
 

S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký zájem 

budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo  

v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni. 

Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 

Kontakt pro Vaše dotazy:  

amsp@amsp.cz 
Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví. 
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Připravované změny systému ochranných známek I. část    
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Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 19. 9. 2018 ve třetím čtení novelu zákona, kterou se mění zákon  

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále zákon o ochranných známkách), zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání 

práv z průmyslového vlastnictví a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále novela). Tato novela po schválení 

v Senátu Poslanecké sněmovny České republiky a podpisu prezidenta České republiky má nabýt účinnosti dne 1. ledna 

2019. Hlavním důvodem novely je zejména transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 (dále 

Směrnice), kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Cílem této směrnice je 

zjednodušit a zkvalitnit systémy ochranných známek členských států Evropské unie a vyloučit bezdůvodné rozdíly  

v jednotlivých právních úpravách. Novelou dochází k užšímu sblížení systému ochranných známek v České republice se 

systémy ochranných známek v ostatních členských státech Evropské Unie a dále pak se systémem ochranných zámek 

Evropské unie upraveným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001. Novela modernizuje dosavadní 

systém registrace a správy ochranných známek v České republice za účelem jeho zkvalitnění, zjednodušení, 

přizpůsobení nejnovějším technologiím a zajištění celkové konzistentnosti tohoto systému. Jedním z hlavních cílů 

novely je posílení konkurenceschopnosti podniků, zejména těch malých a středních, v rámci vnitřního trhu. Novela 

zavádí podstatné změny v oblasti ochranných známek, a to jak v ustanoveních hmotně právních, tak procesních. Na 

některé zásadní změny, které se dotknou malých i středních podniků, se stručně zaměříme  níže a v článku. následujícím 

za týden. Podstatnou změnou, kterou novela hned ve svém úvodu přináší, je vypuštění požadavku grafického znázornění 

ochranné známky. Novela reaguje na postupující proces modernizace a rozvoje nových technologií a otevírá tak prostor 

pro přihlašování tzv. netradičních ochranných známek (zvukových, pohybových, holografických, multimediálních, 

prostorových), které mohou být vyjádřeny v jakékoli vhodné podobě využívající dostupné technologie, jestliže toto 

vyjádření umožňuje dostatečně jasně a přesně určit předmět ochrany. Pro lepší orientaci přihlašovatelů jsou v novele  

v příloze č. 1 k zákonu o ochranných známkách vymezeny druhy ochranných známek včetně způsobu jejich vyjádření. 

Revize důvodů zamítnutí ochrany v rámci řízení o zápisu ochranné známky nebo v řízení o prohlášení ochranné známky 

za neplatnou. Novela výslovně mezi důvody zamítnutí ochrany řadí starší název odrůdy rostlin, označení původu či 

zeměpisná označení, tradiční výrazy pro víno a zaručené tradiční speciality. Dosavadní důvod zamítnutí ochrany  

z důvodu nedostatku dobré víry při podání přihlášky ochranné známky bude nadále uplatňován pouze k návrhu třetí 

osoby v rámci řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. 
 

V příštím článku rozebereme stručně: 

• vypuštění ustanovení § 6 ze zákona o ochranných známkách, 

• posílení postavení vlastníků ochranných známek na trhu, 

• sblížení systémů ochranných známek členských států v oblasti procesního práva, 

• povinnost ÚPV informovat vlastníky ochranných známek o blížícím se uplynutí doby platnosti zápisu jejich  ochranné 

známky, 

• zjednodušení právní úpravy jednotlivých podání, včetně placení správních poplatků v řízeních  

o ochranných známkách, 

• zavedení certifikační ochranné známky. 

             


