
Abstrakt 

Cílem této práce je popsat fenomén paralelních dovozů, vymezit klady i zápory paralelního 

obchodu pro jednotlivé subjekty i společnost jako celek a také popsat, jak jsou paralelní 

dovozy zboží chráněného ochrannou známkou ovlivňovány skrze známkové právo. Dále 

tato práce analyzuje jednotlivé právní prostředky ochrany proti těm paralelním dovozům, 

které jsou označeny jako nelegální. 

Po úvodu, který shrnuje proč je vhodné se problematikou paralelních dovozů zabývat, jsou 

ve druhé části této práce vymezeny základní pojmy, se kterými se lze v rámci problematiky 

paralelních dovozů setkat. Jedná se o pojmy ochranná známka, paralelní dovoz a vyčerpání 

práv z ochranné známky. V této části jsou dále popsány pozitivní a negativní dopady 

paralelního obchodu a je zde také blíže popsáno, proč se právě doktrína vyčerpání práv 

z ochranné známky jeví jako nejvhodnějším řešením vztahu mezi vlastníky ochranných 

známek a paralelními dovozci. 

Třetí část má za cíl obeznámit čtenáře s prameny práva, které na problematiku paralelních 

dovozů z pohledu známkového práva dopadají. Jak z této části i celé práce vyplývá, pro 

evropský region včetně České republiky jsou pro oblast známkového práva a problematiku 

paralelních dovozů klíčovým právním pramenem normy práva Evropské unie a judikatura 

Soudního dvora. 

Z toho důvodu se čtvrtá část této práce zabývá přístupem unijního práva k paralelním 

dovozům zboží chráněného ochrannou známkou. Je zde popsán postupný vývoj pohledu 

unijního práva na problematiku paralelních dovozů, a to od prvních soudních rozhodnutí až 

po současné znění sekundárních známkoprávních předpisů unijního práva, které se snaží 

řešit problematiku paralelních dovozů zboží chráněného ochrannou známkou pomocí 

doktríny vyčerpání práv. Dále jsou v této části blíže popsány klíčová rozhodnutí Soudního 

dvora, která řeší nejasnosti při výkladu a aplikaci doktríny vyčerpání práv. 

Pátá část této práce popisuje právní prostředky, které mohou vlastníci ochranných známek 

využít v případě, že dochází k nelegálním paralelním dovozům zboží chráněného jejich 

ochrannými známkami. 

 


