Posudek oponenta diplomové práce – Mezinárodní licenční smlouvy

Tématem předložené diplomové práce je Mezinárodní licenční smlouvy.
Kolegyně Monika Gardlíková se ve své práci, která byla odevzdána dne 17.12.2013 a má
rozsah 76 stran, zabývá otázkami související s licenčními smlouvami uzavíranými
v mezinárodním obchodním styku.
Autorka si vybrala téma velice aktuální, neboť uzavírání licenčních smluv mezi subjekty
z různých států probíhá v hojné míře a proto v rovině akademické i praktické vyvstává řada
otázek, na které je potřeba hledat odpovědi. Byť již toto téma bylo v literatuře zpracováno, lze
ocenit nový inovativní pohled autorky na toto téma.
Autorka práci rozdělila do třech celků.
V první části se autorka zabývá obecně pojmem licenční smlouvy v teoretické právní rovině a
jejím zakotvením v českém právním řádu. Zmiňuje zde i důležité pojmy zákonné a nucené
licence (str. 18).
Ve druhé části se pak autorka věnuje otázce určování rozhodného práva v případě licenční
smlouvy s mezinárodním prvkem. Zmiňuje zde v obecné rovině přímou a kolizní metodu (str.
31, 32) a dále se zabývá určováním rozhodného práva pro licenční smlouvy s mezinárodním
prvkem dle Římské úmluvy a nařízení Řím I. Zajímavé je zde pojednání o imperativních
normách (str. 58).
Ve třetí části diplomové práce se pak autorka zabývá samotnými obvyklými náležitostmi
licenčních smluv. Ocenit lze odkaz na pravidla WIPO v případě licenční odměny (str. 66).
Ocenit lze i pojednání o zárukách jako potenciálním zdroji sporů v závazkových vztazích
týkajících se mezinárodních licenčních smluv.
Co bych práci vytknul je dle mého názoru nedostatečná práce s judikaturou, kterou by autorka
mohla demonstrovat správnost akademických závěrů.
Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad.
Výběr literatury považuji za nedostatečný a to především zahraniční. Autorka zcela opomíjí
německy psanou literaturu.

Autorka se na str. 55 a násl. zabývá otázkou výhrady veřejného pořádku. V rámci obhajoby
diplomové práce by autorka měla uvést příklady norem, které jsou dle jejího názoru součástí

veřejného pořádku České republiky a které mohou mít význam ve vztahu k obsahu licenčních
smluv.

Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň
výborně.
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