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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
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Druhy ochranných známek

• Slovní

• Slovní grafická

• Kombinovaná

• Obrazová

• Prostorová

• Tvořená pouze barvou

• Barevná x černobílá



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

Ochranná známka je platná 10 let od podání



Poplatky

Poplatková povinnost 

1 měsíc

Přihláška OZ Kč 5 000,- do 3 tříd

Každá další třída Kč     500,-

Obnova zápisu Kč 2 500,-

Námitky Kč 1 000,

Licence

Převod



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

- které nemá rozlišovací způsobilost 

(shirts pro košile, ultrasport pro sportovní oděvy, extra-dry, 
jablko pro jablka, karotka, ležák)

- které 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)

- které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly 
obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních 
zvyklostech



Možnost prokázání rozlišovací způsobilosti 

- před zápisem do rejstříku užíváním v 
obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo 
službám, pro které je požadován zápis

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



Práva z ochranné známky
• výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo 

službami, pro které je chráněna. Užíváním se rozumí:

• 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

• značka R v kroužku

• nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka OZ 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



Přihlašování do zahraničí

• národní cestou

• podáním mezinárodní přihlášky OZ

• podáním ochranné známky Společenství



Ochranné známky Společenství CTM (OHIM)
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Mezinárodní ochranné známky (WIPO)
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Zdroje informací o OZ

Databáze OZ s účinky pro území ČR

- národní OZ
- OZ Společenství
- mezinárodní OZ s určením pro území ČR
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Selekční jazyky v oblasti OZ

Niceské třídění

- mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu OZ

Vídeňské třídění 

- mezinárodní třídění obrazových prvků OZ
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3. Zvířata
3.7 Ptáci, netopýři
3.7.15 Papoušci, andulky, tukani
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