
Ochranná známka Společenství a její srovnání s národní 

ochrannou známkou – se zaměřením na jednotnou povahu ochranné 

známky Společenství a absolutní důvody odmítnutí ochrany 

Abstrakt 

Komunitární systém ochranných známek existuje od roku 1994, kdy bylo přijato 

Nařízení 40/94/EC, o Ochranné známce Společenství. Ačkoliv je evropský systém mladší než 

národní systémy, nelze říci, že by se jednalo o systém méně užitečný, obzvlášť s ohledem na 

počet zapsaných ochranných známek Společenství. 

Právní úprava ochranných známek je velmi rozsáhlá, rozhodla jsem se tedy soustředit 

pouze na její část, tj. jednotnou povahu, jakožto zvláštní vlastnost ochranné známky 

Společenství, a dále na absolutní důvody odmítnutí ochrany a jejich porovnání v rámci 

evropského a českého systému ochranných známek. Úprava registrace ochranných známek je 

velmi podobná v obou systémech, přesto zde můžeme nalézt rozdíly, jako např. začlenění zlé 

víry mezi absolutní důvody pouze v národním systému. Účelem mé práce je porovnat tyto dva 

systémy ochranných známek – komunitární úroveň a národní úroveň, a poskytnout jejím 

čtenářům pomocí analýzy příslušných judikátů ESD určité vodítko pro použití obecných 

pravidel, jež jsou při registraci známky aplikována. 

Má diplomová práce je tvořena čtyřmi kapitolami. První, úvodní, kapitola popisuje 

historii ochranných známek a vývoj jejich právní regulace, včetně mezinárodních úmluv. 

Druhá kapitola se zabývá pojmem „ochranná známka“ a jejími funkcemi. Zejména 

funkce identifikace původu je velmi důležitá, neboť v případě, že označení nenaplní tuto 

funkci, nebude moci být zapsáno jako ochranná známka. Dále tato kapitola popisuje princip 

autonomie a koexistence, které ovládají vztah mezi národním a evropským systémem. 

Třetí kapitola se věnuje jednomu z hlavních témat mé práce, tj. jednotné povaze 

ochranné známky Společenství. Zabývala jsem se zde kontroverzním rozhodnutím úřadu 

průmyslového vlastnictví Beneluxu týkajícím se požadavku na územní rozsah užívání 

komunitární ochranné známky a porovnala jej se závěry ESD  v rozhodnutí ve věci C-301/07. 

Poslední kapitola obsahuje analýzu jednotlivých absolutních důvodů a rozhodnutí 

ESD, která se k nim vztahují. Z důvodu podobnosti evropského a národního systému je tato 

analýza založena na komunitární úpravě, nicméně na případné rozdíly v národním systému je 

zvlášť upozorněno. V první části této kapitoly hovořím mj. o oblasti netradičních ochranných 

známek, ke které dosud nebyl přístup úřadů zcela sjednocen. Samostatná část čtvrté kapitoly 



je pak věnována důvodům odmítnutí ochrany, které jsou obsaženy pouze v národní právní 

úpravě. 

Shrnutí mé práce je uvedeno v Závěru. Domnívám se, že má práce prokazuje 

především fakt, že každé označení je unikátní, a tudíž k němu také musí být individuálně 

přistupováno při jeho hodnocení, ačkoliv se samozřejmě uplatní i určitá obecná pravidla. Tato 

pravidla jsou převážně určována judikaturou ESD. Aplikace těchto pravidel je u ochranných 

známek Společenství ještě ovlivněna jejich jednotnou povahou, která má za následek, že 

veškeré zákonné požadavky musí být u takové ochranné známky splněny v celé Evropské 

unii. 

 


