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 Kandidátka předkládá k obhajobě rigorózní práci z oboru práva k ochranným 

známkám. Jejím tématem je srovnání překážek zápisné způsobilosti u ochranné známky 

Společenství a u ochranné známky upravené federálním zákonodárstvím Spojených států 

amerických. Předmět rigorózní práce se tak na první pohled jeví jako úzký a nijak zvláště 

aktuální. Oba systémy známkové ochrany jsou jako fakticky neměně vymezeny delší dobu a 

normativní text příslušných pasáží zabírá pár stránek. Přesto ovšem tato materie skýtá 

dostatečný prostor, jak úzce vymezený předmět práce rozšířit. Autorka této možnosti 

využívá. Pomáhají jí v tom jednak odlišná právní koncepce srovnávaných systémů, byť 

ontologické vymezení ochranné známky jako právního institutu je fakticky shodné, jednak 

skutečnost, že normativní obsah je v obou systémech naplňován bohatou judikaturou. 

Takové srovnání pak může být neotřelé a aktuální, což předkládaná práce plní. 

 

Z formálního hlediska je práce rozčleněna v podstatě do tří celků. V prvním, 

přípravném, vytýká autorka základní zásady známkového práva EU a USA. Na tuto část 

navazují přímo výklady věnovány absolutním a poté relativním překážkám zápisné 

způsobilosti. Proti tomuto dělení výkladu nelze nic namítat. Výklad je uspořádán logicky 

podle textu komunitární úpravy. Lze-li předložené práci z tohoto hlediska něco vytknout, pak 

je to místy jistá nepřehlednost resp. duplicita, kdy se v pasážích věnovaných jednomu 

systému (většinou známce EU) objevuje rovněž i text, který se zabývá druhým systémem, 

aby se pak této látce věnovala autorka i v té části, která je vyhrazena známkové úpravě 

USA. Na obranu autorky nutno podotknout, že některé otázky k takovému „okamžitému“ 

srovnávání vybízejí, zejména tam, kde se řešení liší. Práce s literaturou a poznámkovým 

aparátem je na odpovídající úrovni, zamrzí snad jen relativně dost překlepů.  

 

Z metodologického hlediska je předkládaná práce v pořádku. Metody zkoumání 

(empirická, analytická, komparativní) odpovídají zvolenému předmětu a jeho výkladu. 

 



Předkládaná rigorózní práce obstojí i z obsahového hlediska. Z výkladu je zřejmé, že 

se autorka s pojednávanou materií dostatečně obeznámila. Situaci měla zřejmě jednoduší u 

překážek zápisné způsobilosti u známky Společenství, neboť ta je předmětem četných 

odborných publikací.  Těžiště práce pak tkví dle mého soudu v analýze obdobné úpravy USA 

a v jejím srovnání s úpravou vzešlou z kontinentální právní kultury. Z obsahového hlediska je 

práce prosta věcných nedostatků; jsou-li tam nějaké, pak se jedná o drobnosti (např. tvrzení 

o neexistenci zápisu čichové CTM známky) nebo o ne zcela obratná vyjádření typu: 

„Přihláška známky (rozumí se USA) musí obsahovat důkaz, že je známka používána 

v obchodním styku“, byť se čtenář v následujícím výkladu dozví, že to tak být nemusí. To 

však nemění nic na celkově velmi dobrém dojmu z práce, kterou si oponent přečetl se 

zájmem, což u tohoto typu prací nebývá pravidlem. 

 

S ohledem na vše shora uvedené shrnuji, že předložená práce splňuje zjevně kritéria 

kladená na rigorózní práci a doporučuji-ji k obhajobě.  Při ní bych uvítal expozé autorky 

k právně teoretickému zdůvodnění známkové ochrany a jejího postavení v právních 

systémech hlavních evropských států, jež determinovalo komunitární úpravu. 
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