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Téma práce „Licenční smlouvy ve vztahu k ochranným známkám“ je tématem, které je jednak 

velmi praktické (v praxi práv k duševnímu vlastnictví jde o frekventovaný institut), jednak má 

významný dosah i teoretický. Je tedy dán jistě značný prostor pro tvůrčí zpracování.  

Co se týče formální stránky věci, autor se s tématem vypořádává v celkem 4 kapitolách, 

nepočítaje úvod a závěr.  

První kapitola se zabývá pojmem licenční smlouvy a to včetně příbuzných „smíšených“ 

smluvních typů, jako je franchizingová smlouva a merchandisingová smlouva (podkapitola 1.5.) 

S ohledem na období vytvoření práce (konec roku 2013) se práce přirozeně zaměřuje na úpravu 

licenční smlouvy účinnou do 31.12.2013, tedy dle obchodního zákoníku. Ovšem ani nová úprava 

obsažená nyní v novém občanském zákoníku není opominuta (podkapitola 1.4.).  

Druhá kapitola se již týká podrobně obchodní licenční smlouvy. Třetí a čtvrtá kapitola pak 

přecházejí k ochranné známce resp. známkové licenční smlouvě. Kladně je třeba hodnotit 

analýzu licencí ve vztahu k soutěžnímu právu v podkapitole 4.2, jakkoliv jen dílčího charakteru. 

Práce je svou metodou, obsahem a koncepcí cílena spíše jako penzum základních informací o 

licenční známkové smlouvě, a to při relativně dobré přehlednosti a systematice i formální úrovni. 

V tomto smyslu přehledu základních informací možno hovořit spíše o úvodu do problematiky 

známkových licencí než o vědecké studii.  

Každopádně ovšem popisnost až paušálnost textu, bez rozsáhlejších hlubších a samostatných 

úvah, je zřejmě základním problémovým bodem práce. Dalším problémem, který nutno 

vytknout, je relativně malý a řídce užívaný odkazový aparát, i když v závěru práce uvedené 



zdroje, prameny a literatura, které zahrnují práce české i cizojazyčné, nelze označit za zcela 

nedostačující. Je jistě vhodné, aby autor věnoval větší pozornost aktuálnímu, mnohdy 

překotnému vývoji, např. co se týče soutěžněprávních aspektů licenčního práva či výkladu nové 

právní úpravy licencí v novém občanském právu a dále např. zápisů licencí do známkových 

rejstříků dle typu jednotlivých známek   

Z práce je zřetelná snaha vypořádat se odpovídajícím způsobem s tématem, ovšem nelze se 

zbavit dojmu, že autorův výběr tématu nebyl úplně šťastný, vzhledem k jeho zaměření ve své 

právnické praxi.     

Shrneme-li výše uvedené, je nutno uvést, že přes řadu výtek, které je možné proti práci vznést, 

splňuje práce základní minimální požadavky na ní kladené. Nicméně je nutno věnovat značnou 

pozornost ústní obhajobě, kde by se autor měl věnovat nejen kritickým bodům práce, ale také 

oboru duševního vlastnictví jako takovému a přesvědčit o dostatečných znalostech nutných pro 

rigorozní zkoušku, o nichž lze prozatím pochybovat.     

 

V Praze dne 16.4.2014                Prof.  JUDr. Jan Kříž, CSc. 


