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               5. 1. 2021 
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Vyřizuje / linka 

Š. Petrů/310  

Praha  

14. 1. 2021 

 

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 8. ledna 2021 Vaši 

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

předpisů, v níž se domáháte poskytnutí informací: 

1. Kdo za Českou televizi přihlašoval v roce 2004 jako autorské dílo pořad s názvem 

„Hyde Park“?  

2. Z jakého důvodu jsou ve spisu č. 343 628 jako přihlašovatel/vlastník autorského díla 

s názvem „Hyde Park“ registrováni Česká televize a Jiří Vondráček společně? 

3. Jaký je rozdíl v rolích či postavení přihlašovatele a vlastníka autorského díla? 

 

 

Na základě Vaší žádosti Vám sděluji následující:  

 

1. Úřad je správním orgánem, který rozhoduje o zápisu ochranných známek do rejstříku, 

předmětem jeho činnosti není problematika autorských práv.  

Ve Vaší žádosti o informace uvádíte spis číslo 343 628. Pod tímto číslem bylo před 

Úřadem vedeno správní řízení o zápisu ochranné známky ve znění Hyde Park. 

Přihláška byla podána dne 27. 2. 2004 a zapsána do rejstříku byla dne 26. 10. 2004. 

Přihlašovatelem ke dni podání byla fyzická osoba pan Jiří Vondráček.  
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2. V průběhu platnosti ochranné známky došlo v roce 2013 k převodu práv k ochranné 

známce na jiný subjekt, a to na základě žádosti o zápis převodu ochranné známky 

podané dne 25.3.2013. Nabyvatelem práv k ochranné známce se na základě smlouvy 

uzavřené mezi vlastníkem panem Jiřím Vondráčkem a nabyvatelem, doložené 

k žádosti o zápis převodu, stala Česká televize. Převod ochranné známky byl vyznačen 

v rejstříku ke dni 17. 4. 2013. Vlastníkem od té doby je pouze Česká televize, nikoliv 

obě osoby společně. V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 441/2003 Sb.,  

o ochranných známkách je vlastník ochranné známky oprávněn kdykoliv převést 

práva k ochranné známce na jinou osobu. V takovém případě, kdy žádost o zápis 

převodu k ochranné známce podaná u Úřadu splňuje všechny formální požadavky, 

Úřad převod bez zbytečného odkladu vyznačí v rejstříku. Při náhledu do veřejně 

přístupné databáze ochranných známek pak lze zjistit, kdo ochrannou známku vlastní, 

resp. kdo ji vlastnil v minulosti (tj. historický vlastník).  

 

3. Rozdíl mezi přihlašovatelem a vlastníkem je pouze v pojmosloví, které reflektuje stav 

projednávání přihlášky o zápis ochranné známky do rejstříku. V okamžiku podání 

přihlášky a v průběhu správního řízení o jejím zápisu je osoba označována jako 

přihlašovatel. Od okamžiku zápisu do rejstříku se přihlašovatel označuje jako její 

vlastník, resp. zápisem známky do rejstříku získává přihlašovatel výlučná vlastnická 

práva k ochranné známce.  

 

 

 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).  

 

 

 

Ing. Šárka Petrů  

interní auditorka 
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