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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Téma je aktuální, neboť oblast práva proti nekalé soutěži a ochrany duševního vlastnictví 
prochází v posledních letech bouřlivým vývojem judikatorním i legislativním a to jak na 
úrovni české tak i evropské. Vzájemné působení obou úprav navíc klade na právní teorii i 
praxi zvýšené nároky.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody).
Vysoká náročnost tématu je dána rozsahem relevantní úpravy, jíž je třeba tvůrčím způsobem 
uchopit, a nutností zaměřit se na problémy vznikající při souběžné aplikaci norem z obou 
právních oblastí.

3. Kritéria hodnocení práce:

A.  Splnění cíle práce
Autorka si dala za cíl „sjednotit takto vzájemně provázané průmyslověprávní instituty s 
právem na ochranu proti nekalé soutěži“ a pokusit se „na tuto problematiku vytvořit ucelený 
pohled“ (str. 10). Naplnit tohoto cíle se autorce nepodařilo zcela naplnit s ohledem na níže 
uvedené vady systematiky a jistý příklon k pojetí práce spíše jako publikace seznamující s 
relevantní rozhodovací praxí.

B.  Samostatnost při zpracování tématu
Při zpracování tématu autorka předkládá vlastní závěry k řešeným právním otázkám, resp. 
jejich doktrinálnímu řešení. Výtku však mám ke způsobu užití pramenů (zejména judikatury), 
když autorka v neúměrném rozsahu doslovně přepisuje jednotlivá rozhodnutí, aniž by to bylo 
vynuceno požadavky sledovanými v této práci. 

Nevhodným je rozepisování závěrů jednotlivých soudních instancí či argumentace stran v 
situaci, kdy pro daný text je relevantní pouze názor soudu (obvykle Nejvyššího soudu), resp. 
Úřadu průmyslového vlastnictví, z jehož rozhodnutí je citováno. V kontextu dané práce a 
zvoleného tématu jsou zásadně irelevantní informace, zda soud dovolání zamítl či napadené 
rozhodnutí zrušil (resp. jak bylo rozhodnuto o rozkladu). Srov. zejména strany 28, 43 a násl., 
51 a násl., 63, 86, 90 a násl., 100 a násl.



C.  Logická stavba práce

V úvodu se autorka zaměřuje obecný popis (postupně) autorského práva a práv souvisejících, 
průmyslových práv a práva proti nekalé soutěži. V dalších kapitolách se pak text zaměřuje na 
vzájemné působení jednotlivých práv. 

Systematika vykazuje následující vady:

Autorská práva a práva s nimi související jsou v úvodu jen obecně zmíněna, zcela však 
absentuje zpracování vztahu těchto práv a práva proti nekalé soutěže. 

O nedostatečné logické stavbě práce svědčí neprovázané zapracování dvou rozhodnutí v jedné 
věci – rozhodnutí Městského soudu v Praze na str. 55 a Nejvyššího správního soudu na str. 60 
ve věci přihlášeného označení MLADÁ FRONTA DNES.

Kapitola 5 je výslovně věnována právu na ochranu proti nekalé soutěži v kontextu 
doménových jmen a ochranných známek. Této problematice se však autorka věnovala již v 
předchozí části textu.

Povaha a účel ochranných známek je uveden až na str. 81, tj. poté, co se opakovaně text 
zabýval dílčími aspekty známkoprávní ochrany.

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací
Autorka k vypracování textu použila relativně nízký počet pramenů výlučně v českém jazyce. 

Mnohá rozhodnutí, která nejsou veřejně dostupná na internetu jsou citována bez uvedení 
jejich zdroje (např. rozhodnutí citované v poznámce pod čarou č. 128 nebo rozhodnutí 
Městského soudu v Praze).

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)
Autorka se na některých místech omezila na popisné zpracování tématu. To lze demonstrovat 
například na zpracování příslušných směrnic, kdy seznamuje s jejich obsahem, přičemž se 
otrocky drží systematiky směrnice (komentářová metoda), aniž by se pokoušela tuto úpravou 
odborně zpracovat.

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce je standardní a neobsahuje žádné grafy ani tabulky.

G.  Jazyková a stylistická úroveň
Jazyková a gramatická úroveň textu odpovídá standardům rigorózní práce.

4.  Případné další vyjádření k práci:
Práce obsahuje i řadu dílčích vad, například:

 str. 20 - „mezi vynálezy řadíme patenty“
 zpracování generální klauzule nekalé soutěže zcela ignoruje novelu č. 152/2010 Sb. !!!
 sporným je zapracování právní úpravy a rozhodnutí z oblasti práva proti omezování 

hospodářské soutěže.
 str. 39 – porovnání soukromoprávní a trestněprávní odpovědnosti za nekalosoutěžní 

jednání je nedostatečné



 při zpracování institutu průměrného spotřebitele autorka nedostatečně reflektuje 
odklon české judikatury od empirického modelu k modelu normativnímu (viz např. 
str. 50)

 str. 61 – označení srovnávací reklamy jako speciálního druhu zlehčování je hrubě 
zjednodušujícím chápáním této reklamy

 práce užívá termín „Evropský soudní“ dvůr pro rozhodnutí vydaná v době, kdy již 
tento název nebyl dle platné úpravy užíván

 str. 97 - „obchodní firmou se rozumí označení podnikatele či jiné osoby“ + „Není-li 
pak zapsán do obchodního rejstříku, rozumí se obchodní firmou název, pod kterým 
činí právní úkony“ + „Na podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku se však 
ustanovení o obchodní firmě nevztahují“.

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Jakým způsobem se navzájem ovlivňuje právo proti nekalé soutěži (právní úprava a 
rozhodovací praxe) se známkovým právem (tj opět  právní úpravou a rozhodovací praxí).

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:

Lze konstatovat, že s ohledem na výše uvedené vady je sporné, zda autorka v předložené práci 
prokázala svou schopnost samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti ze zpracovávané 
problematiky. S přihlédnutím k celkové úrovni textu ji lze doporučit k obhajobě. Na její 
úrovni však bude velmi záležet, zda autorka nakonec prokáže výše uvedené nebo zda jí práce 
bude muset být vrácena k přepracování.

V Praze dne 20. 2. 2012

      JUDr. Daniel Patěk, Ph. D.

       oponent rigorózní práce




