
Abstrakt 

Zvolené téma jsem si vybrala vzhledem k mému hlubokému zájmu o obor práva 

duševního vlastnictví a problematiku ochranných známek především. 

Oblast ochranných známek považuji za jednu ze zásadních oblastí současného 

systému práva soukromého, přestože rozhodnutí o přináležitosti oboru ochranných 

známek buď k obchodnímu či občanskému právu je nesmírně obtížné. Problematika 

ochranných známek je úzce provázána s oběma obory, ovšem její úprava je značně 

specifická. Současný vzrůst popularity ochranných známek je podmíněn jejich širokou 

využitelností v praktickém životě.   

Význam ochranných známek z hlediska rozlišování shodného či obdobného 

zboží či služeb poskytovaných různými výrobci či poskytovateli je nepopiratelný. 

Ochranné známky jsou užitečné také z důvodů reprezentace výrobků a služeb na trhu. 

Využitelnost může být dále spatřována v možnosti poskytování licence k ochranným 

známkám, v možnosti převodů OZ, v možnosti ochranné známky zastavit nebo je využít 

jako vkladu do obchodní společnosti. Toto téma jsem si zvolila pro jeho velkou 

praktičnost a pro kreativitu, která je s tímto oborem spojena.  

Záměrem této diplomové práce je popsat a detailně analyzovat problematiku 

ochranných známek s důrazem na obsah platné právní úpravy. Práce se zabývá také 

obecným historickým nástinem známkoprávní problematiky a vývojem ochranných 

známek.  

Práce je rozdělena do 13 hlavních kapitol, přičemž kapitola první a druhá se 

zaměřují na obecnou charakteristiku ochranných známek a obecné principy 

známkoprávní úpravy. V úvodu této práce se věnuji také krátkému nástinu právních 

pramenů této oblasti.  

Kapitola třetí je zaměřena na pojem ochranné známky, historický nástin dané 

oblasti, dále na problematiku distinktivnosti ochranných známek, druhy ochranných 

známek a funkce, které jsou ochranným známkám přisuzovány. Krátká část je věnována 

také tvorbě ochranných známek.  

Kapitola čtvrtá se věnuje zápisu ochranných známek a nezbytným náležitostem 

přihlášky ochranné známky. Kapitola pátá pak zpracovává práva a povinnosti vlastníka 

ochranných známek. Kapitoly šestá, sedmá a osmá jsou těmi klíčovými, neboť právě 

ony se zabývají praktickým užíváním ochranných známek. Výklad v rámci této části je 



věnován např. problematice licenčních smluv, zástavního práva k ochranné známce a 

převodům ochranných známek.   

Kapitoly devátá a desátá se zaměřují na samotnou existenci zapsané ochranné 

známky, na procedurální vymezení zrušení a neplatnosti ochranné známky. Poslední tři 

kapitoly se věnují ochraně práv z ochranné známky, a to na mezinárodní i národní 

úrovni. Finální část je věnována rozboru aktuálního judikátu z oblasti OZ.  

 


