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Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Katedra evropského práva 

 

Nám.Curieových 7  

P r a h a  1 – Staré město 

 

 

 

Oponentský posudek 

disertační práce Mgr. Jitky Holé,LL.M „ Evropské patentové soudnictví“. 

 

 

                      Patentové právo jako jeden z pilířů práv z duševního vlastnictví  se v právu 

komunitárním zas tolik netěší přízni právní nauky. A to již nemluvím o takové speciální 

otázce jako je evropské patentové soudnictví. Přitom ochrana duševního vlastnictví je součástí 

primárních smluv EU. Nicméně v oblasti patentového práva na rozdíl od práva autorského či 

dokonce známkového se za uplynulá léta v myšlence jednotného evropského patentu 

pokročilo nejméně. Ostatně dokladem toho je i předložená disertační práce věnovaná vlastně 

nikoliv pozitivnímu právu EU, ale v podstatě legislativnímu záměru. 

 

                       Právní nauka tuzemské provenience se „evropskému patentovému právu“ 

,nemluvě již o evropském patentovém soudnictví, věnovala rovněž sporadicky. Ze starších 

prací sluší se vzpomenout práce Knapa a Kunze ( např. Průmyslová práva v mezinárodních 

vztazích, Academia, Praha, 1988), které jsou ovšem poplatné době svého vzniku. 

V současnosti se mimo exekutivní činnost Úřadu průmyslového vlastnictví zabývá evropským 

patentovým systémem zejména Metropolitní univerzita v Praze, z osobností pak zejména Jakl 

a Jenerál; ti jsou však spíše zaměření na technicistní stránku problematiky.  V tom směru tak 

předložená disertační práce představuje jistý posun v současném bádání a může prakticky 

přispět k překlenutí zdrženlivé politiky autoritativních nevládních organizací a veřejných 

korporací České republiky  (Česká advokátní komora, Komora patentových zástupců aj.) 

k celému projektu tzv. patentového balíčku jehož je evropské patentové soudnictví nedílnou 

součástí. V tom, budiž řečeno hned zkraje, je posuzovaná práce skutečně aktuální. Stručně 

řečeno, zaplaťpánbůh, že na půdě katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy to někdo v tak odlehlém tématu učinil. 
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                       Disertační práce je rozdělena do čtyř částí. Vstupní kapitola především 

vymezuje základní pojmy patentového práva, s nimiž bude nadále operováno a stručný nástin 

historického vývoje řešení patentových sporů, který je ovšem spíše zaměřen na vývoj 

evropského patentnictví jako takového.  Vlastní problematika řešení sporů z 

evropských patentů de lege lata je předmětem kapitoly druhé spolu s rozborem aplikace 

právních aktů EU ( nařízení Rady č.44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech a tzv. nařízení Řím II o určení rozhodného 

práva aplikovatelného na spory z porušování patentů. Těžiště práce je ovšem v části třetí a 

čtvrté. Třetí část je rozsáhlým komentářem marných a nerealizovaných normativních 

dokumentů ( např. Úmluvy o komunitárním patentu CPC 1975 nebo návrhu Dohody o řešení 

sporů z evropských patentů (EPLA 2005). Konečně čtvrtá část se zabývá analýzou vybraných 

institutů nejnovější  Dohody o vytvoření specializované soudu pro patent s jednotným 

účinkem a evropský patent (2013). Struktura práce působí sevřeným dojmem, jednotlivé části 

na sebe logicky navazují a umožňují doktorandce dílčí závěry nezbytné k celkovému shrnutí. 

 

                     K vstupní kapitole nemám poznámek. Dokonce jsem uvítal, že doktorandka 

omezila výklad základních pojmů z patentového práva na míru jen nezbytně nutnou a 

nezahltila práci složitým výkladem technických pojmů patentového práva, což je prastarým 

nešvarem obdobných prací. Na druhé straně mne trochu zamrzelo, že v historickém vývoji 

v oblasti patentových sporů (str.17) je sice vzpomenut samostatný specializovaný soud ve 

Švýcarsku, ale už ne v prvorepublikovém Československu. Ale problém zvláštního správního 

soudnictví zejména vzhledem k zásadě bifurkace zasluhuje hlubší pozornost a v tom směru 

budu na doktorandku apelovat v obecné rozpravě. 

 

                    K části (kapitole) druhé jest poznamenat, že s odkazem na čl.64 EPC (Dohody o 

udělování evropských patentů) nejde vlastně o evropské patentové soudnictví a její zařazení 

do kontextu celého textu slouží k demonstraci základních obtíží celé materie spočívajících v  

nejednotnosti rozhodování, nemožnosti konsolidovaných žalob v případě porušení evropského 

patentu a tudíž v neschopnosti flexibilního řešení přeshraničních sporů ze stávajícího 

evropského patentu. Hezký je exkurs doktorandky k harmonizovaným pravidlům EU o soudní 

příslušnosti (Brusel I) a o určení rozhodného práva (nařízení Řím II), které jsem v české 

literatuře ve vztahu k patentovým právům dosud nezaznamenal. 
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                     Část třetí není jen podrobným přehledem dosud marných snah evropských 

institucí o zřízení specializovaného patentového soudnictví v Evropě, ale vskutku až 

puntičkářskou analýzou jednotlivých návrhů počínaje Úmluvou o evropském patentovém 

právu z počátků šedesátých let přes dohodu EPLA (2005) až k návrhu Dohody o Soudu pro 

evropské patenty a patenty Společenství. Oponenta by maně mohlo napadnout proč tolik péče 

nad do určité míry marnou snahou. Ale tak tomu není.  Pokud doktorandka si za cíl práce 

položila ambiciozní otázku, zda je vůbec vhodné vytvoření samostatného patentového soudu 

v Evropě nemohla se takové analýze vyhnout. Ostatně rozbor posledního klíčového návrhu 

Dohody o jednotném patentovém soudnictví z r.2013 by, bez srovnání s těmito staršími 

návrhy nemohl obstát.  

 

                     Analýza vybraných institutů dohody o integrovaném patentovém soudu (povaha 

a specializace soudu, struktura, soudci, zastoupení, ustanovení hmotného práva) je zasvěcená 

a svědčí o tom, že doktorandka se pohybuje v terénu, který si v předcházejících kapitolách 

dobře připravila a který důvěrně zná. V dopadech dohody o jednotném patentovém soudu na 

právní řád ČR ( str.194 práce ) se doktorandka poměrně krátce vypořádává s otázkou 

ústavněprávní konformity dohody o evropském patentovém soudnictví. V české odborné 

veřejnosti je tato otázka považována za klíčovou, protože by šlo o první precedens, kdy 

významná část suverénní pravomoci ČR k výkonu soudnictví ve věcech civilních by již 

v první instanci byla přenesena na nadnárodní orgán. A to v plné jurisdikci. Nebo se snad 

mýlím ?  I to je otázka pro doktorandku.  

 

                        A konečně poslední věcná poznámka. Ratifikace Dohody o jednotném 

patentovém soudnictví je podmínkou vstupu tzv. patentového balíčku v účinnost. Balíček 

počítá se zavedením jednotného evropského patentu s účinky ve všech zemích EU, které se 

k systému připojí. Není právě v nechuti k jednotnému evropskému patentu klíč, proč všechny 

dosavadní snahy o zvláštní evropské patentové soudnictví ztroskotaly ? Zdá se mi, že právě 

vazba evropského patentového soudnictví na ideu jednotného evropského patentu by rovněž 

zasluhovala pozornosti při obhajobě disertační práce.  

 

                            Pokud jde o celkové hodnocení obsahové stránky disertační práce  vyzvedl 

bych ještě dva aspekty. Především je třeba ocenit hloubku provedených analýz, což zejména u 

projektu Dohody o jednotném patentovém soudnictví jsem dosud nenašel. Sympatické bylo i 

zvládnutí odborné terminologie, což v patentoprávní disciplině není tak jednoduché. 
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                            Pokud jde o hodnocení formální stránky práce zdá se mi, že doktorandka 

skutečně shromáždila relevantní literaturu a další zdroje informací vztahující se k tématu. 

Práce s poznámkovým aparátem je bezchybná. Jazyková a stylistická úroveň odpovídá 

naukovému textu. 

 

                              Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

disertačních prací. 

 

 

 

 

V Praze dne 9.prosince 2014                                            doc.JUDr.Vladimír  P í t r a    

 

                                 

                                 


