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Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku „Známky s dobrou pověstí se zaměřením na 

luxusní značky“, což je na první pohled téma netypické, neboť se zkoumaný právní institut (zde 

známky s dobrou pověstí resp. jménem) spojují s konkrétním věcným fenoménem, tzv. luxusními 

značkami. Výhoda takovéhoto výběru tématu spočívá v tom, že diplomantce umožňuje na 

konkrétním vymezeném věcném segmentu, který je jí blízký, analyzovat obecnější známkoprávní 

institut. Nevýhoda spočívá v neujasněnosti samotného věcného segmentu „luxusních značek“, 

nicméně dle názoru vedoucího práce je daň spojená s tímto výběrem přijatelná, zvlášť s ohledem na 

to, že diplomantka se poměrně úspěšně vypořádalas z toho vyplývajícími úskalími, jak níže uvedeno.  

 

Práci jako celek lze chápat jako pojednání o institutu známky s dobrým jménem, kde tzv. luxusní 

značky tvoří spíše pozadí, sloužící jako příklad aplikace tohoto důležitého institutu; práce však není 

sama o sobě případovou studií. Tomu odpovídá i členění práce, kdy první čtyři kapitoly se věnují 

obecně známkovému kontextu (vedle úvodu tuto obecnější část práce tvoří kapitola 1 o známkovém 

právu, kapitola 2 o pramenech známkového práva s rozlišením mezinárodní, evropské komunitární a 

české národní úrovně, kapitola 3 o ochranná známce s dobrou pověstí vs. ochranná známka 

všeobecně známá a kapitola 4 o ochranné známce s dobrou pověstí) a až část druhá (kapitola 5 – 

lzuxusní značky a kapitola 6 - netradiční ochranné známky optikou luxusních značek) se více 

zaměřuje na tzv. luxusní značky. V závěru pak diplomnatka obě tyto hlavní části spojuje a vyvozuje 

postřehy a závěry (např. hodnotí postup OHIMu a ESD jako často formalistický).  

 

Obsah práce prokazuje solidní znalost dané výseče známkového práva. Tak např. se v kapitole 3 

diplomantka dobře vypořádala s určitou „změtí“ podobných (ale nikoliv shodných!) institutů, jako 

v minulosti upravovaná známka proslulá, následně známka všeobecná (viz čl. 16 Dohody TRIPS) a 



poté „definitivní“ aktuálně zakotvená známka s dobrým jménem. Všechny tyto instituty sice kladou 

důraz na známost a pověst známky, nisméně jejich návaznost i pojmosloví je matoucí. Pozornost je 

věnována též tzv. netradičním známnkám, jakoliv je třeba dodat, že v praxi jde o velmi řídký jev.  

 

Ožehavou otázku definice tzv. luxusních značek vyřešila v kap. 5 diplomantka zejm. odkazy na 

pokusy definice jednotlivých zájmových sdruýení příslušných výroců, což je přijatelné.  

Tématu a cílům práce, jenž si práce v úvodu vymezila, diplomantka vcelku vyhověla. Práce má znaky 

osobitosti a neotřelosti, citují se zdroje české i zahraniční (zejm. anglickojazyčné), metoda zpracování 

se neomezuje jen na popis, nechybí formulování vlastních závěrů. Text je díky výběru případů 

luxusních značek oživován doprovodnými vyobrazeními. Z didaktického hlediska je důležité, že 

diplomantka vládne obstojnými znalostmi známkového práva, zná jednotlivé úrovně ochrany i 

základní zejm. komunitární judikaturu, na čemž může dále stavět.  

S ohledem na výše uvedené lze práci doporučit k obhajobě, přičemž – v závislosti na výsledku ústní 

obhajoby – navrhuji klasifikační stupeň výborně. Diplomantka nechť se zaměří na otázku propojení 

madridského systému mezinárodních známek se známkou Společenství a dále na rozbor možných 

druhů ochrany parfémů (ochranná známka, autorské právo či patent?). 

 

V Praze dne 17. září 2015                JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 
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