
Abstrakt 

Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie a české národní 

ochranné známky 
 
 Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie (dále jen „ochranná 

známka EU“) a české národní ochranné známky (dále jen „ochranná známka ČR“) představují 

specifickou oblast známkového práva. Právní základ v této oblasti představuje na úrovni 

práva Evropské unie nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. 

června 2017 a na úrovni právního řádu České republiky zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných 

známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Velmi podstatnou 

úlohu však hraje také rozhodovací činnost příslušných úřadů, tedy Úřadu Evropské unie pro 

duševní vlastnictví a Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, a především judikatura 

Soudního dvora Evropské unie a příslušných soudů České republiky. Velmi relevantní je pro 

tuto práci rovněž judikatura Soudního dvora Evropské unie ohledně směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy 

členských států o ochranných známkách. Důvodem je jednak skutečnost, že shora uvedená 

směrnice byla do českého právního řádu transponovaná citovaným zákonem č. 441/2003 Sb., 

o ochranných známkách, a jednak fakt, že důvody zrušení a neplatnosti národních ochranných 

známek jsou v této směrnici upraveny obdobně jako v případě ochranné známky EU. 

 Cílem této práce je analyzovat jednotlivé důvody zrušení a neplatnosti ochranné 

známky EU a ochranné známky ČR a určit jednotící a odlišující prvky mezi právními 

úpravami a rozhodovacími praxemi ohledně důvodů zrušení a neplatnosti ochranné známky 

EU a ochranné známky ČR. 

 Text práce je rozdělen do čtyř kapitol. Nejprve se autor v první části práce stručně 

věnuje institutu ochranné známky EU, ochranné známky ČR a ochranné známky obecně. 

Druhá část práce se poté zabývá obecnou diskusí vztahující se k právním institutům zrušení a 

neplatnosti ochranné známky EU a ochranné známky ČR. V části třetí jsou rozebrány 

jednotlivé zrušovací důvody ochranné známky EU a ochranné známky ČR. Čtvrtá část se poté 

věnuje diskusi k jednotlivým absolutním a relativním důvodům neplatnosti ochranné známky 

EU a ochranné známky ČR. 

 


