
 
Ústav autorského práva, práv pr ůmyslových a práva sout ěžního  
PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY 
 

116 40  Praha 1, nám. Curieových 7, telefon  (+420) 221 005 111 
 
Institute of Copyright, Industrial   Institut für Urheberrecht, 
Property Rights and Competition Law  gewerbliche Schutzrechte 
of the Law Faculty    und Wettbewerbsrecht 
of Charles University    der Karls-Universität 

 
 

 
 
 
 
 
 

                      Posudek vedoucího diplomové práce 
 
 
 
Téma: Mezinárodní úprava vymáhání práv duševního vlastnictví a smlouva ACTA 
Diplomant: David Antoš 
Vedoucí diplomové práce: JUDr. Petra Žikovská 
Oponent: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 
 
 
 
 Diplomant si za téma své diplomové práce vybral problematiku vymáhání práv 
duševního vlastnictví v mezinárodním kontextu s přihlédnutím ke smlouvě ACTA, což je 
bezesporu přínosné vzhledem k četnosti debat, které možná praktická aplikace této 
smlouvy vyvolala jak mezi laickou, tak i odbornou veřejností. Navíc je tato oblast práva 
jen omezeně zmapována odbornou literaturou, což diplomantovi značně znesnadnilo 
výchozí pozici. I přes zmíněný nedostatek pramenů prokazuje diplomant jednoznačně 
svou schopnost třídit dostupné prameny a vyvozovat z nich logické závěry. 
 
 Práce je přehledně členěna do pěti kapitol. Po poměrně rozsáhlém historickém 
exkursu v kapitole první, kde je akcentována zejména mezinárodní smluvní agenda na 
poli vymáhání autorských práv, přechází autor k platnému právu v Česku. 
 
V kapitole druhé se tak diplomant soustřeďuje na možnosti vymáhání práv duševního 
vlastnictví v Česku, přičemž tu postupně rozebírá jednotlivé soukromoprávní a následně i 
veřejnoprávní nároky majitelů práv. 



Těžiště práce pak spočívá v kapitolách třetí, čtvrté a páté, kde se autor postupně zabývá 
procesem vzniku mezinárodní smlouvy ACTA, jejím obsahem a konečně v analytické 
části předkládané práce i výhradami k jejím dílčím ustanovením. 
 
Smlouva ACTA, jenž byla od samého počátku vyjednávání označována za kontroverzní, 
obsahuje řadu ustanovení, která svou obecností umožňují různé výklady. Je proto 
zajímavé sledovat, jaká stanoviska zaujímá k jednotlivým problematickým ustanovením 
smlouvy předkladatel práce. Jak již bylo řečeno výše, autor je schopen samostatného 
uvažování, jakož i správné aplikace zákonných norem v praxi, čímž prokazuje bezpečné 
zvládnutí dané materie. 
 
 Z formálního hlediska je práce v pořádku, ačkoliv se autor nevyvaroval drobných 
písařských chyb. Poznámkový aparát je obsáhlý a dobře fungující, seznam literatury 
nadstandartní.  
 
 Práce splňuje podmínky kladené na obdobný druh prací a v závislosti na ústní 
obhajobě ji předběžně hodnotím známkou výborně. 
 
 
 
 
V Praze dne 15.9. 2012           JUDr. Petra Žikovská 


