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Kapitola 4

„Ten, kdo si je sám sobě právníkem, je blázen.“  
– Přísloví z počátku 19. století
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Uspořádat si právní záležitosti a obchodní požadavky je zásadní. Když to uděláte na počátku své cesty, 
ušetříte si spoustu starostí v budoucnu. Tato oblast je bohužel komplikovaná a technická. Právní dokumenty 
jsou často normálním lidem nesrozumitelné a chyby vás mohou stát spoustu peněz. Na druhou stranu 
ale nebudete chtít utratit celý váš rozpočet pro startup na právníky a právní poradce. V tomto oddíle vám 
pomůžeme rozmyslet si hlavní oblasti, které byste měli zvážit, přemýšlet o úrovni rizika a následně o 
množství prostředků, které si přejete dát na tuto oblast. Neposkytujeme zde právní rady… naše pojistka je 
nekryje. Nejde o kompletní výčet zákonů a předpisů.  

Ochrana práv duševního vlastnictví 
Duševní vlastnictví „se vztahuje na výtvory mysli, jako 
vynálezy, literární a umělecká díla, design a symboly, 
názvy a ilustrace používané při obchodování. Duševní 
vlastnictví, například autorská práva a obchodní známky, 
jsou chráněny zákonem, což lidem umožňuje získat 
uznání nebo finanční zisk z toho, co vymyslí nebo vytvoří.“
(Zdroj: Světová organizace duševního vlastnictví) 

V rámci Evropy mají jednotlivé země své vlastní zákony a nástroje k ochraně duševního vlastnictví. Úřad 
Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) má na starosti registraci obchodní značky Evropské unie a 
registrovaný design Evropského společenství, dvě jednotná práva na duševní vlastnictví platná ve všech 
28 členských státech EU. V EU existují tři typy práv na duševní vlastnictví:  

• Patenty – na určitou dobu zabraňují třetím stranám vyrábět, používat nebo prodávat váš vynález v 
závislosti na jeho typu.

• Obchodní známky – chrání název vašeho produktu a zabraňují tak jiným firmám, aby ho prodávaly pod 
stejným názvem.

• Autorská práva – informují ostatní, že vy (jako autor) máte v úmyslu kontrolovat výrobu, distribuci, 
zobrazování nebo představování svého díla. Autorská práva se udělují automaticky, bez potřeby formální 
registrace. Symbol „copyrightu“ můžete začít používat hned.

Zabezpečit své duševní vlastnictví může být komplikovaný a dlouhý proces. Zatímco registraci obchodní 
známky pravděpodobně zvládnete sami, žádat o patent je něco jiného. Požádejte o pomoc právníka/poradce 
se specializací na obchodní značky a patenty. Realita je taková, že obrana duševního vlastnictví startupu v 
raných fázích před zneužitím je velmi složitá. I tak stojí za to, zavést řádnou ochranu nejdůležitějších částí 
vašeho byznysu, protože je to dobrá praxe a investoři se vás na to budou ptát. 

Dalším způsobem, jak chránit své duševní vlastnictví, je udržet ho před ostatními v tajnosti, což je známé jako 
obchodní tajemství. „Obchodní tajemství je pro firmu cenná informace, se kterou se nakládá jako s důvěrnou a která 
dává společnosti konkurenční výhodu.“ (Zdroj: Evropská komise) Odpovědnost za ochranu obchodního tajemství 
nese majitel, i když existují zákony proti nezákonnému získání obchodních tajemství (např. nabourání se do 
počítačových systémů konkurence ke zjištění informací o jejich procesech). V potravinářském průmyslu se 
obchodní tajemství používají často, protože se na ochranu informací, které jsou v sázce, hodí lépe než patenty, 
u nichž je při podání nutné zveřejnit podrobnosti.  

Nejste si jisti, zda se rozhodnout pro patentování nebo obchodní tajemství? Podívejte se na 
tento srovnávací seznam Světové organizace duševního vlastnictví.  

Kapitola 4
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• Duševní vlastnictví a firmy oddělené od mateřské společnosti (spin-outs) 
Řešení duševního vlastnictví v případě, že váš startup je oddělenou firmou od mateřské 
společnosti, bude něco jiného. Jeho vlastnictví bude záviset na uspořádání, které má vaše 
společnost s danou výzkumnou institucí. Je běžné, že zaměstnanci automaticky vlastní 
duševní vlastnictví, které vytvořili během zaměstnání. Prohlédněte si tohoto užitečného 
průvodce společnostmi spin-out, zejména oddíl 2

• Dohoda o mlčenlivosti (NDA)
Dohoda o mlčenlivosti je právní dokument, jehož cílem je chránit informace a poznatky, 
které jedna, obě nebo více zapojených stran nechce zveřejňovat jiným stranám. Popisuje 
tyto důvěrné informace a omezuje jejich sdílení se stranami, které tuto dohodu nepodepsaly. 
Zatímco dohody NDA jsou dobrou praxí, mají i své stinné stránky. Pro podnikatele je obtížné je 
prosadit, jejich vypracování trvá dlouho, a pokud se snažíte je zavést, mohou snižovat ochotu 
lidí zapojit se s vámi do obchodu. Je dobré nějakým způsobem vybalancovat citlivost vašich 
informací s výhodami plynoucími ze zapojení mnoha lidí do vaší koncepce. Užitečnou šablonu 
najdete zde.  

Specifické právní/obchodní požadavky v oblasti potravin
Jelikož jídlo a pití směřuje do našeho těla a vyžaduje vstupy z přírodního prostředí, není 
divu, že hodnotový řetězec podléhá přísným zákonům k zajištění bezpečnosti spotřebitelů, 
zvířat a širšího životního prostředí. V Evropě „regulace Obecného zákona o potravinách 
zajišťuje vysokou úroveň ochrany lidského života a zájmů spotřebitelů vzhledem k potravinám a 
zároveň efektivní fungování interního trhu… Pokrývá všechny fáze produkce a distribuce potravin 
a krmiv.“ (Zdroj: Evropská komise)

Evropské směrnice jsou převedeny do vnitrostátního práva. Vaší odpovědností je zajistit, že vaše jednání 
splňuje všechnu příslušnou legislativu. Znamená to také zajistit její dodržování i ve vašem dodavatelském 
řetězci. Níže je uvedeno několik příkladů, nezahrnují ale všechny aspekty. Informujte se proto o svých právních 
povinnostech.  

• Složky potravin: způsob výroby složek a typy použitých 
složek kontroluje řada směrnic. Patří sem oblasti jako 
používání pesticidů, přídavných látek do potravin (ES 
1333/2008) a používání nových potravin (EU 2015/2283).  

• Zpracování: pokud vy nebo vaši dodavatelé zpracovávají 
potraviny, musíte zajistit, že to dělají hygienickým způsobem, 
aby mikroorganizmy nebo toxické látky nepředstavovaly 
nepřijatelné riziko pro zdraví lidí (ES 2073/2005), dále že 
mají zavedený systém bezpečného řízení potravin a jsou 
registrovaní u příslušných úřadů (ES 852/2004).  

• Balení a značení: obalové materiály a informace na balení 
jsou regulované. Materiály musí být vhodné pro styk 
s lidským organismem. Etikety musí jasně označovat, 
zda produkt neobsahuje alergeny, nesmí obsahovat 
neopodstatněná tvrzení ohledně zdraví a musí uvádět 
výživové údaje (EU 1169/2001).  

Spotřebitelé zběhlejší v potravinovém systému se vás kromě na tyto právní předpisy budou ptát na 
několik dalších věcí. K nim patří: 

• Certifikace bezpečnosti potravin (normy IFS/BRC), které ukazují nejen, že plníte právní předpisy, ale že v 
bezpečnosti potravin také uplatňujete osvědčené postupy.  

• Pojištění odpovědnosti za produkty, které prokazuje, že jste pojištěni, když se něco stane. Není vždy 
právně vyžadováno, ale zákazníci ho často požadují.
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• HACCP: znamená „analýzu rizik a stanovení kritických kontrolních bodů. Jde o běžný přístup k bezpečnosti 
potravin v potravinářském průmyslu prostřednictvím analýzy a kontroly biologických, chemických a 
fyzických nebezpečí na každém kroku produkce včetně zásobování surovinami, výroby a distribuce. 
Šablonu a průvodce ke zkompletování analýzy HACCP najdete zde. 

Jak podnik zaregistrovat a vybrat si jeho typ  
K podnikání musíte firmu zaregistrovat u příslušných úřadů. Než to uděláte, musíte si 
vybrat, jaký typ podniku chcete mít. Zvolit si tu správnou strukturu je důležité rozhodnutí, 
protože to má vliv na vaši osobní odpovědnost, možnosti získávání financí, zdanění, 
požadavky na vedení zpráv a několik dalších záležitostí. Přehled typů společností lze najít v 
tomto shrnutí jednotných kontaktních míst pro každou evropskou zemi.  

Mnoho zakladatelů firem si volí společnost s ručením omezeným, protože tou vzniká samostatná právnická 
osoba a chrání to jejich osobní majetek. Pokud se domníváte, že to pro vás není to pravé, pohovořte o tom s 
poradcem a stanovte, která struktura je pro vás nejvhodnější.  

Níže jsou uvedeny příklady podnikové struktury existující napříč Evropou:   

• OSVČ:  jednoduchá struktura, kdy podnikáte sami. Často budete osobně odpovědní za dluhy 
svého podniku.

• Společnost s ručením omezeným:  nejpopulárnější typ u startupů. Tyto společnosti jsou samostatné 
právní subjekty a ředitelé/investoři jsou odpovědní pouze za to, co do společnosti investovali. Znamená 
to, že pokud se podnik položí a dluží peníze, odpovědnost je pouze na něm, nikoli na vás osobně. Jinými 
slovy, nikdo nemůže jít po vašich osobních financích. 

• Partnerství neboli obchodní společnost:  právnický subjekt, v němž se partneři dělí o zisky a rizika 
společného podnikání. Tradičně jsou společníci odpovědní za dluhy, nicméně není to vždy pravidlem. 

• Družstvo: existuje mnoho typů družstev; jsou to typicky organizace vlastněné jejich členy, zisky jsou tedy 
děleny mezi členy. 

• Nezisková organizace: právnický subjekt, který musí znovu investovat celý provozní zisk zpět do 
organizace k plnění stanovených cílů. 

• Obecně prospěšná společnost: to, jak taková společnost vypadá, závisí na místní legislativě. V mnoha 
zemích obecně prospěšné společnosti neexistují. Tam kde ano, mohou být užitečné tím, že startupům 
pomáhají získávat určité druhy financování pomocí grantů nebo půjček. Definice obecně prospěšné 
společnosti je sporná, většinou se ale vztahuje k organizaci, která má ekologické a/nebo sociální 
(a nejen finanční) cíle. 
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Právní aspekty nevztahující se k 
potravinám  
Nad rámec obecných právních předpisů pro podniky 
a specifických předpisů pro potravinářský průmysl 
existuje spousta dalších zákonů, které se ve velké 
míře liší stát od státu.  

Obecné dodržování předpisů
Ujistěte se, že rozumíte tomu, jak jsou řízeny všechny 
aspekty vaší firmy. Možná budete muset prozkoumat 
nařízení ohledně využití půdy, emisí a likvidace odpadu. 
Je možné, že zatímco vytváříte inovativní obchodní modely 
a produkty, pravidla nejsou ještě vypracována nebo ohledně 
vaší inovace žádná pravidla neexistují, což pro vás bude, co se 
týče dodržování předpisů, náročnější. Když například společnost 
GrowUp Urban Farms vyvinula svou první akvaponickou 
farmu, setkala se s problémy okolo chovu ryb v městském 
prostředí. Bylo to něco, s čím se místní úřady v minulosti ještě 
nesetkaly. Podobně je to u podniků vyvíjejících náhražky masa 
v laboratořích, které mohou čelit problémům s uvedením jejich 
produktů na trh, protože nespadají pod nařízení pro tradiční 
zemědělství.  

Obchodní smlouvy
Další věc, s níž se musíte seznámit, jsou obchodní smlouvy. Jde o smlouvy mezi vaší společností a 
dodavateli, zákazníky a dalšími partnery. Důkladně si je přečtěte a neváhejte požádat o radu právníka, 
pokud je nějaký návrh etablovanější strany nad vaše síly. Tyto smlouvy stanoví, co se bude dělat, domlouvají 
cenu a určují, co se stane, pokud se obsah smlouvy neplní. Je důležité, abyste podrobně specifikovali 
očekávání ohledně kvality, ale snažte si udržet trochu flexibility. Vyhněte se závazkům ve smlouvách na 
dlouhá období, protože váš podnik se bude vyvíjet a vaše situace se změní. Některé podnikání může probíhat 
bez těchto smluv. Například je (bohužel) dost běžné, že velké maloobchodní prodejny neuzavírají smlouvy 
se svými dodavateli.  

Antidiskriminační zásady a zásady Etického kodexu 
Při budování zdravé a sympatické firemní kultury musíte vzít v úvahu mnoho věcí. Minimálně však musíte 
zajistit, že na pracovišti nebude nikdo diskriminován nebo obtěžován a že máte vypracovaný Etický kodex. 
Šablony najdete zde a zde.  

Ochrana osobních údajů
Nejnovějším nařízením o ochraně osobních údajů je GDPR. V roce 2018 vás pravděpodobně firmy 
bombardovaly e-maily o tom, že aktualizovaly své zásady ochrany soukromí a požadovaly od vás potvrzení 
k dalšímu odběru jejich newsletterů. K získání informací o nařízení GDPR existuje spousta zdrojů, a pokud 
používáte takové služby jako Mailchimp, většinou za vás dodržování předpisů vyřídí. Ve zkratce – získáváte-li 
údaje jiných lidí, zajistěte si k tomu jejich souhlas a tyto údaje používejte podle jejich přání. Jste také povinni 
jejich údaje chránit.  

Pojištění
Typ nezbytného pokrytí záleží na tom, v jaké zemi a místě se nacházíte a čím se váš podnik zabývá. Musíte 
rozumět tomu, co je pro váš typ operací povinné (i co je doporučeníhodné). Pravděpodobně budete požadovat 
pojištění občanské odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za výrobek a pojištění za zaměstnance. Ta nebývají 
příliš nákladná a jsou jednoduchá na pochopení. 

Zaměstnanci  
Máte-li zaměstnance, budete vůči nim mít zákonné povinnosti včetně poskytování bezpečného 
pracoviště, sociálních příspěvků a mnoho dalších. To se samozřejmě velmi liší stát od státu, proto 
o tom tato příručka nepojednává. 
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Jak získat právní pomoc – dostupné zdroje pro startupy 
Právníci bývají drazí, existují ale i jiné možnosti, jak zvládnout dodržování právních předpisů levněji. 
Neradíme vám to dělat všechno sami (existují chvíle, kdy si zcela jasně musíte najmout řádnou právní pomoc, 
například když se pustíte do kapitálových investic), ale jsou i chvíle, kdy je lepší ušetřit hotovost a jít cestou 
„udělej si sám“.  

• Online zdroje: webové stránky jako RocketLawyer a LinkiLaw nabízejí právní služby za přijatelné ceny. 
Tyto platformy jsou plné šablon s dotazy, které vyplníte online. A jste-li na pochybách, mají k ruce týmy 
skutečných právníků, kteří vám pomohou vyjasnit nevyřešené problémy. Dobrá rada za zlomek ceny.  

• Právníci zdarma (pro bono) a levnější právníci: možná si najdete právní služby pro bono nebo levnější 
právníky prostřednictvím akcelerátorů a inkubátorů nebo jakýchkoli jiných programů pro startupy, jichž 
se účastníte. Tak například pro startupy sídlící v jižní a východní Evropě nabízí EIT Food službu, pomocí 
níž mohou podnikatelé získat bezplatné právní služby ohledně dotazů týkajících se duševního vlastnictví, 
registrace společnosti a právních záležitostí v raných fázích podniku (pokud se vás to týká, spojte se pro 
více informací s startups@eitfood.eu) 

• Vnitrostátní úřady duševního (průmyslového) vlastnictví: jejich weby jsou vhodné k tomu, abyste 
si našli, co konkrétně ohledně duševního vlastnictví potřebujete ve vaší zemi; některé z nic poskytují 
podporu i pro startupy.

• Katalog nových potravin: můžete v něm najít, co je v Evropské unii klasifikováno jako nová potravina, 
pokud se to vztahuje k vašemu startupu 

Shrnutí kapitoly 4 
Hlavní ponaučení 

• Ochrana duševního vlastnictví, specifické právní požadavky v oblasti potravin, typ 
společnosti a obchodní smlouvy nejsou zrovna strhující součástí podnikání. Nicméně je 
důležité zavést právní a obchodní základy co nejdříve.

• Podniková struktura, tedy typ společnosti, má vliv na vaši osobní odpovědnost, možnosti 
získat financování, zdanění a požadavky na vykazování zpráv, vyberte si proto moudře. 
Mnoho startupů si volí společnost s ručením omezeným, protože tou vzniká samostatná 
právnická osoba a je tak chráněn osobní majetek zakladatelů. 

Chvilka na zamyšlení: Znáte jednotlivé typy podniků a co to pro podnikání obnáší?

• Neignorujte pojištění. Je pravděpodobné, že budete potřebovat alespoň pojištění občanské 
odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za výrobek a pojištění za zaměstnance.
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A nyní buďte aktivní!
1. Zvolte si strukturu neboli typ společnosti. 

Projděte si jednotlivé typy společností a jejich 
odpovědnost, než se rozhodnete, který z nich 
použijete. Tento přehled jednotných kontaktních 
míst obsahuje různé typy společností ve všech 
evropských zemích.

2. Prozkoumejte, jaké pojištění bude od vašeho 
podniku vyžadováno

Další zdroje 

40 právních nástrojů a služeb pro startupy:
https://medium.com/@imaginetta/40-legal-tools-and-services-for-startups-10dbbda22ed2

Záležitosti týkající se duševního vlastnictví mohou být matoucí, pomohou vám s nimi 
tyto weby:  

Ochrana vašich nápadů:
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/protecting-your-ideas

Typy duševního vlastnictví:
https://www.wipo.int/about-ip/en/

Podpora v oblasti duševního vlastnictví od British Library:
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre

Evropská technická podpora IPR Helpdesk (bezplatná podpora první linie ohledně duševního vlastnictví pro 
příjemce výzkumných projektů financovaných EU a pro malé a střední podniky EU zapojené do nadnárodních 
partnerských smluv)
https://iprhelpdesk.eu

Časté dotazy na patenty pro malé a střední podnikatele – Světová organizace duševního vlastnictví: 
https://www.wipo.int/sme/en/faq/patent_faqs.html

10 věcí, které můžete udělat, než se setkáte s právníkem specializujícím se na patenty: 
https://boldip.com/blog/questions-to-ask-a-patent-attorney/

Bezpečnost na prvním místě – ponořte se do těchto zdrojů a seznamte se lépe s 
bezpečností potravin a nařízeními ohledně jejich značení:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin:
http://www.efsa.europa.eu

Důležitost laboratorního testování v produkci potravin:
https://www.manufacturing.net/operations/article/13184739/the-importance-of-laboratory-testing-for-
food-production

Bezpečnost potravin v EU – zajištění bezpečných potravin „z farmy na vidličku“:
https://europa.eu/european-union/topics/food-safety_en
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Informační přehled zásad EU pro bezpečnost potravin: 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/51/food-safety 
 
Právo EU týkající se poskytování informací o potravinách spotřebitelům: 
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en
 
Používání různých složek potravin: nařízení a průvodce 
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/regulationsandguidance 
 
Katalog nových potravin EU: 
http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm

Seznam typů společností podle země, abyste si vybrali ten svůj:
 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legal_entity_types_by_country#European_Economic_Area_
(including_the_European_Union)


