
 
 

 

 

 

 

Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního 

PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY 
 

116 40  Praha 1, nám. Curieových 7, telefon  (+420) 221 005 111 

 
Institute of Copyright, Industrial   Institut für Urheberrecht, 

Property Rights and Competition Law  gewerbliche Schutzrechte 

of the Law Faculty    und Wettbewerbsrecht 

of Charles University    der Karls-Universität 

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Autor diplomové práce:    Václav VYMĚTAL   

Název diplomové práce: Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo 

Počet stran: 123, resp. 100 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce:  duben 2017 

Vedoucí diplomové práce:  JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 

Oponent diplomové práce: JUDr. Petra Žikovská 

 

Téma práce Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo jistě není tématem zvlášť 

novým nebo vysoce aktuálním, o čemž svědčí i počet prací na toto téma. Na druhé straně však 

jde o téma potřebné, neboť bez znalosti mezinárodněprávního základu nelze chápat teoreticky a 

ani prakticky průmyslová práva jako taková. Vždyť v mezinárodním základu tkví i řada 

důležitých institutů, např. právo priority (přednosti) a také z něj musí vycházet evropské 

komunitární právo.  

Diplomant postupuje tak, že práci strukturuje na dvě základní části. V první, zahrnující kapitoly 

1 až 5, soustředí obecnější otázky týkající se pojmu průmyslových práv, historických kořenů a 

mezinárodních organizací na ochranu průmyslového vlastnictví, kde se ve třech podkapitolách 

zaměřuje na základní světové organizace, jimiž jsou WIPO a WTO a dále též na vybrané 

regionální organizace. Rovněž věnuje zvláštní kapitolu dvěma významným úmluvám, totiž 

Pařížské úmluvě a Dohodě TRIPS. Zde je ovšem otázka, zda nebylo vhodné namísto toho např. 

vytvořit kapitolu o základních institutech mezinárodních smluv. Následuje pak část druhá, kde 

soustředí teze o jednotlivých druzích průmyslového vlastnictví (kap. 6), spolu s kapitolou o 

vymáhání práv (kap. 6) a pokusem o analýzu současného se stavu se zaměřením na problémy a 

nové trendy (kap. 8), přičemž posledně jmenovaná kapitola tvoří jakýsi „předzávěr“.  

Zhodnotíme-li obsah práce, pak diplomant popsal základní strukturu mezinárodněprávní úpravy, 

ovšem převážně právě jen popsal – na hlubší analýzu a vzájemné vazby již nezbylo v práci příliš 

místa, byť je vcelku rozsáhlá (přes 100 stran). Práci by jistě prospělo, pokud by např. v úvodních 

kapitolách byla výrazněji reflektována praktická úloha mezinárodních smluv ve vazbě na jejich 

postavení v českém právním řádu (viz čl. 10 Ústavy) i v právu evropském, anebo byly zvlášť 

analyzovány klíčové instituty mezinárodní úpravy (cizinecký režim, právo přednosti apod.). 



Po formální stránce práce nevykazuje zásadnějších závad, ovšem ve vazbě na dříve řečené by 

struktura a postup kapitol mohl být volen odlišně. Jakkoliv obstojí rozsah použité literatury, 

české i cizojazyčné, k dokreslení problematiky by bylo na místě uvést např. též rozhodnutí 

českých soudů k aplikaci mezinárodních smluv z této oblasti (posouzení vynutitelnosti aj.). 

Použita je primárně metoda popisná, doplněná analýzou a syntézou (zde viz především kap. 8.).   

 

Práci hodnotím jako splňující základní obsahové a formální požadavky na diplomové práce a 

proti ji doporučuji k obhajobě. V závislosti na průběhu obhajoby navrhuji klasifikační stupeň 

velmi dobře. 

Při obhajobě budiž otázkou problematika vyčerpání práv v mezinárodním právu, jakož i v právu 

komunitárním.  

 

V Praze dne 15. května 2017                     

 

           JUDr. Petra Žikovská 


