
 
 

Ochrana držitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení 

užívaného v obchodním styku dle českého a unijního práva 

Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá právními prostředky ochrany držitele nezapsané 

ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku dle české a evropské 

právní úpravy. Nejprve vymezuje právní odvětví duševního a průmyslového vlastnictví, pojem 

ochranných známek a systém českých národních ochranných známek. Vzhledem k rozsáhlé 

novelizaci zákona o ochranných známkách na základě směrnice Evropské unie o ochranných 

známkách, účinné od 1. ledna 2019, práce nejdříve popisuje právní úpravu ochranných známek 

před touto novelizací. V další části je předchozí a současné znění právní úpravy ochranných 

známek po předmětné novelizaci podrobeno komparativní analýze. 

  Další kapitoly této diplomové práce podrobně rozebírají rozlišovací způsobilost, užívání 

v obchodním styku, pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti a další právní otázky, 

na kterých závisí úspěch či neúspěch při ochraně nezapsané ochranné známky a jiného označení 

užívaného v obchodním styku dle právních předpisů a ustálené judikatury českých i unijních 

soudů. Největší pozornost je v práci věnována institutu námitek a námitkovému řízení, 

jejichž prostřednictvím se držitel nezapsané ochranné známky může bránit proti zápisu shodné 

nebo podobné ochranné známky s držitelovou nezapsanou ochrannou známkou, resp. jiným 

označením užívaným v obchodním styku.  

 Práce dále popisuje instituty zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky 

za neplatnou, tj. instituty sloužící k ochraně před shodnou nebo podobnou ochrannou známkou, 

která již byla zapsána do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového 

vlastnictví. Práce se dále věnuje rozboru právní úpravy obchodní firmy a její právní ochrany 

prostřednictvím institutů známkového a soutěžního práva, Soutěžněprávní aspekt je přítomen 

rovněž v další části této kapitoly, která se věnuje právní úpravě ochrany držitele nezapsané 

ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku z hlediska 

nekalosoutěžního.  

V poslední kapitole je shrnuta právní úprava ochranné známky EU, charakteristika 

evropského známkoprávního systému, jeho porovnání s českou právní úpravou a zápisné řízení 

přihlášky ochranné známky EU včetně možností ochrany držitele nezapsané ochranné známky 

nebo jiného označení užívaného v obchodním styku.  
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