
Abstrakt 

 Cílem této diplomové práce je pojednání o institutu ochranných známek  

a následně o možnostech jeho využití v rámci hospodářské soutěže. Institut ochranných 

známek je v hospodářském styku hojně využíván, proto velmi často dochází k prolínání obou 

jinak na sobě nezávislých právních institutů. 

 Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola se věnuje zařazení 

známkového práva do komplexu práv k duševnímu vlastnictví. 

 V následující kapitole je vymezen pojem ochranných známek a prameny právní 

úpravy standardně rozdělené do trojstupňové soustavy na mezinárodní, evropské  

a národní. Dále kapitola pojednává o rozdělení ochranných známek a o vymezení jejich 

funkcí. Závěr kapitoly je věnován důvodům pro odmítnutí právní ochrany, jež jsou rozděleny 

na absolutní a relativní.  

 Třetí kapitola se zabývá vnikem práva k ochranné známce. K tomuto vzniku dochází 

zásadně na základě registračního principu s výjimkou všeobecně známé ochranné známky, 

která požívá ochrany navzdory skutečnosti, že nebyla řádně zaregistrována. Kapitola je 

rozdělena na tři části, jež se postupně zabývají registračním postupem na úrovni národní, 

evropské a mezinárodní. Naproti tomu čtvrtá kapitola pojednává o možnostech zániku práva 

k ochranné známce. 

 Princip vlastnictví ochranné známky, jako i práva a povinnosti s ním spojené, je 

popsán v kapitole páté. Zejména je v ní vymezen pojem licenční smlouvy. Vedle samotných 

práv vyplývajících z vlastnictví ochranné známky se kapitola zabývá jejich omezením  

a vyčerpáním.   

 Stěžejní šestá kapitola, jež je jádrem této práce, reflektuje praktické využití 

ochranných známek v hospodářské soutěži. Hlavní význam ochranných známek spatřuje 

autorka v nekalé soutěži, ale současně upozorňuje na jistý vliv ochranných známek  

i v právu proti omezování hospodářské soutěže jako takové. V části kapitoly je také krátce 

porovnána stávající úprava nekalé soutěže s úpravou po rekodifikaci soukromého práva. 

Konec kapitoly je věnován kolizním situacím ochranné známky s obchodní firmou nebo 

doménovým jménem. 

 Poslední kapitola jen doplňuje úpravu soukromoprávní o příslušnou ochranu 

ochranných známek poskytovanou veřejnoprávními předpisy.  

 


