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Diplomová práce s tématem „Známkové právo a problematika paralelních dovozů v právu ČR“  

cílí na dlouhodobě ožehavou oblast paralelních dovozů, kde se střetávají především zájmy 

spotřebitelské (přirozeně akcentující zájem na volném režimu paralelních dovozů) a zájmy 

nositelů práv a to nejenom vlastníků ochranných známek, ale také všech dalších nositelů práv 

k duševnímu vlastnictví, kteří s ohledem na svá výlučná práva kladou důraz na co největší 

kontrolu oběhu zboží dotčeného některým z práv k duševnímu vlastnictví. Tohoto základního 

střetu, jakož i ostatních dimenzí problému (zejm. pravidla společného trhu EU) si je diplomant 

vědom.  

Po obsahové stránce práce odpovídá zvolenému tématu, byť by vhodnějším názvem byl „… 

v právu EU“, neboť české národní právo je zde průnikem určujícího komunitárního práva. 

Práce je rozdělena na celkem pět kapitol, spolu s úvodem a závěrem. V kap. 2 je obsaženo 

popisné vymezení základních pojmů (ochranná známka, paralelní dovozy a vyčerpání práv 

z ochranné známky), v kap. 3 se autor věnuje pramenům práva (mezinárodní, unijní a národní 

české), kap. 4 se obšírně věnuje přístupu unijního práva k paralelním dovozům a kap. 5 obsahuje 

částečný popis základních právních prostředků ochrany. Tato pátá kapitola je spíše neúplným 

náznakem problému – chybí např. důkladněji pojatá soutěžněprávní ochrana. Závěr práce splňuje 

svůj účel, když diplomant shrnuje výsledky své práce a pokouší se hodnotit jednotlivé přístupy 

k vyčerpání práva. 

Práce kombinuje popisnou a analytickou metodu, kdy diplomant vedle ryze právních hodnocení 

odkazuje též na ekonomickou rovinu problematiky. Text pracuje s dostatečným okruhem 



literatury a stěžejní unijní judikatury: Na práci neshledávám vážných formálních pochybení, což 

platí též pro obsahovou rovinu (zde však viz výše otázka názvu práce a neúplnost kapitoly páté).    

Jelikož práce splňuje předepsané požadavky, doporučují ji k obhajobě. V závislosti na ústní 

obhajobě navrhuji kvalifikační stupeň velmi dobře. Otázkou pro obhajobu budiž vyčerpání 

autorských práv, včetně on-line sféry.   

 

V Praze dne 18.9 2017                     

 

JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová 

 


