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základní důležité pojmy —

úvod do tématu

1:



 
 Ochranné známky 

JUDr. Petr Beránek, Ph.D. 
    Úřad průmyslového vlastnictví 
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Ochranné známky 
 

 Na území České republiky požívají ochrany 
 

 národní ochranné známky 
    - zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném ÚPV  
 

 mezinárodní ochranné známky 
    - s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem 

  duševního vlastnictví (WIPO) 
 

 ochranné známky Společenství 
    - zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) 
 

 všeobecně známé známky 
    - nezapsaná označení, která jsou na území České republiky všeobecně známá 
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Ochranné známky 
 Národní 
www.upv.cz   
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

 
 Mezinárodní 
www.wipo.int 
Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek  (vyhláška č. 78/1985)  

 
 Společenství (CTM) 
www.ohim.eu 
Nařízení Rady ES č. 207/2009  
o ochranné známce Společenství, (kodifikované znění) 
Původně :Nařízení Rady ES č. 40/94 o OZS 
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Jaké označení je způsobilé být 
ochrannou známkou? 

 
 Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto 

zákonem  
 
 jakékoliv 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. 
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Jaké označení je způsobilé být 
ochrannou známkou? 

 Slovní   Adidas Žabka 

 slovní grafické 

 kombinované 

 Obrazové 

 prostorové     

 barva, kombinace barev   
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Zapsané prostorové ochranné známky 

 
•   

Petr Vachler     NINA RICCI 
 
 
        
        Philippe Starck 
 Pepsi 
 
 
   
           
Ferrero       NESTLE WATERS  
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Barva nebo kombinace barev 
Zamítnutí přihlášky  
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Barva nebo kombinace 
barev (pokračování) 

 Zápis pro Vodafone  
 na mobilní telekomunikační služby (38)  
 na základě získané rozlišovací způsobilosti. 

 

 

 
 
 
 
 barva Pantone 485 C 
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 Zápis do rejstříku ? Váš názor ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (30) čokoláda, čokoládové výrobky, 
čokoládové cukrovinky, zmrzlina.   
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Barva nebo kombinace 
barev (pokračování) 



Barva nebo kombinace barev 
(pokračování) 
OZ Společenství - Kraft Foods Schweiz Holding AG,  
(30) čokoláda 
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Postup před podáním přihlášky 

Každý přihlašovatel by si měl před podáním provést rešerši  

 Prostřednictvím známkového (patentového zástupce)  

 Na ÚPV za úplatu 

 http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/informacni-sluzby/reserse/Objednavka-reserse.html 

 Sám na www.upv.cz 
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.formular 

Může předpokládat co ho čeká v průběhu řízení  
Zápisná nezpůsobilost – shodné označení (§ 6), popř. označení, které 
obsahuje shodný prvek starší ochranné známky (§ 6 + § 22 odst. 2) 

Námitky (§  7) -  podobné označení    11 
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Databáze ochranných 
známek 

 www.upv.cz 
národní ochranné známky platné na území ČR 
komunitární a mezinárodní ochranné známky 

designované pro ČR 
 
  aktualizace každý den 
  obrázky OZ doplněny do 3 dnů od podání přihlášky 
 možnost zvolit pro práci základní nebo pokročilou formu 

vyhledávání 
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Rešerše v databázi 
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Rešerše v databázi (pokračování) 
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Rešerše v databázi (pokračování) 
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Rešerše v databázi (pokračování) 
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Rešerše v databázi (pokračování) 
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Seznam výrobků a služeb 
 
 Niceské třídění - Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu 

známek ze dne 15. června 1957.  

 Od 1. 1. 2007 platí 9. verze Mezinárodního třídění. Poslední verze Mezinárodní třídění výrobků a služeb je na 
www.upv.cz 

 
 Tento systém mezinárodního třídění obsahuje 
 

34 tříd výrobků a 10 tříd služeb.  
 

 Přestože zatřídění výrobků a služeb má pouze orientační 
charakter, správné zatřídění může hrát významnou 
úlohu při provádění rešerše na shodnost např. při 
provádění věcného průzkumu. 
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Seznam výrobků a služeb 
Z Á H L A V Í  T Ř Í D 
V Ý R O B K Y 
 

Třída 1 
 Chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, 

zahradnictví a lesnictví; umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v 
surovém stavu; hnojiva pro půdu; hasicí přístroje (složení); prostředky pro kalení 
a letování kovů; chemické výrobky určené ke konzervování potravin; tříslicí 
materiály; lepidla pro průmysl. 

Třída 2 
 Barvy, nátěry, laky; ochranné výrobky proti korozi a proti deteriorizaci dřeva; 

barviva; mořidla; přírodní pryskyřice v surovém stavu; kovy lístkové a práškové 
pro malíře, dekoratéry a umělce. 

Třída 3 
 Přípravky pro bělení a jiné prací prostředky; přípravky pro čištění, leštění, 

odmašťování a broušení; mýdla; parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové 
vody (lotions); zubní pasty. 

Třída 4 
 Průmyslové oleje a tuky; mazadla; výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání  

benzínu pro motory a osvětlovací látky; svíčky a knoty. 
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Seznam výrobků a služeb 
(pokračování) 

Z Á H L A V Í    T Ř Í D 
 
S L U Ž B Y 
 

Třída 35  Propagační činnost, reklama; pomoc při řízení obchodní 
   činnosti; obchodní administrativa; kancelářské práce. 

Třída 36  Pojištění; služby finanční; služby peněžní; služby nemovitostní. 
Třída 37  Stavebnictví, opravy; instalační služby. 
Třída 38  Spoje (komunikace). 
Třída 39  Doprava; balení a skladování zboží; organizování cest. 
Třída 40  Zpracování materiálů. 
Třída 41  Výchova; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní aktivity. 
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Mezinárodní třídění obrazových prvků 
ochranných známek (vídeňské třídění) 

 
 Účelem třídění obrazových prvků je ulehčení rešerší 

ochranných známek 
 
 Třídění představuje hierarchický systém, který vychází od 

obecného ke konkrétnímu a dělí všechny obrazové prvky na 
třídy, oddíly a sekce. 

 
 29 tříd, 144 oddílů, 788 hlavních sekcí, 879 pomocných 

sekcí 
 
 Třídník vídeňského obrazového třídění je dostupný v PDF 

formátu na 
http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html 
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Mezinárodní třídění obrazových prvků 
ochranných známek 

 
 
 

 
 Třída 1 
 NEBESKÁ TĚLESA, PŘÍRODNÍ JEVY, ZEMĚPISNÉ MAPY 

 1.1 HVĚZDY, KOMETY (včetně hvězd udávajících vojenskou 
hodnost, nezahrnuje jiskry – 1.15.7, Davidovy hvězdy (24.11.15) 
a hvězdičky (24.17.3) 

 1.3 SLUNCE (Neobsahuje znázornění slunce, která pozůstávají 
z pouhého disku bez paprsků, které se zatřídí do odpovídajících 
sekcí oddílu 26.1.) 

 1.5 ZEMĚ, ZEMĚKOULE, PLANETY 
 1.5.1 ZEMĚKOULE 
 1.5.15 ČÁSTI ZEMĚKOULE 
 1.5.24 SATURN 
 1.5.25 JINÉ PLANETY 

 1.7 MĚSÍC 
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Přihláška 

Formální náležitosti 

Shodné OZ § 6 

Zveřejnění Věstník 

Absolutní důvody zápisné 
nezpůsobilosti 

Námitky  § 7 

Zápis do rejstříku Zamítnutí 
částečné, 
úplné 

Připomínky 

Řízení o přihlášce ochranné známky 
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Absolutní důvody zápisné 
nezpůsobilosti  (§ 4) 

Do rejstříku se nezapíše označení 
a) které nemůže tvořit ochrannou 

 známku ve smyslu § 1 ZZ 

 

 - čichové označení (vůně parfému) 
 - zvukové označení (zvuk kokrhání ) 
 - pohybové označení (např. gifová webová animace) 
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Absolutní důvody zápisné 
nezpůsobilosti (§ 4) (pokračování) 

 Do rejstříku se nezapíše označení 
 b) které nemá rozlišovací způsobilost, 

 
 

 
 

(finanční služby, papírenské zboží, reklama) 
 
 
 

Slogany: 
 Pro bohatý život 
 Pro bohatší život 
 Pro nejbohatší život 
 Neřekneme Vám ne! 
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Absolutní důvody zápisné 
nezpůsobilosti  (§ 4) (pokračování) 

 Do rejstříku se nezapíše označení 
 b) které nemá rozlišovací způsobilost, 
          (finanční služby, papírenské zboží, reklama) 

 
 
 V rámci věcného průzkumu zápisné způsobilosti přihlášky ochranné známky bylo 

zjištěno, že přihlašované označení postrádá schopnost rozlišit výrobky nebo 
služby téhož druhu, pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb.  

  
 Jde o nedistinktivní, nefantazijní označení, vzhledem k nárokovanému seznamu 

výrobků a služeb, jež mají být předmětem ochrany, i o označení s přímo popisným 
efektem. Je vyjádřeno pouze ve velmi nevýrazném grafickém ztvárnění, v podstatě 
standardního typu písma latinské abecedy, bez jakýchkoliv rozlišujících prvků. 

  
 Označení je svým složeným názvem tvořeno obecnými, nikterak originálními, 

všeobecně známými a zaužívanými výrazy, slovními prvky „moje“ a „platba“, které 
tvoří běžnou slovní zásobu českého jazyka. Spojení těchto dvou obvyklých pojmů, 
resp. nedistinktivních výrazů z významového, vizuálního i fonetického hlediska pak 
jenom podtrhuje popisnost názvu přihlašovaného označení.  
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Absolutní důvody zápisné 
nezpůsobilosti  (§ 4) (pokračování) 

 
 Do rejstříku se nezapíše označení 
 b) které nemá rozlišovací způsobilost, 

 
         (32) stolní a minerální vody..   
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(6) dveře kovové, dveřní zárubně… 

(29) ovocná dřeň, džemy… 
(30) káva, čaj… 
(31) zemědělské produkty… 



Získaná rozlišovací způsobilost (§5) 

 
 Označení uvedené v § 4 písm. b) až d) může být zapsáno do 
rejstříku,  pokud přihlašovatel prokáže, že takové 
označení získalo před zápisem ochranné známky do 
rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k 
výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je 
požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací 
způsobilost (tzv. získaná rozlišovací způsobilost) . 
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Tato označení (původně nedistinktivní) byla 
do rejstříku nakonec zapsána, ale 
až po dodatečném prokázání, 

že získala 
pro nárokované výrobky či služby 
ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST 

užíváním v obchodním styku! 

Získaná rozlišovací 
způsobilost (§5) (pokračování) 



   
 

Zapsaná ochranná známka 
 
 mojemoje 

 slovní  
 

 Pro výrobky a služby ve třídách:  
 9, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 41, 42  
 STUDIO NAJBRT 
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Absolutní důvody zápisné 
nezpůsobilosti  (§ 4) 

 
Do rejstříku se nezapíše označení 
 
 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, 
 
  Ledová káva (nealkoholické nápoje) 

 STANDARD směs (káva, kávové výtažky) 

       Anglická slanina pro výrobky ve třídě 29 (maso a výrobky z 
 masa, uzenářské výrobky) 
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Absolutní důvody zápisné 
nezpůsobilosti  (§ 4) (pokračování) 

 
Do rejstříku se nezapíše označení, 
 
 d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly 

obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních 
zvyklostech,   

  
Made in Czech 
 International 
 Long Vehicle 
Debetní účet 
 Virtuální firma 
 

Pozor, obvyklá slova užívaná v běžném jazyce (zvýraznit) mohou mít i vysokou 
rozlišovací způsobilost. Příkladem mohou být ochranné známky „Camel“ pro 
cigarety nebo „Apple“ pro počítače. Tyto slova nejsou smyšlená (fantazijní), jsou 
běžně užívaná, a přesto mají vysokou rozlišovací způsobilost. 
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Absolutní důvody zápisné 
nezpůsobilosti  (§ 4) (pokračování) 

 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, 
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Absolutní důvody zápisné 
nezpůsobilosti  (§ 4) (pokračování) 

f) které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo 
dobrými mravy, 

 
 TRÁVA – označení přihlášeno v roce 2005 pro tabák, tabákové 

výrobky s příměsí travního semene ve třídě 34 
 

– pro nealkoholické nápoje všeho druhu spadající do této 
třídy, pivo ve třídě 32 a alkoholické nápoje všeho druhu 
spadající do této třídy (s výjimkou piva) ve třídě 33  

 
 
 g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud 

jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku 
nebo služby, 

 Např. přihlašovatel z Německa  
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Absolutní důvody zápisné 
nezpůsobilosti  (§ 4) (pokračování) 

 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, 

  
 Erby, vlajky, symbolické znaky, názvy mezinárodních organizací 

apod. 
 

 €uroCAR - zamítnuto pro dopravní prostředky pozemní, zejména 
automobily a jejich části ve tř. 12  

 
 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, 
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Absolutní důvody zápisné 
nezpůsobilosti  (§ 4) (pokračování) 

  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 

Českou republiku z mezinárodních smluv, 

 
 m) jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky (dále 

jen "přihláška") nebyla podána v dobré víře. 
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Shodné ochranné známky (§ 6) 

 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;  

 

 to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné 

známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné 

známky do rejstříku. 
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Shodný prvek (§ 22 odst. 2) 

 podle§ 22 odst. (2) Úřad přihlášku zamítne, obsahuje-li 
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;  

 
 Úřad přihlášku nezamítne, pokud vlastník či 

přihlašovatel starší ochranné známky udělí 
písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné 
známky do rejstříku. 
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Zveřejnění přihlášky 

 

 Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto 

zákonem, zveřejní Úřad přihlášku ve Věstníku. 
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NÁMITKY PROTI ZÁPISU PŘIHLÁŠKY  
DO REJSTŘÍKU (§ 7) 

 
 Po zveřejnění přihlašovaného označení ve Věstníku počíná běžet 

tříměsíční prekluzivní lhůta k podání námitek proti zápisu 
přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek. 

 
 Námitky proti zápisu může podat subjekt, který se domnívá, že 

zápisem předmětného označení do rejstříku dojde k zásahu do 
jeho starších práv. 
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NÁMITKOVÉ DŮVODY (§7 odst. 1) 

 
a) Pravděpodobnost záměny 
b) Národní OZ s dobrým jménem 
c) Všeobecně známá známka 

d) Všeobecně známá známka s dobrým jménem 

e) OZ Společenství s dobrým jménem 

f) Nehodný zástupce 

g) Nezapsané označení 
h) Osobnostní práva 

i) Autorská práva 
j) Práva z jiného průmyslového vlastnictví 
k) Nedobrá víra 
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principy designu — ukázky

2:



princip 1:

typografické logo





SIEMENS

SIEMENS









princip 2:

minimalistické obrazové

logo



Unit Editions





princip 3:

otevřený variabilní systém 

jednotného vizuálního 

stylu



Studio Dumbar

Univerzita Twente













Pavel Frič

Univerzita J. E. Purkyně

v Ústí nad Labem







princip 4:

generativní systém 

jednotného vizuálního 

stylu



Stefan Sagmeister

Casa da Música





























3:FAQ
nejčastěji kladené otázky 

designéra



Jaká jsou rizika pro designéry, kteří navrhují logo 

a jednotný vizuální styl v případě požadavku 

klienta registrovat logo jako ochrannou známku?

• zamítnutí přihlášky ochranné známky
• nespokojenost klienta z opomenutí důležitých kroků 

v procesním řízení designu
• dohady s klientem o odpovědnosti za škody

3: FAQ



Jak těmto rizikům předcházet?

• včasnou spoluprácí s klientem
• seznámit klienta s možnými riziky
• v rámci zadání se informovat od klienta o tom, 

pro jaké výrobky a služby bude klient budoucí 
ochrannou známku využívat

3: FAQ



Kdo nese odpovědnost za to, že výsledek mé 

práce bude bez problému možné registrovat jako 

ochrannou známku?

• klient 
• designér ale musí kleinta na případná rizika předem 

upozornit

3: FAQ



Kdo nese odpovědnost za to, že výsledek mé 

práce bude bez problému možné registrovat jako 

ochrannou známku?

• klient 
• designér ale musí kleinta na případná rizika předem 

upozornit

3: FAQ



Co dělá ochrannou známku ochrannou známkou?

• schopnost odlišovat VÝROBKY či SLUŽBY jednoho 
subjektu od VÝROBKŮ a SLUŽEB subjektu druhého

• silné ochranné snámky jsou originální a dobře 
zapamatovatelné

3: FAQ



Jak mám při navrhování loga a jednotného vizuál-

ního stylu uvažovat, abych klientovi nabídl řešení 

silné a dobře fungující ochranné známky?

• provést základní rešerši pro eliminaci rizik 
• následně navrhnout řešení s vysoce distinktivními 

prvky

3: FAQ



Jak řešit registraci ochranné známky 

u variabilních a generativních systémů jednotného 

vizuálního stylu?

• variantní řešení mohou představovat známkové řady
• v celkovém rozpočtu je třeba počítat se zvýšenými 

náklady pro klienta, který o tom musí být informován
• řešení je vždy individuální, proto je doporučeno 

konzultovat konkrétní koncepty s patentovou 
kanceláří nebo ÚPV

3: FAQ



Na co nesmím zapomenout já jako designér?

• dobrá ochranná známka pomáhá odlišení na trhu / 
odlišení předpokládá dobré zapamatování / 
dobré zapamatování předpokládá jednoduchost

• přílišná jednoduchost bez distinktivních prvků je 
však riziková

• jednoduchost + výraznost + distinktivita = OK

3: FAQ



Na co nesmí zapomenout klient?

• kritérium pro výběr designérského řešení není pouze 
„líbí / nelíbí”, ale funkčnost designu

• funkčnost designu znamená také jeho distinktivita 
(nejen ergonomie, vzhled, reprodukovatelnost, eko-
nomičnost aj.)

3: FAQ



Co bych měl já jako profesionální designér 

doporučit klientovi v oblasti ochranných známek 

a ochrany duševního vlastnictví?

• důkladně si rozmyslet očekávání od OZ 
• v rámci přípravy zadání a nastavení spolupráce jej 

touto problematikou provést a upozornit jej na rizika
• doporučit mu profesionální pomoc patentového 

zástupce a odkázat jej na seznam patentových 
kanceláří

3: FAQ



děkuji za pozornost

•
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