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Oponentský posudek 

diplomové práce Jana Rohleny „ Zrušení a neplatnost evropské ochranné známky“ 

 

                    Hmotně právní dimenze kontradiktorních řízení v právech z průmyslového 

vlastnictví obecně a v právu známkovém zvláště – a o tom je oponovaná práce – je pro juristu 

vždy partií, řekl bych, vděčnou. Jestliže diplomand si právě zvolil toto téma, kterému se 

v českém právním prostředí říkávalo řízení výmazové, měl šťastnou ruku. Jakkoli je práce 

zaměřena na rozbor evropské právní úpravy, téma je aktuální i pro českou aplikační praxi. 

Pravda, české známkové právo v tomto směru a v historickém pohledu bylo méně liberální 

než soudobé právo Evropské unie, nicméně diplomandův pohled na štěpné otázky 

známkového práva EU je věru inspirující. A konečně ještě jednu vstupní poznámku. 

V didaktickém a posléze i naukovém kursu práv z průmyslového vlastnictví převažují u nás 

pohříchu pohledy spíše administrativně technické, což naštěstí není případ oponované práce. 

Diplomand je juristou každým coulem a prokázal tak fundované odborné poznatky, které 

v tak úzce specializované a do jisté míry i okrajové právní disciplině stojí za zaznamenání. 

 

                  Oponovaná diplomová práce, nepočítaje úvodní poznámky k vlastnímu institutu 

ochranné známky Společenství je vlastně rozdělena do dvou kapitol. První pojednává o 

důvodech zrušení evropské ochranné známky, druhá pak o důvodech jejího prohlášení za 

neplatnou. Struktura práce je tak logicky sevřená, prosta zbytečného balastu, tohoto nešvaru u 

prací obdobných. O to víc vyniká hloubka provedené analýzy, kdy diplomand podrobně 

rozebírá jednotlivé důvody zrušení a neplatnosti známky nikoliv z normativního textu 

samotného, ale z úředních výroků (OHIM) a zvláště pak judikatury Soudního dvora Evropské 



unie v obou jeho instancích. Práce neobsahuje věcných chyb, odborná terminologie je 

autorem zvládnuta bravurně, jeho vlastní pohledy na jednotlivé výroky v relevantní judikatuře 

jsou sympatické a vesměs se s nimi ztotožňuji. Hned zkraje mi třeba potěšil jeho skeptický 

názor k původním obchodním značkám, kterým se v české právní historiografii přičítá bůhví 

jaký význam a kdy správně konstatuje, že zdaleka nešlo o svébytný právní institut jak je 

chápán dnes. Nicméně si přece jen neodpustím jednu kritickou poznámku. Chápu, že práce 

byla koncipována výlučně na rozbor evropské právní úpravy a praxe, ale na některých 

místech ( např. v případě klamavosti nebo nedostatku dobré víry) jsem upřímně postrádal i 

nejmenší náznak konfrontace s praxí českou. 

 

                            Pokud jde o hodnocení formální stránky práce konstatuji, že diplomand 

shromáždil relevantní literaturu způsobem přesahujícím zdejší penzum, které zpravidla 

odkazuje na prameny tuzemské provenience. Práce s poznámkovým aparátem je bezchybná, 

jazyková a stylistická úroveň vypovídá o kultivovanosti autora. 

 

                             Oponovanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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