
ABSTRAKT 

Povinné užívání ochranné známky a jeho průkaz podle českého a unijního 

práva 

Cílem této diplomové práce je představit institut povinného užívání z pohledu českého a 

unijního práva a následného prokazování této povinnosti. 

Diplomová práce se skládá ze stručného úvodu a šesti kapitol, z nichž šestou kapitolou je závěr. 

První kapitola je obecným úvodem do problematiky ochranných známek a má za cíl stručně 

informovat zejména o pojmu ochranné známky, jejích funkcí a české a evropské právní úpravě 

problematiky známkového práva. Dále se věnuje přihlašovacímu řízení v ČR a právům a 

povinnostem vlastníka. Další kapitola pojednává o právu vlastníka ochrannou známku užívat, 

a to jak z hlediska pozitivního, tak negativního vymezení tohoto práva. 

Další výklad se již věnuje hlavnímu tématu diplomové práce, a to povinnosti ochrannou známku 

užívat. Pojednává o významu této povinnosti, jejímž cílem je, aby byl udržován zápis takových 

ochranných známek, které jsou reálně užívány. Rovněž se tato kapitola zaměřuje na pojem 

„řádného užívání ochranné známky“, který je předpokladem splnění užívací povinnosti. Dalším 

pojmem, který je nutné objasnit jsou „řádné důvody pro neužívání ochranné známky“. Pouze 

jejich existence omlouvá neužívání ochranné známky a pokud je vlastník prokáže, nemusí čelit 

následkům spojeným s neužíváním ochranné známky. Těm se věnuje další kapitola této práce, 

která přináší přehled řízení, v nichž je možné požadovat prokázání řádného užívání ochranné 

známky. Dále pojednává o následcích neprokázání řádného užívání v konkrétním řízení. 

Nakonec se diplomová práce věnuje samotnému průkazu řádného užívání. Nejprve je popsán 

průkaz užívání v unijním právu, základní zásady prokazování a kritéria hodnocení, kterými jsou 

místo, čas, rozsah a povaha užívání. Dále se práce věnuje českému průkazu užívání a vlivu 

evropské judikatury na rozhodování národních soudů a Úřadu průmyslového vlastnictví.  

Probírány jsou opět jednotlivá kritéria posuzování průkazu užívání a jejich hodnocení ve 

správních a soudní rozhodnutích. 
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