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P R O T O K O L   O   J E D N Á N Í 
před soudem prvního stupně 

 
 
Městský soud v Praze      oddělení: 32 Cm      dne: 31. 03. 2014 
 

Věc: 
 
Žalobce:  LEGO JURIS A/S, Koldingvej 2, Billund DK-7190, Dánsko 
 
Žalovaný:      Česká pirátská strana,  IČ 71339698, U Botiče 1390/3, 140 00 Praha 4 - 

Michle 
 
o ochranu před porušováním ochranných známek, zásahem do dobré pověsti právnické 
osoby a nekalou soutěž  
 
 

Přítomni od soudu: 
 
 
Předseda senátu:  JUDr. Irena Karpíšková  
Přísedící:   JUDr. Helena Felcmanová 
   JUDr. Dana Svačinová 
                
Protokol vyhotovil podle zvukového záznamu: Pavlína Kovářová 
 
 

K jednání se dostavili: 
 
 
1. zástupce žalobce: JUDr. Karel Čermák, plná moc ve spise, předkládá průkaz ČAK 

04929  
 
2. žalovaný: předseda pirátů pan PhDr. Ivan Bartoš, jehož totožnost se 

zjišťuje z OP 201232493 
 
3. zástupce žalovaného: Mgr. Filip Hajný, plná moc z 22. 3. 2014, předkládá průkaz 

ČAK 14269  
 
Jednání zahájeno v 10:05 hodin 
 
 Žalovaný uvádí, že si průběh dnešního jednání nahrává.  
 
 Ještě předtím než začal soud jednat ve věci samé, se soud ještě znova opakovaně 
pokusil o to, aby se účastníci dohodli.  
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 Zástupce žalobce znova zopakoval svůj návrh na soudní smír v tom směru, že by 
požadoval, aby se žalovaný zdržel při své činnosti užívání figurek a dále, aby zveřejnil na 
svých stránkách omluvu.  
 
 K tomu uvádí zástupce žalovaného, že toto je pro žalovaného nepřijatelné.  
 
 Zástupce žalobce ještě žádá, aby byla doplněna protokolace v tom směru, že žalovaný 
uvedl, že žádný z těchto bodů není pro něj přijatelný. 
 
 Zástupce žalobce přednáší žalobu, odkazuje na svá písemná podání. Zdůrazňuje, že 
tento spor považuje za malicherný a zbytečný a nedává mu takový důraz, jak se snaží činit 
žalovaná strana. Žalobce je řadu let spojován s figurkami, které jsou z dětských stavebnic, a je 
také jejich výrobcem. Ty má chráněny mimo jiné i komunitárními ochrannými známkami 
dobrého jména. A nárok na ochranu, pokud má ochranná známka dobré jméno je silnější a 
tedy nemůže žalovaný z dobrého jména žalobce těžit. Zároveň vykonává žalobce i autorská 
práva k těmto figurkám. Tato žaloba je podána i z titulu nekalé soutěže, neboť jednání 
žalovaného je určitou formou též nekalou soutěží. Upozorňuje, že sice účastníci nejsou 
přímými soutěžiteli, nicméně se jedná o zvláštní případ soutěžní situace, kdy žalovaný je 
veden soutěžním záměrem, protože využívá dlouholetého výkonu žalobce ve svůj prospěch a 
těží z nich pro svou veřejnou činnost. Dále žaluje z titulu zásahu do dobré pověsti žalobce, 
když své politické ideje realizuje na příkladu žalobce. Samozřejmě žalobce nijak 
nezpochybňuje politický program jakékoliv politické strany a každá politická strana může mít 
ve svém programu i změnu legislativy, nicméně nemůže se v rámci svého politického 
programu dopouštět porušování práv jiných subjektů. Dále zástupce žalobce uvádí, že 
dlouhodobě si zakládá žalobce na tom, že není spojován s žádnou politickou stranou, a to ani 
v dobrém, ani ve zlém, a je proto nepřijatelné pro žalobce, aby byla jeho pověst a politického 
soutěžitele tímto způsobem narušena a nechce vzbuzovat na veřejnosti dojem, že žalovaného 
např. sponzoruje.  
 
 Zástupce žalobce ještě zdůrazňuje, že záměrně neuplatňuje finanční nároky, např. 
náhradu škody, bezdůvodného obohacení apod., neboť tento spor je skutečně malicherný. 
Žalobci jde skutečně pouze a jen o to, aby žalovaný svého jednání zanechal. Z těchto důvodů 
navrhuje, aby žalobě bylo v celém rozsahu vyhověno. Zároveň zástupce žalobce uvádí, že 
stanovisko žalovaného ze dne 26. 3. 2014 obdržel přímou cestou.  
 
 K tomu uvádí soud na dotaz zástupci žalovaného, že podání ze dne 26. 3. 2014, které 
mělo být zasláno soudu prostřednictvím datové sítě, dosud neobdržel. Právní zástupce 
žalovaného zapůjčil jedno vyhotovení soudu pro účely dnešního jednání.  
 
 Zástupce žalovaného navrhuje žalobu zcela zamítnout, odkazuje na své podání ze dne 
26. 3. 2014, především uvádí, že figurky uvádí, že figurky ve spotu nejsou kopiemi figurek 
lega a jejich autor se nechal inspirovat všemi figurkami na trhu, kterých je sedm od dalších 
výrobců podobných figurek. Ze spotu nelze tedy zjistit, zda se podobají spíše figurkám Lega 
či jiným figurkám. Žalobce svojí žalobou nebral vůbec v úvahu, že žalovaný je politickou 
stranou, tedy nechce těžit z výkonu žalobce. Zdůrazňuje, že politické projevy požívají 
nejsilnější ochrany, a pokud sám žalobce tvrdí, že tento spor je malicherný, pak je zjevné, že 
mu použití figurek ve spotu nezpůsobilo žádnou újmu. Žalovaný je politickou stranou a 
součástí její identity je i to, že rozsah ochrany vlastníků nehmotných statků a jejich ochrana je 
příliš široká. Způsob, kterým vyjádřil toto ve svém spotu, je jediná možnost, jak takto svůj 
názor vyjádřit. Je to efektivní způsob, jak jako politická strana získat podporu veřejnosti pro 
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svůj program, a to je právě spot, o jehož záznam, resp., o jehož zákaz usiluje žalobce. Pokud 
jde o zásah, resp. tvrzený zásah do ochranné známky žalobce, použití ochranném známky ve 
volebním spotu není zákonem zakázáno a nejedná se zejména o použití obchodní známky 
v obchodním styku. Obdobné platí i o tvrzené nekalé soutěži, neboť účastníci nejsou 
v hospodářském styku a je to neoprávněné rozšiřování rozsahu ochrany do volební kampaně. 
Pokud jde o předmětné figurky, jsou originálním autorským dílem, k jehož užití dal autor 
pirátům souhlas. Na daný případ nespadá dle zástupce žalovaného ani výjimka dle ust. § 33 
autorského zákona, kdy bylo dílo již užito na veřejnosti, což je případ LEGOLANDU 
v Dánsku. Pokud jde o zásah, resp. tvrzený zásah do dobré pověsti žalobce, v tomto případě 
zdůrazňuje zástupce žalovaného, že žalobce je obchodní společností, jeho pověst lze tedy 
definovat ve vztahu k obchodu, tedy k jeho obchodní činnosti a k účelu, ke kterému byla tato 
obchodní společnost založena. Spot nebyl schopen dotknout se pověsti žalobce v obchodních 
kruzích. Není pravdou, že by se nemohl podnikatel spojovat s politickou stranou, neboť 
svobodní lidé mohou spojovat kohokoliv s čímkoliv. Žalovaný pak uměleckou formou 
ztvárňuje a vyjadřuje svůj politický názor. V této souvislosti zástupce žalovaného připomíná i 
judikaturu Evropského soudního dvora pro lidská práva, když uvádí, že předmětným spotem 
byla i kritika Státní regulace duševního vlastnictví.  
 
 Zástupce žalovaného dále uvádí, že z předmětného spotu nelze nabýt dojmů, že lego 
podporuje nebo sponzoruje piráty, neboť i technická úroveň tohoto spotu nesplňuje 
požadavky lega, které je precizní, kdežto spot je dílem amatéra. V tomto spotu se v žádném 
případě pak neobjevuje logo žalobce. I když si žalobce, resp. i když žalobce tvrdí, že si 
nepřeje být spojován s politickou stranou, to neznamená, že mu ostatní subjekty musí 
vyhovět. Jeho vnitřní kodex nelze vynucovat vůči politické straně. Zároveň však zástupce 
žalovaného zdůrazňuje, že může prokázat, že žalobce politickou pověst nemá a ani jí mít 
nemůže, což je zdokumentováno např. tím, že se do politiky zapojil v souvislosti s inaugurací 
prezidenta USA Baracka Obamy, když LEGOLAND v Kalifornii zveřejnil model této 
události. Ze všech těchto důvodů navrhuje žalobu v celém rozsahu zamítnout.  
 
 V této fázi řízení požádaly obě sporné strany o to, aby vzhledem k novým 
skutečnostem, které zazněly ze strany žalované strany, a to jednak skutkové, tak i právní, byla 
ještě účastníkům poskytnuta možnost se k věci vyjádřit, a to zejména žalobci, který požaduje 
lhůtu 6 týdnů, aby s tím mohl seznámit svého zahraničního klienta. Zároveň žádají oba 
účastníci o prodloužení koncentrační lhůty do skončení příštího jednání.  
 
 Po poradě senátu vyhlášeno  
 

U s n e s e n í : 
 
 Koncentrační lhůta se prodlužuje do skončení příštího jednání ve věci.  
 
 Vyhlášeno  
 

U s n e s e n í : 
 
 Zástupci žalobce se ukládá, aby nejpozději do 16. 5. 2014 předložil soudu vyjádření 
k vyjádření žalované strany s tím, že jeden stejnopis přímo zašle zástupci žalovaného.  
 
 Vyhlášeno  
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U s n e s e n í : 
 
 Za účelem předložení stanoviska žalobce a zahájení dokazování se jednání odročuje  
 

na 30. června 2014 v 8:30 hodin do č. dveří 264/II. patro, 
 
což přítomní berou na vědomí a dostaví se bez obeslání.  
 
 
 
 Hlasitě diktováno skončeno v 11:15 hodin.  
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