
 

 

Abstrakt  
 

 V rámci diplomové práce na téma “Ochranná známka a nekalá soutěž” se 

zabývám problematikou nekalé soutěže ve vztahu k ochranné známce a jejími projevy 

v aplikační praxi tuzemských soudů. Dle mého názoru jde o téma aktuální, neboť v 

důsledku technického pokroku, rozvoje výroby a hospodářství dochází ke stále 

specifičtějším formám nekalé soutěže, jež je nutno postihovat a garantovat tak 

vlastníku ochranné známky nerušený výkon práva. 

 Při studiu relevantních pramenů bylo zřejmé, že vzhledem k jejich množství 

bude třeba se zaměřit na vybrané aspekty zkoumané problematiky. Mým záměrem je 

zaměřit se na ty formy nekalé soutěže, jež nejčastěji zasahují do práv k ochranné 

známce a analyzovat možnosti, jak se proti takovému jednání co nejúčinněji bránit.  

 Diplomová práce se sestává z pěti kapitol (označených římskými číslicemi), 

které se dále člení na oddíly a pododdíly (označené arabskými číslicemi) upravující 

specifické aspekty v rámci dané kapitoly. Závěr, cizojazyčné resumé a seznam 

literatury jsou řazeny na konci vlastního textu práce.   

 V první kapitole vymezuji stěžejní pojmy, instituty a prameny, jež dále v textu 

práce zmiňuji. Kapitola je rozdělena na osm oddílů a pěti pododdílů. V úvodním 

výkladu se zaměřuji na vymezení pojmu ochranné známky včetně stručného 

historického vývoje známkoprávní úpravy v českých zemích (oddíl první), právní 

předpisy upravující právní vztahy k ochranné známce (oddíl druhý), absolutní a 

relativní důvody zápisné nezpůsobilosti demonstrované na četných rozhodnutích 

Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (oddíl třetí) a druhy ochranných 

známek (oddíl čtvrtý). Jednotlivými fázemi řízení o registraci ochranné známky do 

rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem se zabývám v oddíle pátém. Práva a 

povinnostmi vlastníků registrovaných ochranných známek vymezuji v oddíle šestém a 

sedmém.  

 V kapitole druhé se zabývám možnostmi registrace ochranné známky v 

zahraničí - tzv. Madridský systém (oddíl první), ochranná známka Společenství (oddíl 

druhý), podání přihlášky ochranné známky tzv. národní cestou (oddíl třetí).  

 Kapitoly třetí, čtvrtá a pátá představují vlastní jádro diplomové práce. 

 V kapitole třetí stručně vymezuji úlohu ochranné známky v soutěžním právu.  

 Objasněním institutu nekalé soutěže se zabývám v kapitole čtvrté. Vedle 



 

 

vymezení třech definičních znaků nekalé soutěže (generální klauzule) jsem se dále 

soustředila především na ty zvláštní skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání, 

jimiž je do práv k ochranné známce nejčastěji zasahováno (oddíl druhý a třetí).   

 Právními prostředky ochrany proti nekalé soutěži se zabývám v kapitole páté. 

Především se zaměřuji na distinkce mezi právem známkovým a právem proti nekalé 

soutěži (oddíl první). Svou pozornost jsem zaměřila rovněž na veřejnoprávní 

prostředky ochrany, které mnohdy poskytují silnější garance v boji proti nekalé 

soutěži (oddíl třetí, čtvrtý).  

 Diplomová práce by měla shrnout problematiku ochranných známek a nekalé 

soutěže a nastínit možné úvahy de lege ferenda v této oblasti. 

 Z hlediska metody zpracování jsem zvolila metodu selekce reprezentativních 

informací s poznámkovým aparátem, tj. odkazy na příslušné prameny a soudní 

rozhodnutí, z nichž jsem při zpracování práce čerpala.   

 

 


