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PS: E-book jsme napsali, aby pomáhal.  
Zdarma.  

Sdílejte ho volně všem, komu by se mohl hodit.

Vyplatí se vám zařídit si ochrannou známku? Jaká práva 
a povinnosti vám z ní plynou? A co když chcete svou 
ochrannou známku poskytnout někomu dalšímu? 

Začtěte se do kratičkého e-booku a brzy budete v obraze.
Pro tento e-book jsme spojili síly s těmi nejlepšími: 
O právní stránku se postarali kolegové z MACEK.LEGAL. 
Účetní část připravili vaši staří známí, účetní a daňaři z UOL.

Když vás při čtení napadne jakákoliv otázka, napište nám. 
Rádi poradíme.

www.macek.legal
+420 604 873 614
info@macek.legal

https://www.uol.cz/
https://www.macek.legal/
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Ochranná známka pohledem práva
Proč je registrace ochranné známky důležitá?
Registrace ochranné známky vám dává dvojí právo:

• výlučně užívat zapsané označení pro své výrobky 
a služby

• zakázat ostatním na trhu užívat stejné nebo 
podobné označení pro podobné výrobky a služby

Ochranná známka vám chrání vaši značku. Dává vašim 
výrobkům a službám exkluzivitu na trhu. Registrací 
se chráníte před zneužitím a kopírováním ze strany 
konkurence a zvyšujete hodnotu své značky na trhu.
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Co je to licence a k čemu slouží?
Z podstaty ochranné známky běžně není možné, aby ji 
používal někdo jiný než vlastník. Od toho existují licence. 

Licence představuje právo užívat ochrannou známku na 
zboží, na výrobcích nebo k označení služeb, které poskytuje 
třetí osoba. Pokud by tedy šlo o vaši ochrannou známku, 
licencí poskytujete možnost ji používat někomu dalšímu. 

Licenci poskytujete nebo získáváte na základě licenční 
smlouvy. Tu uzavírá vlastník ochranné známky 
(poskytovatel) se zájemcem (nabyvatelem), který chce své 
výrobky nebo služby ochrannou známkou označovat. 

Licenční smlouvu k ochranné známce musíte uzavřít 
písemně. Měla by vymezovat zejména:

• předmět a rozsah licence

• práva a povinnosti obou stran

• výši a způsob placení licenční odměny

Dobré vědět:
Licenční smlouva k ochranné známce opravňuje 
nabyvatele využívat ochrannou známku ve sjednaném 
rozsahu a na sjednaném území. 

Zajímavost z praxe:
Firmy často volí variantu, kdy ochrannou známku 
zaregistrují na společníka. Ten se společností uzavře 
licenční smlouvu k užívání ochranné známky. 
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Jakou licenci můžete sjednat?
Licenci můžete sjednat jako výhradní (výlučnou), nebo 
nevýhradní (nevýlučnou). 

Výhradní licencí poskytujete právo k užívání ochranné 
známky v daném rozsahu pouze jednomu nabyvateli. 
Jako poskytovatel se tím zavazujete, že na daném území 
může ochrannou známku využívat jen tento nabyvatel a ani 
vy sami ji nebudete na tomto území využívat. 

Nevýlučná licence vás jako vlastníka ochranné známky 
nijak nelimituje v tom, kolika dalším zájemcům licenci 
udělíte. Zároveň ji můžete užívat i vy sami.

Doporučení z právní praxe:

V licenční smlouvě sjednejte územní vymezení licence. 
Vymezte její platnost pro území určité obce, kraje, regionu, 
státu nebo skupiny států. To je praktické především 
u distribučních licenčních smluv. Když totiž ve smlouvě 
území nevymezíte, bude licence platit pro celý svět.

Dobré vědět:
Pokud není výslovně ujednaná výhradní licence, platí, 
že se jedná o nevýhradní licenci. 



7

Ochranné známky a licence: Když se právník potká s účetní

2022 © www.uol.cz

Jak se licence eviduje?
Licence se zapisuje do rejstříku Úřadu průmyslového 
vlastnictví, pokud jde o ochrannou známku České 
republiky. V případě ochranné známky EU se zapisuje do 
rejstříku Úřadu EU pro duševní vlastnictví. 

K zápisu licence musíte podat žádost, ke které přiložíte 
licenční smlouvu. Licenční smlouvu může pro účely zápisu 
nahradit potvrzení o uzavření. To se dělá tehdy, když si 
nepřejete zveřejnit citlivé údaje, které smlouva obsahuje. 
Například výši licenční odměny. 

Kolik zápis licence stojí?
Za žádost o zápis licence zaplatíte v případě ochranné 
známky ČR 600 Kč. U ochranné známky EU jde o 200 eur. 

Dobré vědět:
Licenční smlouva nabývá platnosti až zápisem do 
rejstříku ochranných známek, tedy zápisem na 
Úřad průmyslového vlastnictví nebo Úřad EU pro 
duševní vlastnictví. 
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Jaké jsou výhody a nevýhody udělení licence?
Licencování ochranné známky může být efektivní způsob, 
jak jednoduše rozšířit povědomí o značce. Může zvýšit 
vaše prodeje a přinést majiteli podnikatelský úspěch. 

Ale pozor, udělení licence s sebou nese řadu rizik. 
Může ohrozit dobrou pověst značky. 

Proto dobře zvažte všechna pro a proti a ověřte si, že 
licenci udílíte důvěryhodnému partnerovi.
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Ochranné známky z pohledu 
účetnictví a daní
Co s ochrannou známkou v účetnictví?
Ochranná známka může být dlouhodobý nehmotný 
majetek. Musí ale splňovat tyto podmínky:

• užití delší než jeden rok

• zakoupení od třetí osoby nebo vytvoření za účelem 
obchodování

• účetní ocenění přesahuje částku, kterou si vaše firma 
určila pro tento typ majetku

Při pořízení ochranné známky účtujete na účet 041 – 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, následně 
majetek zařadíte na účet 014 – Ostatní ocenitelná práva. 
Odpisy si stanovíte sami podle předpokládané doby 
užití majetku. Oprávky účtujte na účet 074 – Oprávky 
k ostatním ocenitelným právům.

A co když nesplňujete podmínky pro zařazení do 
dlouhodobého nehmotného majetku? Potom jsou náklady 
související s pořízením ochranné známky náklady běžného 
období, případně můžete použít časové rozlišení.
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Jak účetně řešit nejčastější transakce 
s ochrannou známkou?
Registrace vlastní ochranné známky
Ochranná známka, kterou jste vytvořili vlastní činností, 
většinou nesplní podmínky dlouhodobého majetku. 
Správní poplatky spojené s registrací jsou nákladem 
běžného období. Pokud překročí hladinu významnosti, jsou 
časově rozlišeny.

Účtování:

538/379 (325) – správní poplatky – náklady běžného období

518/321 – služby spojené s vytvořením ochranné známky – 
náklady běžného období

381/321 (379, 325) – náklady spojené s registrací ochranné 
známky časově rozlišené

518/381 – rozpouštění časového rozlišení

041/587 – aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 
(v případě, že ochranná známka splňuje podmínky pro 
dlouhodobý nehmotný majetek)

Dobré vědět:
Hladinu významnosti si stanovujete sami. Většinou ve 
vztahu k celkovým aktivům nebo obratu.
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Nákup ochranné známky
Pokud cena ochranné známky překročí hodnotu, kterou 
jste si stanovili, jde o dlouhodobý nehmotný majetek. 
V opačném případě je to náklad běžného období nebo 
časově rozlišený. 

Účtování nehmotného dlouhodobého majetku:

041/321 – faktura za nákup ochranné známky

321/221– úhrada faktury z bankovního účtu

014/041 – zařazení ochranné známky

551/074 – odpis ochranné známky
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Pořízení ochranné známky u fyzické osoby, která 
vede daňovou evidenci
Veškeré výdaje spojené s pořízením jsou v tomto případě 
výdaji běžného období. Zákon o daních z příjmu pro nově 
pořizovaný nehmotný majetek žádnou úpravu nemá.

Pronájem obchodní známky
Pronájem obchodní známky je služba. V případě platby na 
více období najednou musíte nájem časově rozlišit.

Účtování u poskytovatele:

311 (315, 378) / 602 – nájemné na běžné období

311 (315, 378) / 384 – nájemné na následující období

384/602 – rozpuštění výnosů příštích období v příštím období 

Účtování u příjemce:

518/321 (325, 379) – nájemné na běžné období

381/321(325,379) – nájemné na následující období
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Pronájem obchodní známky fyzickou osobou
U fyzické osoby je pronájem obchodní známky příjem 
podle §7. Tedy příjem ze samostatné činnosti.

Pozor!
Musíte se přihlásit na finanční úřad, na správu sociálního 
zabezpečení a zdravotní pojišťovnu jako OSVČ. 

Můžete uplatnit výdaje na dosažení, zajištění a udržení 
příjmu. A to buď skutečné (účetnictví nebo daňová 
evidence), nebo paušální. Pokud ale máte další příjmy 
podle § 7 (například ze živnosti), uplatňujte na vše stejný 
typ výdajů. Pokud splníte podmínky, můžete platit pojistné 
a daň také v paušálním režimu.

Prodej nebo pronájem ochranné známky mezi 
spojenými osobami
Velmi častá je situace, kdy například společník vlastní 
ochrannou známku a pronajímá ji své firmě. Pokud je to i váš 
případ, dbejte na to, abyste zachovali cenu obvyklou. 
Obhájit cenu vám pomůže například znalecký posudek.

Co jsou spojené osoby?
Dvě osoby, u kterých nastávají například tyto situace:

• Jedna osoba se podílí alespoň na 25 % kapitálu 
nebo hlasovacích práv druhé.

• Jedna osoba se podílí na vedení a kontrole druhé.

• Shodné osoby se podílejí na vedení těchto 
dvou osob.



14

Ochranné známky a licence: Když se právník potká s účetní

2022 © www.uol.cz

Jak na daně?
V roce 2021 došlo ke zrušení daňových odpisů 
nehmotného majetku. Proto se do základu daně dostanou 
účetní odpisy ochranné známky, pokud jste známku zařadili 
do dlouhodobého majetku. Případně náklad, který jste si 
stanovili jinak.

Licenční poplatky
Zákon o daních z příjmů považuje náhradu za užití ochranné 
známky za licenční poplatek. 

Pokud hradíte licenční poplatek osobě z jiné země 
EU, podléhá standardně srážkové dani ve výši 15 %. 
To znamená, že z částky srazíte 15 %, to odvedete českému 
finančnímu úřadu a zahraniční osobě pošlete zbytek.

Zdanění licenčních poplatků upravují smlouvy o zamezení 
dvojímu zdanění. Ty mezi sebou uzavírají jednotlivé státy. 
Smlouvy obvykle snižují sazbu daně.

Dobré vědět:
Licenční poplatek může být i osvobozený, a to 
v tomto případě:

Poplatek platí:
1. obchodní korporace, která je daňový rezident ČR 

nebo

2. stálá provozovna na území ČR společnosti, která 
je daňový rezident jiného státu EU

Poplatek přijímá:
• společnost, která je daňový rezident jiné země EU

A obě společnosti jsou kapitálově spojené osoby. 
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Licenční poplatek a DPH
Z pohledu DPH se poskytnutí a převod práva na užití 
ochranné známky považuje za poskytnutí služby. 

Pokud ji poskytujete někomu se sídlem nebo bydlištěm 
v ČR, odvádíte českou DPH v základní sazbě. Když je na 
druhé straně podnikatel se sídlem nebo bydlištěm mimo ČR, 
je místem plnění stát příjemce. Potom nejde o předmět 
tuzemské DPH. Jako poskytovatel ale máte u souvisejících 
plnění na vstupu nárok na odpočet.
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Hoďte účetnictví za hlavu
DPH, daň z příjmu, odpisy. Jde vám z toho hlava kolem? 
Tak hoďte daně a účetnictví za hlavu. Chytáme.

Nás v UOL daně baví.

Potřebujete spolehlivou právní radu?
Nad projekty našich klientů přemýšlíme tak, jako by byly naše 

vlastní - vždy vycházíme z jejich potřeb a snažíme se najít 
nejvhodnější a komplexní řešení.

Jsme tu pro vás! 
www.macek.legal
+420 604 873 614
info@macek.legal

https://www.macek.legal/
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