
Resumé 
 

Tato práce se zabývá ochrannou známkou v hospodářské soutěži. Analyzuje postavení 

vlastníka ochranné známky z hlediska jeho práv, která mu v souvislosti s vlastnictvím 

ochranné známky právní řád poskytuje. Cílem práce je odpovědět na otázku, jaká práva 

vlastníkovi ochranné známky vyplývají z práva známkového, jaká práva mu vyplývají z práva 

proti nekalé soutěži a vystihnout vzájemnou korelaci těchto úprav z uvedeného hlediska. 

K dosažení těchto cílů je práce rozdělena do tří kapitol. 

První kapitola se zabývá právy vlastníka ochranné známky, přičemž analyzuje jejich 

úpravu v českém právním řádu, tedy ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných 

známkách, s přihlédnutím k evropským směrnicím o ochranných známkách (č. 89/104 a 

2008/95/ES). Výklad této problematiky je doplněn o judikaturu Nejvyššího soudu ČR a 

Soudního dvora Evropské unie, která ustanovení těchto právních předpisů vykládala. Zmíněna 

je také úprava vyplývající z nařízení o ochranné známce společenství č. 207/2009 a z Pařížské 

úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. 

Druhá kapitola přináší pro účely dalšího výkladu rozbor ochrany soutěžitele právem 

proti nekalé soutěži, a to z hlediska ustanovení, která jsou pro tuto práci relevantní. Zabývá se 

tedy generální klauzulí nekalé soutěže, zvláštními skutkovými podstatami klamavého 

označení zboží nebo služby, srovnávací reklamy, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování 

na pověsti a jejich vzájemným vztahem. Výklad je založen na rozboru účinného znění 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a aktuální české judikatury. 

Třetí kapitola přináší společný pohled na předtím rozebraná práva vlastníka ochranné 

známky z hlediska známkového a jeho možnou ochranu z hlediska nekalosoutěžního. Tyto 

úpravy jsou nastíněny ve vzájemné korelaci. Rozebrány jsou jednotlivé případy, kdy 

známkové právo poskytuje vlastníkovi ochranné známky ochranu a k nim je přiřazena 

odpovídající možná ochrana práva proti nekalé soutěži. Zvlášť je rozebrána srovnávací 

reklama užívající odkaz na ochrannou známku soutěžitele. 

Závěr, který práce přináší, je takový, že právo známkové přináší vlastníkovi ochranné 

známky formálnější ochranu, právo nekalé soutěže však ochranu širší a komplexnější. 

Z analyzovaných rozhodnutí vyplývá, že právo známkové vždy muselo ustoupit, pokud 

jednání bylo shledáno nekalosoutěžním. 

 


