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Předkládaná práce na téma „Ochrana vybraných předmětů průmyslového vlastnictví a 

mezinárodní právo“ je svým obsahem a zaměřením komentářem k mezinárodněprávní úpravě 

průmyslového vlastnictví. Ačkoliv práce dle svého názvu sleduje jen „vybrané“ předměty 

průmyslového vlastnictví, s drobnou výjimkou především obchodní firmy se věnuje celé oblasti 

průmyslového vlastnictví. Platí současně, že diplomant se neomezuje jen na mezinárodněprávní 

úpravu, nýbrž odkazuje i na komunitární dimenzi – a to třeba v případech neúspěšných 

komunitárních legislativních projektů, jak je tomu např. u užitných vzorů (viz návrh směrnice o 

ochraně užitných vzorů).    

V celkem 10 kapitolách (další 4 jsou doplňkové) nám diplomant předestírá obraz mezinárodních 

smluv z oblasti průmyslových práv a to tak, že do popředí staví jednotlivou úpravu daného druhu 

průmyslového vlastnictví (kapitoly 4 až 9 o vynálezech, užitných vzorech, průmyslových 

vzorech, topografiích, ochranných známkách a označení původu a zeměpisných označení). 

Předtím ovšem ve třech úvodních kapitolách stručně popisuje základní znaky průmyslového 

vlastnictví a zásady mezinárodního práva v této oblasti.  

Předmětné téma je přínosné pro diplomanta tím, že mu umožňuje širší pohled na v zásadě celou 

oblast průmyslových práv a nenutí ho k izolovanému zkoumání dílčí problematiky. Ovšem 

určitou cenou je pak poměrně značná popisnost či zkratkovitost, které se s ohledem na dané téma 

a formát diplomové práce nemohl vyhnout ani diplomant. Jistě by si práce zasloužila např. 

samostatnou stať o organizačních platformách (WTO, WIPO) či o vynucování závazků.  



Celkově však práce nemá zásadních nedostatků, i když u jednotlivých institutů si lze vždy 

přestavit solidnější a propracovanější komentář. Stejně tak v závěru práce by autor mohl 

reflektovat i další problémy systému mezinárodní ochrany – stav mezinárodních organizací, 

aktuální agenda aj.  

Práci doporučuji k obhajobě. Při obhajobě nechť diplomant upozorní na aktuální návrhy 

mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví na půdě WIPO.   

 

V Praze dne 15. května 2015                             Doc. JUDr. Vladimír Pítra 


