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EVY DRHLÍKOVÉ NA TÉMA:

„EVROPSKÝ PATENT“
-----------------------------------------------------------------------------------------------Autorka si zvolila pro svou práci téma zaměřené na problematiku patentové ochrany
v Evropě. Téma je vysoce aktuální, vzhledem k tomu, že by mnoha letech mohlo dojít
k očekávané ratifikaci Úmluvy o jednotném patentovém soudu dostatečným počtem smluvních
států a mohla by být zahájena činnost Jednotného patentového soudu. Zároveň ale existují,
zejména u některých členských států, zásadní výhrady proti zavedení jednotné unijní patentové
ochrany, zejména s odvoláním na nárůst nákladů a ztrátu státní suverenity v otázkách
rozhodování na mezinárodní úrovni. Jde tedy o téma diskutované a vysoce aktuální.
Práce má celkem 48 stran a přílohy a je členěna do čtyř hlavních kapitol. V úvodu se
autorka věnuje historickému vývoji patentové ochrany v rámci Evropy a tato část práce je
mimořádně důležitá právě pro pochopení významu a potřebnosti unifikace patentové ochrany
v evropském rámci. Jak vyplývá z práce, v opačném případě hrozí evropským firmám nedostatek
konkurenceschopnosti ve srovnání se zámořskými a asijskými státy. Druhá kapitola objasňuje
fungování Evropského patentového úřadu a Správní rady a uvádí se prameny Evropské patentové
organizace. Třetí kapitola je věnována hmotnému právu, a to pojmovými znaky patentu, jejich
přezkumu v rámci přihlášky evropského patentu a účinky v České republice. V následující
kapitole je popsán vznik a úloha Evropského patentového soudu, v návaznosti na podpis Dohody
o jednotném patentovém soudu ze dne 19. 2. 2013, čímž se Evropská unie přiblížila zavedení
patentu s jednotným účinkem. V závěrečné kapitole provádí autorka shrnutí a vyslovuje své
názory.
Je nepochybné, že autorka věnovala vypracování práce dostatek času a úsilí a že práce
vznikala a byla precizována v delším časovém období.
Předností práce je její mezinárodní měřítko, které se týká otázek prolínání komunitárního
práva a mezinárodního práva, zejména proto, že Dohoda o Jednotném patentovém soudu je
mezinárodní smlouvou, není ovšem právním aktem EU, přičemž ovšem posílená spolupráce
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v oblasti jednotné patentové ochrany se řídí přímo účinnými nařízeními Evropské unie. Autorka
plně zužitkovala poznatky nabyté studiem národních i zahraničních zdrojů. Z práce je znatelné
osobní zaujetí autorky pro vybrané téma. To vše může činit práci zajímavou i pro čtenáře z řad
neprávníků, byt jde o materii náročnou.
Práce splňuje všechny obsahové i formální požadavky kladené na tento druh prací. Je
dána odpovídající úroveň používání poznámkového aparátu a velmi dobré zpracování literatury,
včetně zahraniční. Vzhledem k novosti problematiky a dosud nezahájeného fungování
jednotného evropského patentu nemohla autorka využít judikaturu v rozsahu, jak bývá obvyklé.
To je ale vyváženo podrobným zpracováním odborných článků a samotných zdrojů Evropského
patentového úřadu a Evropské unie.
Autorka prokázala vysokou úroveň právních znalostí z oboru patentového práva.
Jedinou slabinou práce je převažující popisná metoda práce vycházející z analytického
zpracování pramenů a soustředění se na procesní stránku věci, což neumožnilo věnovat se do
hloubky vědeckým otázkám hmotného práva. Je to ale vyváženo velmi dobrým zpracováním
fungování systému, což bylo i hlavním těžištěm práce a v případě průmyslové ochrany má velký
význam.
Práci předběžně hodnotím známkou výborně a doporučuji k ústní obhajobě, během níž
navrhuji se zaměřit na pojmenování existujících systémů patentové ochrany v Evropě a na
otázku chystaného jednotného evropského patentu a dále na vysvětlení vztahu Dohody o
jednotném patentovém právu jako pramenu mezinárodního práva ke komunitárnímu právu
včetně příslušných nařízení o posílené spolupráci.

V Praze dne 24. 4. 2015

JUDr. Zuzana Císařová
odborná asistentka
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