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e  e ia i o  na ov  v a ni v  e 
v  o ob a i odně o    e o e ne v  ý a
Ve své praxi se nejčastěji setkávám 

s problematikou ochranných známek. Ve fázi 
námitkového řízení se týkají potenciální kolize 
přihlašovaného označení a již zapsané ochranné 
známky. U řízení sporových se už jedná o vymáhání 
nároků z titulu porušení práv k příslušnému 
registrovanému označení. Poměrně obsáhlé kauzy řeší 
naše advokátní kancelář také v oblasti porušení práv 
z užitného vzoru a patentu.

Vzhledem k tomu, že otázka vymáhání práv 
plynoucích vlastníkovi ze zapsaného užitného vzoru, 
a tím spíše pak z patentu, je do značné míry i otázkou 
technického charakteru, spolupracuje naše kancelář 
v této oblasti s externími patentovými zástupci. 
Přesto jako advokát musím vždy pochopit celou, 
tedy i technickou podstatu řešené kauzy, abych byla 
schopna věcně argumentovat nejen námitky právní, ale 
i technické. Samozřejmě na úrovni laického pochopení 
a schopnosti výkladu vůči soudu.

o  a e a  e ia i  in ind ia  o e    
e e a  o  o  on ove  in i  a ea   nd a  

i  o  abo
In my practice, I most often encounter the issue of 
trademarks. In the phase of the opposition proceedings, 
they concern a potential con ict between the pending 
mark and the one that is already registered. In 
litigation, it is already a matter of enforcing claims for 
infringement of the rights to the relevant registered 
designation. Our law firm also deals with relatively 
extensive cases in the area of   infringement of utility 
model and patent rights.

As that the issue of enforcing the rights of the owner 
from the registered utility model, and even more so 
from the patent, is to a large extent also a question 
of a technical nature, our office cooperates in this 
area with external patent attorneys. Nevertheless, as 
a lawyer, I always have to understand the whole, i.e. also 
the technical essence of the case in question, in order 
to be able to objectively argue not only legal but also 
technical objections. Naturally, this is on the level of lay 

Je zvláštní povídat si s půvabnou ženou, kterou 
byste spíš tipovali na majitelku m dního butiku 
či salonu krásy, o složitostech sporů o ochranné 
známky, patenty, veřejné zakázky... A i když 
se s ní povídá navýsost příjemně, cítíte, že 
v právním sporu byste raději byli pod jejími 
křídly, než ji měli za protivníka.

It is strange to talk to a charming 
woman, who you'd imagine more as an 
owner of a fashion boutique or beauty 
salon, about the complexities of disputes 
over trademarks, patents and public 
tenders ... And although she’s rather 
pleasant to talk to, you feel that in legal 
matters you’d want her to defend you 
rather than have her as your adversary.

J Y

Pracovní sny  
nás pronásledují neustále

e e nitel  i e  
and Sleep Work.

en a azs á
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Co se týče množství sporů, v oblasti 
ochranných známek mám zkušenost, 
že protistrana, která porušuje práva ze 
zapsaného označení, většinou především 
z ekonomických důvodů, po předložení 
relevantní argumentace přistoupí 
na smírné řešení věci, a to ještě před 
samotným zahájením správního (v případě 
námitkového řízení), potažmo soudního 
řízení (v případě uplatnění nároku z již 
zapsaného práva), ale často i během 
něj. V námitkovém řízení před řadem 
Evropské unie pro duševní vlastnictví je 
přímo pro tyto účely zakotven institut 
tzv. cooling-off period, tedy stanovené 
období, kdy mají strany doslova možnost 
vychladnout“ a přistoupit k jednání 

o smírném vyřízení věci. Právě tato 
lhůta bývá pro sporné strany dostatečná 
pro nalezení oboustranně přijatelného 
kompromisu.

Věnuji se rovněž dalším oblastem práv 
k duševnímu vlastnictví, a to především 
autorskému právu, problematice 
obchodního tajemství či doménovým 
sporům. Práce v této oblasti je velmi 
pestrá, netýká se výhradně sporové 
agendy. Hlavním kouzlem, alespoň z mého 
pohledu, je právě provázanost práva 
s určitou speciální technickou oblastí, 
kterou nejprve musím pochopit, a poté se 
snažím vyřešit právní problém.

a o i  e ávo v  o ob a i edno eno 
v  á i v o  nie
Přehlednost a provázanost se 
v jednotlivých oblastech ochrany práv 
z průmyslového vlastnictví velmi liší. Za 
nejunitárnější považuji oblast ochranných 
známek a průmyslových vzorů. Jedinou 
přihláškou lze registrovat ochrannou 
známku ve všech státech Evropské unie. 
Řízení zaštiťuje řad EU pro duševní 
vlastnictví, který preferuje dálkový přístup 
pomocí uživatelsky velmi přívětivého 
rozhraní, a to v jakémkoliv jazyce 
členského státu EU. Prostřednictvím 
tohoto rozhraní probíhá i veškerá další 
komunikace s  řadem, např. námitkové 
řízení či obnova ochranné známky 

understanding and the ability to interpret 
it at the court.

As far as the number of disputes 
is concerned, in my experience in 
trademarks a counterparty which 
infringes the rights of a registered 
sign, mainly for economic reasons, will 
come to an amicable settlement after 
the relevant arguments have been 
submitted (in opposition proceedings 
or court proceedings, in the case if 
applying a claim for an already registered 
mark, but often also when it’s still 
pending). In the opposition proceedings 
at the European Union Intellectual 
Property Office, there’s an institute of 
the so-called cooling-off period, which is 
directly enshrined for these purposes, i.e. 
a specified period during which the parties 
literally have the opportunity to "cool 
down" and start negotiations on a friendly 
settlement. This time-limit is usually 
sufficient for the parties to find a mutually 
acceptable compromise in the dispute.

I also focus on other areas of intellectual 
property rights, especially copyright, trade 
secret issues and domain disputes. The 
work in this area is very varied; it is 
not exclusively related to the litigation 
agenda. The main charm, at least from my 
point of view, is the connection between 
law and a certain special technical area, 
which I must first understand, and then 
I try to solve the legal problem.

o a  e en  i  e a  in i  a ea 
ni ed i in e o ean nion

Clarity and coherence vary greatly in 
different areas of industrial property 
rights protection. I consider the area 
of   trademarks and designs to be the 
most unilateral. A single application can 
register a trademark in all states of the 
European Union. The proceedings are 
under the auspices of the EU Intellectual 
Property Office, which prefers remote 
access via a very user-friendly interface, 
in any language of an EU Member 
State. All other communication with 

CV BOX
J r. enka Příkazská
  arodila se v Přerově 

a vystudovala Právnickou 
fakultu niverzity 
Palackého v  lomouci.
  Doktorát získala na 

Právnické fakultě 
niverzity Karlovy 

v Praze.
  Od roku 2001 je 

společníkem 
HSP   Partners 
advokátní kancelář v.o.s.
  e vdaná, má dva syny.

aví ji etba a sport, 
zejména pak ly ování, 
ráda se také potápí 
a cestuje.

J r. enka Příkazská
  She was born in Přerov 

and graduated from the 
School of a  at Palack  

niversity in lomouc.
  She was awarded her 

doctorate at the School 
of a  at harles 

niversity in Prague.
  Since 2001, she has 

been a partner of 
HSP   Partners v.o.s.  
law firm.
  She is married and has 

two sons.
  She enjoys reading and 

sports, especially skiing, 
she also dives and 
travels.

Studiem právnické 
fakulty ani advokátními 
zkouškami nic nekončí, 
ale naopak začíná.

Graduating from the 
School of Law and the 
bar e ams are no end, 
but the very be innin .
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EU. Obdobně funguje i registrace 
komunitárního vzoru.

V případě tzv. evropských patentů je 
v současnosti úprava poněkud složitější. 
Sice lze podat jednu přihlášku, ale ta pak 
je následně v řízení podrobena validaci 
v každém ze smluvních států Evropské 
patentové organizace, v němž mají 
účinky přihlašovaného patentu nastat. 
Řada smluvních států rovněž vyžaduje 
po přihlašovateli realizaci překladu 
specifikace patentu do úředního jazyka 
dané země.

Ještě složitější je zajištění ochrany 
užitných vzorů. Pro ty totiž na evropské 
úrovni sjednocená ochrana neexistuje. Při 
přihlašování do zahraničí je proto vždy 
nutné řídit se příslušnými pravidly dané 
země. Z toho důvodu jsou také přihlášky 
mezinárodních patentů a užitných vzorů 
velmi nákladné a časově náročné.

Samotnou kapitolu pak tvoří otázka 
vymáhání práv k jednotlivým chráněným 
druhům průmyslového vlastnictví. Osobně 
ji považuji za značně roztříštěnou ve všech 
výše uvedených oblastech.

ýva  o  v  o ob a i odně o i  
a d o    e i o e iná odn  o  o 
v e no o obná  od e áva e  

e ě e e
Především spory týkající se porušení 
práv k patentům a užitným vzorům 
mohou trvat řadu let. Je to dáno složitostí 
problematiky. Technické řešení, které 
je předmětem ochrany, je totiž nutné 
příslušnému soudu podrobně objasnit. 
Zásadní roli rovněž hraje nutnost 
obsáhlého dokazování, které často 
přeroste v odbornou bitvu znalců. 
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že tyto 
soudní spory bývají ještě delší a náročnější 
tehdy, pokud spolu účastníci řízení na 
vývoji předmětného technického řešení 
původně spolupracovali.

V porovnání s tím lze sporové 
řízení vedené z titulu porušení práv 
k ochranné známce označit spíše za 

the Office takes place through this 
interface, such as opposition proceedings 
or renewal of an EU trademark. The 
registration of the Community model 
works similarly.

In the case of so-called European 
patents, the modification is currently 
somewhat more complicated. Although 
an application can be filed, it is then 

subject to validation in the proceedings 
in each of the Contracting States of 
the European Patent Organization in 
which the effects of the patent are to 
be applicable. Many Contracting States 
also require the applicant to translate 
the patent specification into the official 
language of the country.

Ensuring the protection of utility 
models is even more difficult. There 
is no unified protection for them at 
European level. When applying abroad, 
it is therefore always necessary to follow 
the relevant rules of the country. For this 
reason, applications for international 
patents and utility models are also very 
expensive and time consuming.

The chapter itself consists of the issue 
of enforcement of rights in the cases of 
individual protected types of industrial 
property. Personally, I consider it to be 
highly fragmented in all the above areas.

e di e  in i  a ea ve  o e  
and on  nd i  i  o e  do n o an 
in e na iona  di e  a  doe  i  en ai  

i  o n  a  ove n  e a e
In particular, litigation over patent and 
utility model infringement can take many 
years. This is due to the complexity of 
the issue. The technical solution which 
is the subject of the protection must 
be explained in detail to the competent 
court. The need for extensive evidence, 
which often turns into a professional 
battle of experts, also plays a crucial role. 
From my own experience, I can say that 
these litigations tend to be even longer 

PRÁVO 
V  Es

ejen bě ní lidé, ale asto 
i politici tvrdí, e právní 
stav v  esku je slo itý, 
pro lidi nepřehledný. 
Osobně vnímám zásadní 

posun, který nastal 
s novým ob anským 
zákoníkem,  říká Lenka 
Příkazská. A koliv prošel 
drtivou kritikou z řad 
jeho odpůrců, jsem toho 
názoru, e významně 
přispěl k hledání práva 
a spravedlnosti a upozadil 
dříve velmi formalistický 
přístup v právu, který 
mnohdy zapří inil 
zjevnou nespravedlnost. 
Ob anský zákoník nyní 
jasně staví do popředí 
význam autonomie vůle. 
 toho důvodu preferuje 

nový ob anský zákoník 
platnost před neplatností, 
a to i v případech, kdy 
příslušná právní jednání 
nespl ují všechny zákonné 
nále itosti a dle předchozí 
právní pravy by byla 
shledána jako neplatná 
bez ohledu na vůli 
jednajících. Samozřejmě 
i my právníci vnímáme 
jistou přeregulovanost 
v některých oblastech, 
kdy naši zákonodárci 
asto přehnaně reagují 

na některá vychýlení 
z normálu. Sna í se je 
postihnout konkrétní, 

zce zaměřenou právní 
normou, a koliv obecnější 
právní prava poskytuje 
dostate nou právní 
oporu. Tím se právo stává 
nepřehledné a pro laika 
i tě ko uchopitelné.

Jako advokát musím 
vždy pochopit celou, 
tedy i technickou 
podstatu ešen  kauzy.

Transparency and 
coherence vary greatly 
in individual areas of 
industrial property 
ri hts protection.
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polemiku právního charakteru, která co 
do dokazování nenárokuje tak zásadní 
odborné požadavky.

Co se týče mezinárodních sporů, záleží 
na celé řadě faktorů, a to především 
o jaký druh průmyslového vlastnictví se 
jedná či pro jaké teritorium je zapsáno. 
Zásadní je rovněž skutečnost, zdali 
se jedná o spor soudní či zdali strany 
přistoupily k alternativnímu řešení 
v podobě arbitráže.

K podstatnému zjednodušení směřovala 
sporová řízení v oblasti vymáhání práv 
z porušení patentů, a to na základě 
Dohody o Jednotném patentovém soudu, 
k jejímuž podpisu přistoupily všechny 
členské státy Evropské unie s výjimkou 
Polska, Španělska a Chorvatska. Majitel 
tzv. evropského patentu totiž dosud 
musí v případě porušení práv vést 
soudní spor v každém jednotlivém státě, 
v němž k předmětnému porušení došlo. 

and more demanding if the parties in 
the proceedings originally cooperated 
together in the development of the 
technical solution in question.

By contrast, litigation in respect of 
infringement of a trademark right may 
be described as a controversy of a legal 
nature, which does not require such 
essential professional requirements in 
relation to the providing evidence.

As for international disputes, it 
depends on a number of factors, especially 
what kind of industrial property it is or 
for which territory it is registered. It is 
also crucial whether it is a court dispute 
or whether the parties have reached 
an alternative solution in the form of 
arbitration.

Dispute proceedings in the area of 
patent infringement enforcement have 
been significantly simplified, on the basis 
of the Unified Patent Court Agreement, 

,, ádn  o or práva nelze 
vnímat izolovan . elmi 
často se stane, že se 
kauza o orov  prolíná 
a je t e a myslet na t e a 
i jen vzdálen  souvislosti,  
íká o sv  práci enka 

P íkazská. / o eld 
of la  can e seen in 
isolation. t very often 
happens that the case 
is intert ined in more 
areas and it is necessary 
to consider also even 
seeming connections,  
says a out his ork  
enka P íkazská.

018-022_Prikazska.indd   21 07.05.20   22:29



22 | T h e  B u s i n e s s  S o i r é e   2 / 2 0 2 0 

R o z h o v o r  /  I n t e r v i e w

Uvedená dohoda počítá s vytvořením 
nejen evropského patentu s jednotným 
účinkem v těch státech, které dohodu 
ratifikovaly, ale i s existencí Jednotného 
evropského patentového soudu, u kterého 
by případné spory byly následně řešeny 
s účinky pro všechny signatáře dohody. 
Je však otázkou, jaký dopad na toto úsilí 
bude mít vystoupení Velké Británie z EU. 
Mimochodem musím podotknout, že 
Česká republika k ratifikaci této dohody 
dosud nepřistoupila.

d  e ově  od vá na vá  o  na 
án á    a ne  i  e 

o ě ov o v a ni v  e 
abývá e i  ob e a i o  ne ovi o  

ve e ný  a á e  o odá  o ě e  
a ovn o áva a nev  e ě  v  

da  en  o i  v e a  o i  i 
do av  v e n  ěn  nove  a od
Máte pravdu, záběr je hodně široký. Na 
druhou stranu žádný obor práva nelze 
vnímat izolovaně. Velmi často se stane, 
že se kauza oborově prolíná a je třeba 
myslet na třeba i jen vzdálené souvislosti, 
které se však z pohledu klienta následně 
ukážou být zásadními. Právník se učí celý 
život a vždy připomínám našim mladým 
kolegům, že studiem právnické fakulty 
ani advokátními zkouškami to nekončí, 
ale naopak začíná. Právě neustálá 
proměna ovšem činí náš obor zajímavý 
a nedovolí nám ustrnout na místě.

d  e ně d  o avd  odně a ovně 
v ená  a aná  o vá  a e dobi e 
ba e ie   i ne v  v i e av
Moji kolegové mohou jistě potvrdit, že 
pracovní sny nebo naopak půlnoční 
myšlenky na konec lhůty nás pronásledují 
neustále. Mně nejvíce pomáhá fyzická 
aktivita, přesněji lyžování a pobyt na 
horách. Naštěstí lyžuje celá rodina. Oba 
moji synové propadli tomuto sportu od 
velmi útlého věku. Takže sport, a to nejlépe 
s mými blízkými, to jsou chvíle, kdy si 
nejvíce psychicky odpočinu.  

which has been signed by all Member 
States of the European Union, with the 
exception of Poland, Spain and Croatia. 
The owner of a so-called European 
patent is still required to file a lawsuit 
in each individual State in which the 
infringement is committed in the event 
of an infringement. The agreement 
envisages the creation not only of 
a European patent with unitary effect 
in those States which have ratified the 
agreement, but also of the existence of 
a Single European Patent Court, where 
possible disputes would subsequently be 
resolved with effects for all signatories of 
the agreement. However, the question is 
what impact the UK's withdrawal from 
the EU will have on this effort. By the way, 
I must point out that the Czech Republic 
has not yet ratified this agreement.

en o  oo  a  o  o e on e 
  a ne  eb i e  i  a  a  

in addi ion o ind ia  o e  
o  a o dea  i  ea  e a e  b i  

o e en  o e i ion  abo  a  
and o e   n  i  di  o a   
o da e  e e be  a  e an e  

a end en  e
You're right, my scope is very broad. On 
the other hand, no field of law can be seen 
in isolation. It very often happens that the 
case is intertwined in more areas and it is 
necessary to consider also even seeming 
connections, which, however, from the 
client's point of view will subsequently 
prove to be fundamental. A lawyer studies 
all his her life, and I always remind our 
young colleagues that graduating from 
the School of aw and doing the bar 
exams are no end, but the very beginning. 
However, the constant changes make our 
field interesting and keep us on our toes.

 o  a e ea  b  i ed  o  do o  
e a e o  ba e ie  o  do o  
ea  o  ead be

My colleagues can certainly confirm that 
dreams about work, or rattling thoughts 
around midnight around the end of 
a deadline haunt us all the time. Physical 
activity helps me the most, more precisely 
skiing and staying in the mountains. 
Fortunately, the whole family likes skiing. 
Both of my sons fell for this sport from 
a very young age. So sports, and best of 
all with my loved ones, are the moments 
when my mind rests.  

LAW IN 
ThE c Ech 

Ep LIc
ot only ordinary people, 

but often also politicians 
say that the legal situation 
in the Czech Republic is 
complicated, for many 
people unclear.  Personally, 
I perceive a fundamental 
shift that has taken 
place with the new 
Civil Code,  says Lenka 
Příkazská.  Although it 
has been overwhelmingly 
criticized by the 
opponents, I believe that 
it has made a significant 
contribution to the search 
for justice and has backed 
up the until then very 
formalistic approach 
to law, which has often 
caused to manifest 
injustice. The Civil Code 
now clearly highlights 
the importance of the 
autonomy of will. For 
this reason, the new Civil 
Code prefers validity to 
invalidity, even in cases 
where the relevant legal 
acts do not meet all 
legal re uirements and 
would have been found 
invalid according to the 
previous legislation 
regardless of the will of 
the actors.  aturally, we 
lawyers also perceive 
a degree of over regulation 
in some areas, where our 
legislators often overreact 
to some deviations from 
the norm. They seek to 
cover them with a specific, 
narrowly focused legal 
rule, although more 
general legislations 
provide sufficient legal 
support. This makes 
the law confusing and 
difficult for the layman to 
understand. 

Spory týkající se 
porušení práv 
k patentům a užitn m 
vzorům mohou trvat 
adu let.
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