
Abstrakt:  

Tato práce se zabývá srovnáním právní úpravy ochranných známek v České republice 

a v Čínské lidové republice se zaměřením na úpravu obsaženou v příslušných zákonech o 

ochranných známkách a s nimi souvisejícími předpisy.  

Cílem této práce je poskytnout čtenáři pohled do přístupu české a čínské společnosti 

k oblasti ochranných známek tak, jak se vyvíjel s časem. Toto srovnání historických vývojů 

ochranných známek má zejména posloužit jako vodítko k pochopení, proč si jednotlivý právní 

systém zvolil tu kterou právní úpravu, a to i přes fakt, že obě země se hlásí ke 

kontinentálnímu systému práva. 

Dalším cílem této práce je představit čtenáři ucelený pohled do čínské právní úpravy 

ochranných známek s důrazem na ty aspekty, které jsou výrazně odlišné od české právní 

úpravy ochranných známek a zároveň představit specifika čínské a české právní úpravy 

ochranných známek, které bychom v té druhé jen těžko hledali.  

Tato práce je rozdělena do tří kapitol, kdy první se jen ve zkratce zabývá základními 

pojmy významnými pro tuto práci, kdy je zaměřena na ty, které jsou důležité pro srovnání 

obou právních úprav. Druhá kapitola podává komplexní výklad historického vývoje oblasti 

ochranných známek v jednotlivých zemích, kdy je kladen důraz na historický vývoj v Číně. 

Třetí a nejdelší kapitola se zabývá samotným srovnáním právních úprav, kdy je větší 

pozornost věnována čínské právní úpravě. Na začátku jednotlivých subkapitol je vždy podán 

výklad čínské právní úpravy jednotlivého institutu, a následně je ta doplněna o srovnání 

s českou právní úpravou, kdy jsou vždy zdůrazněny pouze ty nejočividnější a pro teorii a 

praxi nejdůležitější rozdíly. Větší pozornost je věnována předmětu právní úpravy ochranných 

známek a zápisné způsobilosti ochranných známek, kde lze taktéž najít nejzajímavější rozdíly. 

Nakonec se tato kapitola zabývá i vybranými instituty vymáhání práv z ochranných známek, 

které jsou pro tuto právní oblast příznačné. Závěr této práce se pokouší o vyhodnocení a 

celkové srovnání jednotlivých právních úprav ochranných známek s návrhem možných změn 

prospěšných pro další vývoj této oblasti. 


