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• Aktuálnost (novost) tématu

Dílčí a v principu nepřímá aktuálnost tématu vyplývá zejména ze změny v 
pozitivním vymezení předmětu známkoprávní ochrany provedené Nařízením EP a 
Rady 2017/1001 pokud jde o známku EU a Směrnicí EP a Rady ( EU) 2015/2436, 
která přinese odpovídající změny do národní úpravy ochranných známek. 
V ostatním zpracovává rigorozant standardní materii, aktuální jsou pak poznatky 
z vývoje judikatury u jednotlivých důvodů zrušení či neplatnosti.  

• Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody

Zvolené téma rigorózní práce je poměrně úzké. To tudíž vyžaduje poměrně zásadní 
specializaci na jeho zpracování a v mnohém i praktické znalosti nezbytné 
k hodnotnému výkladu neurčitých právních pojmů. Do zpracovávaného tématu se 
nadto zásadním způsobem promítá obsáhlá judikatura komunitárních institucí 
(Tribunal, SDEU). Z textu je patrno, že rigorozant tato úskalí dobře zvládl, byť by 
bylo lze od rigorózní práce očekávat více právně teoretického zaměření, kde by 
mohl rigorozant uplatnit i své teoretické znalosti. Do značné míry je tento jistý 
nedostatek determinován volbou předmětu práce a odpovídajícím kazuistickým 
zpracováním pozitivních právních úprav. 

• Formální a systematické členění práce

Formální členění předkládané práce vychází z vlastního předmětu, jenž je poměrně 
úzce vymezen a vychází v podstatě z jednotlivých ustanovení srovnávaných 
pozitivně právních úprav. Takto je práce rozdělena na dva základní celky: Důvody 
zrušení ochranné známky a Důvody neplatnosti ochranné známky, jejichž 
zpracování obnáší více než 4/5 výkladu. Jiné členění tématu tak zřejmě nepřichází 
v úvahu, avšak řada podkapitol odpovídajících jednotlivým důvodům zrušení či 
prohlášení neplatnosti, navíc v komparativním srovnání komunitární úpravy 
s národním zákonodárstvím, klade na čtenáře maximální pozornost. Systematika 
výkladu je zjevná, ale s ohledem na výše uvedené práce nepůsobí jako celek 
přehledně. Disproporčně pak působí rozsah zpracování vlastního předmětu práce 
s poměrně strohou úvodní přípravnou pasáží, jakož i s velmi stručným závěrem. 
Jak již bylo naznačeno, jdou tyto dílčí nedostatky na vrub „komentářovému“ 
členění tématu předkládané práce.

• Vyjádření k práci

Ke kladům práce patří jistě její rozsah a důkladnost rozboru jednotlivých 
absolutních a relativních důvodů prohlášení neplatnosti či důvodů pro zrušení 
ochranné známky, což se vše děje v porovnání dvou právních úprav. Ty jsou do 
značné míry shodné, což vede k faktickým duplicitám, byť se rigorozant snaží 
podávat srovnání s ohledem na případné rozdíly v úpravě či judikatuře. Jak již 
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zmíněno, absentují, s ohledem na povahu rigorózní práce, právně teoretické úvahy, 
a to zejména v úvodu práce, kde by autor měl vymezit postavení práva 
k ochranným známkám v pozitivním právu,  v právní teorii, a to zejména ve vztahu 
k ostatním právním celkům, o nichž následně v textu pojednává. Zde mi především 
schází vazba na právo nekalé soutěže, neboť valná většina nových ustanovení 
známkového práva do něj „přichází“ právě z tohoto právního celku. Zvolené 
metody zpracování (zejména analytická, syntetická, komparativní) jsou odpovídající, 
avšak rovněž poplatné „komentářovému“ rozvržení výkladu. Práce je však až na 
výjimky prostá formálních a věcných nepřesností. V úvodní  teoretické části bych 
uvítal kromě zmíněné systemizace práva k ochranným známkám též lepší ( úplnější 
) zpracování pasáže věnované funkcím ochranné známky. Diskutovat by bylo dále 
možné též o podstatě generizačního procesu a důvodech pro zrušení takové 
ochranné známky ( klamavost ?), o okamžiku k němž je nutno prokázat rozlišovací 
způsobilost známky apod.  Celkově vyznívá lépe zpracování absolutních důvodů 
zápisné nezpůsobilosti a zrušovacích důvodů. V části věnované relativním 
důvodům mám pocit, jakoby autorovi již ubývalo sil k obdobnému pregnantnímu 
zpracování. Přitom, dle mého soudu, spočívá těžiště známkového práva právě spíše 
v právu soukromém, k němuž tato druhá část zřetelně tíhne. To ostatně platí i o 
závěru práce, který s ohledem na její rozsah vyznívá rozpačitě. Autora však lze jistě 
pochválit za práci s judikaturou, poznámky k ní a za úvahy de lege ferenda. 
V souhrnu lze konstatovat, že rigorozant se s pojednávanou problematikou 
dostatečně obeznámil a že předložená práce splňuje kritéria kladená na tento druh 
prací.    

• Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Ano

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství

Samostatné zpracování s využitím četných zdrojů

Logická stavba práce Odpovídající zvolenému tématu

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací

Velmi dobrá

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu)

Odpovídající zvolenému tématu

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Velmi dobrá 

Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá

•  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Povaha práva k ochranným známkám a práva nekalé soutěže a jejich vzájemné 
postavení v legislativě a v právní teorii. Při obhajobě budou dále položeny stručné 
dílčí otázky vztahující se k textu práce.  

Doporučení/nedoporučení práce k 
obhajobě

Doporučuji
Ano

V Praze dne 29.5. 2018
JUDr. Michal Růžička 
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