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Téma práce „Právní ochrana designu (průmyslovými) vzory Společenství“ představuje oblast 

komunitárního průmyslového práva, která reguluje jednotnou (tzn. s jednotným účinkem v EU) 

formu průmyslověprávní ochrany, která je prozatím v EU zavedena dále pro ochranné známky, 

označení původu a zeměpisná označení, nové odrůdy rostlin resp. v brzké perspektivě též pro 

patenty. Téma jako takové vyžaduje nepochybně nejen analýzu samotné komunitární úpravy, ale 

také širší úvahu o mezinárodněprávní ochraně, paralelní ochraně jinými druhy duševního 

vlastnictví (primárně autorské právo a ochranné známky) a srovnání se souběžně fungujícím 

systémem národní ochrany průmyslových vzorů v ČR.  

 

Z tohoto pohledu práce v zásadě reflektuje tyto zásadní roviny pohledu, když se vedle 

podstatných částí v kapitolách 5 až 7 o vzoru Společenství věnuje také jiným druhům ochrany a 

to v celé části II práce, čítaje v to i z hlediska praxe důležitý rozbor otázek spojených s paralelní 

ochranou téhož předmětu (designu). Zde by ovšem bylo na místě rovněž akcentovat prostředky 

ochrany proti nekalé soutěži, které jsou téměř vždy v případě porušování práv ke vzoru dány 

k dispozici jako právní titul k vymáhání práv (viz zde i konstantní česká judikatura o subsidiární 

nekalosoutěžní ochraně v případě zásahu do práv k duševnímu vlastnictví).  

 

Z hlediska pochopení systému vzoru Společenství je dále jistě nezbytné bližší srovnání se 

systémem české národní ochrany, paralelně působící vedle komunitární regulace. Jde především 

o rozdílnou úpravu řízení o přihlášce, kde se v případě vzoru Společenství uplatňuje registrační 

princip, podle něhož se provádí pouze formální a nikoliv věcný průzkum. Naopak česká úprava 

v zákoně č. 207/2000 Sb. setrvává na principu úplného průzkumu. Práce by v tomto směru měla 



tento rozdíl v rámci nezbytné komparace dále rozebrat a zhodnotit, včetně pojednání o výhodách 

a nevýhodách obou systémů.  

 

Jinak ovšem po obsahové stránce předložená práce vcelku obstojně popsala institut vzoru 

Společenství a to bez zjevných chyb či nepřesností. Použita byla především metoda popisná, 

pouze s menším množstvím vlastních úvah či kritických komentářů. Systematika struktura práce 

koresponduje s daným tématem a různými rovinami pohledu, jak již uvedeny výše.  

 

Seznam použité literatury a jiných zdrojů lze pro účely diplomové práce považovat za 

dostačující. Po formální stránce práce nevykazuje vážných závad. Škoda jen, že nebyl více 

využit prostor (např. v příloze) pro vyobrazení vzorů, o nichž bylo rozhodnuto v některých 

precedenčních rozhodnutích, což by práci velmi oživilo. 

Vzhledem k uvedenému možno práci doporučit k obhajobě. Otázkami k obhajobě budiž srovnání 

podmínek zápisné způsobilosti vzoru Společenství a národního českého průmyslového vzoru a 

způsobu jejich průzkumu v řízení o přihlášce, včetně úvah diplomantky o výhodách a 

nevýhodách obou systémů průzkumu. 

 

 

V Praze dne 23. září 2016                JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 


