
Ochranné známky 

Ochrannou známkou podle zákona č. 441/2003 Sb., §1, může být za podmínek 
stanovených tímto zákonem jakékoli označení schopné grafického znázornění, 
zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku 
nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné 
osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Na území ČR požívají ochrany ochranné 
známky, které jsou:  

a)   zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového 
vlastnictví (dále jen Úřad) – tzv. národní ochranné známky,  

b)   s účinky pro ČR zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem 
duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu  Madridské 
dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek nebo 
Protokolu k Madridské dohodě – mezinárodní ochranné známky,  

c)   zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu podle 
nařízení Rady Evropských společenství – ochranné známky Společenství,  

d)   na území ČR všeobecně známé ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na 
ochranu průmyslového vlastnictví a článku 16 Dohody o obchodních 
aspektech práv duševního vlastnictví – všeobecně známé známky.  

Ochranná známka je prodejním nástrojem, neboť zákazník si často vybírá výrobky či 

služby právě na základě označení, které je s nimi svázáno.  

Ze zápisu je vyloučeno zejména označení, které  

a)   nemůže tvořit ochrannou známku podle §1,  

b)   které nemá rozlišovací způsobilost,  

c)   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,  

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

e)   které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, 
nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, anebo který dává 
výrobku podstatnou užitnou hodnotu,  

f)    které je v rozporu s veřejným pořádkem,  



g)   které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo 
zeměpisný původ výrobku nebo služby,  

h)   přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by 
víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ, 

i)    které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské 
úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány,  

j)    které 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,  

k)   které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský 
symbol,  

l)    jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu 
se závazky vyplývajícími pro ČR z mezinárodních smluv,  

m)  jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.  

Označení uvedené v bodech b) až d) může být zapsáno, jestliže přihlašovatel 
prokáže, že toto označení užíváním v obchodním styku, které započalo před zápisem 
ochranné známky do rejstříku, získalo rozlišovací způsobilost pro jeho výrobky či 
služby. 

Ochranné známky jsou slovní, obrazové či kombinované - doporučuje se označení 
fantazijní. Přihláška ochranné známky je doplněna seznamem tříd výrobků a služeb, 
pro které je přihlašovaná. Seznam musí být v souladu s činností, pro kterou má 
přihlašovatel povolení (zápis v obchodním rejstříku, živnostenský list). Při řízení o 
přihlášce Úřad zkoumá shodnost či zaměnitelnost s dříve zapsanou známkou a zda 
se nejedná o označení vyloučené ze zápisu. Pokud přihláška nevykazuje žádné 
uvedené vady, je zveřejněna ve Věstníku Úřadu a zákonem určené subjekty mají 
právo ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění podat vůči zápisu námitky. Úřad prozkoumá, 
zda byly námitky podány oprávněnou osobou v zákonné lhůtě a zda jsou 
odůvodněny a doloženy doklady, umožňujícími jejich projednání. S řádně podanými 
námitkami seznámí Úřad přihlašovatele a vyzve ho, aby se k nim ve stanovené lhůtě 
vyjádřil (pokud tak neučiní, bude řízení o přihlášce zastaveno). Úřad po projednání 
vydá rozhodnutí, zda námitkám vyhovuje v plné šíři, částečně nebo zda je zamítá. 

Majitel registrované ochranné známky má výlučné právo označovat své výrobky 
nebo služby ochrannou známkou, pro které je zapsána nebo ji užívat ve spojení s 
těmito výrobky či službami a užívat značku ® . Bez souhlasu majitele nikdo nesmí 
užívat označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou pro stejné nebo 
podobné výrobky nebo služby. 

Ochranná doba ochranné známky je 10 let od podání přihlášky u Úřadu. 



Ve věci vypracování a zastupování přihlášek ochranných známek se lze obrátit přímo 
na Patentové středisko ČVUT Praha - odbor vědecké a výzkumné činnosti. 

 


