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Tématem práce je výseč z institutu ochranné známky Společenství a to konkrétně důvody 
odmítnutí ochrany. Autorka se zabývá jak absolutními důvody odmítnutí ochrany, tak důvody 
relativními, které jsou předmětem námitek třetích osob. Jde o tematiku aktuální a praktickou, 
neboť je řešena v podstatě v každém řízení o zápis ochranní známky Společenství. Současně se 
v něm promítá řada právně-teoretických a koncepčních přístupů. Vyžadována je ve zvýšené míře 
znalost rozhodovací činnosti OHIMu a ESD, bez níž si jakoukoliv práci na dané téma nelze 
představit. 
 
Autorka práci rozdělila do celkem 7 kapitol. Kromě úvodu a závěru obsahuje tři „úvodní“ 
kapitoly (2-4) zabývající se ochrannou známkou, pojmem ochranné známky a jejími funkcemi a 
registračním procesem, Následující dvě stěžejní kapitoly věnované absolutním (kap. 5) a 
relativním důvodům odmítnutí ochrany (kap. 6), přičemž větší rozsah práce je věnován 
absolutním důvodům, které autorka zvlášť akcentuje – tato skutečnost může být důvodem určité 
pochybnosti stran takového postupu.  

Je nutné se také zmínit o přílohách, které samotný text práce oživují. Jde o žebříčky 
nejhodnotnějších značek světa pro rok 2014, seznam 10 nejhodnotnějších značek světa či 
příklady různých druhů ochranných známek. Konkrétní příklady používá autorka nejen v příloze 
a neváhá jimi doprovodit pro ilustraci jednotlivé pasáže k důvodům zamítnutí, ať jde o již 
rozhodnuté věci nebo o dosud věci správně či soudně v meritu neřešené (viz např. šumivá vína 
„Igristoe v bodě 5.7.3).   

Zhodnotíme-li celkový obsah a vyznění práce, pak předkládanou práci je možno charakterizovat 
v prvé řadě jako přehledný, systematicky dobře uspořádaný a čtivý popis důvodů odmítnutí 
ochrany, s odkazy na hlavní judikaturu OHIMu a ESD, s vytyčením základních východisek 
aplikační praxe. V tom spočívá základní přínos práce. Současně předkládaná práce představuje 
dobrou pomůcku pro orientaci v dané problematice. Diskutovat lze nicméně o možnostech 
hlubšího rozboru v řadě partií, což by ovšem zpětně zřejmě narušilo původně zamýšlenou stavbu 
a logiku práce. S tím souvisí ne zcela využitý prostor pro úvahy de lege ferenda a kritický přístup 



k některým aspektům systému známky Společenství (např. průzkum starších známkových práv, 
propojenost a přístupnost známkových rejstříků).   
 
Práce je psána srozumitelně – v souladu s vytčeným cílem – s použitím zejména metody 
analytické a popisné. Práce má řádně psaný poznámkový aparát, též práce s odbornou literaturou 
a především evropskou judikaturou včetně způsobu uvádění citací, je odpovídající.   
 
Lze shrnout, že autorka prokázala při zpracování tématu potřebnou míru teoretických právních 
znalostí a samostatnosti vyžadované pro dosažení cíle práce.  
 
Závěrem lze konstatovat, že rigorózní práce jako celek, jak po obsahové, tak i formální stránce 
splňuje základní požadavky na rigorózní práci a je způsobilá obhajoby. 
 
Při obhajobě nechť je věnována pozornost otázce průzkumu starších známkových práv při zápisu 
známky Společenství.  
 
 
Praha dne 5.2.2016 
 

___________________________ 
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 

konzultant rigorózní práce 
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