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ÚVOD 

 

[1] Žalované byl Rozsudek doručen dne 24. 7. 2014. Žalovaná proti Rozsudku podává 

v zákonné lhůtě toto odvolání. 

 

[2] Žalovaná tímto odvoláním napadá Rozsudek ve všech jeho výrocích. 

 

[3] Důvody odvolání jsou podrobně vylíčeny níže. 

 

 

NÁVRH NA PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ 

 

[4] Podle nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, o ochranné známce 

Společenství (dále jen „NOZS“), řízení o žalobě na porušení ochranné známky 

Společenství soud přeruší, byl-li u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) podán 

návrh na zrušení nebo prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou, a 

neexistují-li zvláštní důvody v soudní řízení pokračovat (čl. 104 odst. 1 NOZS). 

 

[5] Ochranné známky Společenství, jejichž porušení shledal Městský soud, jsou 

předmětem řízení o návrhu na zrušení – to vyplývá z odůvodnění Rozsudku 

i z internetových stránek OHIM. 

 

[6] Protože Městský soud shledal argumentaci žalobce v části týkající se ochranných 

známek Společenství relevantní, navrhuje žalovaná přerušení řízení v souladu s 

čl. 104 odst. 1 NOZS.  

 

[7] Budou-li ochranné známky žalobce na základě řízení před OHIM zrušeny, bude to mít 

významný vliv na posouzení našeho případu. Pokud by odvolací soud hodlal potvrdit 

(zjevně nesprávnou) argumentaci Městského soudu o ochranných známkách, přičemž 

tyto ochranné známky by následně byly ex tunc zrušeny, pak přerušení řízení je 

vhodným nástrojem, jak předejít nesprávnému soudnímu rozhodnutí a komplikacím 

s tím spojeným. 

 

[8] Vzhledem k tomu, že žalované bylo předběžným opatřením uloženo, aby se zdržela 

uveřejňování předmětných označení podobných ochranným známkám žalobce, 

a žalovaná tuto povinnost dodržuje, není zde zvláštních důvodů, proč v tomto řízení 

pokračovat a nepřerušit jej. 
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OCHRANNÉ ZNÁMKY 

 

[9] Městský soud v Rozsudku (s. 8) uvedl, že „nikdo, tedy ani politická strana, nesmí těžit z 

rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranné známky.“ 

 

[10] Toto tvrzení Městského soudu je nesprávné. 

 

[11] Účinky ochranné známky Společenství vyčerpávajícím způsobem upravuje nařízení o 

ochranné známce Společenství (NOZS), a to v Oddílu 2 (Účinky ochranné známky 

společenství). Vyčerpávající povaha tam uvedeného výčtu účinků je výslovně potvrzena 

v čl. 14 odst. 1 NOZS: „Účinky ochranné známky Společenství jsou upraveny výlučně 

tímto nařízením.“ 

 

[12] Oddíl 2 NOZS o (ne)oprávněnosti těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména 

ochranné známky Společenství stanoví pouze toto (čl. 9 odst. 1 písm. c)): 

„Majitel [ochranné známky Společenství] je oprávněn zakázat všem třetím stranám 

užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku: 

[…] 

c) označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky 

nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství 

zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a 

pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací 

způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na 

újmu.“ 

 

[13] Ze samotného textu NOZS tedy jednoznačně vyplývá, že aby bylo možné žalovanému 

zakázat těžit z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranné známky, je nutné 

splnit, mimo jiné, dvě podmínky: 

(a) musí jít o užití v obchodním styku; a 

(b) musí se při daném užití jednat o označení pro výrobky nebo služby. 

 

 

OBCHODNÍ STYK 

 

[14] Soudní dvůr Evropské unie konstantně judikuje, že užívání označení „… se uskutečňuje 

v obchodním styku, jestliže k němu dochází v kontextu obchodní činnosti, jejímž cílem je 

dosažení hospodářského prospěchu, a nikoli v soukromé oblasti.“ (z poslední doby viz 

např. rozsudek velkého senátu Soudního dvora ve spojených věcech C-236/08 až 

C-238/08, ze dne 23. 3. 2010, Google vs. Louis Vuitton) 
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[15] Aby tedy užití minifigurky ve spotu žalované mohlo být posouzeno jako užití 

v obchodním styku, musí být podle konstantní judikatury Soudního dvora splněny tři 

podmínky: 

(a) k užití musí dojít v kontextu obchodní činnosti (viz dále odst. [17]); 

(b) cílem této obchodní činnosti musí být dosažení hospodářského prospěchu 

(viz odst. [18]); a 

(c) nesmí se jednat o užití v soukromé oblasti (viz odst. [23]). 

 

[16] Z těchto tří nutných, kumulativních podmínek je v našem případě splněna pouze třetí 

podmínka, první dvě podmínky splněny nejsou. 

 

[17] Činnost politických stran je činností zcela odlišnou od činnosti obchodní. Není možné 

připustit, aby soud bez přesvědčivého odůvodnění stíral hranici mezi obchodem 

(v právním smyslu) a politikou. 

 

[18] Cílem volebního spotu nebyl hospodářský prospěch, ale volební úspěch. To jsou dvě 

odlišné věci a není možné, aby volební úspěch určité politické strany byl ztotožňován 

s jejím hospodářským prospěchem. Politiku nelze normativně redukovat na určitý typ 

hospodářské soutěže. Výklad Městského soudu vede k tomu, že ve výrazu 

„hospodářský prospěch“ ztrácí slovo „hospodářský“ jakýkoliv (i normativní) význam. 

 

[19] Z odůvodnění Rozsudku je zřejmé, že Městský soud výše uvedenou judikaturu 

Soudního dvora Evropské unie buď nezná, nebo jí prostě ignoroval. V každém případě 

platí, že se s ní v Rozsudku nijak nevypořádal.  

 

[20] Městský soud v Rozsudku (s. 8) uvedl, že „ustanovení o užití v obchodním styku nelze 

vykládat úzce, bez přihlédnutí k širším souvislostem konkrétní kauzy.“ To může být 

obecně pravda, ale v žádném případě to Městský soud nezbavuje povinnosti vycházet 

z toho, jakým způsobem definuje obchodní styk Soudní dvůr Evropské unie. 

 

[21] Je nesprávné tvrzení Městského soudu, že by „bylo … zcela proti smyslu a účelu jak 

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, tak ZOZ, aby toto protiprávní [sic!] jednání [roz. jednání 

žalované] bylo tolerováno.“ (Rozsudek, s. 8-9) 

 

[22] Z textu NOZS a související judikatury SDEU je naopak zřejmé, že smyslem a účelem 

NOZS je ochrana proti užívání označení třetími osobami v obchodním styku, tedy 

v kontextu obchodní činnosti, jejímž cílem je dosažení hospodářského prospěchu. 

V jiných oblastech NOZS užití označení nezakazuje, a to ani tehdy ne, kdyby přitom 

uživatel těžil z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky 

Společenství s dobrým jménem. 
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[23] Pokud by bylo možné volební spot žalované podřadit pod obchodní styk, pak by zřejmě 

bylo možné takto podřadit i libovolnou jinou činnost zahrnující použití označení 

podobného ochranné známce, pokud by nešlo o použití „v soukromé oblasti“ (viz výše 

odst. [15]-[16]). Pak ale zůstává otázkou, proč NOZS důsledně pracuje s výrazem 

„v obchodním styku“ (netýká se to jen čl. 9, ale např. i čl. 12 NOZS) a nepoužívá místo 

něj např. výraz „veřejně.“ Tuto otázku si Městský soud zřejmě ani nepoložil, natož aby 

na ni v Rozsudku přesvědčivě odpověděl. 

 

[24] Není podstatná ani skutečnost, že „nebylo ze strany žalovaného relevantním způsobem 

namítáno, že by žalobcovy ochranné známky nepožívaly dobrého jména.“ (Rozsudek, 

s. 9). Je sice pravda, že ochranné známky s dobrým jménem požívají silnější ochrany 

než ostatní známky („bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb“). Ani tato rozšířená 

ochrana ale nepůsobí mimo obchodní styk a nepůsobí ani proti těm označením, která 

v daném konkrétním případě neoznačují výrobky nebo služby (viz výše citované 

ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. c) NOZS). 

 

[25] Neexistuje žádný způsob, kterým by bylo možné figurky ve spotu chápat jako označení 

výrobků či služeb žalovaného. Už proto ne, že žalovaný žádné výrobky ani služby 

neprodukuje ani nenabízí. Ani „spotřebitelská“ veřejnost (resp. „průměrný spotřebitel“ 

– viz dále) se po zhlédnutí spotu nezačne domnívat, že minifigurky označují nějaké 

zboží nebo služby poskytované Českou pirátskou stranou. 

 

 

REKLAMA 

 

[26] Městský soud v Rozsudku (s. 9) uvádí, že „[ž]alovaný … nepochybně užil ochranné 

známky i způsobem, který lze označit jako užití v reklamě (pro dosažení svých 

politických ambicí).“ O toto tvrzení Městský soud zřejmě opírá svůj výklad, že šlo o užití 

v obchodním styku. Ani tento argument však neplatí. 

 

[27] Městský soud nesprávně vyložil čl. 9 odst. 2 NOZS, když opomněl (s. 8 Rozsudku) 

zásadní skutečnost, že NOZS váže možnost zakázat užití označení v reklamě pouze na 

případy, kdy jsou splněny podmínky odstavce 1 článku 9 NOZS (viz návětí odstavce 

druhého: „Pokud jsou splněny podmínky odstavce 1, může být zakázáno zejména … 

užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.“). 
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[28] Protože všechny podmínky čl. 9 odst. 1 NOZS splněny nebyly (nesplněné podmínky viz 

odst. [13] výše), není možné žalovanému zakázat užívání předmětných označení 

v dotčené reklamě. Obdobně je nutno vykládat i český zákon o ochranných známkách. 

K tomu se již žalovaná v řízení vyjádřila (viz např. vyjádření žalované ze dne 25. 6. 2014, 

s. 6-7, odst. [36]-[38]). 

 

 

SHRNUTÍ K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM 

 

[29] Pro výše uvedené závěry o neporušení ochranných známek žalobce není třeba se 

zabývat otázkou právní formy žalované. Postačí, že žalovaná nejednala v obchodním 

styku (jak je definován Soudním dvorem Evropské unie), a že ve svém spotu 

neoznačovala žádné výrobky ani služby. 

 

[30] Vedle toho je ale pro správné posouzení tohoto sporu nutné mít na paměti i to, že na 

svobodné soutěži politických stran je podle Ústavy založen celý politický systém České 

republiky. Soutěž politických stran má proto v právním řádu zvláštní místo a je a musí 

být výrazně svobodnější, než soutěž hospodářská, potažmo než obchodní styk. K tomu 

se žalovaný v řízení již vyjádřil. 

 

[31] Neprojevuje se zde jen privilegované postavení politické strany. Význam má rovněž 

zesílená ochrana politického a uměleckého projevu oproti ochraně „obyčejného“ 

projevu, která je přitom sama chráněna na ústavní úrovni! Ochrana politického 

i uměleckého projevu má v českém ústavním pořádku větší sílu, než ochrana projevů, 

které nejsou ani politické, ani umělecké. 

 

[32] Spot je projevem jak politickým, tak uměleckým, což však Městský soud v Rozsudku 

nijak nezohlednil. Rozhodl tak, jako kdyby zesílená („nadústavní“) ochrana politických a 

uměleckých projevů neexistovala. Soud vyjádřil přesvědčení, že právo k ochranné 

známce (o kterém v českých ústavních předpisech není žádná zmínka) je silnější, než 

právo na politický projev. Takový závěr je však z hlediska požadavků demokratického 

právního státu nepřijatelný. Politický projev a obchodní styk jsou skutečně dvě zcela 

rozdílné věci a z žádné části právního řádu nevyplývá, že by bylo možné na volební 

kampaň použít pravidla platná v obchodním styku. 

 

[33] Právní názor žalované je potvrzen i českou odbornou literaturou: „… za obchodní 

využití se nepovažuj[e] … takové využití ochranné známky, které přímo či nepřímo 

nesměřuje k obchodní realizaci zboží nebo služeb.“1 

                                                           
1
 Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. 

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 
2008, s. 128. 
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[34] Pro lepší představu o účincích ochranné známky můžeme jejího vlastníka s nadsázkou 

přirovnat například k vlastníkovi lesa. Stejně jako vlastník lesa musí strpět určité 

způsoby jeho užívání veřejností (viz ustanovení § 19 lesního zákona), musí také vlastník 

ochranné známky strpět určité způsoby jejího užívání. Tyto dovolené způsoby užívání 

vyplývají v případě ochranné známky Společenství z textu NOZS a z judikatury SDEU. 

Není možné tyto dovolené způsoby užívání (svobodu projevu) omezovat více, než 

platné právo dovoluje. 

 

[35] Vlastník lesa před jeho pořízením ví a je srozuměn s tím, jaká jsou práva veřejnosti na 

užívání kupovaného lesa. Stejně tak žalobce při registraci ochranných známek znal 

právní limity jejich účinků a nemůže se nyní dovolávat rozšiřování těchto limitů na úkor 

žalované. 

 

[36] Majitel lesa nemůže náhodného návštěvníka „jen tak“ vykázat do jiného lesa s tím, že 

návštěvníka nezval (resp. nedal mu souhlas k užívání). Stejně tak nemůže žalobce „jen 

tak“ (bez přesvědčivých právních argumentů) poukazovat na to, že žalovaná nemusela 

ve spotu užít předmětné figurky, a mohla místo nich použít něco jiného.  

 

[37] Rozsudek zjevně vychází z přesvědčení, že vlastník známky s dobrým jménem je 

neomezeným pánem nad všemi způsoby jejího užívání. Tedy že má podobné postavení, 

jako kdyby vlastník známého a navštěvovaného lesa mohl rozhodovat o tom, kdo do 

lesa vstoupí. Z platného práva však vyplývá, že vlastník lesa takové právo nemá. Stejně 

tak z platného práva vyplývá, že žalobce nemá právo rozhodovat o obsahu politické 

kampaně žalované. 

 

[38] Městský soud se tedy mýlí, když uvádí, že „nikdo, tedy ani politická strana, nesmí těžit z 

rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranné známky.“ (viz odst. [9] výše). Je to 

podobné, jako kdyby uvedl, že nikdo nesmí chodit do žádného známého lesa, protože 

by tím nedovoleně těžil z jeho rekreačního potenciálu a dobrého jména. 

 

[39] O návštěvníkovi lesa neříkáme, že neoprávněně těží z rekreačního potenciálu lesa, když 

jím prochází. Naopak je všeobecně uznáváno a zákonem stvrzeno, že využití 

rekreačního potenciálu soukromého lesa ze strany veřejnosti je oprávněné. A to 

i přesto, že vlastník lesa na jeho pořízení vynaložil určité náklady, na jejichž úhradě se 

návštěvník (uživatel) lesa žádným způsobem nepodílel. 

 

[40] Městský soud zcela opomíjí, že ochranné známky s dobrým jménem slouží jako určitý 

symbol a stávají se tak součástí jazyka (lidské komunikace). Jazyk, stejně jako les, smí 

užívat každý, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného.  
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[41] Právní předpisy stanovují určité hranice účinků ochranné známky (i té s dobrým 

jménem) právě proto, aby ochranné známky nebyly zneužívány k nesmyslnému 

omezování svobody projevu, zejména aby k takovýmto omezením nedocházelo mimo 

obchodní styk. Svobodu projevu je třeba chápat jako svobodu užívání jazyka v jeho 

úplnosti, tedy včetně proslulých ochranných známek. Pouze užití v obchodním styku 

může vlastník proslulé známky třetím osobám zakázat. 

 

[42] Není tedy žádný právní důvod, proč by ve sporu o volební spot žalované (tj. zjevně 

mimo obchodní styk, jak je standardně chápán) měla být dána přednost zájmům 

vlastníka ochranné známky před zájmy jejího uživatele. Protože Rozsudek toto 

nerespektuje, je nesprávný. 

 

 

DOBRÁ POVĚST 

 

[43] K problematice dobré pověsti se žalovaná již několikrát obsáhle vyjádřila v předchozím 

průběhu řízení, přičemž její argumenty a důkazy Městský soud vesměs bez vysvětlení 

ignoroval. Žalovaná tedy pro účely odvolání plně odkazuje na svá předchozí vyjádření a 

žádá, aby se s nimi vypořádal soud odvolací. Dále žalovaná své argumenty rozvádí níže, 

ve vztahu k příslušným pasážím Rozsudku. 

 

[44] Rozsudek (s. 9): „Jednání žalovaného posoudil soud i jako zásah do dobré pověsti 

právnické osoby podle ust. § 19b obč. zák. […] 

Soud z provedeného dokazování dospěl k závěru, že užitím napodobenin typických 

výrobků žalobce ve volebním spotu spotřebitelská veřejnost mohla důvodně 

předpokládat spojení žalobce a žalovaného například na bázi sponzorství a tím i 

[dospět – pozn. žalované] k závěru, že žalobce s programem žalovaného sympatizuje.“ 

 

[45] Tento závěr Městského soudu je nesprávný a je z něj opět patrná soudní libovůle, 

stejně jako z výkladu předpisů o ochranných známkách (viz výše). Soud nepředložil 

žádnou analýzu toho, jak je nutno chápat „spotřebitelskou veřejnost“ ve vztahu 

k dotčenému spotu. 

 

[46] Protože Městský soud označuje diváky spotu jako „spotřebitelskou veřejnost“, je 

namístě připomenout relevantní judikaturu českých soudů a Soudního dvora Evropské 

unie. 
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[47] Nejvyšší soud ČR: „Hledisko «průměrného spotřebitele», který má dostatek informací a 

je v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory 

(jak je vykládáno Evropským soudním dvorem), je rozhodně nutno brát v úvahu. 

V reklamě zboží či služeb běžné potřeby již téměř každý spotřebitel očekává určité 

reklamní přehánění a nadsázku, jimž neuvěří. […] Pro stanovení typické reakce 

průměrného spotřebitele v daném případě musí vnitrostátní soudy vycházet z vlastního 

úsudku, s přihlédnutím k judikatuře Evropského soudního dvora.“ (Rozsudek Nejvyššího 

soudu sp. zn. 32 Odo 229/2006, ze dne 30. 5. 2007). 

 

[48] Nejvyšší správní soud ČR: „Průměrný spotřebitel zastupuje relevantní okruh veřejnosti, 

tj. osoby, kterým jsou určité výrobky či služby určeny.“ (viz např. nedávný rozsudek 

Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 125/2012 – 41, ze dne 27. 2. 2013) 

 

[49] Průměrný divák spotu už před jeho zhlédnutím ví, že volební kampaně Pirátů obvykle 

pracují s tématem duševního vlastnictví, a že často používají kontroverzní anebo 

provokativní prostředky. Samotný název žalované je v tomto směru dostatečně 

návodný a z celého programu a politické činnosti Pirátů je to právě téma duševního 

vlastnictví, které většinu příznivců k Pirátské straně přitahuje jako první. 

 

[50] Spot byl vysílán na kanálu České pirátské strany na serveru YouTube. Tento server 

navštěvují vesměs mladí lidé, kteří Pirátskou stranu velmi dobře znají, nebo o ní a jejím 

programu alespoň někdy slyšeli. Pirátská strana například zvítězila (tj. porazila všechny 

ostatní politické strany v České republice) v několika ročnících studentských voleb, 

pořádaných všeobecně respektovanou organizací Člověk v tísni. 

 

[51] Není představitelné, že by se průměrný divák po zhlédnutí spotu začal domnívat, že 

Lego sponzoruje Piráty nebo s nimi sympatizuje. Předchozí zkušenost diváka 

s Pirátskou stranou a jejími kampaněmi totiž tvoří kontext, ve kterém taková úvaha 

diváka vůbec nenapadne, natož aby ji vzal za svou. 

 

[52] Pokud by spot zhlédl někdo, kdo (i) nezná význam slova „pirátský“ v kontextu 

duševního vlastnictví; a (ii) nezná ani Pirátskou stranu; a (iii) skutečně by se začal 

domnívat, že Lego sponzoruje či jinak podporuje Piráty; a (iv) neudělal by nic pro to, 

aby si tuto domněnku ověřil (např. by nenavštívil stránku www.pirati.cz, na kterou je 

odkaz na konci spotu), pak je to problém tohoto diváka, nikoliv žalované. Není 

povinností žalované uveřejňovat v rámci své kampaně pouze takové spoty, které 

všichni lidé na světě (nebo alespoň v České republice) pochopí úplně stejně. Vytvoření 

a uveřejnění takového spotu není vůbec možné. 

 

[53] Rozsudek (s. 10): „Ze spotu nelze při sebevětším úsilí vyčíst legální kritiku státní politiky 

ochrany duševního vlastnictví.“ 

http://www.pirati.cz/
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[54] Z Rozsudku opět (viz také odst. [45] výše) není zřejmé, s jakou představou průměrného 

diváka Městský soud při svém maximálním úsilí pracoval. 

 

[55] Průměrný divák volebního spotu Pirátské strany je někdo, kdo ví, že kritika 

nepřiměřených účinků duševního vlastnictví je součástí identity žalované a odráží se ve 

všech jejích činnostech, zejména ve volebních kampaních. Průměrný divák volebního 

spotu tedy nemusí k rozpoznání této kritiky vynaložit vůbec žádné úsilí, natož „úsilí 

sebevětší.“ 

 

[56] Rozsudek (s. 10): „Zásah žalovaného je hodnotovým soudem, neboť zřetelně spojuje 

žalobce s žalovaným a jeho ve spotu prezentovanými názory prostřednictvím 

napodobenin výrobků žalobce.“ 

 

[57] Tento argument Městského soudu je nesrozumitelný. Hodnotový (či hodnotící) soud o 

čemkoliv vyžaduje jako nezbytnou podmínku existenci nějaké osoby, která je 

původcem tohoto soudu. V daném případě taková osoba chybí a o hodnotící soud se 

tedy jednat nemůže. Žalovaná nikdy (ani ve spotu) nevyjádřila „soud“, že ji žalobce 

podporuje anebo s ní sympatizuje. Pokud spot v někom vyvolá tento dojem, stane se 

tak pouze nepravděpodobnou náhodou, zcela mimo rámec standardu „průměrného 

spotřebitele“, jak je vykládán Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem i 

Soudním dvorem Evropské unie. Za takovou náhodu žalovaná nemůže nést 

odpovědnost (viz také odst. [52] výše). 

 

[58] Rozsudek (s. 10): „V daném případě nejde o útok na celebritu - známou korporaci ve 

smyslu mediálního či obdobného nátlaku, ale o zneužití duševního vlastnictví jiného 

subjektu ve vlastní prospěch.“ 

 

[59] O zneužití duševního vlastnictví žalobce nejde – viz výše část o ochranných známkách. 

Městský soud v Rozsudku nijak blíže nerozvádí, co má na mysli „mediálním či 

obdobným nátlakem.“ Je tedy obtížné posoudit správnost tvrzení, že volební spot 

žalované takovým útokem na žalobce není. 

 

[60] Žalovaná k tomu pouze opakuje, že v době uveřejnění spotu nebyl žalobce (primárním) 

cílem kritiky ze strany žalované. Cílem kritiky byl stát a jeho tolerance vůči různým 

formám zneužívání práv k duševnímu vlastnictví pro účely, kterým tato práva sloužit 

nemají. 
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[61] Svým agresivním a protiprávním postupem vůči žalované dal žalobce předmětnému 

spotu nový obsah. Dal najevo, že hodlá svá práva zneužívat přesně tím způsobem, 

který Pirátská strana od počátku své existence kritizuje a před jehož tolerancí ze strany 

státu varuje, například i předmětným spotem. Zásah do svobody projevu žalované je o 

to závažnější, že šlo o projev rámci volební kampaně. 

 

[62] Rozsudek (s. 7): „Lze tedy shrnout, že podle názoru soudu původní záměr tvůrce spotu 

nebyl zaměřen proti žalobci jako majiteli práv k duševnímu vlastnictví, jak se žalovaný 

snaží interpretovat později …“ 

 

[63] Žalovaná v řízení od počátku uvádí, že pokud jde o problematiku duševního vlastnictví, 

byl spot, v souladu s dlouhodobou veřejnou prezentací žalované, primárně zaměřen 

proti stavu regulace, nikoliv proti žalobci (viz např. již první vyjádření žalované k žalobě, 

ze dne 6. 1. 2013, passim). Není tedy pravda, že žalovaná se snaží spot interpretovat 

tak, jak je uvedeno v Rozsudku (tedy že je spot zaměřen proti žalobci), a není také 

pravda, že by tak činila „později.“ 

 

[64] Rozsudek (s. 10): „Stanovy žalovaného nenabádají k porušování práv k duševnímu 

vlastnictví. Není relevantní, jaký názor má ten který účastník na ochranu duševního 

vlastnictví podle současné legislativy.“ 

 

[65] Tento závěr Městského soudu je nesprávný. Názor žalované na ochranu duševního 

vlastnictví je relevantní, protože právě tento názor žalovaná uměleckou formou 

prezentuje ve spotu, jehož „cenzury“ se žalobce domáhá. Postup žalobce (viz dále) 

svědčí o tom, že žalobci je na celém spotu nepohodlné právě to, že je v něm 

provokativním a pro mladého diváka atraktivním způsobem prezentován výrazně jiný 

názor na ochranu duševního vlastnictví, než jaký zastává žalobce.  

 

[66] Zdá se nepravděpodobné tvrzení zástupce žalobce, že pro žalobce je spor „malicherný“ 

(viz protokoly z ústních jednání před Městským soudem). Malicherný je snad spor 

z toho pohledu, že žalobce si je vědom, že předmětný spot žádnou újmu na ochranné 

známce ani na dobré pověsti žalobce způsobit nemůže.  

 

[67] Žalobce si je však rovněž vědom toho, že politický program žalované je v příkrém 

rozporu s politickými cíli žalobce. Jasně to vyplývá z Právního upozornění Fair Play 

žalobce, založeného ve spisu. Toto upozornění na několika místech výslovně vyjadřuje 

oficiální ambici žalobce prosadit státní i nadstátní opatření, kterými bude ochrana 

duševního vlastnictví posilována. Tedy přesný opak toho, co si přeje a co prosazuje 

žalovaná. 
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[68] Právě principiální rozdíl v názorech účastníků na žádoucí rozsah ochrany duševního 

vlastnictví, se zdá být skutečným důvodem vzniku paradoxní situace, ve které se 

žalobce ocitl. Žalobce na jedné straně soudní cestou usiluje o úplnou „cenzuru“ 

volebního spotu žalované (radikální zásah do svobody projevu politické strany 

v předvolební kampani), a na druhé straně tentýž žalobce tento jím vyvolaný spor 

označuje za malicherný. 

 

[69] Není tedy ani správné tvrzení Městského soudu, že „úvahy odpůrce o tom, že ze strany 

navrhovatele jde o porušování svobody projevu a práva na šíření informací jsou … 

nedůvodné, neboť odpůrce tato práva vykládá způsobem, který nebere v úvahu jejich 

limity.“ (Rozsudek, s. 9).  

 

[70] Ve skutečnosti je tomu právě naopak – Městský soud vyložil práva žalobce způsobem, 

který nebere v úvahu jejich limity, dané především ustanoveními NOZS a svobodou 

projevu žalované.  

 

[71] Žalovaná znovu připomíná, že ochrana uměleckého a politického projevu je podle 

judikatury i odborné literatury silnější, než ústavně zaručená ochrana „obyčejného“ 

projevu. Městský soud se s touto neustále opakovanou námitkou žalované vůbec nijak 

nevypořádal, resp. ji v Rozsudku zcela ignoroval a nedostál tak své povinnosti Rozsudek 

přesvědčivě odůvodnit.  

 

[72] Namísto toho, aby Městský soud vycházel z presumpce dovolenosti umělecko-

politického projevu politické strany ve volební kampani, vyšel naopak z presumpce 

jeho nedovolenosti, a to zřejmě jen z toho důvodu, že si to žalobce přál. Právní 

argumenty uvedené v Rozsudku nejsou správné a je z nich patrná soudní libovůle. 

 

[73] Rozsudek (s. 6): „Žalobce vyzval prostřednictvím dopisu svého právního zástupce ze dne 

29. 8. 2012 žalovaného, aby se závadného jednání zdržel, což žalovaný odmítl, k celé 

věci vydal tiskovou zprávu a veřejně oznámil, že tento závadný stav hodlá nadále 

udržovat. Teprve na základě Městským soudem v Praze nařízeného předběžného 

opatření ze dne 9. října 2012 č. j. 2Nc 1111/2012 – 13 volební spot učinil neveřejným …“ 

 

[74] Zmíněnou tiskovou zprávu vydala žalovaná dne 21. 9. 2012. Nejpozději od tohoto dne 

tedy muselo být „průměrnému spotřebiteli“ naprosto jasné, že žalobce žalovanou 

nesponzoruje ani jinak nepodporuje. 
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[75] V předžalobní výzvě žalobce není o zásahu do dobré pověsti žádná zmínka. To svědčí 

o tom, že žalobce ve skutečnosti ve spotu nikdy nespatřoval zásah do svojí dobré 

pověsti. Existenci či hrozbu újmy na své pověsti začal žalobce účelově a zneužívajícím 

způsobem uplatňovat až dodatečně, neboť si uvědomil, že s nároky vyplývajícími 

z ochranné známky, autorského práva anebo pravidel hospodářské soutěže zřejmě 

(z různých důvodů) neuspěje. Tato obava žalobce byla potvrzena i Městským soudem 

v rozhodnutí, kterým nařídil předběžné opatření (usnesení Městského soudu č. j. 

2 Nc 1111/2012 – 13, ze dne 9. 10. 2012, s. 2: „Soud … nedospěl k závěru, že … odpůrce 

svým jednáním zasáhl do známkových práv navrhovatele.“). 

 

[76] Podle Městského soudu „není relevantní,“ že ten, „[k]do otevře odkaz na 

www.piráti.cz, který je na konci spotu, zjistí, že LEGO Piráty nesponzoruje, ani s nimi 

žádnou jinou vazbu nemá.“ (Rozsudek, s. 7, 10) 

 

[77] Tento závěr Městského soudu je nesprávný. Odkaz na konci spotu je prostředkem 

k tomu, aby se každý divák mohl snadno přesvědčit, že mezi účastníky řízení není žádná 

sponzorská či obdobná vazba. Podle judikatury SDEU musí být průměrný divák 

(„spotřebitel“) chápán jako informovaný a v rozumné míře pozorný a opatrný, 

s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory. Je zřejmé, že divák splňující tato 

kritéria by v případě pochybností odkaz na konci spotu využil a o neexistenci vazby 

mezi účastníky by se během několika minut a bez jakýchkoliv obtíží dozvěděl. Ještě 

podstatnější je, že průměrného diváka by možnost popsané vazby ani nenapadla 

(viz odst. [51] výše). 

 

[78] O tom, že spot nemohl zasáhnout do dobré pověsti žalobce, svědčí i tento publikovaný 

právní názor: „U právnických osob vyvstává problém ochrany jiných označení a 

symbolů, jež dané právnické osoby používají. Jako příklad můžeme uvést ochrannou 

známku, případně logo společnosti. Občanský zákoník v § 19b poskytuje ochranu názvu 

a dobrého jména právnické osoby, nicméně ochranu symbolů společnosti již 

neposkytuje.“ (zdroj: http://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-dobre-povesti-

pravnicke-osoby-63963.html) 

 

[79] Městský soud zavádějícím způsobem popsal jednání o smíru mezi účastníky, když 

v Rozsudku na dvou místech(!) uvedl pouze to, že žalovaná odmítla několikeré návrhy 

na soudní smír ze strany žalobce (Rozsudek, s. 6, 11). Městský soud však nikde v 

Rozsudku neuvedl, že žalobce odmítl naprosto totožný počet protinávrhů žalované.  

 

http://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-dobre-povesti-pravnicke-osoby-63963.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-dobre-povesti-pravnicke-osoby-63963.html
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[80] Protinávrhy žalované spočívaly v tom, že by žalovaná opatřila všechny spoty 

upozorněním, že mezi účastníky neexistuje žádná vazba. Skutečnost, že žalobce tyto 

návrhy smíru ze strany žalované neakceptoval, svědčí o tom, že jeho starostí vůbec 

není to, aby veřejnost nebyla uváděna v omyl o existenci vazby mezi účastníky. 

Jde o další důkaz toho, že vznesené údajné nároky na ochranu dobré pověsti žalobce 

jsou pouze účelovým zneužitím práva. 

 

[81] Kdyby měly platit závěry Městského soudu, znamenalo by to, že na každý případ 

neoprávněného užití ochranné známky s dobrým jménem je zároveň nutno pohlížet 

jako na zásah do dobré pověsti vlastníka známky. Každé neoprávněné užití by zřejmě 

u někoho mohlo vyvolat dojem, že vlastník užitého označení podporuje 

neoprávněného uživatele. Podle přístupu Městského soudu (úplná absence úvahy o 

standardu průměrného spotřebitele) by stačilo, kdyby byl klamný dojem vyvolán pouze 

u jedné osoby na světě, přičemž touto osobou by mohl být třeba i vlastník užitého 

označení. 

 

[82] Pokud by výklad Městského soudu v judikatuře převládl, znamenalo by to zřejmě 

de facto zrušení všech hranic ochrany známek s dobrým jménem. Pokud by vlastník 

takové známky neuspěl podle známkoprávních předpisů (např. proto, že by nešlo o 

obchodní styk), měl by stále vždy „v záloze“ žalobu na ochranu dobré pověsti. Žalovaná 

má za to, že takový výklad není právně možný a odporuje podstatě obou právních 

institutů (ochranné známky i dobré pověsti). 

 

 

VYJÁDŘENÍ K I. VÝROKU ROZSUDKU 

 

[83] K výroku I. Rozsudku („Žalovaný je povinen se zdržet při své činnosti užívání figurek 

těchto tvarů: …“): 

 

Kromě důvodů uvedených výše, výrok I. je nesprávný také proto, že zakazuje žalované 

např. i to, aby při své činnosti užívala figurky uvedených tvarů i tehdy, pokud si tyto 

figurky koupí v obchodě do svého vlastnictví. Uložení takové povinnosti žalované nemá 

oporu v hmotném právu a bylo by zjevně nepřiměřené, i kdyby soud v tomto řízení 

shledal neoprávněný zásah žalované do práv žalobce. 
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NÁVRH ROZHODNUTÍ ODVOLACÍHO SOUDU 

 

[84] Žalovaná navrhuje, aby odvolací soud: 

I. změnil Rozsudek tak, že žaloba se v celém rozsahu zamítá. 

II. uložil žalobci povinnost nahradit žalované náklady řízení. 

 

 

 

Česká pirátská strana 

 

 

 


