
 

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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V souvislosti s novelou zákona o ochranných známkách a zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

představenou v minulém článku, přinášíme stručně další významné změny. Vypuštění ustanovení § 6 ze zákona  

o ochranných známkách. Podle tohoto ustanovení ÚPV zamítal přihlášku ochranné známky z důvodu její kolize se 

starší ochrannou známkou, chráněnou pro shodné výrobky a služby. Namísto v řízení zahajovaném z moci úřední 

bude tento důvod nově řešen pouze na návrh vlastníka starší ochranné známky v řízení  

o námitkách proti zápisu ochranné známky či v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Důvodem této 

změny je zajištění souladu se Směrnicí, která tento důvod upravuje jen jako důvod návrhový. Účinnější prosazování 

práv vlastníků ochranných známek a posílení jejich postavení na trhu. Novela například v § 8 upravuje právo zakázat 

přepravu neoprávněně označených výrobků, aniž by v ČR byly propuštěny do volného oběhu. Dále novela umožňuje 

zakázat užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s právními předpisy, či zakázat 

přípravné kroky v souvislosti s neoprávněným umisťováním označení na obaly či jiné prostředky. Z ustanovení  

§ 8 rovněž vyplývá, že vlastník ochranné známky bude moci zakázat užívání svého označení jako obchodní firmy 

nebo názvu právnické osoby jiné osoby bez jeho souhlasu. Sblížení systémů ochranných známek členských států  

v oblasti procesního práva - jeden z hlavních důvodů přijetí Směrnice. Zásadní procesní změnou, kterou novela 

zavádí, je tzv. prokazování užívání starší ochranné známky. Obecně platí, že ochranné známky by měly být chráněny, 

pouze pokud jsou skutečně užívány. Institut prokazování užívání z této zásady vychází a stanoví, že vlastník ochranné 

známky se může účinně bránit proti zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového 

vlastnictví, jakož i proti porušování práv z ochranné známky v řízení před civilními soudy, pouze pokud prokáže, že 

svou známku řádně užíval. K prokazování užívání starší ochranné známky je však možno přistoupit jen v případě, že 

o to přihlašovatel či vlastník napadené ochranné známky v daném řízení požádá.  Mimo institut prokazování užívání 

novela rovněž zavádí možnost smírného urovnání v řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky. Za účelem 

zajištění uživatelsky přívětivějšího prostředí novela stanoví povinnost Úřadu průmyslového vlastnictví informovat 

vlastníky ochranných známek o blížícím se uplynutí doby platnosti zápisu jejich ochranné známky. Vedle toho novela 

dále upřesňuje podmínky žádosti o obnovu zápisu ochranné známky v případě, kdy je vedeno přezkumné soudní 

řízení ohledně zrušené ochranné známky či ochranné známky prohlášené za neplatnou. Účelem této úpravy je zajistit, 

aby nedocházelo k zániku ochranné známky v důsledku nezaplacení poplatku za obnovu zápisu v případě 

probíhajícího soudního sporu. Obě naznačené změny povedou k usnadnění uplatňování známkoprávní ochrany 

vlastníky ochranných známek. Zjednodušení právní úpravy jednotlivých podání, včetně placení správních poplatků  

v řízeních o ochranných známkách. Ustanovení týkající se placení správních poplatků a jejich splatnosti se sjednocují  

a systémově se přesouvají ze zákona o ochranných známkách do zákona o správních poplatcích. Ruší se rovněž 

dosavadní prováděcí právní předpis, vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, který 

upravoval náležitosti jednotlivých podání. Náležitosti podání se nově přesouvají přímo do příslušných ustanovení 

zákona o ochranných známkách. V neposlední řadě přispěje novela k rozvoji známkoprávní ochrany a k posílení 

postavení podniků, včetně malých a středních, na trhu tím, že zavádí certifikační ochranné známky. Certifikační 

ochranné známky, na rozdíl od běžných ochranných známek a kolektivních ochranných známek, slouží jako známky 

garanční či známky kvality, umožňující odlišit výrobky a služby disponující určitými vlastnostmi, zejména kvalitou, 

od výrobků a služeb, které tyto vlastnosti nemají. Lze očekávat, že tato úprava povede k lepší orientaci spotřebitelů na 

trhu. 


