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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. prosince 2020 Vaši 

žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, v níž se domáháte poskytnutí informací: 

1. Zda je v rámci právní praxe nadále Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen 

„Úřad“) respektován rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2005, čj. 6A 

39/2001-85, dle kterého orgán veřejné správy nevykonávající běžnou podnikatelskou 

činnost nemůže být majitelem ochranné známky i za účinnosti nové právní úpravy.  

2. Zda může být veřejná škola zřízená podle zákona o vysokých školách 

držitelem/majitelem ochranné známky ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb. 

Na základě Vaší žádosti Vám sděluji následující:  

 

Rozsudek NSS č. j..: 6 A 39/2001, podle něhož ministerstvo vnitra nebylo aktivně 

legitimováno k podání přihlášky ochranné známky a nemohlo se tak stát jejím majitelem  

z důvodu, že nebylo podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku, navazuje na výklad § 1  

a § 4 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který byl zrušen zákonem  

č. 441/2003 Sb. s účinností od 1. 4. 2004. Podle této úpravy mohla přihlášku podat fyzická 

nebo právnická osoba pro výrobky nebo služby, které byly k datu podání přihlášky 

předmětem jejího podnikání. Podle definice ochranné známky byla ochranná známka 

označením určeným k odlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů. 
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Stávající právní úprava obsažená v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, již 

obdobné omezení neobsahuje a možnost přihlásit si či vlastnit ochrannou známku rozšiřuje  

v § 1a na všechny osoby (fyzické či právnické osoby ve smyslu občanského zákoníku). Z toho 

důvodu se uvedený judikát jeví jako překonaný. 

 

Níže uvádím výňatek důvodové zprávy, která se k uvedené problematice váže. 

 

Pokud jde o odpověď na druhou otázku, vysoké školy zřízené podle zákona 111/1998 Sb.,  

o vysokých školách, mohou být v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb. přihlašovateli  

a vlastníky ochranných známek (dle § 2 odst. 2 je vysoká škola právnickou osobou) a v praxi 

k tomu i dochází. 

 

V této souvislosti nad rámec uvedeného doplňujeme, že tato úprava odpovídá i právní úpravě 

ochranné známky Evropské unie v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 

ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, které v čl. 5 stanoví, že vlastníky 

ochranné známky EU mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně 

veřejnoprávních subjektů.  

 

Důvodová zpráva k § 1 zákona č. 441/2003 Sb.: 

Na rozdíl od dosavadní úpravy zákona o ochranných známkách, podle které mohli ochranné 

známky nabývat pouze podnikatelé v rozsahu předmětu svého podnikání zapsaného  

v živnostenském nebo jiném rejstříku ke dni podání přihlášky, návrh zákona nadále tuto 

podmínku nestanoví a rozšiřuje tím možnost vlastnit ochrannou známku na jakékoli fyzické či 

právnické osoby způsobilé k právním úkonům. Přihlašovatel ochranné známky nebude nadále 

muset dokládat, že služby či výrobky, pro které ochrannou známku přihlašuje, jsou jeho 

povolenou podnikatelskou činností v rozsahu zápisu v živnostenském nebo jiném rejstříku; to 

však nevylučuje skutečnost, že přihlašovatel či vlastník ochranné známky musí být oprávněn 

nakládat s výrobky či provozovat služby, pro které si přihlásil ochrannou známku, na základě 

jiného právního předpisu. Nadále pak bude nepochybné, že vlastníkem ochranné známky 

mohou být i subjekty veřejného práva, například stát nebo územně samosprávné celky, což  

s ohledem na dosavadní znění zákona činilo v praxi obtíže. Přesto však, z důvodu, že 

ochranná známka se pojí s výrobky či službami, které se pohybují na trhu, bude moci být 

ochranná známka, která nebude do komerčního prostředí uvedená, vymazána z důvodu jejího 

neužívání. 

 

 Podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude poskytnutá informace zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Úřadu (http://www.upv.cz).  
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