Upravená znění
ustanovení zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví
novelizovaných ve smyslu návrhu zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
1. Znění odpovídajících ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích
návrzích, v platném znění, jak vyplývají z návrhu zákona o vymáhání práv
z průmyslového vlastnictví - § 6:
„§ 75
Porušování práv
(1) V případě neoprávněného zásahu do práv chráněných tímto zákonem s výjimkou práv
z patentů a dodatkových ochranných osvědčení se může ten, jehož právo bylo porušeno,
domáhat zejména toho, aby rušení práva bylo zakázáno a aby následky porušení byly
odstraněny. Byla-li tímto zásahem způsobena škoda, má poškozený právo na její náhradu;
nahrazuje se to, oč se majetek poškozeného škodnou událostí zmenšil (skutečná škoda) a čeho
by byl dosáhl, kdyby nenastala škodná událost (ušlý zisk). Byla-li tímto zásahem způsobena
nemajetková újma, má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění, které může spočívat i v
peněžitém plnění.
(2) Poškozený může požadovat, aby soud nařídil ohrožovateli či porušovateli zničit výrobky,
jejichž výrobou nebo uvedením na trh došlo k ohrožení nebo porušení práva chráněného tímto
zákonem, popřípadě zničení materiálu a nástrojů určených nebo používaných výlučně nebo
převážně při činnostech ohrožujících nebo porušujících práva chráněná tímto zákonem. Soud
zničení nenařídí, nejsou-li tyto výrobky ve vlastnictví toho, proti němuž návrh směřuje, nebo
jestliže by ohrožení či porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo
nepřiměřené tomuto ohrožení nebo porušení.
(3) Spory z vynálezů a zlepšovacích návrhů projednávají a rozhodují soudy, s výjimkou věcí,
které podle tohoto zákona rozhoduje Úřad.
§ 75a
Právo na informaci
Majitel práva chráněného tímto zákonem má vůči každému, kdo tato práva ohrožuje
nebo porušuje, právo na informaci o původu výrobku včetně informací týkajících se uvádění
výrobků na trh; soud právo na informaci nepřizná, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti
ohrožení či porušení.
2. Znění odpovídajícího ustanovení zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií
polovodičových výrobků, v platném znění, jak vyplývá z návrhu zákona o vymáhání
práv z průmyslového vlastnictví - § 7
„§ 18
(2) Pro práva spolumajitelů topografie, pro nucené licence a licenční smlouvy k
využití topografie, pro převody topografií, pro zastupování v řízení před Úřadem, pro
zápis topografií utajovaných podle zvláštních předpisů, pro opravné řízení, pro porušování
práv a pro právo na informace se obdobně použije ustanovení zákona o vynálezech,
průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích2).“

3. Znění odpovídajícího ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech,
v platném znění, jak vyplývá z návrhu zákona o vymáhání práv z průmyslového
vlastnictví - § 8
„§ 21
(2) Pro práva na užitný vzor, spolumajitelské vztahy, pro zápis licenčních smluv k
využití předmětu chráněného užitným vzorem, pro převody užitných vzorů, pro vztahy k
zahraničí, pro zastupování v řízení před Úřadem, pro prominutí zmeškání lhůty, pro
nahlížení do spisů, pro určovací řízení, pro zápis užitných vzorů utajovaných podle
zvláštních předpisů, pro opravné řízení a pro porušování práv, pro právo na informaci a
pro udělování nucených licencí se obdobně použijí ustanovení zákona o vynálezech,
průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.“
4. Znění odpovídajícího ustanovení zákona. č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových
vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech
a zlepšovacích návrzích, v platném znění, jak vyplývá z návrhu zákona o vymáhání
práv z průmyslového vlastnictví - § 9
§ 20
Ohrožení nebo porušení práva
(1) V případě neoprávněného zásahu do práv ze zapsaného průmyslového vzoru se může jeho
vlastník domáhat u soudu zejména toho, aby rušení práva bylo zakázáno a aby následky
porušení byly odstraněny. Byla-li tímto zásahem způsobena škoda, má vlastník průmyslového
vzoru právo na její náhradu; pro náhradu škody se použije ustanovení občanského zákoníku.
Byla-li tímto zásahem způsobena nemajetková újma, má vlastník průmyslového vzoru právo
na přiměřené zadostiučinění, které může spočívat i v peněžitém plnění.
(2) Vlastník průmyslového vzoru může požadovat, aby soud rovněž nařídil ohrožovateli či
porušovateli zničit výrobky, jejichž výrobou nebo uvedením na trh došlo k ohrožení nebo
porušení práva chráněného tímto zákonem, popřípadě zničení materiálu a nástrojů určených
nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech ohrožujících nebo porušujících práva
chráněná tímto zákonem. Soud zničení nenařídí, nejsou-li tyto výrobky ve vlastnictví toho,
proti němuž návrh směřuje, nebo jestliže by ohrožení či porušení práva mohlo být odstraněno
jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto ohrožení nebo porušení.
§ 21
Právo na informaci
Vlastník práva ze zapsaného průmyslového vzoru má vůči každému, kdo jeho práva ohrožuje
nebo porušuje, právo na informaci o původu výrobku, ve kterém je zapsaný průmyslový vzor
ztělesněn nebo na kterém je aplikován, včetně informací týkajících se uvádění takových
výrobků na trh; soud právo na informaci nepřizná, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti
ohrožení či porušení.
5. Znění odpovídajícího ustanovení zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu
a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění,
jak vyplývá z návrhu zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví - § 10
§ 24

Ohrožení nebo porušení práva
(1) Každý se může u příslušného soudu domáhat, aby bylo zakázáno užívat zapsané označení
pro srovnatelné zboží, které nesplňuje podmínky pro užívání označení původu či zeměpisného
označení, a aby zboží označené způsobem, jímž došlo k ohrožení nebo porušení práv ze
zapsaného označení původu, popřípadě zeměpisného označení, bylo staženo z trhu.
(2) Ten, jemuž svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě zeměpisnému
označení, má vůči každému, kdo uvádí nebo hodlá uvést na trh srovnatelné zboží, právo na
informaci o původu tohoto zboží, na němž je umístěno chráněné označení původu či
zeměpisné označení; soud právo na informaci nepřizná, jestliže by to bylo v nepoměru k
závažnosti ohrožení či porušení.
(3) Ten, jemuž svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě zeměpisnému
označení, může požadovat, aby soud nařídil ohrožovateli či porušovateli těchto práv zničit
zboží, jehož uvedením na trh by mohlo dojít nebo již došlo k ohrožení nebo porušení práva
chráněného tímto zákonem. Soud zničení nenařídí, není-li toto zboží ve vlastnictví toho, proti
němuž návrh směřuje, nebo jestliže by ohrožení či porušení práva mohlo být odstraněno jinak
a zničení by bylo nepřiměřené tomuto ohrožení nebo porušení.
(4) Byla-li zásahem do práv ze zapsaného označení původu, popřípadě zeměpisného označení
způsobena škoda, má poškozený právo na její náhradu. Byla-li tímto zásahem způsobena
nemajetková újma, má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění, které může spočívat v
peněžitém plnění. Ten, jemuž svědčí práva k zapsanému označení původu, popřípadě
zeměpisnému označení, může požadovat vydání bezdůvodného obohacení.
6. Znění odpovídajícího ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách,
v platném znění, jak vyplývá z návrhu zákona o vymáhání práv z průmyslového
vlastnictví - § 11
„§ 8
Práva z ochranné známky
(1) Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s
výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané
ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné
známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez
souhlasu vlastníka ochranné známky užívat
a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s
těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a
shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a
označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně
pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které
sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou
známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z
rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
(3) Pro potřeby odstavce 2 se za užívání v obchodním styku považuje zejména
a) umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly,

b) nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto
účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,
c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,
d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.
(4) V případě neoprávněného zásahu do práv z ochranné známky má vlastník ochranné
známky právo domáhat se u soudu 5) toho, aby porušení nebo ohrožení práva bylo
zakázáno a aby následky porušení byly odstraněny; může se též domáhat přiměřeného
zadostiučinění, a to i v penězích. Právo na vydání bezdůvodného obohacení a na náhradu
škody zůstává nedotčeno.
(5) Vlastník ochranné známky je oprávněn se rovněž domáhat náhrady škody způsobené
jednáním uskutečněným v době po zveřejnění přihlášky a přiměřeného zadostiučinění.
Soud rozhodne ve věci až po zápisu ochranné známky do rejstříku.
(6) Vlastník ochranné známky má vůči každému, kdo uvádí nebo hodlá uvést na trh
výrobky či služby, na nichž nebo na jejichž obalech, popřípadě na dokladech je
provázejících je umístěno označení shodné či podobné s jeho ochrannou známkou, právo
na informaci o původu výrobků či dokladů provázející výrobky nebo služby; rozhodnout o
tomto právu přísluší soudu, který žalobu zamítne, jestliže by to bylo v nepoměru k
závažnosti ohrožení či porušení.
(7) Vlastník ochranné známky může požadovat, aby soud nařídil tomu, kdo porušuje nebo
ohrožuje práva z ochranné známky, stáhnout z trhu a zničit výrobky, jejichž výrobou nebo
uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva chráněného
tímto zákonem, popřípadě zničit materiál a nástroje určené nebo používané výlučně nebo
převážně při činnostech ohrožujících nebo porušujících práva chráněná tímto zákonem.
Soud zničení nenařídí, nejsou-li tyto výrobky ve vlastnictví toho, proti němuž návrh
směřuje, nebo jestliže by ohrožení či porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení
by bylo nepřiměřené tomuto ohrožení nebo porušení. Odstranění označení nebo padělané
ochranné známky z výrobků před jejich uvedením na trh lze připustit jen ve výjimečných
případech.
(8) (4) Byla-li ochranná známka zapsána na jméno obstaravatele bez souhlasu vlastníka
známky (dále jen "ochranná známka zapsaná na jméno obstaravatele"), má takový
vlastník právo zakázat užívání známky obstaravatelem, ledaže by tento obstaravatel své
jednání řádně odůvodnil.
§ 18
Licence
(1) Právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy
uzavřené podle zvláštního právního předpisu 7) pro všechny výrobky nebo služby, pro
které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich. Licence může být
poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná.
(2) Vlastník ochranné známky se může dovolávat svých práv z ochranné známky vůči
nabyvateli licence, který porušil ustanovení licenční smlouvy, pokud jde o dobu trvání
licence, podobu, ve které může být ochranná známka užívána, rozsah výrobků nebo
služeb, pro které byla licence poskytnuta, území, na kterém může být ochranná známka
užívána, nebo jakost výrobků nebo služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem
licence.
(3) Licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku; o zápis do
rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran. Náležitosti žádosti o zápis

licenční smlouvy do rejstříku týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné
známce stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Nestanoví-li licenční smlouva jinak, je nabyvatel licence oprávněn podat návrh na
zahájení řízení ve věci porušení práv z ochranné známky jen se souhlasem vlastníka
ochranné známky. Nabyvatel výlučné licence však může zahájit toto řízení i bez souhlasu
vlastníka ochranné známky, jestliže ve lhůtě 2 měsíců od doručení oznámení nabyvatele o
porušení práva vlastník řízení ve věci porušení práv z ochranné známky nezahájí sám.
§ 51
(1) Vlastník národní ochranné známky, jejíž přihláška byla podána v dobré víře před
přístupem České republiky k Evropské unii, popřípadě dovozuje právo přednosti z doby
před přístupem České republiky k Evropské unii, má právo zakázat v České republice
užívání ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly rozšířeny na území České
republiky na základě přístupu České republiky k Evropské unii, jestliže
a) ochranná známka Společenství je shodná s takovou národní ochrannou známkou a
výrobky nebo služby, pro něž jsou obě známky zapsány, jsou shodné, nebo
b) z důvodu shodnosti či podobnosti takovéto národní ochranné známky s ochrannou
známkou Společenství a shodnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se ochranné
známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně
pravděpodobnosti asociace s národní ochrannou známkou, nebo
c) ochranná známka Společenství je shodná s takovouto národní ochrannou známkou
nebo je jí podobná, přičemž výrobky nebo služby, na něž se ochranné známky vztahují,
nejsou shodné nebo podobné, má-li národní ochranná známka v České republice dobré
jméno a pokud by užívání ochranné známky Společenství nepoctivě těžilo z rozlišovací
způsobilosti nebo dobrého jména této národní ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
(2) Vlastník národní ochranné známky uvedené v odstavci 1 může za porušení svých práv
požadovat náhradu škody, která mu vznikla užíváním známky Společenství na území
České republiky v rozsahu stanoveném v § 8 odst. 5. v rozsahu stanoveném zákonem č.
/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu
průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví).“

