Abstrakt
Předmětem této diplomové práce je vztah práv na označení a práva nekalé soutěže.
Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. První dvě kapitoly vymezují práva na označení a
právo nekalé soutěže obecně, následující kapitoly se soustřeďují na vztah těchto právních úprav.
První kapitola rozebírá nejprve zařazení práv na označení v rámci systému práva
duševního vlastnictví a posléze se zabývá jednotlivými právy na označení, tj. ochrannou
známkou, označením původu a zeměpisným označením. Tato kapitola se zabývá
charakteristickými rysy práv na označení, rozdíly mezi nimi a jejich právní úpravou na úrovni
vnitrostátní, evropské i mezinárodní. Důraz je však kladen i na aktuální otázky, které se práv
na označení dotýkají.
Druhá kapitola se věnuje právu nekalé soutěže. V této kapitole je pozornost zaměřena
na právní úpravu nekalé soutěže a koncepci, na níž je právo nekalé soutěže postaveno
(kombinace generální klauzule a demonstrativního výčtu speciálních skutkových podstat). Dále
jsou zde vymezeny subjekty nekalé soutěže a nároky, které může subjekt dotčený nekalou
soutěží uplatnit.
Stěžejní, třetí kapitola, je zaměřena na vztah práv na označení a práva nekalé soutěže.
Jsou zde popsány možnosti nahlížení na vztah těchto právních úprav a nejčastější případy, kdy
dochází k jejich vzájemnému prolínání. Vztah práv na označení a práva nekalé soutěže je
rozebírán z hlediska právní teorie i z hlediska soudní rozhodovací praxe.
Čtvrtá kapitola se zabývá skutkovými podstatami nekalé soutěže, které mají souvislost
s právy na označení. Cílem této kapitoly je tyto skutkové podstaty popsat a prostřednictvím
konkrétních soudních rozhodnutí poukázat na možné způsoby nekalosoutěžního jednání ve
vztahu k právům na označení.
Poslední kapitola se zaměřuje na právní prostředky ochrany práv na označení. Kromě
absolutní ochrany, která plyne ze zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv průmyslového
vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, je věnována pozornost prostředkům občanského,
správního a trestního práva, které mají mnohdy v rámci ochrany práv na označení
nezastupitelný význam.

