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Ochranné známky 

Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách 

 

Co je ochranná známka? 

 jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména 

slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar 

výrobku nebo jeho obal pokud je toto označení schopné odlišit 

výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné 

osoby 

Vyhláška č. 97/2004 Sb. k provedení zákona                               

o ochranných známkách 



Druhy ochranných známek 
 

Slovní     

Slovní grafická    

 

Kombinovaná 

      

 

Obrazová  

 

 

Prostorová     

 

 

 

Tvořená pouze barvou  

 

(Barevná x Černobílá) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILIFE 

SLOVNÍ – OBRAZOVÉ – KOMBINOVANÉ - PROSTOROVÉ 



Přihláška ochranné známky 

Přihláška ochranné známky – náležitosti: 

• Žádost o zápis ochranné známky 

• Znění (nebo vyobrazení OZ) 

• Údaje o přihlašovateli (zástupci) 

• Seznam výrobků a služeb,  

zatříděný dle mezinárodního třídění 

 



Přihláška ochranné známky - 

formulář 









Přihláška ochranné známky – 

Niceské třídění 





http://Třídění 

http://upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html




Třídník výrobků a služeb 

1 – 34 výrobky 

35 – 45 služby 

45 tříd: 



Třídník výrobků a služeb 







Podání přihlášky 

 

•  elektronicky: 

•  se zaručeným el. podpisem – považováno za originál 

 

•  emailem, telefaxem bez zaručeného el. podpisu – do 5 dnů 

dodat originál 

 

•  datovou schránkou – považováno za originál (ale 

certifikační doložka u plné moci, souhlasu se zápisem, 

apod.) 

 

•  osobně v podatelně úřadu 

 

•  poštou 

 

Řádné podání zakládá právo přednosti 

 



Poplatky 

 
• Přihláška OZ  Kč 5 000,- do 3 tříd 

• Každá další třída  Kč     500,-  

 

• Po podání  do 1 měsíce /ÚPV nevyzývá/ 

 

• Obnova zápisu  Kč 2 500,- 

• Námitky   Kč 1 000, 

• (Licence, převod…) 

 



Řízení o přihlášce ochranné známky 

Podání přihlášky Předběžný průzkum Odmítnutí přihlášky * 

Zastavení řízení * 

Připomínky Věcný průzkum Zamítnutí přihlášky * 

Zveřejnění přihlášky 

Zápis do rejstříku 

Námitky 

Zamítnutí přihlášky * 

Zastavení řízení * 
Zamítnutí námitek * 

* Možnost podat rozklad 

Zápis ochranná známky je platný 10 let od podání 



Formální průzkum 

 

• Průzkum náležitostí přihlášky 

 

• Výzva k odstranění nedostatků (ve lhůtě) 

 

• Nejsou-li odstraněny nedostatky, Úřad přihlášku zamítne 

 



Věcný průzkum (§ 22) 
 

 

• Je přihlašované označení způsobilé zápisu podle § 4 nebo § 6?  

 

• Neobsahuje přihlašované označení prvky starší ochranné známky, 

která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by 

tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou?  

 

• Obsahuje-li přihlašované označení prvek, který nemá rozlišovací 

způsobilost, a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat 

pochybnosti o rozsahu ochrany? (přihlašovatel omezit rozsah 

ochrany ve vztahu k prvku přihlašovaného označení. Omezení 

rozsahu ochrany nelze vzít zpět.) 

 

Před vydáním rozhodnutí o zamítnutí přihlášky je Úřad povinen 

přihlašovateli umožnit vyjádřit se k důvodům, pro které hodlá 

přihlášku zamítnout 

 



Důvody odmítnutí ochrany (§ 4 a 6) 

• Do rejstříku se nezapíše označení, které: 
- nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1 

- nemá rozlišovací způsobilost  

      (shirts pro košile, ultrasport pro sportovní oděvy, extra-dry, jablko 

pro jablka, karotka, ležák) 

- je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k 

určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného 

původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k 

označení jiných jejich vlastností (např. značky zkušební, záruční, 

kontrolní, puncovní) 

- je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v 

běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech 

 

 

 

 



- je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku 

nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku 

(střet s jinými průmyslovými právy – průmyslovými vzory) 

 

- je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy 

  

- mohlo by klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo 

zeměpisný původ výrobku nebo služby (Swiss chocolate) 

 

- přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahují zeměpisné označení, 

aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ 

 

- které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské 

úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány (znak OSN, 

znak Policie ČR) 

 



-  obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 

6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního 

veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho 

zápisu 

 

-    obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména 

náboženský symbol 

 

- jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo 

je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z 

mezinárodních smluv 

 

- jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána 

v dobré víře 



Do rejstříku se nezapíše označení, pokud je shodné se starší 

ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného 

vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby 

 

Vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky může udělit 

písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do 

rejstříku 

 

 

Možnost prokázání rozlišovací způsobilosti  

před zápisem do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu 

k výrobkům nebo službám, pro které je požadován zápis 
 



• Podat lze ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky – 

důvody a osoby uvedeny v § 7 

 

• Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání 

nelze prominout 

 

• Námitky musejí být podány písemně - odůvodněny a 

doloženy důkazy 

 

• Zaplacení správního poplatku 

Námitky 

 

 



Vlastník starší ochranné známky: 

 

•  shodnost nebo podobnost označení 

•  shodnost nebo podobnost výrobků a služeb 

•  pravděpodobnost záměny  

 

•  nejsou podobné výrobky nebo služby, avšak OZ s dobrým 

jménem 

 

•  OZ s dobrým jménem na území Evropských společenství  

 

 

Vlastník starší všeobecně známé známky: 

 

•  shodnost či podobnost se všeobecně známou OZ (shodné 

nebo podobné výr. nebo služby 

•  všeobecně známá OZ (pro jiné výr. nebo služby) s dobrým 

jménem v ČR 

 

 

 

 

Námitky – kdo je může podat (§7) 

 

 



Vlastník ochranné známky: 

• zapsané v jiné unijní zemí Pařížské úmluvy nebo WTO – 

pokud přihlášku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel 

na své vlastní jména a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento 

obstaravatel své jedná řádně odůvodnil 

 

Uživatel nezapsaného označení: 

• užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné 

výrobky nebo služby, které je shodné nebo podobného 

přihlašovanému označení, pokud označení nemá místní dosah 

a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání 

přihlášky 

 

Fyzická osoba: 

• jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy 

mohou být dotčena přihlašovaným označením 
 



Vlastník staršího práva: 

• z jiného průmyslového vlastnictví 

 

Osoba: 

•  které náležejí práva k autorskému dílu 

 

Ten: 

• Kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla 

podána v dobré víře 

 

 

Je možné udělit písemný souhlas k zápisu OZ – Úřad zastaví 

řízení o námitkách 



• výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo 

službami, pro které je chráněna. Užívání je: 

 

• umisťování na výrobky nebo jejich obaly 

• nabídka výrobků, jejich uvádění na trh nebo skladování, nebo nabídka či 

poskytování služeb 

• dovoz nebo vývoz 

• užívání označení v obchodních listinách 
 

• Používat R v kroužku 

 

• bez souhlasu vlastníka ochranné známky (OZ) nikdo nesmí v obchodním 

styku užívat: 

• označení shodné s OZ pro shodné výrobky nebo služby 

• označení, u něhož z důvodu shodnosti nebo podobnosti s OZ a 

shodnosti nebo podobnosti výr. nebo služeb existuje pravděpodobnost 

záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace 

• označení shodné s OZ nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které 

nejsou podobné, avšak jde o OZ, která má dobré jméno v ČR a jeho 

užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého 

jména nebo jim bylo na újmu 

 

® 

Práva z ochranné známky 

 

 



 

Vlastník OZ není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním 

styku: 

 

•  jejich jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název nebo adresu 

 

•  údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného 

původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich 

vlastností 

 

•  označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u 

příslušenství nebo náhradních dílů, pokud je užívání v souladu s 

obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže 

 

 

Vlastník OZ je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či 

podobného značení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním 

přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem ČR 

 

 

Omezení účinků ochrany 



• vlastník se může písemným prohlášením vzdát práv  

• vlastník může písemným prohlášením omezit rozsah ochrany k prvku 

ochranné známky 

   Omezení nelze vzít zpět! 

 

Na návrh třetí osoby může v řízení Úřad zrušit o. známku : 

• neužívanou po nepřetržitou dobu 5 let pro výrobky nebo služby pro které je 

zapsána 

• Když se stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, označením, které 

je v obchodě obvyklé 

• může vést ke klamání veřejnosti (povaha, jakost nebo zeměpisný původ 

výrobků nebo služeb) 

 

Úřad prohlásí o. známku za neplatnou: 

•  pokud zapsáno v rozporu s § 4 nebo § 6 

•  na návrh osoby uvedené v § 7 (námitky) 

 

Ochranná známka se bere jako by nikdy nebyla zapsána (lze i po vzdání se 

nebo zániku) 

 

 

 

Omezení, zrušení, neplatnost 



Změna vlastníka 

•  OZ může být převedena, pro všechny výrobky nebo služby, nebo pouze pro 

část 

•  převod, je účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku.  

•  o zápis je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran, v případě 

přechodu právní nástupce původního vlastníka 

 

Jiná práva 

•  ochranná známka může být předmětem zástavního práva, předmětem 

výkonu rozhodnutí či exekuce a může být zahrnuta do majetkové podstaty 

 

Licence 

 

•  pro všechny výrobky nebo služby nebo pro některé z nich 

•  výlučná nebo nevýlučná 

•  účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku 

•  o zápis do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran 

 

 

 

 

 

 

 

Známka jako vlastnictví 



Přihlašování do zahraničí 

Podáním: 

 

• přihlášky národní cestou 

 

• mezinárodní přihlášky OZ 

 

• přihlášky ochranné známky EU 



Ochranná známka Evropské unie  

(OZ EU) 

www.euipo.europa.eu 



  Platí pro všechny státy EU  

  

Ochranná známka EU má jednotnou povahu, tedy - 

 má stejné účinky v celé Unii:  

• může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát,  

 být zrušena nebo prohlášena za neplatnou  

•  její užívání může být zakázáno pouze pro území 

 celé EU  

• je předmětem vlastnictví, který existuje nezávisle  

 na podniku 

• je možné ji převádět a dát do zástavy třetí osobě 

 nebo ji učinit předmětem licencí 

Ochranná známka EU 



Ochrannou známku EU mohou tvořit: 

 

• všechna označení, schopná grafického ztvárnění 

 

• způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od 

výrobků nebo služeb jiných podniků. 

Ochranná známka EU 



Přihláška: 

• podaná on-line - 850 EUR 

• podaná na tištěném formuláři - poplatek 1 000 EUR 

 

Základní poplatek se vztahuje na jednu třídu  

 

• Poplatek za druhou třídu výrobků a služeb - 50 EUR 

• Poplatek za třetí třídu a za každou další třídu - 150 EUR 

 

Poplatky 

Aktuální seznam poplatků: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-to-

euipo 



Všechny fyzické či právnické osoby (včetně veřejnoprávních subjektů), které: 

 

• mají bydliště nebo sídlo nebo skutečný průmyslový či obchodní podnik na 

území státu, který je: 

 

• členem EU  

• nebo smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy  

• nebo členem Světové obchodní organizace (WTO) 

• nebo jsou příslušníky těchto států 

 

mohou být majiteli ochranné známky EU. 

 

Podání přihlášky: 

• elektronicky 

• poštou nebo doručovací službou 

• faxem 

• osobně 

 

Přihlašuje se přímo k EUIPO – prostřednictvím ÚPV již nelze 

Přihlašovatelé  



Právní předpisy 



Mezinárodní ochranná známka 

www.wipo.int 
 



Mezinárodní ochrannou známku mohou tvořit: 
 

• Všechna označení způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho 

podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. 

Mezinárodní ochranná známka 



• Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek  

a Protokol k této dohodě 

 

• 98 členů 

 

• Lze přihlásit prostřednictvím národního úřadu (ÚPV) ten vypracuje  

         Mezinárodní přihlášku a odešle jí do WIPO 

 

• Přihlašovat je možné jen na základě podané přihlášky (nebo zápisu 

OZ do národního rejstříku) 

 

• WIPO zápis oznámí národnímu úřadu, ten má 12 nebo 18 měsíců k 

vyjádření se 

 

 

Mezinárodní ochranná známka 



Žádat mohou osoby, které 

mají: 

 

• podnik 

 

• místo trvalého pobytu 

 

• sídlo 

 

• nebo českou státní 

příslušnost 

 

 



Poplatky 

Poplatek při podání žádosti 2 500,- Kč 

 

 

Ostatní poplatky se platí předem přímo Mezinárodnímu úřadu Světové 

organizace duševního vlastnictví (ve švýcarských francích)  

 

 

Sazebník poplatků a kalkulátor poplatků na: 

http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-

do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka 
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