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I. 

 Téma diplomové práce 

Právo duševního vlastnictví v prostoru Evropské unie úzce souvisí se svobodami 

vnitřního trhu, zejm. s volným pohybem zboží, jakož i s ochranou hospodářské soutěže. Právo 

Evropské unie se snaží překonat teritoriální omezenost vnitrostátních úprav duševního 

vlastnictví zavedením mj. (průmyslového) vzoru Společenství. V prostoru EU tak vedle sebe 

koexistuje jak unijní systém této ochrany, tak vnitrostátní režimy, podobně jako tomu je u 

ochranných známek. Diplomantka se ve své práci zaměřuje na problematiku (průmyslových) 

vzorů Společenství, které mohou vhodně sloužit k ochraně designu výrobku.  

Téma je vhodné ke zpracování do podoby diplomové práce a je pro studenty 

magisterského studia přiměřeně náročné.  

 

 

II. 

Obsahová a formální úroveň práce 

 Diplomantka se se zvoleným tématem dokázala vcelku vypořádat. Práce je logicky 

strukturována. Po úvodních kapitolách se zabývá problematikou právní úpravy průmyslových 

vzorů, institucionálním rámcem, přičemž v kapitole 5-7 části I. se již zaměřuje přímo na 

(průmyslové) vzory Společenství, jejich dvě formy. Dále se věnuje procesnímu právu v této 

oblasti a možnostem ochrany při porušení práv plynoucích z průmyslových vzorů. Autorka se 

snaží postihnout téma komplexně. Jistou negativní stránkou tohoto přístupu je stručnost 

některých kapitol (viz např. kapitola 3 „Právní úprava“) a popisnost (srov. např. kapitolu 6 

„Řízení o přihlášce“).  

 Za přínosnou považuji nejvíce část II. diplomové práce, v níž se autorka věnuje 

ochraně designu nejen prostřednictvím (průmyslových) vzorů Společenství, ale i jinými 
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způsoby ochrany, např. autorskoprávní či formou ochranných známek EU. V této části 

zkoumá i možnost souběhu různých způsobů ochrany designu, přičemž poukazuje i na některé 

související problémy v jiných oblastech práva duševního vlastnictví v EU, např. roztříštěnost 

autorskoprávní úpravy na unijní úrovni (viz s. 51-52). 

 Autorka se ve své práci snaží pracovat s judikaturou Soudního dvora EU a s odbornou 

literaturou českou i zahraniční, na kterou odkazuje vyhovujícím způsobem. Práce je 

srozumitelná, po gramatické stránce by však potřebovala ještě upravit (např. pokud jde o 

interpunkci). Je škoda, že diplomantka práci nedoladila po formální stránce. Například u 

rozsudků Soudního dvora nejsou uvedeny plné citace (odkaz na sbírku rozhodnutí), v případě 

citací internetových stránek chybí datum návštěvy této stránky, seznam judikatury by měl být 

řazen chronologicky (s. 73 a násl.) aj.  

 Autorka nicméně podle mého názoru projevila dobrou orientaci ve zkoumané 

problematice a předkládaná diplomová práce jako celek splňuje požadavky kladené na 

diplomové práce, lze ji proto doporučit k obhajobě.  

 

 

III. 

Otázky k ústní obhajobě 

1. Kdo je v prostoru Evropské unie smluvní stranou dohody TRIPS, o níž diplomantka 

píše na straně 12? Jakou pravomoc má Evropská unie v oblasti upravené dohodou 

TRIPS v současnosti? Změnila se její pravomoc v průběhu času? 

2. Na straně 34 autorka uvádí, že přezkum přihlášky průmyslového vzoru v rámci 

zápisného řízení u EUIPO je omezený oproti přezkumu přihlášky podle českého práva. 

Je podle názoru autorky vhodnější unijní přístup či český přístup a proč?  

 

IV.  

Závěr 

 S ohledem na výše uvedené doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě a navrhuji 

hodnocení velmi dobře, s výhradou ústní obhajoby. 

 

V Praze dne 22. 9. 2016 

 

JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 


