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Základní funkce ochranné známky 

• rozlišovací (propagační): schopné rozlišit výrobky nebo služby 
pocházející od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku 
vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) 

• ochranná: brání třetím osobám používat stejné označení,  

     

    Je tedy zřejmé, že pokud je na trh uveden nějaký výrobek nebo 
služba, která nese specifické označení, pak je vhodné mít 
tento název chráněn vždy ochrannou známkou již před 
uvedením na trh.  

 



Práva z ochranné známky 

• výlučné právo užívání 

• označení ® 

• zakázat jinému užívání v nabídce, dovozu, 
vývozu, na obaly, obchodní listiny, v reklamě 

• omezení práv § 10 zákona č. 441/2003 Sb. 



 
Ochranné známky 

 Zákon č. 441/2003  Sb., o ochranných známkách. 

Označení: 
• slovní 

• obrazové  

• prostorová  

• kombinované 

Přihlašovatel:  
fyzická nebo právnická osoba  

(občanská sdružení, církve, nadace, obce, stát) 
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Příklady zapsaných ochranných známek (OZ) 

• Slovní:  QUIKSILVER 

• Kombinovaná 

 

 

 

• Obrazová 

• Prostorová   

 

 



Označení vyloučená ze zápisu do rejstříku: 
 

• nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby 
• je tvořeno ze značek nebo údajů sloužících v 

obchodě k určení druhu, jakosti, množství… 
• nemůže být graficky znázorněno 
• tvořeno značkami nebo označeními obvyklými v 

běžném jazyku nebo užívanými v obchodě 
• odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým 

mravům 
• může klamat o povaze nebo zeměpisném 

původu 
• označení obsahující znak vysoké symbolické 

hodnoty 
 



Ochranné známky v ČR 

- Národní ochranná známka 

 

- Mezinárodní ochranná známka 

 

- Ochranná známka Společenství 

 



Registrace národní ochranné známky 

 

přihláška ochranné známky  

 

• znění (vyobrazení OZ),  

• údaje o přihlašovateli (zástupci) 

• seznam výrobků a služeb-mezinárodní třídění 

 

Poplatky splatné do 1 měsíce po podání přihlášky 

Možnost obnovy zápisu opakovaně po 
 10 letech od data podání 

 

 



Poplatky za podání OZ s platností pro ČR 

 

• Přihláška OZ (vč. 3 tříd)              5000 Kč 

• Každá třída nad 3                         500 Kč 

 

• Obnova zápisu  (po 10 letech)      2500 Kč 
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Relativní důvody odmítnutí ochrany 
» řízení o námitkách-obrana oprávněné osoby 

• starší ochranná známka  

    shodnost nebo podobnost označení, výrobků nebo služeb, 
pravděpodobnost záměny u veřejnosti 

• nezapsané označení 

    právo vzniklo před podáním přihlášky 

• osobnostní práva 

• autorská práva 

• jiná průmyslová práva 

• osoba dotčená přihláškou  

     nepodanou v dobré víře 

 

 

 

negativně ukončená 

platná 
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