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Diplomantka předkládá k obhajobě práci shora označeného názvu, v níž zpracovává 

problematiku jedné části z oblasti omezení výlučných známkových práv. Tato problematika je 

stále aktuální, neboť její těžiště vychází z principu tzv. komunitárního vyčerpání práva a je 

stále ovlivňována novou a novou judikaturou SDEU. Jedná se zde nejen o otázky pozitivně 

právní, nýbrž jde i o problematiku právně teoretickou vyvěrající z teorie konzumpce práva.   

Oběma aspekty se diplomantka v práci zabývá a doplňuje ji i aktuální evropskou a tuzemskou 

judikaturou.  

 

Diplomová práce je z hlediska rozsahu dostatečná. Je doplněna seznamem tuzemské i 
zahraniční literatury, práce s poznámkovým aparátem je na potřebné úrovni. Zamrzí snad jen 
občasné překlepy v textu.  
 

Výklad tématu je vhodně rozvržen v podstatě do čtyř částí. V prvé, přípravné, se diplomantka 

věnuje vymezení pojmu ochranné známky jako předmětu ochrany a jeho funkci. V této části 

by snad bylo namístě věnovat více pozornosti povaze subjektivních práv k ochranné známce, 

neboť problematika paralelních dovozů je problematikou jejich omezení. Těžiště práce 

spočívá v druhé a třetí části (kapitoly III a IV). Zde věnuje diplomantka pozornost ústředním 

pojmům v dané oblasti, tj. uvedení zboží na trh, souhlasu vlastníka, změny na zboží 

označeném ochrannou známkou, zejména pak přebalování výrobků. Právně teoretický výklad 

je doplněn zásadními judikáty SDEU a i nemnoha případy z tuzemské soudní praxe, za což 

lze diplomantku jen pochválit. Metoda zpracování tématu ( převážně analytická)  je 

odpovídající.  

 



Předložená diplomová práce splňuje ve svém souhrnu požadavky kladené na tento typ 

odborných prací a doporučuji ji k obhajobě jako velmi dobrou. Při obhajobě bych uvítal 

rozpravu na téma omezení účinků výlučných práv k ochranným známkám. 
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