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Diplomant si za téma své práce zvolil „Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo“, 

které je tématem aktuálním již s ohledem na rozvoj mezinárodního obchodu a z toho vyplývající 

potřebu zajistit ochranu průmyslových práv na mezinárodní úrovni. Netřeba zvlášť rozvádět, že 

imanentním smyslem mezinárodních smluv v oblasti průmyslových práv je překonávání teritoriality 

průmyslových práv, tedy úzké vnitrostátní teritoriální ochrany.  

Diplomant svou práci rozvrhl na 8 částí. Po 1. úvodní partii práce se věnuje pojmu průmyslového 

vlastnictví a mezinárodní ochraně (kapitola 2.), vývoji a příčinám mezinárodní ochrany 

průmyslového vlastnictví (kapitola 3), dále nejdůležitějším mezinárodním úmluvám a organizaci 

WIPO (kapitola 4), aby pak následně přešel ke zvláštní stati věnované dohodě TRIPS (kapitola 5), 

jakož i pak zásadám průmyslověprávních mezinárodních úmluv (kapitola 6), problematice řešení 

sporů z průmyslového vlastnictví v mezinárodním právu (kapitola 7), implementaci a 

aplikovatelnosti mezinárodních úmluv se zaměřením na dohodu TRIPS a samozřejmě končí 

závěrem v kapitole 9, kde shrnuje výsledky své analýzy.  

Náročnost tématu nejen na teoretické znalosti, nýbrž také na zpracování vstupních údajů a použité 

metody vyplývá už z povahy samotných mezinárodních smluv. Tyto smlouvy z oboru průmyslových 

práv vytváří zvláštní svět, do značné míry právně (terminologicky, aplikačně aj.) odlišný od 

vnitrostátních právních předpisů. 

Tématu a cílům práce diplomant uspokojivě dostál, když popsal a analyzoval řadu aspektů 

mezinárodněprávní ochrany průmyslového vlastnictví. Z obsahu práce jsou zřejmé zájem autora o 

obor, samostatnost a logická stavba práce, jakož i užití nejen literatury české, ale též zahraniční 

(anglickojazyčné), jakkoliv především v české literatuře jde o téma zpracovávané jen sporadicky, 

pokud vůbec. Diplomant se dílčím způsobem pokusil i o vlastní závěry.  



Autor akcentuje v práci především dohodu TRIPS, kde rozvádí též zvláštní způsob řešení sporů. To 

je vhodný akcent, s ohledem na specifičnost a výjimečnost této dohody, která zavedla poprvé 

v historii efektivní zvláštní způsob řešení mezinárodních sporů z porušování mezinárodní smlouvy 

z oboru duševního vlastnictví.  

Jinak autor v zásadě vyčerpal zásadní otázky tématu se týkající a věnoval se klíčovým otázkám 

mezinárodněprávního systému, včetně problematiky bilateralismu či aplikovatelnosti mezinárodních 

smluv ve vnitrostátních vztazích. V závěru dobře vystihl základní hybné momenty, čítaje v to vliv 

rozvojových zemí a zvyšující se význam jejich agendy či již zmíněný fenomén bilateralismu. Poněkud 

přehnaně optimistickým se nicméně jeví předpoklad vzniku společného komunitárního orgánu pro 

řešení sporů z průmyslového vlastnictví, zvlášť pokud vezmeme v potaz velmi dlouhou a dosud ani 

neukončenou cestu EU k jednomu dílčímu segmentu, totiž ke společnému komunitárnímu patentu. 

  

S ohledem na výše uvedené lze práci doporučit k obhajobě, přičemž – v závislosti na výsledku ústní 

obhajoby – navrhuji klasifikační stupeň výborně. V rámci obhajoby by se diplomant měl zaměřit na 

otázku propojení a styčné body mezinárodněprávního systému ochrany průmyslových práv se 

systémem komunitárním. 

 

V Praze dne 7. prosince 2012                 JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 


