlášena nebo zapsána, jsou totožné s těmi, 

pro které je starší ochranná známka zapsána, nebo 

jsou či nejsou jim podobné, jestliže starší ochranná 

známka má dobré jméno v členském státě, ve kterém 

je přihlašována nebo zapsána, nebo, v případě 

ochranné známky EU, má dobré jméno v Unii a 

užívání pozdější ochranné známky bez řádného 

důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací 

způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné 

známky nebo jim bylo na újmu; 

§ 7 odst.1 

písm.d) 

d) vlastníkem ochranné známky, pokud 

přihlášku ochranné známky (dále jen 

„přihláška“) podal zástupce vlastníka 

ochranné známky na své vlastní jméno a bez 

souhlasu tohoto vlastníka, ledaže by zástupce 

své jednání řádně odůvodnil, 

 

32015L2436 Čl.5 odst.3 písm.b) b) přihlášku podal jednatel nebo zástupce vlastníka 

ochranné známky svým vlastním jménem a bez 

souhlasu vlastníka, ledaže by tento jednatel nebo 

zástupce své jednání ospravedlnil; 
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§ 7 odst.1 

písm.e) 

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, 

32015L2436 Čl.5 odst.4 písm.a) 4. Členský stát může stanovit, že se ochranná 

známka nezapíše, a je-li zapsána, může být 

prohlášena za neplatnou, pokud a v rozsahu, v němž: 

a) přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné 

známky nebo dnem vzniku práva přednosti 

uplatněného ve vztahu k přihlášce pozdější ochranné 

známky byla nabyta práva k nezapsané ochranné 

známce nebo jinému označení užívanému v 

obchodním styku a tato nezapsaná ochranná známka 

nebo jiné označení dává svému vlastníkovi právo 

zakázat užívání pozdější ochranné známky; 

§ 7 odst.1 

písm.f) 

f) fyzickou osobou, jejíž právo na ochranu 

osobnosti, zejména právo na jméno, právo 

k vlastní podobě a na ochranu projevů osobní 

povahy mohou být dotčena přihlašovaným 

označením, popřípadě osobou oprávněnou 

uplatňovat tato práva, 

32015L2436 Čl.5 odst.4 písm.b) 

i) a ii) 

b) užívání ochranné známky může být zakázáno na 

základě jiného staršího práva, než jsou práva 

uvedená v odstavci 2 a v písmenu a) tohoto 

odstavce, zejména: 

i) práva na jméno, 

ii) práva k vlastní podobě, 

§ 7 odst.1 

písm.g) 

g) osobou, které náležejí práva k autorskému 

dílu, pokud autorské dílo může být užíváním 

přihlašovaného označení dotčeno, nebo 

32015L2436 Čl.5 odst.4 písm.b) 

iii) 

b) užívání ochranné známky může být zakázáno na 

základě jiného staršího práva, než jsou práva 

uvedená v odstavci 2 a v písmenu a) tohoto 

odstavce, zejména: 

iii) práva autorského, 

§ 7 odst.1 

písm.h) 

h) vlastníkem staršího práva z jiného 

průmyslového vlastnictví, pokud práva 

z průmyslového vlastnictví mohou být 

užíváním přihlašovaného označení dotčena. 

32015L2436 Čl.5 odst.4 písm.b) 

iv) 

b) užívání ochranné známky může být zakázáno na 

základě jiného staršího práva, než jsou práva 

uvedená v odstavci 2 a v písmenu a) tohoto 

odstavce, zejména: 

 

iv) práva průmyslového vlastnictví; 
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§ 7 odst.2 (2) Námitky může podat rovněž přihlašovatel 

ochranné známky uvedené v § 3 písm. c) 

a přihlašovatel či žadatel o zápis práva z 

jiného průmyslového vlastnictví podle 

odstavce 1 písm. h), bude-li toto právo 

zapsáno. 

32015L2436 

 

 

 

 

 

32015L2436 

Čl.5 odst.2 písm. c) 

 

 

 

 

 

Čl.5 odst.3 písm.c)  

2. „Staršími ochrannými známkami“ ve smyslu 

odstavce 1 se rozumí: 

c) přihlášky ochranných známek uvedených 

v písmenech a) a b) s výhradou jejich pozdějšího 

zápisu; 

 

Ochranná známka se dále nezapíše, a je-li zapsána, 

je možné prohlásit ji za neplatnou, pokud: 

c) a v rozsahu, v němž v souladu s právními 

předpisy Unie nebo dotčeného členského státu 

poskytujícími ochranu označením původu 

a zeměpisným označením: 

i) byla v souladu s právními předpisy Unie nebo 

dotčeného členského státu podána žádost o zápis 

označení původu nebo zeměpisného označení přede 

dnem podání přihlášky ochranné známky nebo přede 

dnem vzniku práva přednosti uplatněného ve vztahu 

k přihlášce ochranné známky, s výhradou jejich 

pozdějšího zápisu, 

ii) dané označení původu nebo zeměpisné označení 

umožňuje osobě, která je podle příslušných právních 

předpisů oprávněna k výkonu práv z nich 

vyplývajících, aby zakázala užívání pozdější 

ochranné známky. 
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  32015L2436 Čl.43 odst.2 2. Ve správním řízení uvedeném v odstavci 1 tohoto 

článku musí být vlastníkovi starší ochranné známky 

uvedené v čl. 5 odst. 2 a čl. 5 odst. 3 písm. a), jakož i 

osobě oprávněné podle příslušného práva vykonávat 

práva plynoucí z chráněného označení původu či 

zeměpisného označení uvedených v čl. 5 odst. 3 

písm. c) umožněno podat alespoň námitky. Námitky 

lze podat na základě jednoho či více starších práv za 

předpokladu, že všechna patří témuž vlastníkovi, a 

na základě části nebo všech výrobků nebo služeb, 

pro které je starší právo chráněno nebo k ochraně 

přihlášeno, a tyto námitky se mohou týkat části nebo 

všech výrobků nebo služeb, pro které je podána 

přihláška napadené ochranné známky. 

§ 8 odst.2 

písm.c) 

c) označení shodné s ochrannou známkou 

nebo jí podobné bez ohledu na to, zda je 

užíváno pro shodné, podobné nebo nepodobné 

výrobky nebo služby, pro které je ochranná 

známka chráněna, a jde o ochrannou známku, 

která má dobré jméno v České republice, a 

jeho užívání bez řádného důvodu by 

neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti 

nebo dobrého jména ochranné známky nebo 

jim bylo na újmu. 

32015L2436 Čl.10 odst.2 

písm.c) 

toto označení totožné s ochrannou známkou nebo jí 

podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro 

výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro 

které je ochranná známka zapsána, nebo jsou či 

nejsou jim podobné, jestliže má tato ochranná 

známka v členském státě dobré jméno a užívání 

takového označení bez řádného důvodu by 

neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo 

dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na 

újmu. 

§ 8 odst.3 

písm.c) 

(3) Pro potřeby odstavce 2 se za užívání v 

obchodním styku považuje zejména 

c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto 

označením, 

32015L2436 Čl.10 odst.3 

písm.c) 

dovážet nebo vyvážet pod tímto označením výrobky; 
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§ 8 odst.3 

písm.e) 

e) užívání označení jako název právnické 

osoby nebo obchodní firmu nebo jako součást 

názvu právnické osoby nebo obchodní firmy, 

32015L2436 Čl.10 odst.3 

písm.d) 

užívat toto označení jako obchodní název nebo 

obchodní firmu nebo jako součást obchodního názvu 

nebo obchodní firmy; 

§ 8 odst.3 

písm.f) 

f) užívání označení ve srovnávací reklamě 

způsobem, který je v rozporu s jiným právním 

předpisem6). 

32015L2436 Čl.10 odst.3 písm.f) užívat toto označení ve srovnávací reklamě 

způsobem, který je v rozporu se směrnicí 

2006/114/ES. 

§ 8 odst.4 (4) Vlastník starší zapsané ochranné známky 

má právo bránit v přepravě výrobků z třetích 

zemí do České republiky v rámci obchodního 

styku, aniž by zde byly propuštěny do volného 

oběhu, pokud takové výrobky, včetně jejich 

obalů, jsou neoprávněně označeny ochrannou 

známkou, která je shodná s ochrannou 

známkou zapsanou pro tyto výrobky nebo 

kterou nelze v jejích podstatných rysech od 

této ochranné známky odlišit. To neplatí, 

pokud v rámci řízení o porušení práv ze 

zapsané ochranné známky, které bylo zahájeno 

v souladu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie7), poskytne deklarant nebo 

držitel zboží důkazy o tom, že vlastník této 

ochranné známky není oprávněn zakázat 

uvádění daných výrobků na trh v zemi 

konečného určení. 

32015L2436 Čl.10 odst.4 4. Aniž jsou dotčena práva vlastníků nabytá přede 

dnem podání přihlášky nebo dnem vzniku práva 

přednosti zapsané ochranné známky, je vlastník 

zapsané ochranné známky rovněž oprávněn bránit 

všem třetím osobám v přepravě výrobků v rámci 

obchodního styku do členského státu, ve kterém je 

ochranná známka zapsána, aniž by v něm byly 

propuštěny do volného oběhu, pokud takové 

výrobky, včetně jejich obalů, pocházejí ze třetích 

zemí a jsou bez povolení označeny ochrannou 

známkou, která je totožná s ochrannou známkou 

zapsanou pro tyto výrobky nebo kterou nelze v 

jejích podstatných rysech od této ochranné známky 

rozlišit. 

Nárok vlastníka ochranné známky podle prvního 

pododstavce zanikne, pokud v rámci řízení 

týkajícího se otázky, zda byla porušena práva ze 

zapsané ochranné známky, které bylo zahájeno v 

souladu s nařízením (EU) č. 608/2013, poskytne 

deklarant nebo držitel zboží důkazy o tom, že 

vlastník zapsané ochranné známky není oprávněn 

zakázat uvádění daných výrobků na trh v zemi 

konečného určení. 
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§ 8 odst.5 (5) Byla-li ochranná známka zapsána na jméno 

zástupce vlastníka ochranné známky bez 

souhlasu tohoto vlastníka, má vlastník právo 

zakázat užívání ochranné známky touto 

osobou ledaže by své jednání řádně 

odůvodnila. 

32015L2436 Čl. 13 odst.1 písm. 

a) 

1. Byla-li ochranná známka zapsána na jméno 

jednatele nebo zástupce toho, kdo je vlastníkem této 

známky, bez jeho souhlasu, má tento vlastník právo 

učinit jeden nebo oba z následujících kroků: 

a) bránit jednateli nebo zástupci v užívání ochranné 

známky; 

  32015L2436 Čl. 13 odst.2 2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud jednatel nebo 

zástupce své jednání řádně odůvodní. 

§ 8a Existuje-li riziko, že pro výrobky nebo služby 

by mohly být použity obaly, štítky, etikety, 

bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky 

či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli 

jiné prostředky, na nichž je umístěna ochranná 

známka, a toto používání by představovalo 

porušení práv vlastníka ochranné známky 

podle § 8 odst. 2 a 3, má vlastník této známky 

právo zakázat v obchodním styku  

a) umisťovat označení shodné s ochrannou 

známkou nebo označení jí podobné na obaly, 

štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo 

zařízení nebo prvky či zařízení dokládající 

pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž 

může být ochranná známka umístěna, 

32015L2436 Čl.11 písm.a) Právo zakázat přípravné kroky ve vztahu 

k používání obalů nebo jiných prostředků 

Existuje-li riziko, že pro výrobky nebo služby by 

mohly být použity obaly, štítky, etikety, 

bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či 

zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné 

prostředky, na nichž je umístěna ochranná známka, a 

toto používání by představovalo porušení práv 

vlastníka ochranné známky podle čl. 10 odst. 2 a 3, 

má vlastník této známky právo zakázat v obchodním 

styku: 

a) umisťovat označení totožné s ochrannou známkou 

nebo označení jí podobné na obaly, štítky, etikety, 

bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či 

zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné 

prostředky, na nichž může být ochranná známka 

umístěna; 
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 b) nabízet na trhu či uvádět na trh, nebo 

skladovat pro tyto účely, anebo dovážet či 

vyvážet obaly, štítky, etikety, bezpečnostní 

prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení 

dokládající pravost nebo jakékoli jiné 

prostředky, na nichž může být ochranná 

známka umístěna. 

32015L2436 Čl.11 písm.b) nabízet na trhu či uvádět na trh, nebo skladovat pro 

tyto účely, nebo dovážet či vyvážet obaly, štítky, 

etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo 

prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli 

jiné prostředky, na nichž může být ochranná známka 

umístěna. 

§ 9 Reprodukce ochranných známek ve slovnících 

Vzbuzuje-li reprodukce zapsané ochranné 

známky publikovaná ve slovníku, 

encyklopedii nebo obdobném díle v tištěné 

nebo elektronické podobě dojem, že se jedná o 

druhový název výrobků nebo služeb, má 

vlastník ochranné známky právo žádat po 

vydavateli nebo nakladateli, aby reprodukce 

ochranné známky byla bezodkladně, v případě 

tištěné formy nejpozději při následujícím 

uveřejnění nebo vydání díla, opatřena údajem, 

že se jedná o zapsanou ochrannou známku. 

32015L2436 Čl.12 Reprodukce ochranných známek ve slovnících 

Vzbuzuje-li reprodukce ochranné známky ve 

slovníku, encyklopedii nebo podobném naučném 

díle v tištěné či elektronické formě dojem, že se 

jedná o druhový název výrobků nebo služeb, pro 

které je ochranná známka zapsána, zajistí vydavatel 

na žádost vlastníka ochranné známky, aby 

reprodukce ochranné známky byla bezodkladně       

 a v případě tištěné formy nejpozději při 

následujícím vydání díla doprovázena údajem, že se 

jedná o zapsanou ochrannou známku. 

§ 10 odst.1 (1) Pokud je užívání v souladu s obchodními 

zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního 

styku, není vlastník ochranné známky 

oprávněn zakázat třetím osobám užívat v 

obchodním styku 

a) jejich jméno a příjmení nebo adresu, jedná-

li se o fyzickou osobu, 

32015L2436 Čl.14 odst.1 

písm.a) 

Omezení účinků ochranné známky  

Ochranná známka neopravňuje vlastníka, aby 

zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:  

a)  jméno či adresu třetí osoby, jedná-li se          

o fyzickou osobu; 
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 b) označení nebo údaje, které nemají 

rozlišovací způsobilost nebo které se týkají 

druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, 

zeměpisného původu, doby výroby výrobku 

nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich 

vlastností,                                                       

c) ochrannou známku za účelem označení 

výrobků nebo služeb jako výrobků nebo 

služeb pocházejících od vlastníka této 

ochranné známky nebo odkazu na ně jako na 

výrobky nebo služby daného vlastníka, 

zejména v případech, kdy užití této ochranné 

známky je nezbytné k označení zamýšleného 

účelu výrobku nebo služby, zejména u 

příslušenství nebo náhradních dílů. 

32015L2436 

 

 

 

 

 

 

32015L2436 

 

 

 

 

 

 

 

 

32015L2436 

Čl.14 odst.1 

písm.b) 

 

 

 

 

 

Čl.14 odst.1 

písm.c) 

 

 

 

 

 

 

 

Čl.14 odst.2 

označení nebo údaje, které nemají rozlišovací 

způsobilost nebo které se týkají druhu, jakosti, 

množství, zamýšleného účelu, hodnoty, 

zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo 

poskytnutí služby anebo jiných jejich vlastností; 

 

 

c) ochrannou známku za účelem označení výrobků 

nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících 

od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na 

ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka, 

zejména v případech, kdy užití této ochranné 

známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu 

výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo 

náhradních dílů. 

 

2. Odstavec 1 se použije pouze tehdy, je-li užívání 

třetí stranou v souladu s poctivými obchodními 

zvyklostmi nebo zvyklostmi v daném odvětví. 
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§ 10a (1) Vlastník ochranné známky je oprávněn 

domáhat se podle jiného právního předpisu8), 

aby soud zakázal užívání označení pouze v 

tom rozsahu, v němž jeho práva v době, kdy 

byla podána žaloba, nemohou být zrušena 

podle § 31 odst. 1 písm. a). 

(2) Pokud je ke dni podání žaloby ochranná 

známka zapsána nejméně po dobu 5 let, 

vlastník ochranné známky na žádost 

žalovaného předloží důkaz o tom, že během 

doby 5 let předcházejících dni podání žaloby 

byla ochranná známka řádně užívána v 

souladu s § 13 pro výrobky nebo služby, pro 

které je zapsána a na nichž je založena žaloba, 

nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro 

její neužívání. 

32015L2436 Čl.17 Neužívání jako obrana v řízení o porušení práv z 

ochranné známky 

Vlastník ochranné známky je oprávněn zakázat 

užívání označení pouze v tom rozsahu, v němž jeho 

práva v době, kdy je podána žaloba pro porušení, 

nemohou být zrušena na základě článku 19. Pokud 

to žalovaný požaduje, poskytne vlastník ochranné 

známky důkaz o tom, že během období pěti let 

předcházejících podání žaloby byla ochranná 

známka řádně užívána v souladu s článkem 16 pro 

výrobky nebo služby, pro které byla zapsána a které 

jsou uváděny v odůvodnění žaloby, nebo doloží, že 

existují náležité důvody pro její neužívání, pokud od 

ukončení řízení o zápisu ochranné známky do 

podání žaloby uplynulo nejméně pět let. 

§ 10b odst.1 (1) Vlastník starší ochranné známky není 

oprávněn domáhat se podle jiného právního 

předpisu8), aby soud zakázal užívání pozdější 

ochranné známky, pokud by tato pozdější 

ochranná známka nebyla prohlášena za 

neplatnou na základě § 12 odst. 1 nebo 3 nebo 

§ 32b odst. 2 nebo 3. 

32015L2436 Čl.18 odst.1 V řízení o porušení práv z ochranné známky není 

vlastník ochranné známky oprávněn zakázat užívání 

později zapsané ochranné známky, pokud by 

pozdější ochranná známka nebyla prohlášena za 

neplatnou na základě článku 8, čl. 9 odst. 1 nebo 2 

nebo čl. 46 odst. 3. 

§ 10b odst.2 (2) Vlastník starší ochranné známky není 

oprávněn domáhat se podle jiného právního 

předpisu8) aby soud zakázal užívání pozdější 

ochranné známky Evropské unie, pokud by 

tato pozdější ochranná známka Evropské unie 

nebyla prohlášena za neplatnou na základě čl. 

60 odst. 1, 3 nebo 4, čl. 61 odst. 1 nebo 2 nebo 

čl. 64 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady. 

32015L2436 Čl.18 odst.2 V řízení o porušení práv z ochranné známky není 

vlastník ochranné známky oprávněn zakázat užívání 

později zapsané ochranné známky EU, pokud by 

pozdější ochranná známka nebyla prohlášena za 

neplatnou na základě čl. 53 odst. 1, 3 nebo 4, čl. 54 

odst. 1 nebo 2 nebo čl. 57 odst. 2 nařízení (ES) 

č. 207/2009. 
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§ 10b odst.3 (3) Není-li vlastník starší ochranné známky 

oprávněn domáhat se, aby soud zakázal 

užívání pozdější ochranné známky podle 

odstavce 1 nebo 2, není vlastník dotčené 

pozdější ochranné známky oprávněn domáhat 

se, aby soud zakázal užívání starší ochranné 

známky, přestože toto starší právo již nemůže 

být proti pozdější ochranné známce uplatněno. 

32015L2436 Čl.18 odst.3 Není-li vlastník ochranné známky oprávněn zakázat 

užívání později zapsané ochranné známky podle 

odstavce 1 nebo 2, není vlastník dotčené později 

zapsané ochranné známky v řízení o porušení práv z 

ochranné známky oprávněn zakázat užívání starší 

ochranné známky i přesto, že toto starší právo již 

nemůže být proti pozdější ochranné známce 

uplatněno. 

§ 11 odst.1 Vyčerpání práv z ochranné známky 

(1) Vlastník ochranné známky není oprávněn 

zakázat její užívání na výrobcích, které byly s 

touto ochrannou známkou uvedeny na trh v 

členském státě Evropské unie nebo jiném státě 

tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto 

vlastníkem nebo s jeho souhlasem. 

32015L2436 Čl.15 odst.1 Ochranná známka neopravňuje vlastníka, aby 

zakázal její užívání pro výrobky, které byly pod 

touto ochrannou známkou uvedeny na trh v Unii 

vlastníkem samým nebo s jeho souhlasem. 

§ 11 odst.2 Vyčerpání práv z ochranné známky 

(2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud vlastník 

ochranné známky má oprávněné důvody 

zakázat další uvádění výrobků na trh, zejména 

pokud došlo ke změně nebo zhoršení stavu 

výrobků poté, co byly uvedeny na trh. 

32015L2436 Čl.15 odst.2 Odstavec 1 se nepoužije, podává-li vlastník na 

základě legitimních důvodů námitky proti dalšímu 

uvádění výrobků na trh, zejména když došlo ke 

změně nebo zhoršení stavu výrobků poté, co byly 

uvedeny na trh. 
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§ 12 odst.1 (1) Vlastník starší ochranné známky, který po 

dobu 5 po sobě jdoucích let vědomě strpěl 

užívání pozdější ochranné známky, již nemůže 

podat na základě této starší ochranné známky 

návrh na prohlášení pozdější shodné či 

podobné ochranné známky za neplatnou ve 

vztahu k výrobkům nebo službám, pro které 

byla tato pozdější ochranná známka užívána, 

ledaže by přihláška pozdější ochranné známky 

nebyla podána v dobré víře. 

32015L2436 Čl.9 odst.1 Překážka prohlášení neplatnosti vzniklá strpěním 

1. Vlastník starší ochranné známky ve smyslu čl. 5 

odst. 2 nebo čl. 5 odst. 3 písm. a), který po dobu pěti 

po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější 

ochranné známky v členském státě, ve kterém byla 

pozdější ochranná známka zapsána, již není 

oprávněn podat na základě této starší ochranné 

známky návrh na prohlášení pozdější ochranné 

známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo 

službám, pro které byla tato pozdější ochranná 

známka užívána, ledaže by přihláška pozdější 

ochranné známky nebyla podána v dobré víře. 

§ 12 odst.3 (3) Uživatel staršího označení uvedeného v § 7 

odst. 1 písm. e), který po dobu 5 po sobě 

jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější 

ochranné známky, již nemůže podat na 

základě svého označení návrh na prohlášení 

pozdější shodné či podobné ochranné známky 

za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo 

službám, pro které byla tato pozdější ochranná 

známka užívána, ledaže by přihláška pozdější 

ochranné známky nebyla podána v dobré víře. 

32015L2436 Čl.9 odst.2 Členské státy mohou stanovit, že se odstavec 1 

tohoto článku má vztahovat i na držitele jiného 

staršího práva uvedeného v čl. 5 odst. 4 písm. a) 

nebo b). 
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§ 13 odst.1 Užívání ochranné známky 

(1) Pokud do 5 let ode dne zápisu ochranné 

známky do rejstříku nezačal vlastník 

ochrannou známku řádně užívat pro výrobky 

nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud 

toto užívání bylo přerušeno nejméně na 

nepřetržitou dobu 5 let, nastávají následky 

podle § 10a, 26a, 31 nebo 32c, ledaže pro 

neužívání existují řádné důvody. 

U mezinárodních ochranných známek 

s vyznačením České republiky se za den 

zápisu považuje den, kdy již nemůže být 

sděleno odmítnutí ochrany podle Madridské 

dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě. 

V případě, že bylo sděleno zamítnutí ochrany 

z důvodu podle § 4 nebo byly podány námitky 

z důvodu podle § 7, počítá se doba 5 let ode 

dne, kdy se rozhodnutí v těchto řízeních stala 

pravomocnými a dále není možné je napadnou 

u soudu. Řádné užívání ochranné známky 

Evropské unie se posuzuje podle čl. 18 

nařízení Evropského parlamentu a Rady. 

32015L2436 Čl.16 odst.1 1. Jestliže vlastník bez náležitého důvodu během 

období pěti let od ukončení řízení o zápisu ochranné 

známky do rejstříku ochrannou známku řádně 

neužíval v daném členském státě pro výrobky či 

služby, pro které byla zapsána, nebo toto užívání 

přerušil na nepřetržité období pěti let, podléhá 

ochranná známka omezením a sankcím stanoveným 

v článku 17, čl. 19 odst. 1, čl. 44 odst. 1 a 2 a čl. 46 

odst. 3 a 4. 
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  32015L2436 Čl.16 odst.3 3. Pokud jde o ochranné známky zapsané na 

základě mezinárodních dohod s účinky pro členský 

stát, období pěti let uvedené v odstavci 1 se počítá 

ode dne, kdy známka již nemůže být zamítnuta 

nebo proti ní nemohou být podány námitky. V 

případě, že byly podány námitky nebo sděleno 

odmítnutí na základě absolutních či relativních 

důvodů, počítá se období ode dne, kdy se 

rozhodnutí, kterým se končí námitkové řízení, nebo 

rozhodnutí o absolutních či relativních důvodech 

pro zamítnutí stalo konečným nebo kdy došlo ke 

zpětvzetí námitek. 

 

  32015L2436 Čl.44 odst.3 3. Odstavce 1 a 2 tohoto článku se použijí rovněž 

tehdy, pokud je starší ochranná známka ochrannou 

známkou EU. V takovém případě se řádné užívání 

ochranné známky EU řídí článkem 15 nařízení (ES) 

č. 207/2009. 

 

  32015L2436 Čl.46 odst.5 5. Odstavce 1 až 4 tohoto článku se použijí také, 

pokud je starší ochranná známka ochrannou 

známkou EU. V takovém případě se řádné užívání 

ochranné známky EU řídí článkem 15 nařízení (ES) 

č. 207/2009. 
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§ 13 odst.2 

písm.a) 

(2) Za řádné užívání ochranné známky podle 

odstavce 1 se považuje rovněž 

a) užívání ochranné známky v podobě, která 

se od podoby, ve které byla ochranná známka 

zapsána, liší prvky neměnícími její rozlišovací 

způsobilost, bez ohledu na to, zda je ochranná 

známka v užívané podobě rovněž zapsána 

jako jiná ochranná známka téhož vlastníka, 

32015L2436 Čl.16 odst.5 

písm.a) 

5. Za užívání ve smyslu odstavce 1 se považuje 

rovněž: 

a) užívání ochranné známky v podobě, která se liší v 

nepodstatných prvcích neměnících rozlišovací 

způsobilost ochranné známky v podobě, v jaké byla 

zapsána, bez ohledu na to, zda je ochranná známka v 

podobě, v jaké je užívána, rovněž zapsána na jméno 

vlastníka; 

§ 13 odst.3 (3) Užívání ochranné známky se souhlasem 

vlastníka ochranné známky a užívání 

kolektivní a certifikační ochranné známky 

osobou, která má oprávnění ji užívat, se 

považuje za užívání vlastníkem. 

32015L2436 Čl.16 odst.6 Užívání ochranné známky se souhlasem vlastníka se 

považuje za užívání vlastníkem. 

  32015L2436 Čl.28 odst.5 Požadavky stanovené v článku 16 jsou splněny, 

pokud garanční nebo certifikační ochrannou známku 

řádně užívá v souladu s článkem 16 jakákoli osoba, 

která je k užívání oprávněna. 

 

  32015L2436 Čl.32 Užívání kolektivních ochranných známek 

Požadavky článku 16 jsou splněny, pokud kolektivní 

ochrannou známku v souladu s uvedeným článkem 

řádně užívá jakákoli osoba, která je k jejímu užívání 

oprávněna. 

§ 15 odst. 3 (3) Převod ochranné známky nabývá účinky 

zápisem do rejstříku. O zápis převodu do 

rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze 

smluvních stran. 

32015L2436 Čl.22 odst.3 3. Členské státy zavedou postupy umožňující 

záznam převodů v jejich rejstříku. 
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§ 15 odst. 4 
(4) Přechod ochranné známky je účinný vůči 

třetím osobám zápisem do rejstříku. O zápis 

přechodu do rejstříku je oprávněn požádat 

právní nástupce původního vlastníka nebo jiná 

oprávněná osoba. Nabyvatel ochranné známky 

může vůči Úřadu činit úkony týkající se 

nakládání s ochrannou známkou již po 

doručení žádosti o zápis přechodu práv k 

ochranné známce. 

32015L2436 Čl.22 odst.3 3. Členské státy zavedou postupy umožňující 

záznam převodů v jejich rejstříku. 

§ 15 odst. 5 (5) Skutečnosti uvedené v odstavcích 3 a 4 

Úřad zapíše do rejstříku do 1 měsíce ode dne, 

kdy Úřad obdrží všechny podklady nezbytné 

pro provedení úkonu.  

32015L2436 Čl.22 odst.3 3. Členské státy zavedou postupy umožňující 

záznam převodů v jejich rejstříku. 

§ 15 odst. 6 (6) Žádost o zápis převodu či přechodu 

ochranné známky obsahuje  

a) údaje o totožnosti dosavadního vlastníka 

ochranné známky,   

b) údaje o totožnosti nabyvatele ochranné 

známky a 

c) údaj o tom, zda se ochranná známka převádí 

nebo zda přechází pro všechny výrobky či 

služby, pro něž je zapsána, nebo jen pro 

některé z nich uvedené v pořadí tříd 

mezinárodního třídění9) spolu s příslušným 

číslem třídy.  

32015L2436 Čl.22 odst.3 3. Členské státy zavedou postupy umožňující 

záznam převodů v jejich rejstříku. 
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§ 15 odst. 7 (7) K žádosti o převod ochranné známky se 

přiloží převodní listina nebo výňatek z ní, 

popřípadě jiný doklad prokazující změnu 

vlastníka ochranné známky. Při přechodu se 

k žádosti přikládá doklad o přechodu ochranné 

známky.“. 

32015L2436 Čl.22 odst.3 3. Členské státy zavedou postupy umožňující 

záznam převodů v jejich rejstříku. 

§ 15 odst. 8 (8) Ustanovení odstavců 1 až 7 se přiměřeně 

použije pro převod či přechod přihlášky. 

32015L2436 Čl.22 odst.3 3. Členské státy zavedou postupy umožňující 

záznam převodů v jejich rejstříku. 

 

§ 16 (1) Vlastník ochranné známky zapsané v 

unijní zemi Pařížské úmluvy3) nebo ve státě, 

který je členem Světové obchodní 

organizace17), má právo podat u soudu návrh 

na určení práva na vyznačení změny vlastníka 

ochranné známky, byla-li ochranná známka 

zapsána na jméno zástupce bez souhlasu 

vlastníka této známky  

(2) Na základě pravomocného rozhodnutí 

soudu Úřad na žádost vyznačí změnu vlastníka 

ochranné známky v rejstříku a tuto skutečnost 

zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového 

vlastnictví (dále jen „Věstník“). K žádosti o 

vyznačení změny vlastníka ochranné známky 

je třeba přiložit pravomocné rozhodnutí soudu. 

32015L2436 Čl.13 odst.1 

písm.b) 

Zákaz užívání ochranné známky zapsané na jméno 

jednatele nebo zástupce 

1. Byla-li ochranná známka zapsána na jméno 

jednatele nebo zástupce toho, kdo je vlastníkem této 

známky, bez jeho souhlasu, má tento vlastník právo 

učinit jeden nebo oba z následujících kroků: 

b) domáhat se převedení ochranné známky ve svůj 

prospěch. 

§ 17 odst.1 (1) Ochranná známka může být předmětem 

zástavního práva, popřípadě jiného věcného 

práva, předmětem výkonu rozhodnutí či 

exekuce a může být zahrnuta do majetkové 

podstaty podle jiného právního předpisu6a).  

32015L2436 Čl.23 odst.1 Věcná práva 

1. Ochranná známka může být nezávisle na podniku 

poskytnuta jako zástava nebo může být předmětem 

věcných práv. 
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  32015L2436 Čl.24 odst.1 Nucený výkon práva 

1. Ochranná známka může být předmětem nuceného 

výkonu práva. 

§ 17 odst. 2 (2) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 Úřad na 

žádost zapíše do rejstříku, a to ve lhůtě do 

1 měsíce ode dne, kdy Úřad obdrží všechny 

podklady nezbytné pro provedení úkonu.  

32015L2436 

 

 

 

32015L2436 

Čl.23 odst.2 

 

 

 

Čl.24 odst.2 

2. Členské státy zavedou postupy umožňující 

záznam věcných práv v jejich rejstříku. 

 

 

2. Členské státy zavedou postupy umožňující 

záznam nuceného výkonu práva v jejich rejstříku. 

§ 17 odst. 3 (3) Žádost o zápis jiných práv obsahuje  

a) údaje o totožnosti vlastníka ochranné 

známky a 

b) údaje o totožnosti oprávněné osoby z jiných 

práv. 

32015L2436 Čl.23 odst.2 2. Členské státy zavedou postupy umožňující 

záznam věcných práv v jejich rejstříku. 

§ 17 odst. 4 (4) K žádosti o zápis zástavního práva 

k ochranné známce se přiloží zástavní 

smlouva, rozhodnutí soudu nebo správního 

orgánu; k žádosti o zápis výkonu rozhodnutí či 

exekuce se přikládá rozhodnutí soudu, 

správního orgánu nebo exekuční příkaz. 

32015L2436 Čl.23 odst.2 2. Členské státy zavedou postupy umožňující 

záznam věcných práv v jejich rejstříku. 

§ 17 odst.6 (4) Ustanovení odstavců 1 až 5 se přiměřeně 

použije pro přihlášku. 

32015L2436 Čl.26 Články 22 až 25 platí i pro přihlášky ochranných 

známek. 

§ 18 odst.3 (3) 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. 

32015L2436 Čl.25 odst.4 4. Nabyvatel licence je oprávněn vstoupit do řízení 

o porušení práv z ochranné známky zahájeného 

vlastníkem ochranné známky, aby získal náhradu 

škody, kterou utrpěl. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSAYBBZ71U)



 

Stránka 22 (celkem 51) 

§ 18 odst.5 (5) Žádost o zápis licence do rejstříku 

obsahuje 

a) údaje o totožnosti poskytovatele licence,  

b) údaje o totožnosti nabyvatele licence, 

c) označení výrobků nebo služeb, jichž se 

licence týká, nebo údaj, že se licence týká 

všech výrobků nebo služeb a 

d) údaj o tom, zda je licence výhradní nebo 

nevýhradní. 

32015L2436 Čl.25 odst.5 5. Členské státy zavedou postupy umožňující 

záznam licencí v jejich rejstříku. 

§ 18 odst.6 (6) K žádosti o zápis licence do rejstříku se 

přiloží licenční smlouva, popřípadě její 

výňatek nebo jiný doklad prokazující 

poskytnutí licence.  

32015L2436 Čl.25 odst.5 5. Členské státy zavedou postupy umožňující 

záznam licencí v jejich rejstříku. 

§ 18 odst.7 (7) Žádost o změnu zápisu licence, popřípadě 

o zápis ukončení licence, může podat kterákoli 

ze smluvních stran. 

32015L2436 Čl.25 odst.5 5. Členské státy zavedou postupy umožňující 

záznam licencí v jejich rejstříku. 

§ 18 odst.8 (5) Ustanovení odstavců 1 až 7 se přiměřeně 

použije pro licenci k přihlášce. 

 

32015L2436 Čl.26 Články 22 až 25 platí i pro přihlášky ochranných 

známek. 

§ 19 odst.2 

písm.c) 

c) znění, plošné vyobrazení nebo jiné 

vyjádření přihlašovaného označení, které 

splňuje požadavky stanovené v § 1a písm. b). 

 

32015L2436 Čl.37 odst.1 

písm.d) 

d) vyjádření ochranné známky, které splňuje 

požadavky uvedené v čl. 3 písm. b). 

§ 19a odst.1 (1) Výrobky nebo služby, pro které byla 

podána přihláška, se zatřiďují podle systému 

mezinárodního třídění výrobků a služeb9). 

Úřad zveřejňuje mezinárodní třídění výrobků 

a služeb pro účely zápisu ochranných známek 

na svých internetových stránkách. 

32015L2436 Čl.39 odst.1 1. Výrobky a služby, pro které byla podána přihláška 

ochranné známky, se zatřiďují podle systému třídění 

výrobků a služeb stanoveného Niceskou dohodou o 

mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely 

zápisu známek ze dne 15. června 1957 (dále jen 

„Niceské třídění“). 
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§ 19a odst.2 (2) Výrobky nebo služby, pro které byla 

podána přihláška, musí přihlašovatel 

dostatečně jasně a přesně vymezit, aby 

příslušné orgány a dotčené osoby byly na 

základě tohoto vymezení schopny určit rozsah 

požadované ochrany. 

32015L2436 Čl.39 odst.2 2. Výrobky a služby, pro které je ochrana 

požadována, musí přihlašovatel označit dostatečně 

jasně a přesně, aby příslušné orgány a hospodářské 

subjekty byly na základě tohoto označení schopny 

určit rozsah požadované ochrany. 

§ 19a odst.3 (3) Pro účely odstavce 2 lze použít obecné 

termíny obsažené v názvech tříd 

mezinárodního třídění nebo jiné obecné 

výrazy za předpokladu, že splňují požadovaná 

kritéria jasnosti a přesnosti. 

32015L2436 Čl.39 odst.3 3. Pro účely odstavce 2 lze použít obecné termíny 

obsažené v názvech tříd Niceského třídění nebo jiné 

obecné výrazy za předpokladu, že splňují 

požadovaná kritéria jasnosti a přesnosti stanovená v 

tomto článku. 

§ 19a odst.4 (4) Obecné výrazy, včetně obecných termínů 

z názvů tříd mezinárodního třídění, zahrnují 

výrobky nebo služby, které spadají pod 

význam daného výrazu. Použití těchto výrazů 

nezakládá nárok na ochranu pro výrobky nebo 

služby, které pod význam daného výrazu 

nespadají. 

32015L2436 Čl.39 odst.5 5. Použití obecných výrazů, včetně obecných 

termínů z názvů tříd Niceského třídění, se vykládá v 

tom smyslu, že zahrnuje veškeré výrobky nebo 

služby, které jsou jednoznačně obsaženy v 

doslovném významu daného označení nebo výrazu. 

Použití těchto výrazů nebo termínů nesmí být 

vykládáno tak, že zakládá nárok i pro výrobky nebo 

služby, které v doslovném významu daného 

označení obsaženy nejsou. 

§ 19a odst.5 (5) Pokud přihlašovatel žádá o zápis pro 

výrobky nebo služby spadající do více než 

jedné třídy, seskupí výrobky nebo služby 

podle tříd mezinárodního třídění; před každou 

třídu uvede její číslo a seřadí je ve 

vzestupném pořadí. 

32015L2436 Čl.39 odst.6 6. Pokud přihlašovatel žádá o zápis pro více než 

jednu třídu, seskupí výrobky a služby podle tříd 

Niceského třídění, přičemž před každou skupinou 

uvede číslo třídy, do které tato skupina výrobků 

nebo služeb patří, a skupiny seřadí podle pořadí tříd. 

§ 19a odst.6 (6) Výrobky a služby se nepovažují za 

podobné pouze z toho důvodu, že se vyskytují 

ve stejné třídě podle mezinárodního třídění. 

Výrobky a služby se nepovažují za odlišné 

pouze z toho důvodu, že se vyskytují v 

různých třídách podle mezinárodního třídění. 

32015L2436 Čl.39 odst.7 7. Výrobky a služby se nepovažují za podobné z 

toho důvodu, že se vyskytují ve stejné třídě podle 

Niceského třídění. Výrobky a služby se nepovažují 

za odlišné z toho důvodu, že se vyskytují v různých 

třídách podle Niceského třídění. 
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§ 21 odst.2 (2) Nesplňuje-li přihláška náležitosti podle 

§ 19 odst. 2, Úřad vyzve přihlašovatele, aby 

ve stanovené lhůtě, která však musí činit 

alespoň 2 měsíce, zjištěné nedostatky 

odstranil. Za den podání přihlášky se v tomto 

případě považuje den, kdy byly tyto 

náležitosti Úřadu doplněny. 

32015L2436 Čl.38 odst.1 1. Dnem podání přihlášky ochranné známky je den, 

kdy přihlašovatel předloží úřadu dokumenty 

obsahující informace uvedené v čl. 37 odst. 1. 

§ 21 odst.4 (4) Nejsou-li odstraněny nedostatky 

náležitostí uvedené v odstavcích 2 a 3, Úřad 

podanou přihlášku odmítne. 

32015L2436 Čl.39 odst.4 4. Úřad přihlášku zamítne ve vztahu k označením 

nebo výrazům, které jsou nejasné nebo nepřesné, 

pokud přihlašovatel ve lhůtě stanovené úřadem 

nenavrhne přijatelné znění. 

§ 25 odst.3 (3) Námitky lze podat na základě jednoho či 

více starších práv za předpokladu, že všechna 

náležejí témuž namítajícímu. 

32015L2436 Čl.43 odst.2 2. věta 2. Ve správním řízení uvedeném v odstavci 1 tohoto 

článku musí být vlastníkovi starší ochranné známky 

uvedené v čl. 5 odst. 2 a čl. 5 odst. 3 písm. a), jakož 

i osobě oprávněné podle příslušného práva 

vykonávat práva plynoucí z chráněného označení 

původu či zeměpisného označení uvedených v čl. 5 

odst. 3 písm. c) umožněno podat alespoň námitky. 

Námitky lze podat na základě jednoho či více 

starších práv za předpokladu, že všechna patří 

témuž vlastníkovi, a na základě části nebo všech 

výrobků nebo služeb, pro které je starší právo 

chráněno nebo k ochraně přihlášeno, a tyto námitky 

se mohou týkat části nebo všech výrobků nebo 

služeb, pro které je podána přihláška napadené 

ochranné známky. 
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§ 25 odst.4 (4) 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. 

32015L2436 Čl.43 odst.2 2. věta 2. Ve správním řízení uvedeném v odstavci 1 tohoto 

článku musí být vlastníkovi starší ochranné známky 

uvedené v čl. 5 odst. 2 a čl. 5 odst. 3 písm. a), jakož 

i osobě oprávněné podle příslušného práva 

vykonávat práva plynoucí z chráněného označení 

původu či zeměpisného označení uvedených v čl. 5 

odst. 3 písm. c) umožněno podat alespoň námitky. 

Námitky lze podat na základě jednoho či více 

starších práv za předpokladu, že všechna patří 

témuž vlastníkovi, a na základě části nebo všech 

výrobků nebo služeb, pro které je starší právo 

chráněno nebo k ochraně přihlášeno, a tyto námitky 

se mohou týkat části nebo všech výrobků nebo 

služeb, pro které je podána přihláška napadené 

ochranné známky. 

§ 26 odst.4 (4) Zjistí-li Úřad, že přihlašované označení 

zasahuje do zákonem chráněných starších práv 

namítajícího uvedených v § 7, přihlášku 

zamítne. Existuje-li důvod zamítnutí přihlášky 

pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo 

služeb, Úřad přihlášku zamítne pouze pro tyto 

výrobky nebo služby. 

32015L2436 Čl.7 Existují-li důvody pro zamítnutí zápisu nebo 

neplatnost ochranné známky jen pro část výrobků 

nebo služeb, pro něž byla ochranná známka zapsána 

nebo přihlášena, týká se zamítnutí zápisu či 

neplatnost pouze těchto výrobků nebo služeb. 
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§ 26a odst.1 Zvláštní ustanovení o prokazování užívání 

ochranné známky v námitkovém řízení 

(1) Pokud ke dni podání přihlášky nebo dni 

vzniku práva přednosti přihlášky je starší 

ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 

let, namítající na žádost přihlašovatele 

předloží důkaz o tom, že během doby 5 let 

předcházejících dni podání přihlášky nebo dni 

vzniku práva přednosti přihlášky byla starší 

ochranná známka řádně užívána v souladu s § 

13 pro výrobky nebo služby, pro které je 

zapsána a na nichž jsou založeny námitky, 

nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro 

její neužívání. 

32015L2436 Čl.44 odst.1 Neužívání ochranné známky jako obrana v 

námitkovém řízení 

1. Pokud v námitkovém řízení podle článku 43 ke 

dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva 

přednosti pozdější ochranné známky uplynulo 

období pěti let, během něhož musela být starší 

ochranná známka řádně užívána, jak stanoví článek 

16, předloží vlastník starší ochranné známky, který 

podal námitky, na žádost přihlašovatele důkaz, že 

starší ochranná známka byla během období pěti let 

předcházejících dni podání přihlášky nebo dni 

vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky 

řádně užívána, jak stanoví článek 16, nebo že 

existovaly náležité důvody pro neužívání ochranné 

známky. Není-li takový důkaz předložen, námitky se 

zamítnou. 

§ 26a odst.8 (6) Byla-li starší ochranná známka řádně 

užívána jen pro některé z výrobků nebo 

služeb, pro které byla zapsána, považuje se 

pro účely projednání námitek za zapsanou 

pouze pro tyto výrobky nebo služby. 

32015L2436 Čl.44 odst.2 2. Jestliže byla starší ochranná známka užívána 

pouze pro část výrobků nebo služeb, pro které byla 

zapsána, je pro účely posouzení námitek podle 

odstavce 1 považována za zapsanou pouze pro tuto 

část výrobků nebo služeb. 
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§ 26a odst.9 (7) Nedoložil-li namítající v zákonné lhůtě 

řádné užívání starší ochranné známky podle 

odstavce 1 nebo důkaz o existenci řádných 

důvodů pro její neužívání a jde-li o jediné 

namítané starší právo, Úřad námitky zamítne. 

32015L2436 Čl.44 odst.1 1. Pokud v námitkovém řízení podle článku 43 ke 

dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva 

přednosti pozdější ochranné známky uplynulo 

období pěti let, během něhož musela být starší 

ochranná známka řádně užívána, jak stanoví 

článek 16, předloží vlastník starší ochranné známky, 

který podal námitky, na žádost přihlašovatele důkaz, 

že starší ochranná známka byla během období pěti 

let předcházejících dni podání přihlášky nebo dni 

vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky 

řádně užívána, jak stanoví článek 16, nebo že 

existovaly náležité důvody pro neužívání ochranné 

známky. Není-li takový důkaz předložen, námitky se 

zamítnou. 

§ 26b Smírné urovnání 

Úřad přihlašovateli a namítajícímu na základě 

jejich společné žádosti stanoví v průběhu 

námitkového řízení lhůtu alespoň 2 měsíců ke 

smírnému urovnání. 

32015L2436 Čl.43 odst.3 Stranám řízení se na základě jejich společné žádosti 

udělí v rámci námitkového řízení lhůta alespoň dva 

měsíce, aby se umožnilo smírné urovnání mezi 

namítajícím a přihlašovatelem. 

§ 29 odst.1 Doba platnosti a obnova zápisu 

(1) Zápis ochranné známky platí 10 let 

ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li 

vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka 

zanikne. Úřad informuje vlastníka ochranné 

známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a 

to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. 

Neposkytnutí této informace nezakládá 

odpovědnost státu za škodu způsobenou při 

výkonu státní moci podle jiného právního 

předpisu20) a nemá vliv na uplynutí doby 

platnosti zápisu. 

32015L2436 Čl.48 odst.1 Doba platnosti zápisu 

1. Doba platnosti zápisu ochranné známky je deset 

let ode dne podání přihlášky. 
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  32015L2436 Čl.49 odst.2 2. Úřad informuje vlastníka ochranné známky o dni 

uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději šest 

měsíců před tímto dnem. Úřad nenese odpovědnost 

v případě, že tyto informace neposkytne. 

§ 29 odst.2 (2) Zápis ochranné známky se na žádost 

vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy 

na dalších 10 let. Žádost o obnovu zápisu 

ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 

12 měsíců před skončením doby platnosti, 

avšak nejpozději v den skončení doby 

platnosti. Lhůtu k podání žádosti o obnovu 

zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze 

prominout. 

32015L2436 Čl.48 odst.2 Doba platnosti zápisu 

2. Zápis může být podle článku 49 obnoven, a to 

vždy na období deseti let. 

  32015L2436 Čl.49 odst.1 Obnova zápisu 

1. Zápis ochranné známky se obnoví na žádost 

vlastníka ochranné známky nebo na žádost osoby, 

která je zmocněna tak učinit ze zákona nebo na 

základě smlouvy, pokud byly zaplaceny poplatky za 

obnovu. Členské státy mohou stanovit, že přijetí 

platby poplatku za obnovu se považuje za takovou 

žádost. 

  32015L2436 Čl.49 odst.3 3. Žádost o obnovu zápisu musí být podána a 

poplatky za obnovu zaplaceny v období nejméně 

šesti měsíců přede dnem uplynutí doby platnosti 

zápisu. Pokud tak nebylo učiněno, může být žádost 

podána ještě v dodatečné lhůtě šesti měsíců ode dne 

uplynutí doby platnosti zápisu nebo jeho následného 

obnovení. V této dodatečné lhůtě se zaplatí poplatek 

za obnovu a příplatek. 
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§ 29 odst.3 (3) Žádost o obnovu zápisu lze podat 

nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po 

uplynutí doby platnosti. 

32015L2436 Čl.49 odst.3 3. Žádost o obnovu zápisu musí být podána a 

poplatky za obnovu zaplaceny v období nejméně 

šesti měsíců přede dnem uplynutí doby platnosti 

zápisu. Pokud tak nebylo učiněno, může být žádost 

podána ještě v dodatečné lhůtě šesti měsíců ode dne 

uplynutí doby platnosti zápisu nebo jeho následného 

obnovení. V této dodatečné lhůtě se zaplatí poplatek 

za obnovu a příplatek. 

§ 29 odst.5 (5) Je-li žádost o obnovu zápisu podána pouze 

pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je 

ochranná známka zapsána, je zápis obnoven 

pouze pro tyto výrobky nebo služby. 

32015L2436 Čl.49 odst.4 4. Je-li žádost podána nebo poplatky zaplaceny 

pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které 

je ochranná známka zapsána, je zápis obnoven 

pouze pro tyto výrobky nebo služby. 

§29 odst.7 (7) Obnova zápisu ochranné známky nabývá 

účinnosti ke dni, k němuž uplyne doba 

platnosti zápisu ochranné známky; obnovu 

zápisu Úřad zapíše do rejstříku a zveřejní ve 

Věstníku. 

32015L2436 Čl.49 odst.5 5. Obnova zápisu nabývá účinku dnem následujícím 

po dni uplynutí doby platnosti zápisu. Zapisuje se do 

rejstříku. 
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§31 odst.1 

písm.a) 

Zrušení 

(1) Úřad zruší ochrannou známku v řízení 

zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže 

a) ochranná známka nebyla po nepřetržitou 

dobu 5 let předcházejících podání návrhu na 

její zrušení řádně užívána pro výrobky nebo 

služby, pro které je zapsána, a pro neužívání 

neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo 

zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno 

po pětiletém neužívání ochranné známky ve 

lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se 

nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání 

nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co 

se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být 

podán návrh na zrušení ochranné známky, 

32015L2436 Čl.19 1. Ochranná známka může být zrušena, pokud 

vlastník bez náležitého důvodu během nepřetržitého 

období pěti let ochrannou známku řádně neužíval v 

daném členském státě pro výrobky či služby, pro 

které byla zapsána. 

2. Nikdo nemůže žádat, aby byla práva vlastníka 

ochranné známky zrušena, jestliže v době mezi 

uplynutím pětiletého období a podáním návrhu na 

zrušení bylo započato s řádným užíváním ochranné 

známky nebo se v něm pokračovalo. 

3. K započetí užívání nebo k jeho pokračování, k 

němuž došlo během období tří měsíců před podáním 

návrhu na zrušení, přičemž tato lhůta začíná běžet 

nejdříve po uplynutí období pěti let nepřetržitého 

neužívání, se však nepřihlíží, pokud byly přípravy k 

započetí nebo pokračování v užívání podniknuty až 

poté, co se vlastník dozvěděl, že může být podán 

návrh na zrušení. 

  32015L2436 Čl.45 odst.2 2. Ve správním řízení o návrhu na zrušení ochranné 

známky se ochranná známka zruší z důvodů 

uvedených v článcích 19 a 20 

§31 odst.4 Návrh na zrušení ochranné známky se může 

týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, 

pro které je ochranná známka zapsána. 

32015L2436 Čl. 21 Zrušení vztahující se pouze k některým výrobkům 

nebo službám 

Existují-li důvody zrušení ochranné známky jen pro 

část výrobků nebo služeb, pro něž byla ochranná 

známka zapsána, týká se zrušení ochranné známky 

pouze těchto výrobků nebo služeb. 
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  32015L2436 Čl.45 odst.5 Návrh na zrušení ochranné známky nebo na 

prohlášení ochranné známky za neplatnou může být 

podán pro část nebo všechny výrobky nebo služby, 

pro které byla napadená ochranná známka zapsána. 

 

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

uvedený v § 31, ochrannou známku zruší. Je-li 

důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z 

výrobků nebo služeb, pro které je ochranná 

známka zapsána, Úřad ochrannou známku 

zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb. 

32015L2436 Čl. 21 Zrušení vztahující se pouze k některým výrobkům 

nebo službám 

Existují-li důvody zrušení ochranné známky jen pro 

část výrobků nebo služeb, pro něž byla ochranná 

známka zapsána, týká se zrušení ochranné známky 

pouze těchto výrobků nebo služeb. 

 

  32015L2436 Čl.45 odst.5 Návrh na zrušení ochranné známky nebo na 

prohlášení ochranné známky za neplatnou může být 

podán pro část nebo všechny výrobky nebo služby, 

pro které byla napadená ochranná známka zapsána. 

§31a odst.5 (5) V rozsahu, v jakém byla práva vlastníka 

zrušena, se zapsaná ochranná známka 

považuje za známku, která nemá ode dne 

podání návrhu na zrušení účinky stanovené 

tímto zákonem. Úřad na žádost účastníka 

řízení může v rozhodnutí o návrhu na zrušení 

ochranné známky uvést jiný dřívější den, 

ke kterému nastal důvod zrušení. 

32015L2436 Čl.47 odst.1 V rozsahu, v jakém byla práva vlastníka zrušena, se 

zapsaná ochranná známka považuje za známku, 

která nemá ode dne podání návrhu na zrušení účinky 

stanovené v této směrnici. Na žádost účastníka může 

být v rozhodnutí o návrhu na zrušení ochranné 

známky uveden jiný dřívější den, ke kterému nastal 

důvod zrušení. 

§ 32 odst.1 (1) Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí 

osoby prohlásí ochrannou známku za 

neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 

nebo přihláška nebyla podána v dobré víře. 

32015L2436 Čl.45 odst.3 

písm.a) 

3. Ve správním řízení o návrhu na prohlášení 

ochranné známky za neplatnou se ochranná známka 

prohlásí za neplatnou alespoň z následujících 

důvodů: 

a) ochranná známka neměla být zapsána, protože 

nesplňuje požadavky stanovené v článku 4; 
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  32015L2436 Čl.45 odst.4 

písm.a) 

4. Ve správním řízení o návrhu na zrušení ochranné 

známky nebo na prohlášení ochranné známky za 

neplatnou jsou oprávněni návrh podat alespoň: 

a) v případech uvedených v odstavci 2 a odst. 3 

písm. a) každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i 

skupina nebo subjekt vytvořené k zastupování zájmů 

výrobců, poskytovatelů služeb, obchodníků nebo 

spotřebitelů, mají-li podle ustanovení příslušných 

právních předpisů procesní způsobilost; 

§ 32 odst.2 (2) Byla-li ochranná známka zapsána v 

rozporu s § 4 písm. b) nebo c) anebo d), 

nebude prohlášena za neplatnou, pokud v 

důsledku užívání získala před zahájením řízení 

o návrhu rozlišovací způsobilost pro výrobky 

nebo služby, pro které je zapsána. 

32015L2436 Čl. 4 odst. 4 4. Přihláška ochranné známky se nezamítne podle 

odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním 

přihlášky získala v důsledku užívání rozlišovací 

způsobilost. Ochranná známka se neprohlásí za 

neplatnou ze stejných důvodů, pokud před podáním 

návrhu na prohlášení neplatnosti získala v důsledku 

užívání rozlišovací způsobilost 

§ 32 odst.6 (6) Ochranná známka může být prohlášena za 

neplatnou i poté, co byla zrušena, co se jí 

vlastník vzdal nebo co zanikla uplynutím doby 

platnosti. 

32015L2436 Čl. 6 Dodatečné prohlášení ochranné známky za 

neplatnou nebo zrušení ochranné známky 

Je-li pro ochrannou známku EU uplatněna seniorita 

národní ochranné známky nebo ochranné známky 

zapsané na základě mezinárodních dohod s účinky 

pro členský stát, které se vlastník vzdal nebo kterou 

nechal zaniknout, může být ochranná známka, která 

byla základem pro uplatnění seniority, prohlášena za 

neplatnou nebo mohou být práva jejího vlastníka 

zrušena dodatečně, jestliže neplatnost nebo zrušení 

mohly být rovněž prohlášeny v době, kdy se vlastník 

známky vzdal nebo ji nechal zaniknout. V takovém 

případě seniorita pozbývá účinku. 
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§ 32a odst.2 (2) Návrh na prohlášení ochranné známky za 

neplatnou podle § 32 odst. 3 lze podat na 

základě jednoho či více starších práv za 

předpokladu, že všechna náležejí témuž 

navrhovateli. 

32015L2436 Čl.45 odst.6 6. Návrh na prohlášení ochranné známky za 

neplatnou může být podán na základě jednoho či 

více starších práv za předpokladu, že všechna patří 

témuž vlastníkovi. 

§ 32a odst.3 (3) Návrh na prohlášení ochranné známky za 

neplatnou se může týkat části nebo všech 

výrobků nebo služeb, pro které je ochranná 

známka zapsána.   

32015L2436 Čl.45 odst.5 Návrh na zrušení ochranné známky nebo na 

prohlášení ochranné známky za neplatnou může být 

podán pro část nebo všechny výrobky nebo služby, 

pro které byla napadená ochranná známka zapsána 

§ 32b odst.2 (2) Úřad návrh zamítne, nedoložil-li 

navrhovatel podle § 32c řádné užívání starší 

ochranné známky nebo důkaz o existenci 

řádných důvodů pro její neužívání a jde-li o 

jediné namítané starší právo; jinak k takové 

ochranné známce při projednání návrhu 

nepřihlédne. 

32015L2436 Čl. 46 odst. 3 Nejsou-li předloženy důkazy uvedené v odstavcích 1 

a 2, návrh na prohlášení neplatnosti na základě starší 

ochranné známky se zamítne. 

   Čl.47 odst.2 V rozsahu, v jakém byla zapsaná ochranná známka 

prohlášena za neplatnou, se na ni pohlíží jako na 

ochrannou známku, která účinky stanovené v této 

směrnici neměla od samého počátku. 
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§ 32b odst.3 (3) Návrh na prohlášení ochranné známky za 

neplatnou z důvodu kolize se starší ochrannou 

známkou Úřad zamítne, pokud by mu nebylo 

možné vyhovět ke dni podání přihlášky nebo 

ke dni vzniku práva přednosti pozdější 

ochranné známky z těchto důvodů: 

a) starší ochranná známka, která může být 

prohlášena za neplatnou podle § 4 písm. b), c) 

nebo d), nezískala rozlišovací způsobilost 

uvedenou v § 5, 

b) návrh na prohlášení ochranné známky za 

neplatnou se zakládá na důvodu uvedeném 

v § 7 odst. 1 písm. b) a starší ochranná známka 

nezískala dostatečnou rozlišovací způsobilost, 

aby mohla být konstatována pravděpodobnost 

záměny, nebo 

c) návrh na prohlášení ochranné známky za 

neplatnou se zakládá na důvodu uvedeném 

v § 7 odst. 1 písm. c) a starší ochranná známka 

nezískala dobré jméno. 

32015L2436 Čl.8 Nedostatek rozlišovací způsobilosti nebo dobrého 

jména starší ochranné známky bránící prohlášení 

neplatnosti zapsané ochranné známky 

Návrhu na prohlášení neplatnosti na základě starší 

ochranné známky nelze vyhovět ke dni podání 

návrhu, pokud mu nebylo možné vyhovět ke dni 

podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva přednosti 

pozdější ochranné známky z kteréhokoli z těchto 

důvodů: 

a) starší ochranná známka, která může být 

prohlášena za neplatnou podle čl. 4 odst. 1 písm. b), 

c) nebo d), doposud nezískala rozlišovací 

způsobilost uvedenou v čl. 4 odst. 4; 

b) návrh na prohlášení ochranné známky za 

neplatnou se zakládá na čl. 5 odst. 1 písm. b) a starší 

ochranná známka doposud nezískala dostatečnou 

rozlišovací způsobilost, aby mohla být konstatována 

pravděpodobnost záměny ve smyslu čl. 5 odst. 1 

písm. b); 

c) návrh na prohlášení ochranné známky za 

neplatnou se zakládá na čl. 5 odst. 3 písm. a) a starší 

ochranná známka doposud nezískala dobré jméno ve 

smyslu čl. 5 odst. 3 písm. a). 
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§ 32b odst.4 (4) Je-li pro ochrannou známku Evropské unie 

uplatněna seniorita z ochranné známky, které 

se vlastník vzdal nebo kterou nechal 

zaniknout, může být ochranná známka, která 

byla základem pro uplatnění seniority, 

prohlášena za neplatnou nebo mohou být 

práva jejího vlastníka zrušena dodatečně, 

jestliže mohla být prohlášena za neplatnou 

nebo zrušena rovněž v době, kdy se vlastník 

ochranné známky vzdal nebo ji nechal 

zaniknout. V takovém případě seniorita 

pozbývá účinku. 

32015L2436 Čl.6 Dodatečné prohlášení ochranné známky za 

neplatnou nebo zrušení ochranné známky 

 

Je-li pro ochrannou známku EU uplatněna seniorita 

národní ochranné známky nebo ochranné známky 

zapsané na základě mezinárodních dohod s účinky 

pro členský stát, které se vlastník vzdal nebo kterou 

nechal zaniknout, může být ochranná známka, která 

byla základem pro uplatnění seniority, prohlášena za 

neplatnou nebo mohou být práva jejího vlastníka 

zrušena dodatečně, jestliže neplatnost nebo zrušení 

mohly být rovněž prohlášeny v době, kdy se vlastník 

známky vzdal nebo ji nechal zaniknout. V takovém 

případě seniorita pozbývá účinku. 
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§ 32c odst.1 Zvláštní ustanovení o prokazování užívání 

ochranné známky v řízení o prohlášení 

ochranné známky za neplatnou 

(1) Pokud ke dni podání návrhu podle § 32 

odst. 3 je starší ochranná známka zapsána 

nejméně po dobu 5 let, navrhovatel na žádost 

vlastníka pozdější ochranné známky předloží 

důkaz o tom, že během doby 5 let 

předcházejících dni podání návrhu byla starší 

ochranná známka řádně užívána v souladu 

s § 13 pro výrobky nebo služby, pro které je 

zapsána a na nichž je založen návrh, nebo 

důkaz o existenci řádných důvodů pro její 

neužívání. Pokud ke dni podání přihlášky 

pozdější ochranné známky nebo ke dni vzniku 

práva přednosti pozdější ochranné známky 

byla starší ochranná známka zapsána nejméně 

po dobu 5 let, navrhovatel předloží rovněž 

důkaz o tom, že podmínky uvedené v § 13 

byly splněny i k tomuto datu. 

32015L2436 Čl.46 odst.1 1. Na žádost vlastníka pozdější ochranné známky 

předloží vlastník starší ochranné známky v řízení o 

prohlášení neplatnosti založeném na zapsané 

ochranné známce s dřívějším dnem podání 

přihlášky nebo dnem vzniku práva přednosti důkaz 

o tom, že během období pěti let předcházejících dni 

podání návrhu na prohlášení neplatnosti byla starší 

ochranná známka řádně užívána v souladu s 

článkem 16 pro výrobky nebo služby, pro které byla 

zapsána a které jsou uváděny v odůvodnění návrhu, 

nebo doloží, že existují náležité důvody pro její 

neužívání, pokud od ukončení řízení o zápisu starší 

ochranné známky do podání návrhu na prohlášení 

ochranné známky za neplatnou uplynulo nejméně 

pět let. 

  32015L2436 Čl.46 odst.2 2. Pokud ke dni podání přihlášky nebo ke dni 

vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky 

uplynulo období pěti let, během něhož měla být 

starší ochranná známka řádně užívána, jak stanoví 

článek 16, předloží vlastník starší ochranné známky 

kromě důkazu vyžadovaného podle odstavce 1 

tohoto článku také důkaz, že starší ochranná 

známka byla během období pěti let předcházejících 

dni podání přihlášky nebo dni vzniku práva 

přednosti pozdější ochranné známky řádně užívána, 

nebo že existovaly náležité důvody pro její 

neužívání. 
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  32015L2436 Čl.46 odst.3 3. Nejsou-li předloženy důkazy uvedené 

v odstavcích 1 a 2, návrh na prohlášení neplatnosti 

na základě starší ochranné známky se zamítne. 

§ 32c odst.7 (7) Byla-li starší ochranná známka řádně 

užívána jen pro některé z výrobků nebo 

služeb, pro které byla zapsána, považuje se 

pro účely projednání návrhu na prohlášení 

ochranné známky za neplatnou za zapsanou 

pouze pro tyto výrobky nebo služby. 

 

32015L2436 Čl.46 odst.4 Jestliže byla starší ochranná známka užívána v 

souladu s článkem 16 pouze pro část výrobků nebo 

služeb, pro které byla zapsána, je pro účely řízení o 

návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou 

považována za zapsanou pouze pro tuto část 

výrobků nebo služeb. 

HLAVA IX ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O 

 KOLEKTIVNÍCH A CERTIFIKAČNÍCH 

OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH 

 

32015L2436 Čl.28 Garanční nebo certifikační ochranné známky 

§ 35 odst.2 (2) O zápis kolektivní ochranné známky může 

požádat právnická osoba, zejména spolek 

výrobců, producentů, poskytovatelů služeb 

nebo obchodníků, který podle příslušných 

předpisů má právní osobnost a svéprávnost, 

jakož i právnické osoby veřejného práva. 

32015L2436 Čl.29 odst.2 2. O zápis kolektivní ochranné známky mohou 

požádat sdružení výrobců, producentů, 

poskytovatelů služeb nebo obchodníků, která podle 

příslušných předpisů mají právní osobnost a 

svéprávnost, jakož i právnické osoby veřejného 

práva. 

§ 36 odst.2 (2) K přihlášce kolektivní ochranné známky 

musí být přiložena smlouva o užívání, v níž se 

uvedou alespoň osoby oprávněné kolektivní 

ochrannou známku užívat, podmínky pro 

členství v právnické osobě, jakož i podmínky 

pro užívání kolektivní ochranné známky 

včetně sankcí. 

32015L2436 Čl.30 odst.2 2. V pravidlech pro užívání ochranné známky se 

uvedou alespoň osoby, které jsou oprávněny tuto 

známku užívat, podmínky pro členství ve sdružení, 

jakož i podmínky pro užívání ochranné známky, 

včetně sankcí. Pravidla pro užívání ochranné 

známky uvedené 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. 
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§ 37 odst.2 (2) Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky 

podle § 4 Úřad zamítne přihlášku kolektivní 

ochranné známky,  

a) nesplňuje-li požadavky podle § 35 a 36,  

b) odporuje-li smlouva o užívání veřejnému 

pořádku nebo dobrým mravům, nebo 

c) je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, 

pokud jde o povahu nebo význam ochranné 

známky, zejména pokud by mohla být 

považována za něco jiného než kolektivní 

ochrannou známku. 

32015L2436 Čl.31 odst.1 1. Kromě důvodů pro zamítnutí přihlášky ochranné 

známky stanovených v článku 4, případně s 

výjimkou čl. 4 odst. 1 písm. c), pokud jde o označení 

nebo údaje, jež mohou sloužit v oblasti obchodu k 

označení zeměpisného původu výrobků nebo služeb, 

a v článku 5, a aniž je dotčeno právo úřadu 

nezkoumat z úřední povinnosti relativní důvody, se 

přihláška kolektivní ochranné známky zamítne, 

nesplňuje-li ustanovení čl. 27 písm. b), článku 29 

nebo článku 30 nebo odporují-li pravidla pro užívání 

kolektivní ochranné známky veřejnému pořádku 

nebo dobrým mravům. 

 

  32015L2436 Čl.31 odst.2 2. Přihláška kolektivní ochranné známky se dále 

zamítne, je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, 

pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, 

zejména pokud by mohla být považována za něco 

jiného než kolektivní ochrannou známku. 

§ 37 odst.3 (3) Připomínky týkající se přihlášky kolektivní 

ochranné známky mohou být mimo důvody 

uvedené v § 24 založeny na důvodech podle 

odstavce 2 písm. b) nebo c) nebo podle § 36 

odst. 2. 

32015L2436 Čl.40 odst.2  2. Kromě důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto 

článku může každá fyzická nebo právnická osoba, 

jakož i skupina či subjekt zastupující výrobce, 

producenty, poskytovatele služeb, obchodníky nebo 

spotřebitele zaslat úřadu písemné připomínky 

založené na konkrétních důvodech, pro které by měl 

být zápis kolektivní ochranné známky zamítnut 

podle čl. 31 odst. 1 a 2. Toto ustanovení může být 

rozšířeno i na certifikační a garanční ochranné 

známky v případech, kdy jsou v členských státech 

upraveny. 
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§ 37 odst.4 (4) Úřad přihlášku kolektivní ochranné 

známky nezamítne, vyhoví-li přihlašovatel 

změnou smlouvy o užívání požadavkům 

uvedeným v odstavci 2. 

32015L2436 Čl.31 odst.3 3. Přihláška se nezamítne, vyhoví-li přihlašovatel 

změnou pravidel pro užívání kolektivní ochranné 

známky požadavkům uvedeným v odstavcích 1 a 2. 

§ 37 odst.5 (5) Splňuje-li přihláška kolektivní ochranné 

známky podmínky pro zápis do rejstříku, Úřad 

ji do rejstříku zapíše; přihlašovatel se stává 

vlastníkem kolektivní ochranné známky. 

32015L2436 Čl.29 odst.1 1. Členské státy přijmou ustanovení týkající se 

zápisu kolektivních ochranných známek. 

§ 38 odst.4 (4) Vlastník kolektivní ochranné známky může 

jménem svých členů či společníků 

oprávněných užívat ochrannou známku podle 

odstavce 1 uplatňovat náhradu škody, která 

jim vznikla v důsledku neoprávněného užívání 

ochranné známky. 

32015L2436 Čl.34 odst.2 2. Vlastník kolektivní ochranné známky může 

jménem osob oprávněných užívat ochrannou 

známku uplatňovat náhradu škody, která jim vznikla 

v důsledku neoprávněného užívání ochranné 

známky. 

§ 38 odst.5 (5) Člen či společník vlastníka uvedený v 

odstavci 1 může vstoupit do řízení o porušení 

práv z kolektivní ochranné známky, aby 

uplatnil náhradu škody, která mu vznikla. 

32015L2436 Čl.34 odst.1 1. Ustanovení čl. 25 odst. 3 a 4 se použijí na všechny 

osoby oprávněné užívat kolektivní ochrannou 

známku. 

§ 38a odst.1 (1) Úřad na žádost vlastníka kolektivní 

ochranné známky zapíše v rejstříku změnu 

složení členů či společníků tohoto vlastníka. 

32015L2436 Čl.33 odst.2 2. Změna pravidel pro užívání se zapíše do rejstříku, 

pokud změněná pravidla splňují požadavky článku 

30 nebo neobsahují důvod k zamítnutí uvedený v 

článku 31. 

§ 38a odst.2 (2) Vlastník kolektivní ochranné známky 

předloží Úřadu veškeré změny smlouvy o 

užívání. 

32015L2436 Čl.33 odst.1 1. Vlastník kolektivní ochranné známky předloží 

úřadu veškeré změny pravidel pro užívání. 

§ 38a odst.3 (3) Změna smlouvy o užívání se zapíše do 

rejstříku, pokud změněná smlouva splňuje 

požadavky stanovené v § 36 odst. 2 a 

neobsahuje důvody k zamítnutí uvedené v § 37 

odst. 2 písm. b) nebo c). 

32015L2436 Čl.33 odst.2 2. Změna pravidel pro užívání se zapíše do rejstříku, 

pokud změněná pravidla splňují požadavky článku 

30 nebo neobsahují důvod k zamítnutí uvedený v 

článku 31. 
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§ 38a odst.4 (4) Změna smlouvy o užívání ve vztahu ke 

třetím osobám nabývá účinnosti dnem jejího 

zápisu do rejstříku. 

32015L2436 Čl.33 odst.3 3. Pro účely této směrnice nabývá změna pravidel 

pro užívání účinnosti až dnem jejího zápisu do 

rejstříku. 

§ 40 odst.1 

písm.a) 

Zrušení kolektivní ochranné známky a její 

prohlášení za neplatnou 

(1) Mimo důvody podle § 31 Úřad zruší 

kolektivní ochrannou známku také v případě, 

že 

a) vlastník kolektivní ochranné známky 

nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil 

užívání ochranné známky způsobem 

neslučitelným se smlouvou o užívání, včetně 

jakékoli změny této smlouvy zapsané v 

rejstříku, 

32015L2436 Čl.35 písm.a) Další důvody zrušení 

Kromě důvodů zrušení uvedených v článcích 19 a 

20 se práva vlastníka kolektivní ochranné známky 

zruší na základě těchto důvodů: 

a) vlastník nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil 

užívání ochranné známky způsobem neslučitelným s 

podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro 

užívání ochranné známky, včetně jakékoli změny 

těchto pravidel zapsané v rejstříku; 

§ 40 odst.1 

písm.b) 

b) změna smlouvy o užívání ochranné známky 

byla zapsána do rejstříku v rozporu 

s § 38a, s výjimkou případu, kdy vlastník 

ochranné známky novou změnou pravidel pro 

užívání ochranné známky vyhoví požadavkům 

tohoto ustanovení, nebo 

32015L2436 Čl.35 písm.c) c) změna pravidel pro užívání ochranné známky 

byla zapsána do rejstříku v rozporu s čl. 33 odst. 2, s 

výjimkou případu, kdy vlastník ochranné známky 

novou změnou pravidel pro užívání ochranné 

známky vyhoví požadavkům podle uvedeného 

článku. 

§ 40 odst.1 

písm.c) 

c) způsob, jakým byla ochranná známka 

oprávněnými osobami užívána, měl za 

následek, že se stala způsobilou klamat 

veřejnost podle § 37 odst. 2 písm. c). 

32015L2436 Čl.35 písm.b) b) způsob, jakým byla ochranná známka 

oprávněnými osobami užívána, měl za následek, že 

se stala způsobilou klamat veřejnost způsobem 

uvedeným v čl. 31 odst. 2; 
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§ 40 odst.2 (2) Pro prohlášení kolektivní ochranné známky 

za neplatnou se použije § 32 s tím, že splnění 

podmínky uvedené v § 4 písm. b) se posuzuje 

s přihlédnutím k § 35 odst. 1. Úřad prohlásí 

kolektivní ochrannou známku, která byla 

zapsána v rozporu s § 37 odst. 2, za neplatnou 

na základě návrhu podaného u Úřadu s 

výjimkou případu, kdy vlastník kolektivní 

ochranné známky vyhoví změnou smlouvy o 

užívání požadavkům podle § 37 odst. 2. 

32015L2436 Čl.36 Další důvody neplatnosti 

Kromě důvodů neplatnosti uvedených v článku 4, 

případně s výjimkou čl. 4 odst. 1 písm. c), pokud jde 

o označení nebo údaje, jež mohou sloužit v oblasti 

obchodu k označení zeměpisného původu výrobků 

nebo služeb, a v článku 5 se kolektivní ochranná 

známka prohlásí za neplatnou, byla-li zapsána v 

rozporu s článkem 31, s výjimkou případu, kdy 

vlastník známky změnou pravidel pro užívání 

vyhoví požadavkům článku 31. 

§ 40a odst.1 (1) Certifikační ochrannou známkou je 

ochranná známka, která je takto označena již 

při podání přihlášky a která je způsobilá 

rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník 

této ochranné známky certifikoval pro 

materiál, způsob výroby výrobků nebo 

poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné 

vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto 

certifikovány nejsou. 

32015L2436 Čl.27 písm.a) Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

a) „garanční nebo certifikační ochrannou známkou“ 

ochranná známka, která je jako taková popsána v 

přihlášce a která je schopna rozlišit výrobky nebo 

služby, které vlastník ochranné známky certifikoval 

pro materiál, způsob výroby výrobků nebo 

poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné 

vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto 

certifikovány nejsou; 

§ 40a odst.2 (2) O zápis certifikační ochranné známky 

může požádat ten, kdo je způsobilý 

k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má 

být certifikační ochranná známka zapsána, a 

nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující 

dodávání výrobků nebo poskytování služeb, 

které jsou certifikovány. 

32015L2436 Čl.28 odst.2 2. Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně 

institucí, orgánů a veřejnoprávních subjektů, může 

požádat o zápis garanční nebo certifikační ochranné 

známky, pokud nevykonává podnikatelskou činnost 

zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování 

služeb, které jsou certifikovány. 

Členské státy mohou stanovit, že se garanční nebo 

certifikační ochranná známka nezapíše, pokud 

přihlašovatel není způsobilý k certifikaci výrobků 

nebo služeb, pro něž má být známka zapsána. 
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§ 40a odst.3 (3) Není-li dále stanoveno jinak, platí pro 

certifikační ochranné známky ustanovení hlav 

I až VIII a X a XI obdobně. 

32015L2436 Čl.28 odst.1 1. Členské státy mohou přijmout ustanovení pro 

zápis garančních nebo certifikačních ochranných 

známek. 

§ 40b odst.1-3 (1) K přihlášce certifikační ochranné známky 

musí být přiložena pravidla pro užívání 

certifikační ochranné známky. Náležitosti 

pravidel pro užívání certifikační ochranné 

známky jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu. 

(2) Úřad podrobí přihlášku certifikační 

ochranné známky průzkumu v rozsahu 

uvedeném v § 21 a 22 s tím, že splnění 

podmínky stanovené v § 4 písm. b) Úřad 

hodnotí s přihlédnutím k § 40a odst. 1. 

(3) Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky 

podle § 4 Úřad zamítne přihlášku certifikační 

ochranné známky, 

a) nesplňuje-li přihláška podmínky stanovené 

v odstavci 1 nebo v § 40a, 

b) odporují-li pravidla pro užívání certifikační 

ochranné známky veřejnému pořádku nebo 

dobrým mravům, nebo 

c) je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, 

pokud jde o povahu nebo význam certifikační 

ochranné známky, zejména pokud by mohla 

být považována za něco jiného než certifikační 

ochrannou známku. 

32015L2436 Čl.28 odst.1 1. Členské státy mohou přijmout ustanovení pro 

zápis garančních nebo certifikačních ochranných 

známek. 

§ 40b odst.4 (4) Úřad přihlášku certifikační ochranné 

známky nezamítne, vyhoví-li přihlašovatel 

změnou pravidel pro užívání certifikační 

ochranné známky požadavkům uvedeným 

v odstavci 3. 

32015L2436 Čl.28 odst.1 1. Členské státy mohou přijmout ustanovení pro 

zápis garančních nebo certifikačních ochranných 

známek. 
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§ 40b odst.5 (5) Připomínky týkající se přihlášky 

certifikační ochranné známky mohou mimo 

důvody uvedené v § 24 být založeny na 

důvodech podle odstavce 3. 

32015L2436 Čl.28 odst.1 1. Členské státy mohou přijmout ustanovení pro 

zápis garančních nebo certifikačních ochranných 

známek. 

  32015L2436 Čl.40 odst.2 2. Kromě důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto 

článku může každá fyzická nebo právnická osoba, 

jakož i skupina či subjekt zastupující výrobce, 

producenty, poskytovatele služeb, obchodníky nebo 

spotřebitele zaslat úřadu písemné připomínky 

založené na konkrétních důvodech, pro které by měl 

být zápis kolektivní ochranné známky zamítnut 

podle čl. 31 odst. 1 a 2. Toto ustanovení může být 

rozšířeno i na certifikační a garanční ochranné 

známky v případech, kdy jsou v členských státech 

upraveny. 

§ 40b odst.6 (6) Splňuje-li přihláška certifikační ochranné 

známky podmínky pro zápis do rejstříku, Úřad 

ji do rejstříku zapíše; přihlašovatel se stává 

vlastníkem certifikační ochranné známky. 

32015L2436 Čl.28 odst.1 1. Členské státy mohou přijmout ustanovení pro 

zápis garančních nebo certifikačních ochranných 

známek. 

§ 40b odst.7 (7) Úřad v rejstříku zveřejní pravidla 

certifikační ochranné známky. 

32015L2436 Čl.28 odst.1 1. Členské státy mohou přijmout ustanovení pro 

zápis garančních nebo certifikačních ochranných 

známek. 
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§ 40c (1) Vlastník certifikační ochranné známky 

předloží Úřadu veškeré změny pravidel pro 

užívání certifikační ochranné známky. 

(2) Změny pravidel pro užívání certifikační 

ochranné známky se zapíší do rejstříku, pokud 

změněná pravidla splňují požadavky uvedené 

v § 40b odst. 1 a neobsahují důvody pro 

zamítnutí uvedené v § 40b odst. 3. Změna 

pravidel pro užívání certifikační ochranné 

známky nabývá účinnosti dnem jejího zápisu 

do rejstříku. 

32015L2436 Čl.28 odst.1 1. Členské státy mohou přijmout ustanovení pro 

zápis garančních nebo certifikačních ochranných 

známek. 

§ 40d odst.1 

písm.a) 

Zrušení certifikační ochranné známky a její 

prohlášení za neplatnou 

(1) Mimo důvody podle § 31 Úřad na základě 

návrhu podaného u Úřadu zruší certifikační 

ochrannou známku také v případě, že  

a) vlastník certifikační ochranné známky již 

nesplňuje podmínky uvedené v § 40a odst. 2, 

32015L2436 Čl.28 odst.3 3. Členské státy mohou stanovit, že se garanční nebo 

certifikační ochranné známky nezapíší nebo budou 

zrušeny či prohlášeny za neplatné z jiných důvodů, 

než které jsou uvedeny v článcích 4, 19 a 20, 

vyžaduje-li to funkce těchto známek. 

§ 40d odst.1 

písm.b) 

b) vlastník certifikační ochranné známky 

nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil 

užívání certifikační ochranné známky 

způsobem neslučitelným s podmínkami 

užívání stanovenými v pravidlech pro užívání 

certifikační ochranné známky, 

32015L2436 Čl.28 odst.3 3. Členské státy mohou stanovit, že se garanční nebo 

certifikační ochranné známky nezapíší nebo budou 

zrušeny či prohlášeny za neplatné z jiných důvodů, 

než které jsou uvedeny v článcích 4, 19 a 20, 

vyžaduje-li to funkce těchto známek. 

§ 40d odst.1 

písm.c) 

c) změna pravidel pro užívání certifikační 

ochranné známky byla zapsána do rejstříku v 

rozporu s § 40b odst. 1 nebo 3, s výjimkou 

případu, kdy vlastník certifikační ochranné 

známky novou změnou pravidel pro užívání 

certifikační ochranné známky vyhoví 

požadavkům tohoto ustanovení, nebo 

32015L2436 Čl.28 odst.3 3. Členské státy mohou stanovit, že se garanční nebo 

certifikační ochranné známky nezapíší nebo budou 

zrušeny či prohlášeny za neplatné z jiných důvodů, 

než které jsou uvedeny v článcích 4, 19 a 20, 

vyžaduje-li to funkce těchto známek. 
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§ 40d odst.1 

písm.d) 

d) způsob, jakým byla certifikační ochranná 

známka oprávněnými osobami užívána, měl za 

následek, že se stala způsobilou klamat 

veřejnost podle § 40b odst. 3 písm. c). 

32015L2436 Čl.28 odst.3 3. Členské státy mohou stanovit, že se garanční nebo 

certifikační ochranné známky nezapíší nebo budou 

zrušeny či prohlášeny za neplatné z jiných důvodů, 

než které jsou uvedeny v článcích 4, 19 a 20, 

vyžaduje-li to funkce těchto známek. 

§ 40d odst.2 (2) Pro prohlášení certifikační ochranné 

známky za neplatnou se použije § 32 s tím, že 

splnění podmínky uvedené v § 4 písm. b) se 

posuzuje s přihlédnutím k § 40a odst. 1. Úřad 

prohlásí certifikační ochrannou známku, která 

byla zapsána v rozporu s § 40b odst. 3, za 

neplatnou na základě návrhu podaného u 

Úřadu s výjimkou případu, kdy vlastník 

certifikační ochranné známky vyhoví změnou 

pravidel pro užívání certifikační ochranné 

známky požadavkům uvedeným v § 40b 

odst. 3. 

32015L2436 Čl.28 odst.3 3. Členské státy mohou stanovit, že se garanční nebo 

certifikační ochranné známky nezapíší nebo budou 

zrušeny či prohlášeny za neplatné z jiných důvodů, 

než které jsou uvedeny v článcích 4, 19 a 20, 

vyžaduje-li to funkce těchto známek. 

§ 44 odst.6 

písm.f) 

(6) V rejstříku se uvádí následující údaje: 

f) den zápisu ochranné známky do rejstříku, od 

něhož běží lhůta 5 let podle § 13, 

32015L2436 Čl.16 odst.4 4. Datum počátku pětiletého období uvedeného v 

odstavcích 1 a 2 se zapíše do rejstříku. 

ČÁST PÁTÁ 

Čl.VI 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 

2019 s výjimkou části druhé, která nabývá 

účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

32015L2436 Čl.54 odst.1 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní 

předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 3 

až 6, články 8 až 14, články 16, 17 a 18, články 22 

až 39, článkem 41, články 43 až 50 do dne 14. ledna 

2019. Členské státy uvedou v účinnost právní a 

správní předpisy pro dosažení souladu s článkem 45 

do dne 14. ledna 2023. Neprodleně o nich uvědomí 

Komisi. 
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  32016L0943 Čl.19 odst.1 1. Členské státy do dne 9. června 2018 uvedou 

v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s touto směrnicí. Znění těchto 

předpisů neprodleně sdělí Komisi. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 

obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 

takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 

Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32015L2436 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy 

členských států o ochranných známkách (Text s významem pro EHP) 

32016L0943 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 (Text s 

významem pro EHP) 
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Změna zákona o vymáhání práv z průmyslového  

vlastnictví 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

Čl. III, bod 3 

§ 5a 

Použitelnost ustanovení pro porušení 

obchodního tajemství 

 

(1) Došlo-li k porušení obchodního tajemství 

(§ 2985 občanského zákoníku), použije se 

obdobně pouze § 4 odst. 1, 4 a 5. 

 

(2) Peněžité vyrovnání podle § 4 odst. 4 se 

určí nejvýše ve výši licenčního poplatku, který 

by byl obvyklý při získání licence k užívání 

obchodního tajemství po dobu jeho porušení. 

 

(3) Jestliže rušitel věděl nebo měl vědět, že 

svým jednáním porušuje obchodní tajemství, 

může soud na návrh poškozeného stanovit 

výši náhrady škody, bezdůvodného obohacení 

a přiměřeného zadostiučinění paušální částkou 

určenou alespoň na základě takového kritéria, 

jako je výše licenčního poplatku, který by byl 

obvyklý při získání licence k užívání 

obchodního tajemství po dobu jeho porušení. 

32016L0943 Čl. 12 odst. 1,2 a 4 Soudní příkazy a nápravná opatření 

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že se 

v soudním rozhodnutí ve věci samé konstatuje, že 

došlo k neoprávněnému získání, využití nebo 

zpřístupnění obchodního tajemství, mohly příslušné 

soudní orgány na návrh žalobce porušiteli nařídit 

jedno nebo více z následujících opatření: 

a) ukončení nebo případně zákaz využívat nebo 

zpřístupňovat obchodní tajemství; 

b) zákaz vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo 

používat výrobky porušující obchodní tajemství či 

takovéto výrobky za uvedeným účelem dovážet, 

vyvážet nebo skladovat; 

c) přijetí odpovídajících nápravných opatření 

s ohledem na výrobky porušující obchodní 

tajemství; 

d) zničení veškerých dokumentů, předmětů, 

materiálů, látek nebo elektronických souborů 

obsahujících nebo představujících obchodní 

tajemství či jejich částí nebo případně odevzdání 

všech těchto dokumentů, předmětů, materiálů, látek 

nebo elektronických souborů nebo jejich částí 

žalobci. 
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    2. K nápravným opatřením uvedeným v odst. 1 

písm. c) patří: 

a) stažení výrobků porušujících obchodní tajemství 

z trhu; 

b) úprava výrobků takovým způsobem, aby byla 

odstraněna vlastnost porušující obchodní tajemství; 

c) zničení výrobků porušujících obchodní tajemství 

nebo případně jejich stažení z trhu, pokud toto 

stažení nenarušuje ochranu dotčeného obchodního 

tajemství. 

4. Příslušné soudní orgány nařídí, aby byla opatření 

uvedená v odst. 1 písm. c) a d) provedena na 

náklady porušitele, pokud neexistují konkrétní 

důvody tak neučinit. Těmito opatřeními není 

dotčena případná náhrada škody, kterou může být 

třeba vlastníkovi obchodního tajemství zaplatit z 

důvodu neoprávněného získání, využití nebo 

zpřístupnění obchodního tajemství. 
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  32016L0943 Čl. 13 odst. 3 Podmínky použití nápravných opatření, záruky a 

alternativní opatření 

3. Členské státy stanoví, že na návrh osoby, na niž 

se mají vztahovat opatření uvedená v článku 12, 

může příslušný soud nařídit peněžitou náhradu 

škody, která má být poškozené straně zaplacena 

namísto uplatnění těchto opatření, jsou-li splněny 

všechny tyto podmínky: 

a) dotčená osoba v době využití nebo zpřístupnění 

obchodního tajemství nevěděla ani za daných 

okolností nemohla vědět, že dané obchodní 

tajemství bylo získáno od jiné osoby, která je 

využívala nebo zpřístupňovala neoprávněně; 

b) provedení dotčených opatření by této osobě 

způsobilo nepřiměřenou újmu a 

c) poskytnutí peněžité náhrady škody poškozené 

straně se jeví jako přiměřeně uspokojivé. 

Je-li nařízena peněžitá náhrada škody namísto 

opatření uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. a) a b), 

nesmí tato náhrada škody přesáhnout výši licenčních 

poplatků nebo jiných poplatků, jež by bylo možné 

požadovat, pokud by tato osoba požádala o povolení 

k využití dotčeného obchodního tajemství, a to za 

dobu, po kterou mohlo být využívání tohoto 

obchodního tajemství zakázáno. 
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  32016L0943 Čl. 14 Náhrada škody 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány 

na návrh poškozené strany porušiteli, který věděl 

nebo měl vědět, že se podílí na neoprávněném 

získání, využití nebo zpřístupnění obchodního 

tajemství, nařídily, aby vlastníkovi obchodního 

tajemství zaplatil náhradu škody přiměřenou 

skutečné újmě způsobené v důsledku 

neoprávněného získání, využití nebo zpřístupnění 

obchodního tajemství. 

2. Při stanovování výše náhrady škody podle 

odstavce 1 vezmou příslušné soudní orgány v úvahu 

všechny významné skutečnosti, jako 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 neoprávněným získáním, 

využitím nebo zpřístupněním obchodního tajemství. 

Alternativně mohou příslušné soudní orgány ve 

vhodných případech stanovit náhradu škody rovněž 

jako paušální částku alespoň na základě skutečností, 

jako je výše licenčních poplatků nebo poplatků, jež 

by bylo možné požadovat, pokud by porušitel 

požádal o povolení k využití dotčeného obchodního 

tajemství. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSAYBBZ71U)



 

Stránka 51 (celkem 51) 
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32016L0943 
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a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním 
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