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1.  Diplomantka  předložila  k posouzení  diplomovou  práci  věnovanou  problematice 

ochranných známek zaměřenou -  s ohledem na  její  rozsah  –  zejména na  jednotlivé druhy 

ochranných známek a netradiční ochranné známky. 

2. Zvolené téma klade vysoké nároky jak na teoretické znalosti diplomantky, tak na praktické 

seznámení  se  s problematikou.  Nutností  je  reflexe  příslušné  judikatury,  vedle  rozhodnutí 

Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM), 

zejména rozhodnutí českých soudů a Soudního dvora Evropské Unie (SDEU). Diplomantka 

použila při zpracování své diplomové práva metodu analytickou a do jisté míry též metodu 

komparační  při  porovnání  české  a  evropské  právní  úpravy ochranných  známek.  Určitým 

nedostatkem předložené  práce  je  její  kvalitativní  nevyváženost.  K nejkvalitnějším částem 

práce bezesporu patří pojednání o ochranných známkách čichových, zvukových, tvořených 

pouze barvou a nových trendech v zápisné způsobilosti. Zatímco v těchto částech práce se 

diplomantka nevyhýbá problematickým otázkám spojeným s aplikací českých i evropských 

známkových právních předpisů, a v některých případech se snaží o nalezení vlastního řešení, 

v  ostatních  částech  zabývajících  se  duševním  a  průmyslovým  vlastnictvím,  prameny 

známkového  práva,  zápisnou  způsobilostí  a  řízením  o  přihlášce  ochranné  známky  je 

předložená práce popisná a značně závislá na použité odborné literatuře.

3.  Pokud  jde  o  cíl  diplomové  práce,  kterým  je  vymezení  pojmu  ochranné  známky  se 

zaměřením  na  druhy  ochranných  známek,  včetně  netradičních  ochranných  známek,  lze 

v zásadě konstatovat jeho uspokojivé splnění.

  



Struktura diplomové práce je logická a přehledná. Z hlediska stylistického i jazykového má 

posuzovaná práce velmi dobrou úroveň. Výjimečně se objevují gramatické chyby či překlepy 

(např.  zančka „Gogole“ na str. 33). Ke kladům diplomové práce patří i bohaté odkazy na 

relevantní rozhodovací praxi ÚPV, OHIM a soudů, včetně SDEU ve vztahu ke zkoumané 

problematice a odpovídajících citacích rozhodnutí. Pokud jde o práci s odbornou literaturou, 

je  její  rozsah  poměrně  reprezentativní,  zahrnující  i  zahraniční  tituly.  Diplomantka  rovněž 

aktivně využívala internetové stránky a databáze výše uvedených institucí. Výtku je ovšem 

třeba učinit ohledně dílčí duplikace úvodu a závěru práce. Účelem závěru není opakovat celé 

pasáže z úvodu vysvětlujícím zaměření diplomové práce.

4. Diplomová práce vykazuje celou řadu chyb a nepřesností ve vztahu k evropskému právu, 

např.  harmonizace našeho právního řádu s právem evropským nebyla jedinou změnou, ke 

které došlo v oblasti  ochranných známek v souvislosti  s přistoupením ČR k EU (str.  14). 

Nelze dost dobře tvrdit, že právo EU sjednocuje právní systémy všech členských států (str.  

25) ani, že úkolem známkové směrnice je sjednocení právní úpravy národních ochranných 

známek (str. 26). Obdobně je problematické tvrzení o nadřazenosti práva EU (str. 25). Pokud 

jde o terminologii,  je v současnosti  třeba hovořit  o Evropské unii  a nikoliv o Evropském 

společenství (str. 24). V souvislosti s primárním právem diplomantka opomenula uvést, který 

článek Lisabonské smlouvy je právním základem známkoprávní ochrany (str. 25). Není jasné, 

co  diplomantka  míní  tím,  že  vztah  národních  ochranných  známek  a  ochranných  známek 

Společenství se řídí principem priority (str. 27). Diplomantka by rovněž měla přehodnotit své 

výroky týkající se povahy a významu rozhodnutí SDEU (str. 28). 

Z dalších dílčích chyb či nepřesností je třeba uvést, že v souvislosti s Madridským systémem 

nelze mluvit o třech druzích mezinárodních zápisů (str. 21). Dále, není pravdou, že v případě 

neoprávněného  zásahu  do  práv  z  ochranné  známky  se  postupuje  výhradně  podle  tohoto 

zákona č.   221/2006 Sb. (str. 26). Zcela chybné je pak vymezení národní ochranné známky 

jako známky s "původem" v ČR a vznikající na základě přihlášky "české fyzické či právnické 

osoby" u ÚPV (str. 31). Upřesnění by si zasloužilo i vymezení mezinárodních ochranných 

známek  (tamtéž).  Podivné  je  rovněž  vymezení  individuální  ochranné  známky,  kde 

diplomantka uvádí,  že  "Na základě licenční  smlouvy mohou práva a povinnosti  vznikat  i  

jiným subjektům, avšak v mezích jejího majitele". Pojem "proslulé ochranné známky" není již 

pojmem platného práva a neužívá se ho ani v souvislosti  s  tříděním ochranných známek, 

naopak v této souvislosti chybí zmínka o ochranných známkách s dobrým jménem (str. 45). U 

http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/221_2006.pdf


přihlašovatelů – fyzických osob není podmínkou jejich způsobilost k právním úkonům (str. 

76). Konečně, diplomantka měla vysvětlit, co se rozumí fiktivním užíváním ochranné známky 

(str. 86).

5. Při ústní obhajobě by se diplomantka měla soustředit na výše uvedené věcné připomínky, 

zejména z diplomové práce není jasné, zda diplomantka správně rozlišuje mezi povinnostmi, 

které pro členský stát vyplývají ze směrnice a z nařízení, a specificky v známkoprávní oblasti, 

zda rozumí vztahu mezi systémem ochranné známky Společenství a národních ochranných 

známek. Dále by diplomantka měla vysvětlit význam rozhodnutí Evropského soudního dvora 

v  oblasti  ochranných  známek.  Diplomantka  by  se  rovněž  měla  vyjádřit  k  očekávaným 

změnám známkového systému v EU, které v diplomové práci nebyly vůbec zmíněny. 

6. S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že diplomová práce splňuje požadavky kladené 

na práce tohoto druhu a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 

7. V závislosti na výsledku ústní obhajoby diplomovou práci předběžně hodnotím jako velmi 

dobrou až dobrou.

V Praze dne 27. dubna 2011
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