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 Diplomová práce shora označeného názvu přináší autorovi úskalí zejména proto, že se 

jedná o téma sice na první pohled líbivé, ale poměrně úzké. Oněch rozdílů mezi oběma 

právními úpravami totiž mnoho není. A jsou-li, pak se jedná víceméně o marginální 

problémy. Proto si autorka musí vypomoci pasážemi, kde se o rozdílech nepojednává a které 

jsou oběma úpravám společné. Vždyť známkové právo bylo, spolu s právem vzorovým, 

vlajkovou lodí unifikace evropských právních úprav, které vyústilo v právní komunitární 

(nadnárodní) úpravu v oblasti průmyslového vlastnictví.  (V této souvislosti by mě na okraj 

zajímalo, co si autorka o tom myslí, proč to šlo u ochranných známek a proč to nešlo tak 

rychle např. u vynálezů..) 

  

   Vzdor zmíněným limitům diplomové práce z věcného hlediska obstojí. Autorka rozdíly 

v obou právních úpravách úspěšně nalézá. Měl-li bych však vytknout ten nejpodstatnější, tj. 

rozdíly v průzkumu přihlášek ex offo, pak ten by zasloužil jistě větší pozornost a případně i 

trochu obecnější právně – teoretické zhodnocení. Jinak je ovšem znát, že se autorka v látce 

dobře orientuje. Kladem práce je práce s judikaturou ESD, i když ta případy často komplikuje, 

než zjednodušuje. Koexistence komunitární a národní úpravy přinesla ještě jeden závažný 

problém, který bych rád probral při obhajobě. Mohl a může vlastník národní ochranné 

známky, která je starší než známka komunitární při přístupu ČR ovlivnit její samotnou 

platnost (existenci)? 

 

   Po formální i metodologické stránce nemám zásadních připomínek. Práce je prosta formálně 

jazykových a stylistických nedostatků. Výklad je podáván systematikou srovnávaných úprav, 



metody zkoumání (empirická, komparativní, analytická) odpovídají tématu. Odkazy na 

literaturu a judikatury jsou četné a přesné.  

 

 Diplomovou práci doporučuji jako velmi dobrou k obhajobě. Témata pro ni jsou 

naznačena shora.  

 

 
V Praze dne 20. 11. 2012 
 
 
 
 
     Doc. JUDr. Vladimír Pítra 
 
 
 
 
 
 


