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 Diplomová práce shora označeného názvu má dostatečný rozsah výkladu, je vhodně 

formálně rozčleněna do čtyř částí (pojem – historie, národní úprava, komunitární úprava, 

mezinárodní úmluvy), je podána bez zásadních formálních nepřesností a svým způsobem 

zpracovává i aktuální tématiku, jež vyplývá zejména z koexistence národní a komunitární úpravy. 

Toto lze označit za klady předložené diplomové práce. 

 

 Z obsahového hlediska však v každé z uvedených kapitol nalézám minimálně 

kontroverzní tvrzení, neřku-li věcné nedostatky. V kapitole věnované historii národní ochrany 

označení původu výrobků shledávám prosté směšování známkoprávní ochrany s ochranou 

označení původu (str.6). Diplomant rovněž nezaznamenal konstituování obecné a zvláštní 

ochrany označení původu výrobků v období tzv. 1. republiky.  Rovněž popis rozsahu a historie 

bilaterálních úmluv bývalé ČSSR uzavřené se čtyřmi tehdy západními státy není přesný, možná 

vinou formální chyby, byť zásadní rozhodnutí SD EU, týkající se jejich osudu, zmíněno je. 

Diplomant se věnuje dále i komunitární úpravě včetně zvláštních nařízeních pro vína a lihoviny. 

V této části bych uvítal přehlednější srovnání předmětu ochrany komunitární i národní úpravy, jež 

nejsou totožné. Rovněž tak není dosud vyjasněna otázka existence preexistentních národních 

zápisů  označení původu výrobků spadajících do předmětu komunitární úpravy, u nichž nebylo ve 

lhůtě požádáno o komunitární ochranu. To je nepochybně nejen aktuální, ale i z hlediska právně 

teoretického zajímavá materie. Konečně v části věnované mezinárodním úmluvám v oblasti práv 

na označení původu bych uvítal jednoznačnější charakteristiku toho, co každá jednotlivá úmluva 

subjektům práv, jež jsou předmětem práce, poskytuje a co jí třeba schází.  

 

 Diplomant se pravděpodobně snažil seznámit s problematikou označení původu výrobku, 

avšak řada zjištění a souvislostí mu zřejmě unikla, anebo nebyl příliš pečlivý při psaní diplomové 

práce. Tu lze hodnotit jako slabou dobrou, přičemž rozhodný bude jeho výkon při obhajobě ke 

shora označeným otázkám, aby bylo možno se přesvědčit, že se ve zvolené materii dostatečně 

orientuje.  

 

V Praze dne 22.4. 2013. 
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