
 
 
 
 
 
 

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 VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Autor diplomové práce:    Ondřej PAVLÍK   
Název diplomové práce: Známkové právo a problematika paralelních dovozů v právu 

ČR 

Počet stran: 67 stran (vlastní text 56 stran)  

Datum odevzdání práce:  srpen 2017 

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

Oponent diplomové práce: JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová 

 

Předkládaná práce nazvaná „Známkové právo a problematika paralelních dovozů v právu ČR“  je 

zaměřena na aktuální právní problematiku paralelních dovozů, což je oblast, kde se prolíná nejen 

ryze právní pohled, ale též pohled ekonomický resp. spotřebitelský. Zvolené téma vytváří pro 

diplomanta velký prostor pro analýzu střetu známkového a ve své podstatě monopolního práva 

s pravidly společného trhu EU s jejich důrazem na volnou cirkulaci zboží, k čemuž je přirozeně 

jakékoliv právo duševního vlastnictví díky své imanentní monopolní a zápůrčí povaze 

v přirozeném protikladu.  

Diplomant naznačený prostor obstojně využil. Předkládaná práce ve svém celku představuje 

kvalitní úvodní sondu do oblasti paralelních dovozů, při užití popisné i analytické metody. 

Diplomant zvolil strukturu práce, založené na nezbytném úvodu a výkladu základních pojmů 

(ochranná známka, paralelní dovozy, vyčerpání práv), aby pokračoval v kap. 3 stručně prameny 

právy a ve větším rozsahu stěžejním popisem přístupu unijního práva (kap. 4), doplněné též kap. 

5 o právních prostředích ochrany a poměrně obsáhlým závěrem. Tato struktura práce v zásadě 

odpovídá zvolenému tématu, byť rámec diplomové práce neumožnil dále rozpracovat některé 

důležité právní otázky, např. v kap. 5 by bylo vhodné zmínit otázku smluvních ujednání 

v distribučních a jiných smlouvách nerespektujících pravidla paralelních dovozů a bránících 

vyčerpání práva (typicky rozdělení trhů v EU aj.). 

Jinak se ovšem práce vypořádává se základními atributy právní úpravy, berouce v potaz 

především určující komunitární úpravu včetně judikatury. Diplomant si je vědom též obecnějšího 

mezinárodněprávního rámce, kde úprava chybí a také rozdílů přístupu jednotlivých států včetně 



USA. Je nutno ocenit, že diplomant nepřistupuje k tématu černobíle, nýbrž pečlivě váží své 

úvahy stran výhod a nevýhod např. mezinárodního vyčerpání (viz kupř. závěr).    

Ve spojení se solidním použitím české i cizojazyčné literatury, hojnými citacemi a poznámkami 

pod čarou, jakož i dobrou formální úpravou a absencí podstatných chyb či nedostatků je práce 

zralá k ústní obhajobě. Podle výsledku ústní obhajoby navrhuji klasifikační stupeň výborně. 

Při obhajobě by se diplomant mohl zaměřit na otázku nedovolených smluvních ujednání 

nerespektujících pravidla vyčerpání práva a důsledky dle komunitárního a českého práva včetně 

možné právní obrany.  

 

V Praze dne 13. května 2017                     

 

           JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 


