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Problematika paralelních dovoz ů se stala v posledních dekádách 
parádní disciplínou jinak pom ěrn ě rigidního známkového práva. 
Není to ovšem zásluhou jen známkového práva jako ta kového, 
nýbrž kolize tohoto z povahy výlu čného a úzce teritoriáln ě 
vymezeného práva absolutní povahy se základními pri ncipy 
fungování EU. Z toho též pramení aktuálnost jinak ú zké výse če 
pozitivního práva, která se díky judikatu ře SDEU soustavn ě 
vyvíjí. Aktuálnost tématu autorka zohled ňuje jeho výb ěrem i 
v samotném výkladu. Ten je podán v zásad ě p řehledn ě, čtiv ě, co 
však p řekvapí, je řada formálních nep řesností v textu 
(p řeklepy, duplicitní citace rozhodnutí NSS), jakoby a utorka 
s odevzdáním práce sp ěchala a nepodrobila text d ůkladné 
kontrole. Jinak p ředložená práce z formálního hlediska (rozsah 
práce, člen ění výkladu, práce s poznámkovým aparátem) obstojí.  
Těžišt ě práce spo čívá v kapitolách III a IV, kde se autorka 
věnuje samotnému p ředmětu diplomové práce. Ve výkladu postupuje 
systematicky od vysv ětlení podstaty paralelních dovoz ů po 
princip vy čerpávání práv a jeho člen ění až k objasn ění 
rozhodných otázek spjatých s konzumpcí práva p ři uvedení zboží 
na trh a jeho následné realizaci. Tento výklad je d opln ěn 
odkazy na rozhodovací praxi SDEU a p řekvapiv ě je p řipojena 
informace i o tuzemské judikatu ře. Lze-li pak práci 
z obsahového hlediska v tomto ohledu n ěco vytknout, pak je to 
absence širšího rozboru povahy subjektivních známko vých práv, 
která m ěla samotnému výkladu paralelních dovoz ů vy čerpání práva 
předcházet. Vždy ť z hlediska právní teorie jde v této oblasti o 
omezení či neomezení práva vlastníka známky. Tomuto tématu b ude 
vhodné se v ěnovat p ři obhajob ě práce. Nejv ětší slabinou práce 
je tak z řejm ě úvodní část práce (kap. II) zam ěřená na p ředmět 



známkoprávní ochrany, jež m ěla být z řeteln ěji zam ěřena 
k vlastnímu tématu diplomové práce.  
S p řihlédnutím ke všemu co bylo uvedeno shora, hodnotím  
předloženou diplomovou práci jako dobrou a doporu čuji ji 
k obhajob ě.  
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