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Autorkou zpracované téma „Překážky zápisné způsobilosti ochranné známky Společenství a 

ochranné známky Spojených států amerických“ má nepochybně značný potenciál teoretický i 

praktický. Vždyť překážky zápisné způsobilosti představují základ známkového práva, neboť 

determinují, co vůbec může přejít přes zákonný „filtr“ a stát se ochrannou známkou, tedy formálním 

právem absolutního, ba monopolního charakteru. Odtud jasný význam pro praxi. Ve formulaci 

těchto překážek se pak reflektují jednotlivé oblasti zájmu veřejného i soukromého a zde naopak již 

má značný význam též právně teoretické hledisko.  

Úvodem je nutno uvést, že autorka uvedený potenciál vybraného tématu velmi důstojně využila. 

Základem práce je rozbor prováděný přímo autorkou, doplněný organicky judikaturou evropskou i 

americkou. 

Autorka tak činí předložením systematické a logické práce, která se věnuje komparaci překážek 

zápisné způsobilosti (absolutním i relativním důvodům pro zamítnutí známky) v kontextu úpravy 

známky Společenství a známky USA, a která po nezbytném úvodu (kapitola 1) a stručném, leč 

poměrně výstižném seznámení se zásadami obou typů známek (kapitoly 2 a 3), přechází v kapitolách 

4 a 5 k podstatě své práce, totiž ke komentované analýze jednotlivých důvodů zamítnutí zápisu.  

Jednotlivé důvody zamítnutí, ať již absolutní (kapitola 4, str. 17-69), či relativní (kapitola 5 str. 69-

110), metodicky komentuje vždy nejdříve z pozice práva Společenství a hned poté práva USA, což je 

velmi vhodná metoda, neboť dílčí analýzy stran toho kterého důvodu zamítnutí jsou harmonické, 

nikoliv oddělené do jednotlivých samostatných bloků věnovaným právu Společenství a právu USA, 

jak tomu povýtce v řadě podobných prací bývá.          



Práce je uzavřena v kapitole 6 závěrem, který přehledně shrnuje výsledky komparace. Mezi jinými 

např. co se týče nedostatku rozlišovací způsobilosti, nezapsaných známek či oblasti netradičních 

známek, kde je americké právo založeno na volnějším pojetí a nevyžaduje mj. ani grafické 

znázornění známek.   

Z práce je zřetelné, že autorka se známkovému právu věnuje i ve své právnické praxi a zná zásady 

známkového práva USA, což je dobrým základem pro rigorozní práci.  

Odkazový aparát praxe vychází z uspokojivého rozsahu literatury české i zahraniční (anglické). 

Autorka prokázala schopnost samostatného systematického úsudku a spojení teoretických a 

praktických právních dovedností.   

Práce splňuje požadavky na ní kladené a proto ji doporučuji k obhajobě.  

Při obhajobě v rámci státní rigorózní zkoušky by autorka mohla blíže rozebrat problematiku tzv. 

netradičních známek v evropské aplikační praxi a s tím související úvahy de lege ferenda 

s přihlédnutím k případným inspiracím americkým známkovým právem.  

 

V Praze dne 30.9.2012                 JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 

 


