
	  
	  

Souběh autorskoprávní a známkové ochrany 
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Abstrakt: 

Práce analyzuje pojetí autorskoprávní a známkoprávní ochrany v českém právu  

a důsledky jejich současného působení. Cílem je zjistit, zda stávající úprava vyhovuje 

aktuálním trendům a požadavkům v naší společnosti, kde stále častěji dochází 

k propojování podnikání a umění a kde hranice mezi těmito obory jsou stírány.  

Obě ochrany jsou nejprve zařazeny do teoretických souvislostí právních odvětví 

duševního vlastnictví a práv k nehmotným statkům. Následující kapitoly vycházejí 

z v této části uvedených zásad, na nichž stojí kontinentální pojetí autorského práva  

a práva průmyslového vlastnictví.  

Následně je rozebrána úprava autorskoprávní ochrany a úprava známkové 

ochrany ve dvou samostatných kapitolách. Tyto kapitoly mají stejné členění a celý text 

je pojat tak, aby byly zdůrazněny podobnosti i odlišnosti obou institutů. Pozornost  

je věnována předmětu obou ochran, jejich subjektům, vzniku, obsahu, trvání, 

prostředkům, omezením, mezinárodním souvislostem i problematice licencování.  

V kapitole věnované souběhu jsou na reálných příkladech ilustrovány 

nejrůznější situace, ke kterým v praxi při současném působení těchto ochran dochází.  

V jednotlivých podkapitolách je pojednáno o předmětu souběhu, o časové posloupnosti 

jeho vzniku, o souběhu z pohledu porušitele práv i z pohledu oprávněných osob. Přístup 

českých soudů a Úřadu pro průmyslové vlastnictví k dané problematice je rozebrán  

na dlouholetém sporu o označení PRIM, které je již od padesátých let dvacátého století 

používáno k označování známých hodinářských výrobků.   

Z práce vyplývá, že souběh ochran představuje nejen širší možnost ochrany 

duševního vlastnictví. Vzhledem k tomu, že obě ochrany jsou postaveny na odlišných 

základech, mohou ve vztahu k jednomu nehmotnému statku svědčit rozdílným 

subjektům a souběh tak představuje i zdroj komplikovaných sporů.  



	  
	  

V závěru autor navrhuje jako možné řešení uvedené problematiky zavedení možnosti 

vzdát se osobnostních autorských práv a zavedení lhůty k podání návrhu na prohlášení 

ochranné známky za neplatnou.  



	  
	  

	  


