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Úvod  
 

 Tato práce pojednává o zrušení a neplatnosti evropské ochranné známky, 

přesněji řečeno ochranné známky Společenství, která je upravena nařízením Rady ES 

č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (dále jen 

„Nařízení“). Vzhledem k tomu, že došlo účinností Lisabonské smlouvy
1
 k zániku právní 

subjektivity Společenství a vzniku právní subjektivity Evropské unie (dále jen „EU“ či 

„Unie“), může se označení „evropská ochranná známka“ jevit jako vhodnější. I proto se 

podle neoficiálních zpráv uvažuje o zavedení termínu „ochranná známka Evropské 

unie“. Nicméně v současné době legislativa a judikatura EU, stejně jako většina 

akademické obce, užívají terminologicky přesné označení „ochranná známka 

Společenství“. Dále v této práci je právní institut ochranné známky Společenství užíván 

pod mezinárodně uznávanou zkratkou „CTM“ (z anglického Community trade mark). 

 Jedním z hlavních pramenů užitých v této práci je judikatura Soudního dvora 

Evropské Unie (dále jen „SDEU“). Autor práce užívá zkratky SDEU, pojednává-li 

obecně o rozhodovací činnosti SDEU v obou jeho instancích. V konkrétních případech 

však práce respektuje označení konkrétního útvaru SDEU, který v dané věci 

rozhodoval, a proto odkazuje jednak na Tribunál, popř. na Soud prvního stupně, jak se 

Tribunál před účinností Lisabonské smlouvy nazýval, a jednak na Soudní dvůr. Je třeba 

úvodem podotknout, že Tribunál rozhoduje v oblasti CTM jakožto první instance 

v odvoláních proti rozhodnutím odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci na vnitřním 

trhu (dále jen „OHIM“) a Soudní dvůr potom rozhoduje o kasačním prostředku proti 

takovým rozhodnutím Tribunálu, jakož i v řízení o předběžných otázkách týkajících se 

Směrnice o ochranných známkách (dále jen „Směrnice“),
2
 které kladou národní soudy 

podle čl. 267 Smlouvy o fungování EU.
3
 Citace judikatury SDEU se v této práci řídí 

metodikou evropského identifikátoru judikatury ECLI, která je doporučována na 

webových stránkách SDEU. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že jsou ustanovení Směrnice ohledně zrušení 

                                                 
1
 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského 

společenství, podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 2007, Úř. věst. C 306/1. 
2
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní 

předpisy členských států o ochranných známkách, která nahradila první směrnici Rady č. 89/104/EHS ze 

dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. 
3
 Čl. 256(1), 263 a 267 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění), Úř. věst. C 326/1, 

26. října 2012; bod 14 preambule Nařízení. 
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a neplatnosti národních ochranných známek v podstatě totožná s ustanoveními Nařízení, 

je judikatura Soudního dvora ohledně Směrnice plně relevantní pro zrušení a neplatnost 

CTM. Tato judikatura je vytvářena v rámci řízení o předběžných otázkách pokládaných 

Soudnímu dvoru národními soudy, které se týkají nejasností ohledně znění či aplikace 

Směrnice. Do jisté míry je tato judikatura Soudního dvora pro tuto práci dokonce 

podstatnější nežli judikatura SDEU ohledně CTM, a to z toho důvodu, že rozhodovací 

činnost SDEU v případech týkajících se CTM bývá často spíše kazuistická a neslouží 

tak často k zakotvení právních principů.
4
 Z těchto důvodů autor práce hojně užívá 

i judikatury Soudního dvora ohledně Směrnice a za účelem větší koherence textu právní 

principy potvrzené touto judikaturou vztahuje přímo na CTM, ačkoliv dané judikáty 

přirozeně o CTM výslovně nepojednávají.  

 Mezi další prameny užité v této práci patří rozhodovací činnost OHIM, jakož 

i jeho metodologické pokyny, a dále monografie a články českých a zejména 

zahraničních akademiků. 

 Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol doplněných o úvod, závěr, seznam 

zkratek, seznam použité literatury, abstrakt a klíčová slova. Nejprve se autor práce 

v první části stručně věnuje institutu CTM a ochranné známky obecně, ve druhé části 

pak stručně zachycuje podstatu zrušení a neplatnosti CTM. V části třetí je rozebráno 

zrušení CTM včetně diskuse k jednotlivým zrušovacím důvodům. Čtvrtá část se poté 

věnuje neplatnosti CTM a diskusi k jednotlivým absolutním a relativním důvodům 

neplatnosti. 

 Předkládaná práce vychází ze stavu právní úpravy ke dni 1. července 2015. 

1. Institut ochranné známky a ochranné známky 

Společenství  
 Ochranná známka byla původně značka, kterou oprávněný subjekt označoval 

své zboží jako jím vyrobené či jím prodávané, aby tak prokázal jeho pravost. 

V jednoduché podobě existovaly ochranné známky jako výrobní značky a označení již 

v antickém Řecku a sloužily například jako pojistka kvality a originality v případě 

hrnčířského zboží. V této původní podobě již lze vysledovat některé z funkcí, které 

ochranné známky plní i dnes, nejednalo se však ještě o svébytný právní institut. Dnes 

ochrannou známku chápeme jako označení, pomocí něhož korporace či jednotlivci 

                                                 
4
 Cook, Trevor. EU Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 231-232. 
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identifikují sami sebe, své výrobky nebo služby, a současně jakožto právní institut, 

jehož základní funkce spočívá v zaručení totožnosti původu výrobků a služeb, čímž 

umožňuje tyto výrobky a služby bez možnosti záměny odlišit od výrobků či služeb 

jiného obchodního původu.
5
 Je tedy vhodné zdůraznit, že v současné době se známkové 

právo zabývá toliko označeními sloužícími primárně k rozlišení obchodního původu 

výrobků a služeb, nikoliv těmi, jejichž hlavní funkcí je kupř. garance kvality, určení 

zeměpisného původu či dokonce odlišení obchodních korporací mezi sebou, což je 

hlavní funkce obchodní firmy.
6
 

 Kromě shora uvedené základní identifikační funkce, spočívající ve způsobilosti 

odlišit obchodní původ výrobků a služeb nesoucích ochrannou známku, lze ochranným 

známkám přisuzovat i řadu dalších funkcí, jako je např. funkce orientační a funkce 

záruky kvality, kdy ochranná známka umožňuje spotřebitelům orientovat se v nabídce 

výrobků a služeb a měla by garantovat kvalitu, která je u jí označených výrobků 

a služeb očekávána. Dále lze hovořit o funkci podpory kvality výrobků a služeb, která je 

výsledkem snahy podniků zachovat si dobrou pověst s ohledem na to, že ochranná 

známka umožňuje spotřebitelům identifikovat, že od nich předmětné výrobky či služby 

pocházejí. Nelze opomenout ani funkci propagační a funkci podpory prodeje, která 

vystihuje, že je ochranná známka způsobilá ovlivnit spotřební chování na trhu.
7
 Nelze 

opomíjet ani funkci investiční, jelikož práva k označením chráněným jako CTM mohou 

nabývat vysoké hodnoty.
8
 

 Autor práce je toho názoru, že v době globalizace světové ekonomiky 

a propojování trhů nabyla propagační a investiční funkce ochranných známek na 

významu. Důvodem je zejména fakt, že podniky uvádějící na trh produkty označené 

určitou věhlasnou ochrannou známkou mohou dosáhnout podstatně vyšších tržeb než 

podniky nabízející produkty srovnatelné kvality, ale nesoucí méně známé označení 

obchodního původu. V rámci globálního propojení trhů tak může tento rozdíl v tržbách 

                                                 
5
 Pipková, Hana. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství.  Praha: 

ASPI-Wolters Kluwer, 2007, s. 1-3. 
6
 Jehoram, Cohen Tobias; van Nispen, Constant; Huydecoper, Tony. European Trademark Law: 

Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law. Alphen aan den Rijn; London: 

Kluwer Law International, 2010, s. 5. 
7
 Vondráková, Michaela. Rigorózní práce na téma Důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky 

Společenství v judikatuře Soudního dvora Evropské unie, obhájena na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy dne 27. února 2013, s. 9. 
8
 Jehoram, C.T. et al. European Trademark Law (pozn. 6), s. 13-14. 
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dosahovat astronomických částek, a tak je v současné době otázka licencování 

a převodu ochranných známek velmi aktuální. Narůstající význam ochranných známek 

je i důvodem řady nákladných právních sporů ohledně porušení práv majitelů 

ochranných známek, jakož i ohledně jejich zrušení a zneplatnění. Lze proto tvrdit, že 

známkové právo nabývá v dnešní společnosti stále většího významu. 

 Ochranná známka může být tvořena slovem, jménem, logem, kombinací písma 

a grafiky, reklamním sloganem či tvarem výrobku. K méně tradičním ochranným 

známkám, se kterými se lze setkat, jsou řazeny známky tvořené barvou, barevnou 

kombinací či zvukem. 

 Právní institut CTM vznikl na základě přijetí nařízení Rady Evropských 

společenství č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (dále 

jen „Nařízení 40/94“) a jeho podstatou je možnost na základě jedné přihlášky v jednom 

jednotném řízení před OHIM, úřadem založeným Nařízením 40/94, získat ochrannou 

známku požívající jednotnou ochranu práva EU a platící na celém území Unie. 

Nařízení 40/94, dnes nahrazené Nařízením, tedy založilo jednotný právní systém úpravy 

CTM, který poskytuje majiteli silnou a jednotnou ochranu v celé EU.  

 Ke vzniku právního institutu CTM vedlo zjištění, že pouhou harmonizací 

vnitrostátních předpisů členských států EU nelze zcela odstranit překážku teritoriality 

práv majitelů národních ochranných známek a že je tento právní institut rovněž vhodný 

k zajištění fungování vnitřního trhu. Tento právní systém úpravy CTM funguje 

nezávisle na národních systémech ochranných známek členských států 

harmonizovaných Směrnicí. CTM má tudíž stejné účinky v celé EU, neruší však 

národní ochranné známky, nýbrž se uplatňuje paralelně k národním systémům 

ochranných známek. Důsledkem jednotné povahy CTM je skutečnost, že ji lze zapsat, 

zrušit či prohlásit za neplatnou jen pro celé území EU. Stejná zásada se uplatní i na 

převod a vzdání se CTM; výjimku z této zásady představuje licence, kterou je možné 

v souladu s čl. 22 Nařízení udělit i jen pro část území EU či jen pro některé výrobky 

a služby, pro něž je CTM zapsána.
9
 Je třeba si uvědomit, že oddělenost systému CTM 

a systémů národních ochranných známek neznamená, že se tyto systémy vzájemně 

nikterak neovlivňují.
10

 Starší národní ochranná známka, zapsaná byť v jediném 

                                                 
9
 Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství (pozn. 5), 

s. 63-67. 
10

 Jehoram, C.T. et al. European Trademark Law (pozn. 6), s. 469. 
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členském státě EU, může např. vést k prohlášení neplatnosti CTM. 

 Čl. 4 Nařízení definuje CTM tak, že stanoví, že CTM se může stát jakékoliv 

označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, 

písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud je způsobilé rozlišit výrobky 

nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. 

 Podle čl. 5 a 6 Nařízení lze CTM nabýt toliko zápisem do rejstříku, přičemž 

majitelem CTM se mohou stát všechny fyzické nebo právnické osoby včetně 

veřejnoprávních subjektů. Právnické osoby jsou Nařízením chápány jako velmi široká 

kategorie, tedy jako společnosti a další právní subjekty, které podle práva pro ně 

platného mají právní subjektivitu, mohou svým jménem právně jednat a mají procesní 

způsobilost.
11

 V roce 2004 byla opuštěna podmínka vyžadující, aby majitel CMT musel 

mít bydliště, nebo sídlo nebo skutečný průmyslový či obchodní podnik na území EU 

nebo na území smluvní strany Pařížské úmluvy či signatáře Dohody TRIPS,
12

 a okruh 

možných majitelů CTM tak byl rozšířen.
13

 

2. Obecné poznámky ke zrušení a neplatnosti CTM 
 Je nezbytné míti na mysli, že skutečnost, že byla CTM úspěšně zapsána, 

automaticky neznamená, že by práva jejího majitele byla nenapadnutelná. Existující 

CTM může být po svém zápisu do rejstříku zrušena nebo prohlášena za neplatnou, a to 

jak jako důsledek protinávrhu v řízení o porušení před soudem pro CTM,
14

 tak rovněž 

na základě návrhu podaného k OHIM. Hmotněprávní důvody ke zrušení či neplatnosti 

CTM se neliší v závislosti na tom, kterým z výše uvedených postupů je zrušení či 

neplatnosti dosahováno.  

 Jeden z hlavních rozdílů mezi prohlášením CTM za neplatnou a jejím zrušením 

spočívá v tom, že skutečnosti rozhodné pro prohlášení neplatnosti existovaly již v době 

zápisu známky, zatímco skutečnosti rozhodné pro zrušení CTM nastaly až po zápisu 

                                                 
11

 Čl. 3 Nařízení. 
12

 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, vyhlášená pod vyhl. 

č. 64/1975 Sb. ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb. (dále jen „Pařížská úmluva“); Dohoda o obchodních 

aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 

191/1995 Sb. (dále jen „Dohoda TRIPS“). 
13

 Vondráková, M. Rigorózní práce na téma Důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství v 

judikatuře Soudního dvora Evropské unie (pozn. 7), s. 11. 
14

 V České republice je jako soud pro CTM ve smyslu čl. 95(1) Nařízení v prvním stupni věcně a místně 

příslušný Městský soud v Praze v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 221/2006 Sb., o 

vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví. Není 

bez zajímavosti, že citované ustanovení zákona odkazuje stále ještě na Nařízení 40/94. 
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známky do rejstříku.
15

 

 Další podstatný rozdíl tkví v okamžiku, ke kterému nabývá zrušení a neplatnost 

právních účinků. Zatímco prohlášením neplatnosti pozbývá CTM účinků zápisu od 

samého počátku, zrušení CTM nabývá právních účinků retroaktivně ke dni podání 

návrhu na zrušení CTM, popř. ke dni podání protinávrhu v řízení o porušení. Na žádost 

některé ze stran však může být v rozhodnutí o zrušení CTM uvedeno i datum dřívější.
16

 

Při zneplatnění tedy majitel CTM přijde o všechna práva spojená se zápisem v rejstříku 

ex tunc, od samého počátku, kdežto v případě zrušení to bude v zásadě ke dni podání 

návrhu na zrušení. Důsledky těchto pravidel a výjimky z nich jsou popsány níže.  

 Jak bude podrobněji diskutováno níže, rozdíl spočívá i ve vymezení aktivní 

legitimace pro podání návrhu na zrušení či zneplatnění CTM z absolutních důvodů 

neplatnosti na straně jedné a na prohlášení neplatnosti z relativních důvodů neplatnosti 

na straně druhé. 

 Přestože se tato práce soustředí na hmotněprávní aspekty zrušení a neplatnosti 

CTM, je pro pochopení rozhodovací činnosti SDEU vhodné připomenout několik 

procedurálních zásad. Soudní dvůr ohledně kasačního rozhodování proti rozsudkům 

Tribunálu připomněl, že první instance je povinna odůvodnit vyhodnocení předložených 

důkazů v rozsahu umožňujícím soudní přezkum Soudním dvorem, ale není povinna 

výslovně odůvodnit hodnocení každého jednotlivého důkazu. Přezkum Soudního dvora 

ve druhé instanci je omezen kasačním principem toliko na otázky právní, přičemž 

posouzení skutkových okolností a důkazů může představovat právní otázku jen v 

případě, kdy je namítáno jejich zkreslení. Soudní dvůr rovněž připomněl, že změna 

rozhodnutí odvolacího senátu OHIM je možná jen z taxativních důvodů uvedených 

v čl. 65(2) Nařízení. Z tohoto důvodu se SDEU zabývá v obou instancích pouze 

přezkumem legality rozhodnutí odvolacího senátu OHIM, nikoliv novým přezkumem 

skutkových okolností.
17

 Tímto rozsudkem Soudní dvůr indikoval, že respektuje 

všeobecně uznávané procesní zásady vycházející z francouzských procedurálních 

předpisů.
18

 

                                                 
15

 Mellor, James et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names. 15th edition. London: Sweet & 

Maxwell, 2011, s. 156 - 157. 
16

 Čl. 55(1) a (2) Nařízení. 
17

 Rozsudek Sergio Rossi SpA v. OHIM, C-214/05 P, EU:C:2006:494, body 22, 26, 50. 
18

 Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství (pozn. 5), s. 

165. 
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3. Zrušení CTM 
 Jak bylo uvedeno výše, úspěšně zapsaná CTM může být po svém zápisu do 

rejstříku zrušena, a to z důvodů uvedených v čl. 51(1) Nařízení. 

Aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení CTM k OHIM je definována 

velmi široce. Návrh může podat nejen každá fyzická nebo právnická osoba, ale rovněž 

i skupina nebo subjekt vytvořené k zastupování zájmů výrobců, poskytovatelů služeb, 

obchodníků nebo spotřebitelů, mají-li podle ustanovení příslušných předpisů procesní 

způsobilost.
19

 

Tribunál dospěl k závěru, že navrhovatel nemusí prokázat právní zájem na 

odstranění CTM z rejstříku. K tomuto došel gramatickým výkladem, když konstatoval, 

že znění současného čl. 56(1)(a) Nařízení obsahuje kompletní výčet podmínek pro 

aktivní legitimaci osoby k podání návrhu na zrušení CTM či na její prohlášení za 

neplatnou pro absolutní důvody neplatnosti a podmínku právního zájmu nezmiňuje. 

Tribunál v daném případě využil i systematického výkladu ve formě srovnání se zněním 

současného čl. 56(1)(b) a (c) Nařízení, který za aktivně legitimované k návrhu na 

prohlášení neplatnosti pro relativní důvody neplatnosti považuje užší okruh osob. 

Jinými slovy, aktivní legitimace pro návrh na zrušení CTM, a rovněž na její prohlášení 

za neplatnou pro absolutní důvody neplatnosti, je přiznána výše uvedeným osobám 

a jejich sdružením bez dalších podmínek, kdežto v případech návrhů na prohlášení 

neplatnosti pro relativní důvody neplatnosti Nařízení vyžaduje právní zájem 

navrhovatelů a jejich okruh na tomto základě zužuje.
20

 

Ve stejném rozsudku dospěl Tribunál k závěru, že vzhledem k účelu širokého 

vymezení aktivní legitimace v současném čl. 56(1)(a) Nařízení rovněž není 

vyžadováno, aby měl navrhovatel sídlo či domicil v některém z členských států EU.
21

  

Je třeba podotknout, že neúspěch v námitkovém řízení v rámci řízení o zápisu 

CTM není na újmu aktivní legitimaci k návrhu na zrušení CTM ani prohlášení CTM za 

neplatnou na základě stejných starších práv ve sporu mezi stejnými stranami.
22

 Opačný 

závěr, který by se teoreticky mohl odvolávat na princip překážky rei iudicatae, nemá 

oporu v právních předpisech EU ani judikatuře SDEU. 

                                                 
19

 Čl. 56(1)(a) Nařízení 
20

 Rozsudek ze dne 3. prosince 2009, Iranian Tobacco Co v. OHIM, T-223/08, Sb. rozh., EU:T:2009:481, 

body 18, 20-22. 
21

 Ibid, body 23 - 25. 
22

 Mellor, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 15), s. 157. 
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 Návrh na zrušení CTM musí být podán písemně a obsahovat důvody, pro které 

se navrhovatel zrušení domáhá. Uplatňuje se nevyvratitelná domněnka, že za podaný se 

návrh považuje až po zaplacení poplatku.
23

 Návrh musí napadenou CTM identifikovat 

prostřednictvím čísla zápisu, jména či názvu a bydliště čí sídla jejího majitele a musí 

rovněž specifikovat, pro které ze zapsaných výrobků či služeb se navrhovatel zrušení 

domáhá.
24

 

 Příslušným orgánem OHIM k projednání návrhu na zrušení CTM je zrušovací 

oddělení. Pokud zrušovací oddělení dojde k závěru, že by měl být zrušen zápis CTM, 

pak jej zruší buď v celém rozsahu, nebo v rozsahu těch zapsaných výrobků a služeb, na 

něž se důvody pro zrušení CTM vztahují. V opačném případě návrh na zrušení CTM 

zamítne. Proti rozhodnutí zrušovacího oddělení je možné podat odvolání k odvolacímu 

senátu, které má odkladný účinek.
25

 

 Jak již bylo uvedeno výše, nabývá zrušení CTM právních účinků v souladu 

s čl. 55 Nařízení retroaktivně ke dni podání návrhu, popř. ke dni podání protinávrhu 

v řízení o porušení před soudem pro CTM. Na žádost některé ze stran může být 

v rozhodnutí o zrušení CTM uvedeno i datum dřívější. Retroaktivní účinek zrušení 

CTM však v zásadě nemá vliv na rozhodnutí vydané v řízení o porušení, které nabylo 

právní moci a bylo vykonáno před rozhodnutím o zrušení CTM, stejně jako na 

jakoukoliv smlouvu uzavřenou před rozhodnutím o zrušení CTM v míře, v jaké z ní 

bylo plněno. Autor práce se domnívá, že Nařízení zde vhodně zavádí tyto výjimky 

v zájmu právní jistoty. 

 Možnost požádat o stanovení dřívějšího data účinnosti zrušení CTM může být 

velmi podstatná. Tuto skutečnost lze ilustrovat na případu, kdy je přihlašovatel CTM 

neúspěšný z důvodu namítnutí starší ochranné známky a následně se rozhodne 

dosáhnout zrušení namítané starší známky. Pokud opomene požádat o stanovení dřívější 

účinnosti zrušení, může sice zrušení starší známky dosáhnout, ale nebude to mít vliv na 

neúspěch v přihlašovacím řízení, jelikož zrušení nabude účinky až ke dni podání návrhu 

na zrušení, tedy poté, co byla starší známka úspěšně uplatněna v námitkách proti zápisu 

přihlašované CTM.
26

 

                                                 
23

 Čl. 56(2) Nařízení. 
24

 Pravidlo 37(a)(i) - (iii) Prováděcího nařízení. 
25

 Čl. 57(5), 58(1) Nařízení. 
26

 Bently, Lionel; Sherman Brad. Intellectual Property Law. 4th edition. Oxford: Oxford University Press, 

2014, s. 1036. 
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 Návrh na zrušení CTM je podle čl. 56(3) Nařízení nepřípustný, pokud bylo 

soudem členského státu pravomocně rozhodnuto mezi stejnými účastníky o návrhu 

týkajícím se stejného předmětu a uplatňovaného ze stejného důvodu. Znění příslušného 

článku se jeví jako neuspokojivé. Jediné soudy členských států, které jsou způsobilé 

rozhodnout o zrušení CTM, jsou soudy pro CTM, před nimiž může být protinávrh na 

zrušení CTM projednáván.
27

 Výraz „o návrhu týkajícím se“ je tedy třeba vykládat jako 

protinávrh na zrušení CTM v řízení před soudy pro CTM. Rozhodnutí soudu pro CTM 

tedy zakládá překážku rei iudicatae pouze tehdy, týkal-li se protinávrh stejného 

předmětu a byl-li podán ze stejného důvodu v řízení mezi stejnými účastníky. Pro praxi 

v řízení před OHIM lze vyvodit nikoliv nevýznamný závěr, že návrh k OHIM na 

zrušení CTM bude přípustný i tehdy, kdy soud pro CTM pravomocně zamítl v řízení 

o porušení protinávrh na zrušení téže CTM ze stejného důvodu, za předpokladu, že jej 

proti majiteli CTM podá jiný odpůrce, a to nehledě na to, do jaké míry si budou jádro 

sporu i právní argumentace podobné.
28

     

 Důvody, pro něž může být CTM zrušena, obsahuje Nařízení v čl. 51(1). Ke 

zrušení CTM může dojít toliko na návrh, nikdy z moci úřední. Jako skutečnosti 

legitimující zrušení CTM lze generalizovaně uvést: 

a) nedostatek řádného užívání; 

b) zdruhovění; 

c) klamavost. 

 Lze konstatovat, že zatímco první zrušovací důvod míří na neužívání CTM, 

zbylé dva postihují situace, kdy předmětná označení tvořící ochrannou známku mohou 

mást veřejnost.
29

 

 Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že pokud jsou výše uvedené zrušovací 

důvody dány jen ve vztahu k některým výrobkům či službám, pro něž je CTM zapsána, 

zruší se práva majitele CTM v souladu s čl. 51(2) Nařízení pouze ve vztahu k těmto 

výrobkům nebo službám. 

 

 

                                                 
27

 Čl. 95(1) a 96(d) Nařízení. 
28

 Mellor, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 15), s. 159. 
29

 Torremans, Paul. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law. 7th edition. Oxford: Oxford 

University Press, 2013, s. 513. 
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3.1. Zrušení CTM pro nedostatek řádného užívání 
 Na základě návrhu k OHIM či na základě protinávrhu v řízení o porušení může 

být CTM zrušena, pokud nebyla po nepřerušené období pěti let na území EU řádně 

užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné 

důvody.
30

 Řádné užívání je jako podmínka právní ochrany akcentováno jak v preambuli 

Nařízení, tak Směrnice.
31

 Institut zrušení CTM pro nedostatek řádného užívání tak 

reflektuje jeden z principů známkového práva, a to, že právní ochrana poskytovaná 

ochranným známkám je odůvodněna jen v důsledku jejich řádného užívání. Tento 

zrušovací důvod pomáhá zajistit, aby CTM, které nebyly od počátku užívány či užívány 

být přestaly, mohly být odstraněny z rejstříku, a ostatním subjektům na trhu tak bylo 

umožněno užívat podobné či dokonce totožné známky.  

 Další funkcí předmětného zrušovacího důvodu je zamezení spekulativního 

zápisu atraktivních označení.
32

 Autor práce má za to, že tato funkce je v současné době 

velmi podstatná a zabraňuje relativně malému subjektu, aby si zapsal desítky i stovky 

potenciálně atraktivních známek, například reflektujících nové technologie, trendy 

a postupy, bez jakéhokoliv úmyslu je užívat, a následně je dražil mezi zájemce, pro 

jejichž výrobky či služby by se postupem času ukázaly býti takové známky vhodné. 

3.1.1.  Vymezení pojmu „řádné užívání“  

 Je zřejmé, že vymezení pojmu „řádné užívání“ je a vždy bude předmětem 

diskuse. Zatímco majitelé CTM se ve snaze udržet jejich zápis dovolávají restriktivního 

výkladu situací, kdy již CTM není ve smyslu Nařízení řádně užívána, navrhovatelé 

zrušení CTM podrobují pojem řádného užívání vysokým nárokům. K výkladu pojmu 

„řádné užívání“ přispěla zejména judikatura SDEU, která dospěla k řadě znaků, které 

musí užívání CTM vykazovat, aby jej bylo možné označit jako řádné.
33

 Jedná se o: 

 

1) Skutečné užívání 

 CTM musí být skutečně užívána svým majitelem nebo třetí osobou k tomu 

oprávněnou. V tomto ohledu Nařízení v bodu 10 preambule akcentuje, že není důvod 

chránit CTM ani starší ochranné známky, které jim odporují, pokud nejsou skutečně 

                                                 
30

 Čl. 51(1)(a) Nařízení 
31

 Bod 10 preambule Nařízení; bod 9 preambule Směrnice. 
32

 Bently, L.; Sherman B. Intellectual Property Law (pozn. 26), s. 1016. 
33

 Mellor, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 15), s. 348. 
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užívány. V podobném duchu vyznívá i bod 9 preambule Směrnice. 

 Pod požadavek skutečného užívání můžeme podřadit závěr Soudního dvora 

v případu Ansul, že užívání ochranné známky nesmí být toliko symbolické; tedy nesmí 

sloužit pouze k zachování práv nabytých jejím zápisem.
34

 Pouze CTM aktivně užívané 

ke skutečnému obchodování na vnitřním trhu jsou tedy způsobilé požívat ochranu, 

kterou jim právo EU přiznává. 

 Doktrinálně existují dva základní přístupy k posuzování požadavku skutečného 

užívání. První z nich bývá označován jako test subjektivní, podle nějž postačuje dobrý 

úmysl majitele CTM známku obchodně využívat, a další jako test objektivní, který 

vyžaduje dostatečně podstatné užívání na trhu, jež je způsobilé zaujmout pozornost 

spotřebitelů. Hlavním rozdílem mezi těmito přístupy je, že v případě subjektivního testu 

může jako skutečné užívání obstát i užívání rozsahem zanedbatelné. Přestože se 

v judikatuře Soudu prvního stupně zpočátku zdálo, že je uplatňován test objektivní, 

Soudní dvůr se poté přiklonil k přístupu spíše subjektivnímu, neboť zkoumá celou řadu 

kritérií, nikoliv jen kvantitativní hledisko, což je demonstrováno níže u diskuse 

k požadavku skutečného obchodního využívání CTM.
35

  

 

2) Užívání v souladu se základní funkcí ochranné známky 

 Užívání CTM musí být v souladu se základní funkcí ochranné známky, kterou je 

umožnit spotřebiteli nebo konečnému uživateli určit původ výrobku nebo služby tím, že 

jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez nebezpečí záměny od výrobku nebo 

služby odlišného původu.
36

 Jinak řečeno, CTM musí být užívána jako ochranná 

známka, tedy jakožto indikátor obchodního původu. Z toho plyne, že užívání známky 

toliko k ozdobným účelům ve vztahu k výrobkům, pro něž je CTM zapsána, nebude 

považováno za skutečné užívání CTM, pokud bude průměrným spotřebitelem známka 

chápána jako pouhá dekorace.
37

 

 

3) Obchodní odůvodnění existence CTM 

 Soudní dvůr dospěl rovněž k závěru, že ochrana CTM a účinky, jichž se lze na 

základě jejího zápisu dovolávat vůči třetím osobám, nemohou dále trvat, pokud 

                                                 
34

 Rozsudek Ansul, C 40/01, EU:C:2003:145, bod 36. 
35

 Bently, L.; Sherman B. Intellectual Property Law (pozn. 26), s. 1021-1022. 
36

 Rozsudek Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, bod 17; shodně též rozsudek Ansul, EU:C:2003:145, 

bod 36. 
37

 Bently, L.; Sherman B. Intellectual Property Law (pozn. 26), s. 1018-1019. 
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ochranná známka ztratila své obchodní odůvodnění. Obchodní odůvodnění existence 

(commercial raison d'être) ochranné známky spočívá ve vytvoření nebo zachování 

odbytu pro výrobky nebo služby nesoucí označení, které ji tvoří a odlišuje od výrobků 

a služeb dalších soutěžitelů.
38

 

 

4) Skutečné obchodní využívání  

 Jak již bylo uvedeno u kritéria skutečného užívání, podstata ochrany 

poskytované zapsané CTM vyžaduje, aby byla CTM reálně využívána pro obchodování 

na vnitřním trhu. Soudní dvůr uvedl, že užívání ochranné známky se musí vztahovat 

k výrobkům či službám, které jsou obchodovány na trhu, popřípadě k výrobkům či 

službám, které zatím obchodovány nejsou, nicméně pro jejichž uvedení na trh majitel 

ochranné známky podniká přípravné kroky k zajištění budoucích zákazníků, a to 

zejména v podobě reklamní kampaně.
39

 Jako v tomto ohledu nedostačující přípravný 

krok by byla pravděpodobně hodnocena pouhá příprava podniku k produkci, např. 

v podobě nákupu potřebného vybavení.
40

 S ohledem na hlavní funkci ochranné známky 

coby indikátoru obchodního původu je autor práce toho názoru, že přípravné kroky 

postačující ke skutečnému užívání CTM by měly umožňovat veřejnosti setkat se 

s označením tvořícím CTM. 

 V případu Verein Radetzky Soudní dvůr judikoval, že požadavek skutečného 

užívání může být naplněn i u činnosti charitativní organizace, byť nejde o obchodní 

využívání v užším slova smyslu. Požadavek skutečného užívání ochranné známky je 

v tomto případě uspokojen, pokud ji neziskové sdružení používá při své činnosti ve 

vztahu k veřejnosti, tedy například na svých oznámeních o pořádání akcí, na 

obchodních listinách či reklamních materiálech a je-li označení tvořící ochrannou 

známku používáno členy neziskového sdružení při vybírání a rozdělování darů, a to 

například tak, že zmínění členové nosí odznaky s vyobrazením dané známky.
41

 

 Soudní dvůr se rovněž věnoval negativnímu vymezení skutečného obchodního 

využívání. Požadavek skutečného obchodního využívání nebude zejména naplněn 

tehdy, pokud by byla CTM užívána pouze interně v rámci vnitřní struktury majitele 

                                                 
38

 Rozsudek Silberquelle, EU:C:2009:10, bod 18; shodně též rozsudek Ansul, EU:C:2003:145, bod 37. 
39

 Rozsudek Ansul, EU:C:2003:145, bod 37. 
40

 Bently, L.; Sherman B. Intellectual Property Law (pozn. 26), s. 1018. 
41

 Rozsudek Verein Radetzky-Orden, C 442/07, EU:C:2008:696, bod 24. 
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CTM.
42

 Podmínka skutečného užívání na trhu daného výrobku či služeb není rovněž 

splněna v případě distribuce reklamních předmětů představujících odměnu za nákup 

jiných výrobků, tedy užívání na předmětech toliko podporujících prodej jiných výrobků. 

Tak tomu bylo v případu Silberquelle, ve kterém majitel rakouské slovní ochranné 

známky ve znění „WELLNESS“ registroval ochrannou známku mimo jiné pro 

tiskárenské výrobky, oděvy a rovněž nealkoholické nápoje. Majitel ochranné známky 

používal svoji ochrannou známku při uvádění oděvů na trh k označování 

nealkoholického nápoje, který přikládal v lahvích s nápisem „WELLNESS-DRINK“ 

jako dárek k prodaným oděvům. Pro samostatný prodej nealkoholických nápojů však 

majitel známku nepoužíval. Za těchto okolností podala konkurenční společnost 

uvádějící na trh nealkoholické nápoje návrh na zrušení dané ochranné známky z důvodu 

neužívání pro třídu nealkoholických nápojů. Soudní dvůr dal za pravdu navrhovateli 

zrušení, když poznamenal, že za daných podmínek nepřispívá umístění ochranné 

známky na tyto předměty k zajištění jejich odbytu, ani nepřispívá k odlišení těchto 

výrobků od výrobků pocházejících od jiných podniků, které je v zájmu spotřebitelů, 

a proto nejde o skutečné užívání na trhu daného výrobku.
43

 

 Rovněž bylo judikováno, že užívání ochranné známky během čistě soukromých 

akcí nebo při oznamování či propagaci takových akcí představuje toliko interní užívání 

a nikoliv skutečné užívání.
44

 Pokud by tedy CTM byla užívána například toliko při 

pořádání večírků pro zvané, zejména na oznámeních o večírku a pozvánkách k takové 

akci, byly by dány důvody pro její zrušení podle čl. 51(1)(a) Nařízení. 

 Při posuzování, zda se jedná o skutečné obchodní využívání, je třeba vzíti 

v potaz všechna relevantní fakta a okolnosti; zejména bude podstatné rozhodnout, zda je 

předmětné obchodní využívání způsobilé získat či udržet majiteli ochranné známky 

podíl na daném trhu výrobků či služeb. Mezi relevantní posuzované okolnosti bude 

patřit zejména povaha předmětného zboží či služeb, charakter daného trhu, rozsah 

a četnost užívání CTM, skutečnost, zda je známka užívána k označení všech 

identických výrobků či služeb, jakož i všechny důkazy, které může majitel CTM 

předložit.
45

 Z výše uvedeného můžeme vyvodit závěr, že ne vždy je skutečné obchodní 

                                                 
42

 Rozsudek Ansul, EU:C:2003:145, bod 37. 
43

 Rozsudek Silberquelle, EU:C:2009:10, body 7-10, 20-21. 
44

 Rozsudek Verein Radetzky-Orden, C 442/07, EU:C:2008:696, bod 22. 
45

 Rozsudek Ansul, EU:C:2003:145, body 38-39; usnesení La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, 

body 22-23. 
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využívání CTM odvislé toliko od kvantitativního aspektu užívání. Právní předpisy EU 

ani judikatura SDEU pro posuzování řádného užívání tedy nezavádí žádné pravidlo de 

minimis. Tudíž i rozsahem minimální užívání CTM může být řádné, pokud jde o užívání 

přiměřené k vytvoření či zachování podílu na relevantním trhu v daném sektoru.
46

 Lze 

si představit například užívání CTM pro lék vzácné choroby, v jehož případě bude 

rozsah užívání přirozeně nevelký, přesto významný v dané oblasti specifického trhu. 

 Užívání CTM nemusí výhradně sledovat dosažení zisku, i když to tak bude 

v naprosté většině případů. Podstatné je užívání za účelem vytvoření a udržení odbytu 

pro výrobky či služby; k takovému užívání je, jak již bylo uvedeno, plně způsobilá 

i nezisková charitativní organizace.
47

 

3.1.2.  Obtíže při posuzování kritéria řádného užívání 

 Ve většině případů povede aplikace shora uvedených principiálních požadavků 

na řádné užívání CTM k jasnému závěru, zda se o takové užívání jedná či nikoliv. 

Obtíže ovšem mohou vyvstávat při posuzování některých hraničních případů.  

 Prvním druhem takových případů budou bez pochyby situace, kdy je rozsah 

užívání CTM omezený. V takovém případě, jak bylo diskutováno výše, je třeba pečlivě 

vyhodnotit všechna kritéria skutečného obchodního využívání, a tedy nejen 

kvantitativní rozsah užívání. 

 Druhý okruh problematických případů představují situace s nedostatkem důkazů 

řádného užívání. Pokud majitel CTM není schopen doložit řádné užívání ochranné 

známky, vystavuje se reálnému nebezpečí zrušení CTM, i kdyby de facto o řádné 

užívání ve smyslu shora uvedených principů šlo. Autor práce proto považuje za hodné 

doporučení, aby majitelé CTM uchovávali obchodní nabídky, katalogy, reklamní letáky, 

faktury, údaje o webových stránkách a další důkazy dokládající užívání CTM za období 

alespoň posledních pěti let. 

 Klíčový problém při posuzování řádného užívání v případech návrhů na zrušení 

CTM předložil k Soudnímu dvoru Haagský odvolací soud v rámci řízení o předběžné 

otázce.
48

 Podstatu položených otázek je možné shrnout následovně: Je ke splnění 

požadavku CTM „řádně ve Společenství užívat“ ve smyslu ustanovení 

                                                 
46

 Rozsudek Ansul, EU:C:2003:145, bod 39; shodně usnesení La Mer Technology, EU:C:2004:50, 

body 24-25. 
47

 Rozsudek Verein Radetzky-Orden, C 442/07, EU:C:2008:696, bod 17. 
48

 Rozsudek Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816. 
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čl. 15(1) Nařízení dostačující, že se ochranná známka skutečně užívá v jediném 

členském státě, nebo je třeba posuzování tohoto požadavku provádět in abstracto a 

k hranicím území jednotlivých členských států vůbec nepřihlížet? 

 OHIM ve své praxi na základě právně nezávazného názoru Rady a Komise 

v přípravných pracích k Nařízení 40/94 zastával názor, že prokázání skutečného užívání 

postačí v jednom členském státu.
49

 Řada odborníku v oboru evropského práva však 

takové pravidlo zpochybňovala.
50

 Hlavní důvody pro jeden i druhý názor jsou 

následující: Pokud se opřeme o jednotný charakter CTM v rámci EU, nabízí se závěr, že 

národní hranice nemohou být brány v úvahu jakožto kritérium posouzení řádného 

užívání CTM. V takovém případě by se ovšem jako teritoriálně relevantní trh muselo 

posoudit celé území EU. Důsledkem takové úvahy bylo, že by jen ty největší 

nadnárodní korporace byly schopné udržet zápis CTM na základě požadavku řádného 

užívání. Pokud bychom na druhou stranu připustili, že řádného užívání je možné 

dosáhnut toliko v hranicích jediného členského státu, byla by i velmi omezenému 

užívání poskytnuta silná ochrana v rámci celé EU. Pro Soudní dvůr tak tato předběžná 

otázka znamenala výzvu, jak vyvážit dva extrémní přístupy, které se pří posuzování 

teritoriálního rozsahu užívání CTM nabízejí.
51

 

 Může se zdát, že se Soudní dvůr z větší části jasné odpovědi na danou otázku 

vyhnul. Ve svém odůvodnění zdůraznil, že se v případě termínu „řádné užívání“ jedná 

o autonomní pojem unijního práva, který je třeba vykládat jednotně. Na základě této 

premisy a výkladu relevantních ustanovení unijního práva, jakož i své ustálené 

judikatury, došel Soudní dvůr k závěru, že čl. 15 odst. 1 Nařízení musí být vykládán tak, 

že posuzování požadavku „řádného užívání ve Společenství“ ve smyslu tohoto 

ustanovení je třeba provádět in abstracto a k hranicím území jednotlivých členských 

států vůbec nepřihlížet. Podotknul rovněž, že územní rozsah užívání je pouze jedním 

z více faktorů, které musejí být zohledněny pro určení, zda je užívání CTM skutečné.
52

 

 Soudní dvůr tedy dospěl k názoru, že řádné užívání CTM nelze posuzovat 

v kontextu státních hranic, ale je třeba všechna kritéria řádného užívání nalezená 

v rozhodovací činnosti Soudního dvora, která jsou rozebrána výše, posoudit s ohledem 

                                                 
49

 Bently, L.; Sherman B. Intellectual Property Law (pozn. 26), s. 1025. 
50

 Např. Gielen, Charles. Genuine use of Community trade mark: where? European Intellectual Property 

Review, 1/2011, s. 48. 
51

 Mellor, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 15), s. 354. 
52

 Rozsudek Leno Merken, EU:C:2012:816, body 22, 28, 44. 
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na veškeré okolnosti daného případu. S ohledem na to, že Soudní dvůr již v minulosti 

odmítl existenci pravidla de minimis v souvislosti s rozsahem řádného užívání CTM, 

zůstává přípustné, aby poskytování určitého výrobku či určité služby na velmi 

specifickém trhu pouze jednoho členského státu EU splnilo požadavky řádného užívání 

CTM.
53

 Zajímavý příklad, kdy by takto územně omezené užívání mohlo obstát, uvedla 

generální advokátka v diskutovaném případu Leno Merken. Posloužila za něj imaginární 

CTM zapsaná pro skotskou specialitu v podobě smažených čokoládových tyčinek. 

Pokud by majitel CTM v dobré víře docílil zápisu takové CTM a pokusil se o expanzi 

svého produktu do dalších členských států EU, neměla by skutečnost, že daná expanze 

selhala kvůli odlišnému vkusu spotřebitelů v jiných oblastech EU, bez dalšího 

znamenat, že užívání předmětné CTM pouze na území Skotska nemůže naplnit 

požadavky skutečného užívání na území EU.
54

 

 Další situací, která může působit potíže při posuzování řádného užívání CTM, je 

užívání různých variant CTM. Navrhovatel zrušení CTM pro nedostatek řádného 

užívání může namítat, že majitel známku neužíval přesně v takové podobě, v jaké je 

zapsána. Za řádné užívání je Nařízením považováno užívání CTM v podobě, která se 

liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími její 

rozlišovací schopnost.
55

 Pokud tedy majitel CTM prokáže, že známku užíval sice ne tak, 

jak je zapsána, nýbrž ve variantě, která však nemění nepříznivě její rozlišovací 

způsobilost, měl by dosáhnout odmítnutí návrhu na zrušení CTM.  

 Je zjevné, že posouzení, zda už je modifikace mezi zapsanou a užívanou CTM 

taková, že zhoršuje rozlišovací schopnost CTM, bude často velmi obtížné. Mezi kritéria 

takového posouzení bude určitě patřit druh CTM, tedy zda jde např. o slovní či 

prostorovou známku, jakož i způsob, jakým je známka nejčastěji vnímána či užívána, 

tedy vizuálně, sluchově či významově, a rovněž i způsob, jakým je známka pozměněna. 

Lze obecně říci, že aby došlo ke zhoršení rozlišovací způsobilosti zapsané CTM, je 

nezbytné pozměnit její podstatu či individuální charakter.
56

  

 Příkladem, kdy bylo shledáno užívání varianty ochranné známky za řádné, byla 

německá obrazová ochranná známka sestávající z obrazového prvku překrývajících se 

                                                 
53

 Rozsudek Leno Merken, EU:C:2012:816, body 50, 55. 
54

 Stanovisko generální advokátky Sharpstonové, Leno Merken, EU:C:2012:816, bod 50, pozn. pod 

čarou 31. 
55

 Čl. 15(1)(a) Nařízení. 
56

 Bently, L.; Sherman B. Intellectual Property Law (pozn. 26), s. 1019. 
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trojúhelníků, slova „BUS“ a malého nátisku obsahujícího plný název předchozího 

majitele ochranné známky. Majitel této ochranné známky ji užíval v odlišné variantě, 

než byla zapsána, přičemž odlišnost spočívala zejména v absenci plného názvu 

předchozího majitele, ale přesto se na takové užívání spoléhal, když podal námitky proti 

zápisu slovní CTM „Online Bus“ pro stejné třídy služeb. Soud prvního stupně došel 

k názoru, že rozlišovací schopnost předmětné národní ochranné známky byla udržena 

zbývajícími prvky ochranné známky, a jednalo se tak o řádné užívání, přestože byla 

ochranná známka užívaná v pozměněné variantě. Na tomto základě bylo potvrzeno 

rozhodnutí odvolacího senátu OHIM zamítající odvolání proti rozhodnutí námitkového 

oddělení OHIM, kterým bylo námitkám majitele národní ochranné známky vyhověno.
57

 

 Naopak příkladem, kdy užívání pozměněné varianty ochranné známky bylo 

posouzeno jako zhoršující rozlišovací způsobilost, je poměrně nedávný rozsudek 

Tribunálu ve věci El Corte Inglés, SA v OHIM. Tribunál v něm shledal, že užívání 

ochranné známky „EMIDIO TUCCI“ v podobě „E. TUCCI“ podstatně zhoršuje 

rozlišovací způsobilost ochranné známky, a proto se nejedná o řádné užívání známky. 

Absence křestního jména zde byla vnímána jako velký zásah do distinktivity známky.
58

 

 Z další judikatury SDEU lze dovodit, že u slovní CTM nebude v zásadě 

zhoršena rozlišovací způsobilost v závislosti na změně fontu některých písmen, jejich 

podtržení či převedení do kapitálek. Podobně se zpravidla jedná o řádné užívání CTM, 

pokud užívaná varianta známky sice obsahuje distinktivní slovo či logo odpovídající 

zápisu v rejstříku, ale vynechává některý z popisných prvků kombinované CTM. 

V případě, kdy CTM kombinuje trojrozměrné a slovní označení, případná změna tvaru 

výrobku většinou nezhoršuje rozlišovací způsobilost známky, protože slovní označení 

bývá vnímáno jako dominantní.
59

 Autor práce podotýká, že se jedná toliko o zásady a je 

třeba vždy přihlédnout ke všem okolnostem případu. Pokud se například tvar výrobku 

změní k nepoznání a bude mimo jiné pětkrát větší, zcela jiné barvy a geometrického 

tvaru, pak nezměněný slovní prvek kombinované CTM nebude pravděpodobně schopen 

udržet rozlišovací způsobilost CTM nezhoršenou.  

 Dalším typem případů užívání variant CTM jsou situace, kdy jsou jednotlivé 

                                                 
57

 Rozsudek ze dne 24. listopadu 2005, GfK AG v. OHIM, T 135/04, Sb. rozh., EU:T:2005:419, 

body 36-41. 
58

 Rozsudek ze dne 27. září 2012, El Corte Inglés, SA v. OHIM, T-39/10, Sb. rozh., EU:T:2012:502, 

bod 37. 
59

 Bently, L.; Sherman B. Intellectual Property Law (pozn. 26), s. 1019-1020. 
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prvky zapsané ochranné známky chráněny rovněž samostatně, avšak užívají se pouze 

jako část kombinace, která je rovněž zapsána jako CTM. Za takových okolností 

vyvstává zajímavá otázka, zda požadavky řádného užívání naplňuje i obrazový prvek 

CTM, i když se bez slovního prvku vůbec neužívá, a to zejména tehdy, kdy slovní prvek 

navíc překrývá část prvku obrazového.
60

 V případu Specsavers v Asda se k předmětné 

problematice vyjádřil Soudní dvůr prostřednictvím řízení o předběžné otázce.
61

 Za 

spornou považoval národní soud otázku, zda by měla být pro nedostatek užívání zrušena 

obrazová ochranná známka sestávající ze dvou oválů s výplní, která byla zapsána 

samostatně, ale byla užívána jen v rámci obrazové známky obsahující stejné onačení, 

které ale bylo doplněné rovněž o nápis „SPECSAVERS“ umístěný přes obrazový prvek. 

Soudní dvůr se usnesl, že podmínka řádného užívání může být splněna i tehdy, je-li 

obrazová známka užívána pouze společně se slovní známkou, která je umístěna přes ni, 

a sama kombinace těchto dvou ochranných známek je navíc zapsána jako ochranná 

známka. Na první pohled je takový závěr v rozporu s požadavkem, aby užívaná 

modifikace známky nezhoršovala rozlišovací způsobilost zapsané známky. Je jasné, že 

v daném případě je rozlišovací způsobilost obrazové ochranné známky podstatně 

zhoršena, je-li užívána s nápisem, který ji překrývá.
62

 Nicméně Soudní dvůr dovodil, že 

v případech, kdy si jednotlivé elementy kombinované CTM zachovávají svoji 

rozlišovací způsobilost, může užívání pouze takové kombinace prvků naplňovat 

požadavek řádného užívání i pro jednotlivé elementy chráněné samostatnou ochrannou 

známkou.
63

 

 Zajímavou změnu ve známkoprávní praxi přinesl dokument Společné prohlášení 

OHIM a některých národních úřadů o společné praxi týkající se rozsahu ochrany 

černobílých ochranných známek, přijatý 15. dubna 2014 a účinný od 15. července 

2014.
64

 Tato společná praxe přináší jednu zásadní změnu: zapsaná černobílá ochranná 

známka již nebude automaticky pokrývat veškerá barevná provedení. V případě obměn 
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v barvě je tedy nově nutno řešit, zda označení v podobě, v níž je užíváno, mění 

rozlišovací způsobilost zapsané černobílé ochranné známky. Užívaná barevná varianta 

musí splnit následující čtyři podmínky, aby nebyla změněna rozlišovací způsobilost 

zapsané černobílé ochranné známky, a užívání barevné varianty tak představovalo řádné 

užívání ve smyslu čl. 15(1)(a) Nařízení: 

a) slovní/obrazové prvky se shodují a jsou hlavními rozlišovacími prvky; 

b) je zachován kontrast odstínů; 

c) barva nebo kombinace barev nemají samy o sobě rozlišovací způsobilost; 

d) barva není jedním z hlavních faktorů, které přispívají k celkové rozlišovací 

způsobilosti označení.
65

 

 Lze tedy dovodit, že pokud bude majitel CTM užívat určitou barevnou variantu 

zapsané černobílé CTM, která nebude splňovat výše uvedené podmínky, může mu být 

zapsaná CTM zrušena na základě čl. 51(1)(a) Nařízení, protože užívání dané barevné 

varianty nebude představovat řádné užívání ve smyslu čl. 15(1)(a) Nařízení. 

 Tato společná praxe je kritizována z několika důvodů. I když se sama opírá 

o judikaturu SDEU, její slučitelnost s případem Specsavers v. Asda není zřejmá. Je 

rovněž sporné, zda tento rozsudek vůbec takovou změnu v praxi OHIM a národních 

úřadů vyžadoval. Autor práce se domnívá, že daná změna přinese do stávající praxe 

spíše nejasnosti, a to už jen proto, že řada ochranných známek již byla zapsána 

a užívána s ohledem na princip, že černobílá varianta pokrývá všechny barevné 

varianty. Je třeba podotknout, že diskutovaná společná praxe není závazná pro soudy. 

Lze se nicméně domnívat, že povede uchazeče o zápis CTM k podávání přihlášky jak 

pro černobílou variantu, tak pro požadované barevné varianty.
66

 Autor práce má za to, 

že daný krok lze vnímat jako zásah do právní jistoty nastolené dosavadní praxí.  

3.1.3.  Rozhodná lhůta  

 Žádost o zrušení pro nedostatečné užívání může uspět jen proti CTM, která je 

zapsána v rejstříku více než pět let a zároveň v pěti bezprostředně předcházejících letech 

nebylo zahájeno či pokračováno v jejím řádném užívání pro výrobky a služby, pro něž 

je zapsána. Toto ustanovení respektuje zásadu, že přihlašovateli ochranné známky by 
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měla být dána rozumná lhůta, ve které musí přistoupit k řádnému užívání známky. 

Požadavek, aby neužívání trvalo bezprostředně alespoň pět let, potom odráží skutečnost, 

že dobrá pověst spojená s ochrannou známkou nemizí ihned, jakmile ji majitel přestane 

užívat.
67

 Rozhodným dnem, od nějž se tyto pětileté lhůty zpětně počítají, je datum 

podání žádosti o zrušení CTM. Jedinou výjimku představuje situace, kdy pětileté období 

neužívání uběhlo a majitel CTM sice začal známku řádně užívat či takové užívání 

obnovil, ale učinil tak v tříměsíční lhůtě bezprostředně předcházející datu podání 

žádosti o zrušení či protinávrhu v řízení o porušení poté, co se dozvěděl o tom, že by 

takový návrh mohl být podán. V případě této výjimky je ovšem důkazní břemeno na 

navrhovateli zrušení, který musí prokázat, že majitele CTM o záměru podat žádost 

o zrušení informoval.
68

 Tato výjimka může sloužit k tomu, aby se potenciální 

navrhovatel zrušení mohl u majitele CTM informovat o tom, zda tu bylo řádné užívání 

CTM v posledních pěti letech, bez obav, že by majitel v reakci začal s přípravami 

k užívání či obnově užívání známky, a případné zrušení CTM tak účelově zmařil.
69

 

 K obejití zrušení CTM z důvodu neužívání se nabízí varianta opakovaného 

zápisu CTM tak, že nikdy nedojde k situaci, že by CTM byla v rejstříku déle než 5 let. 

Tribunál však dospěl k názoru, že pokud tak bude činěno toliko s úmyslem negovat 

použitelnosti daného zrušovacího důvodu, je možné to vzíti v potaz při posuzování 

nedostatku dobré víry přihlašovatele, což je absolutní důvod neplatnosti CTM podle 

čl. 52(1)(b) Nařízení.
70

 

3.1.4.  Důkazní břemeno a způsob prokazování  

 V souladu s pravidlem 40(5) Prováděcího nařízení
71

 leží důkazní břemeno 

ohledně řádného užívání na majiteli CTM. Úloha OHIM spočívá toliko v posouzení 

důkazů předložených stranami. OHIM vykládá dané ustanovení tak, že mu neumožňuje 

stanovit řádné užívání CTM ani shromažďovat důkazy o něm z moc úřední. V důsledku 
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toho jsou i majitelé domněle dobře veřejnosti známých známek povinni v řízení 

o zrušení CTM z důvodů nedostatku řádného užívání předložit důkazy o řádném užívání 

předmětných známek.
72

 

 Majitel CTM, která je předmětem návrhu na zrušení, prokazuje řádné užívání 

ochranné známky předložením údajů, které se týkají místa, času, rozsahu a povahy 

užívání ochranné známky na výrobcích nebo službách, a důkazů na podporu těchto 

údajů. Důkazy se zpravidla omezí na předložení podpůrné dokumentace a předmětů, 

jako jsou například obaly, etikety, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, novinové 

inzeráty a písemná prohlášení. Pokud tak neučiní ve lhůtě stanovené OHIM, bude CTM 

zrušena.
73

 Není dostatečné, aby se na základě důkazů předložených majitelem CTM 

jevilo řádné užívání ochranné známky jako pravděpodobné nebo důvěryhodné; musí být 

předložen skutečný důkaz takového užívání.
74

  

 Příkladem, kdy majitel CTM unesl důkazní břemeno, je spor ohledně řádného 

užívání CTM „STORM“ pro kožené bundy a kalhoty v České republice. Majitel 

známky předložil faktury za čtyři roky, ze kterých plynulo, že místní prodejce prodával 

výrobky pod ochrannou známkou majitele s jeho souhlasem a platil za to majiteli CTM 

příslušné poplatky. Důkazy rovněž obsahovaly ručně psané faktury vystavené českým 

distributorem, které předmětnou ochrannou známku zobrazovaly, a dále fotografie 

relevantních výrobků opatřených danou CTM a dopis českého prodejce prohlašující, že 

dané výrobky prodával v České republice pod napadenou CTM, a to ve třech pražských 

obchodech, jejichž seznam byl přiložen.
75

  

3.1.5.  Řádné důvody pro nedostatek řádného užívání 

 Majiteli CTM je umožněno udržet zápis známky i tehdy, pokud nejsou splněna 

kritéria jejího řádného užívání, a to za předpokladu, že prokáže, že pro neužívání CTM 

existují řádné důvody. Za určitých limitovaných okolností tedy může majitel CTM 

odvrátit zrušení CTM, i když ji ve lhůtě pěti let od zápisu nezačal řádně užívat či její 

řádné užívání na nepřetržitou dobu delší než pět let přerušil.
76

 Výklad předmětných 

ustanovení, který podal SDEU, je považován za značně restriktivní a v praxi umožňuje 
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majitelům napadených CTM opřít se o tuto výjimku jen ve výjimečných případech.
77

 

Takový přístup se autorovi práce jeví jako vhodný vzhledem k obecně uznávanému 

přístupu, že všechny výjimky z právních pravidel by se měly v zásadě vykládat co 

nejúžeji. 

 Výklad řádných důvodů pro neužívání CTM musí být uskutečňován ve světle 

Dohody TRIPS.
78

 Dohoda TRIPS v čl. 19(1) ukládá v tomto ohledu majiteli ochranné 

známky povinnost prokázat dobré důvody opírající se o existenci překážek pro řádné 

užívání. Výslovně pak uvádí, že za takové důvody mají být považovány okolnosti 

vzniklé nezávisle na vůli majitele ochranné známky, jako je dovozní omezení nebo jiné 

podmínky států vztahující se na předmětné zboží a služby. 

  Soudní dvůr judikoval, že pro to, aby bylo možné překážky v užívání CTM 

chápat jako řádné důvody pro neužívání ve smyslu čl. 51(1)(a) Nařízení, musí tyto 

překážky: 

a) disponovat dostatečně přímým vztahem k CTM; 

b) být nezávislé na vůli majitele CTM; a 

c) znemožňovat užívání CTM nebo způsobovat, že její užívání ztrácí smysl.
79

 

 Soudní dvůr tedy zvolil ještě více restriktivní přístup nežli Dohoda TRIPS, 

protože požadavek nezávislosti na vůli majitele známky vyžaduje vždy, nejen 

v demonstrativním výčtu toho, co může představovat dobré důvody pro neužívání.
80

 

Z toho plyne, že překážky pouze nepřímo se vztahující k CTM, byť činí využívání 

ochranné známky méně výnosné nebo obtížnější, než bylo předpokládáno, nemohou 

představovat řádné důvody neužívání. Podobně by nebylo dostačující, pokud by 

překážky v užívání, ač nezávislé na vůli majitele CTM a přímo se ke známce vztahující, 

toliko ztěžovaly užívání CTM a nikoliv ho znemožňovaly či jej činily prakticky 

nesmyslným. Užívání, které postrádá smyslu, byť není nemožné, může spočívat 

například v situaci, kdy je majitel ochranné známky nucen prodávat své zboží 

v prodejních prostorách konkurence.
81

  

 Rovněž v rozhodovací praxi OHIM lze pozorovat restriktivní přístup k uznávání 
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řádných důvodů neužívání. Tyto důvody musí vzniknout nezávisle na vůli majitele 

CTM, musí být založeny na okolnostech nespojených s jeho osobou a musí bránit 

v řádném užívání ochranné známky. Z toho plyne, že důvody spočívající v obchodních 

obtížích, které jsou přirozenou součástí obchodního rizika, včetně finančních obtíží 

způsobených ekonomickou krizí, nejsou způsobilé odůvodnit nedostatek řádného 

užívání CTM ve smyslu čl. 51(1)(a) Nařízení.
82

  

 Bylo by možné argumentovat, že silná ekonomická krize je překážka vzniklá 

naprosto nezávisle na vůli majitele CTM a měla by být způsobilá sloužit jako řádný 

důvod pro neužívání. Autor práce se nicméně domnívá, že neuznání takové překážky 

jako řádného důvodu pro neužívání je slučitelné s judikaturou SDEU, protože u situací 

typu hospodářské krize je možné argumentovat, že zde absentuje dostatečně přímý 

vztah takové překážky k dané CTM. 

 Praktickým příkladem, kdy majiteli CTM v jejím řádném užívání skutečně brání 

okolnost nezávislá na jeho vůli, která nepatří k běžným rizikům podnikání, může být 

nedobrovolné čekání na vydání příslušného povolení či licence, bez nichž daný produkt 

chráněný CTM uvádět do oběhu nelze.
83

 Oproti tomu byrokratické překážky ve 

správním řízení týkajících se stavebních povolení pro výstavbu obchodů, kde by měly 

být potraviny chráněné příslušnou ochrannou známkou prodávány, nejsou považovány 

za překážky s dostatečně přímým vztahem k dané známce.
84

 

  Nabízí se otázka, jaká část pětileté lhůty musí být pokryta řádnými důvody 

neužívání, aby odvolání na tyto důvody postačilo k odvrácení zrušení CTM. Požadovat, 

aby tyto důvody kryly celou lhůtu pěti let, se jeví jako znemožňující praktické využití 

dané obrany proti zrušení CTM, což bylo potvrzeno i v praxi OHIM, který se v případu 

zdlouhavého čekání na udělení povolení k produkci léčiva spokojil se situací, kde dané 

řádné důvody neužívání trvaly po poslední tři roky pětileté lhůty.
85

 Lze usuzovat, že 

posoudit dobu trvání řádných důvodů pro neužívání je potřeba s ohledem na všechny 

skutkové okolnosti a jen těžko je možné stanovit určité obecné pravidlo. Zatímco 

krátkodobé onemocnění fyzické osoby, která je majitelem CTM, uprostřed dané pětileté 
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lhůty bude stěží představovat řádné důvody pro neužívání, dlouhodobější vážné 

onemocnění již takové důvody naplňovat může.
86

  

 Je třeba mít na paměti, že řádné důvody pro neužívání se mohou dotknout pouze 

některých výrobků či služeb, pro které je CTM zapsána. Logickým důsledkem pak bude 

udržení zápisu CTM jen pro tyto výrobky a služby a zrušení CTM ve zbylém rozsahu.
87

 

3.2. Zrušení CTM z důvodu zdruhovění 
 Dalším důvodem pro zrušení CTM je její tzv. zdruhovění ve smyslu čl. 51(1)(b) 

Nařízení, které je někdy označované též jako „zobecnění“. Jedná se o stav, kdy se CTM 

stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele označením, které je v obchodě 

obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána. Toto ustanovení připomíná 

jeden z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu či prohlášení neplatnosti nacházející se 

v čl. 7(1)(d) Nařízení, který se týká známek tvořených výlučně označeními nebo údaji, 

jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních 

zvyklostech. Předmětný důvod pro zrušení je z praktického hlediska považován za 

omezenější než zmíněný absolutní důvod neplatnosti.
88

 Zdá se pochopitelné, že častěji 

se přihlašovatel pokusí zapsat ochrannou známku, která je tvořena označeními 

obvyklými v běžném jazyce či poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, popř. 

taková zapsaná CTM čelí zneplatnění, než že by se CTM až poté, co byla zapsána, stala 

v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele označením obvyklým pro výrobky či 

služby, pro které je zapsána. 

 Předmětný zrušovací důvod je některými autory kritizován. Jedním z hlavních 

argumentů je, že motivuje konkurenci k ostrým obchodním kampaním zaměřeným na 

zdruhovění ochranné známky konkurenta v očích spotřebitelů.
89

 V kontextu níže 

diskutovaného případu Kornspitz by bylo možné zdruhovění tohoto názvu dosáhnout 

tak, že by konkurenční výrobce pečících směsí vedl intenzivní kampaň, ve kterém by 

termín „Kornspitz“, sloužící jako ochranná známka jiného producenta pečící směsi, 

spojoval s druhem pečiva a jím vlastněný prodejní řetězec by tento termín k označení 

druhu pečiva rovněž používal, a tak by došlo k zdruhovění tohoto termínu.  
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 Autor práce respektuje výše uvedený argument proti danému zrušovacímu 

důvodu, ale domnívá se, že je možné se takovým kampaním bránit vlastní reklamní 

kampaní či pomocí práva na ochranu proti nekalé soutěži. Navíc se autorovi práce jeví 

jako přesvědčivější argument, že hospodářská soutěž by byla narušena a sami 

spotřebitelé poškozováni, pokud by známky, které se staly druhovým označením, byly 

ponechány v rejstříku.
90

 Soutěžící podniky by trpěly tím, že by mohly být vyloučeny 

z užívání označení, které označuje toliko druh výrobku či služby, a spotřebitelé by těžko 

identifikovali obchodní původ výrobku či služby, kdyby měli za to, že daná známka 

popisuje jen druh výrobku či služby. 

3.2.1.  Vymezení pojmu zdruhovění 

 Po seznámení se zněním čl. 51(1)(b) Nařízení je zřejmé, že je třeba položit si 

otázku, za jakých okolností se CTM stane označením, které je v obchodě obvyklé pro 

výrobek nebo službu, pro něž je známka zapsána. Určitý výraz je považován za 

„označení, které je v obchodě obvyklé“, je-li v obchodě zavedenou praxí užívat jej 

k označení výrobků nebo služeb, pro něž je jako CTM zapsán. Není zapotřebí 

dokazovat, že výraz přímo popisuje kvalitu nebo vlastnost výrobků či služeb. Je 

pravděpodobnější, že se zdruhovění dotkne označení evokativních nebo určitým 

způsobem výstižných, zvlášť vyvolávajících konotace, které vedou k jejich využívání 

nejen k označování výrobku či služby konkrétního výrobce, resp. poskytovatele, ale 

rovněž určitého typu výrobků nebo služeb.
91

 

 Jednou z možných indikací toho, že se CTM stala zdruhovělým označením, je 

skutečnost, že je v mluveném projevu běžně užívána k označení konkrétního typu nebo 

vlastnosti výrobků či služeb, či také fakt, že pro označení daného typu výrobků nebo 

služeb neexistuje alternativní výraz k tomu užitému v CTM. Rozhodující otázkou však 

vždy je, zda je CTM stále schopná odlišovat dotyčné výrobky nebo služby od výrobků 

či služeb jiných podniků. Pokud ano, nemůže být zrušena na základě čl. 51(1)(b) 

Nařízení.
92

 V případu Kornspitz byly výše popsané indikace zdruhovění způsobilé 
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odůvodnit zrušení ochranné známky, když německý spotřebitel termín „kornspitz“ 

běžně užíval k označení určitého druhu pečiva bez vědomí, že by mělo jít o ochrannou 

známku jistého výrobce pečících směsí.
93

 

 Z praktického hlediska se zdá, že daný zrušovací důvod směřuje na slovní CTM, 

popřípadě známky obrazové, kde slovo či slova představují rozlišující a dominantní 

prvek. Teoreticky by aplikace tohoto důvodu pro zrušení mohla být rozšířena i na další 

druhy ochranných známek za předpokladu, že takové známky začaly být označovány 

pouze termínem, který se pro daný výrobek či službu stal v obchodním styku obvyklý.
94

 

 Poměrně logicky lze dovodit, že se majitel CTM tvořené označením, které se 

stalo v důsledku činnosti či nečinnosti majitele CTM v obchodě obvyklé pro výrobek 

nebo službu, pro které je známka zapsána, nemůže dovolávat práv uvedených 

v čl. 9-11 Nařízení včetně zákazu užívání dotyčného označení třetími osobami. Tento 

závěr je komentátory považován za samozřejmý, Soudní dvůr jej nicméně potvrdil 

v řízení týkajícím se porušení práv majitele ochranné známky.
95

 

3.2.2.  Relevantní veřejnost  

 Určitou pozornost zasluhuje požadavek diskutovaného zrušovacího důvodu, aby 

označení bylo obvyklé „v obchodě“. Z toho by bylo možné logicky vyvodit, že by se 

pozornost při posuzování obvyklosti daného označení měla soustředit na obchodní 

kruhy spíše než širokou veřejnost. Soudní dvůr nicméně ve známém případu 

Björnekulla v Procordia takový závěr příliš nepotvrdil.
96

 Žadatel o zrušení ochranné 

známky v této věci argumentoval, že se označení „Bostongurka“ stalo ve Švédsku 

označením obvyklým pro sekané nakládané okurky, a ztratilo tak rozlišovací 

způsobilost. Jádrem sporu se ukázala býti otázka, kdo představuje relevantní veřejnost, 

u níž má býti posuzováno, zda se pro ni dané označení stalo v oblasti obchodu obvyklé, 

a s tím související výklad pojmu „v oblasti obchodu“ čl. 12(2)(a) Směrnice, resp. pojmu 

„v obchodě“ v případě čl. 51(1)(b) Nařízení.  

 Zatímco žadatel o zrušení se opíral o průzkumy provedené mezi spotřebiteli, 

majitel ochranné známky naopak předložil průzkum uskutečněný mezi předními 
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hospodářskými subjekty v oblasti potravinářství, veřejného stravování a rychlého 

občerstvení.  

 V daném rozsudku zaujal Soudní dvůr poněkud opatrný a kompromisní výklad, 

když uzavřel, že obecně vzato hraje pohled spotřebitelů a jiných koncových uživatelů 

výrobků rozhodující roli, a to vzhledem k tomu, že funkce ochranné známky jakožto 

ukazatele původu je primárně zaměřena na tyto subjekty. Nicméně Soudní dvůr dále 

podotknul, že v závislosti na konkrétních výrobcích je třeba také vzít v potaz vnímání 

ochranné známky ze strany prostředníků podílejících se na obchodování s daným 

výrobkem, tedy článků řetězce mezi výrobcem a koncovým uživatelem, a to proto, že 

rozlišovací způsobilost známky co do původu výrobků ovlivňuje i jejich chování na 

relevantním trhu.
97

  

 Lze tedy dovodit, že relevantní okruh subjektů, jejichž pohled bude rozhodující 

pro to, zda se dané označení stalo v obchodu obvyklé, se bude lišit v závislosti na 

daném výrobku či službě. Pokud půjde například o čokoládové tyčinky, bude pohled 

koncových spotřebitelů pravděpodobně rozhodující, kdežto v případě ocelových 

výztuží, které odebírají převážně velké stavební společnosti a velkoobchodníci, může 

být názor těchto větších hráčů na trhu významnější. Obdobně bude důležitější vnímání 

odborníků z určité specializované oblasti, bude-li se posuzovat obvyklost např. označení 

roztoku, se kterým přijdou reálně do styku pouze oftalmologové.
98

 O první z těchto 

možností šlo v případu Kornspitz, kde Soudní dvůr judikoval, že pokud prodejci 

konečného výrobku své zákazníky neupozorňují na to, že dané označení bylo zapsáno 

jako ochranná známka, ani své zákazníky neupozorňují na původ výrobků nabízených 

k prodeji, může ke zrušení ochranné známky postačit, že ke zdruhovění došlo pouze 

v očích spotřebitelů.
99

 Je na místě doplnit, že praxe OHIM si žádá prokázání zdruhovění 

CTM nejen u části, ale u drtivé většiny relevantní veřejnosti.
100

 

 Je na místě podotknout, že se Soudní dvůr v případu Björnekulla v Procordia 

nezaobíral testem průměrného spotřebitele, který hraje důležitou roli např. v posuzování 

nebezpečí záměny se starší CTM v případě relativní neplatnosti podle 
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čl. 53(1)(a) Nařízení.
101

 Lze jen spekulovat, zda to bylo způsobeno tím, že žádná otázka 

vyžadující tento test v daném případě nevyvstala, nebo tohoto testu není vůbec třeba a 

k závěru, že došlo k zdruhovění označení tvořícího CTM, postačí prokázání faktu, že 

relevantní veřejnost zkrátka označení užité v ochranné známce jako běžné označení pro 

relevantní výrobek či službu používá.
102

 

3.2.3. Skutkové okolnosti, důkazní břemeno a rozhodný okamžik 

 Z výše uvedené diskuse plyne, že posouzení, zda došlo ke zdruhovění CTM, 

bude vždy spíše otázkou skutkovou. Případný úspěch návrhu na zrušení CTM z tohoto 

důvodu se musí nevyhnutelně opírat o komplexní a přesvědčivé důkazy.
103

 Ve shora 

uvedeném případu sloužily jako důkazy průzkumy mezi relevantními subjekty; jako 

další důkazní prostředek si lze představit například prohlášení spotřebitelských 

organizací čí obchodních komor. 

 Důkazní břemeno leží na navrhovateli zrušení, který musí jednak prokázat, že se 

výraz užitý v CTM stal označením, které je v obchodě obvyklé, a rovněž že se tak stalo 

v důsledku činnosti či nečinnosti majitele známky. Zrušovací oddělení OHIM 

přezkoumá skutkové okolnosti v rozsahu podání navrhovatele ve smyslu 

čl. 76(1) Nařízení. V rámci posuzování návrhu může zrušovací oddělení vzít v potaz 

rovněž zjevné a obecně známé skutečnosti, avšak nikdy v rozsahu, který by překročil 

právní argumentaci navrhovatele.
104

 

 Rozhodný okamžik, ke kterému musí navrhovatel prokázat, že se CTM stala 

označením, které je v obchodě obvyklé, musí nastat po zápisu CTM, i když je možné 

přihlédnout ke skutečnostem, které nastaly mezi přihlášením a zápisem známky. Pokud 

by však navrhovatel napadal CTM z důvodu, že byla tvořena označením, které bylo 

v obchodě obvyklé ke dni podání přihlášky, nemůže se opřít o diskutovaný zrušovací 

důvod, leč měl by být uplatněn absolutní důvod neplatnosti CTM ve smyslu čl. 52(1)(a) 

ve spojení s čl. 7(1)(d) Nařízení.
105

 

 Jednou z důležitých okolností zvažovaných při návrhu na zrušení CTM z důvodu 

jejího zdruhovění je samotná povaha předmětné známky. Je zřejmé, že pokud majitel 
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zvolil velmi popisné označení, je na něj kladeno větší břemeno ohledně kroků, které by 

měl aktivně podnikat, aby předešel zdruhovění dané ochranné známky.  

 Důvod pro zrušení CTM pro její zdruhovění obsahuje formulaci „v důsledku 

činnosti či nečinnosti svého majitele“, což indikuje, že majitel se může o zdruhovění 

přičinit aktivně, tedy tím, že užívá CTM nevhodným způsobem, kdy například určitým 

způsobem vedení reklamní kampaně motivuje spotřebitele k tomu, aby označení užité 

v CTM užívali k označení určitého druhu výrobku či dokonce jako sloveso, např. 

„xeroxovat“ s ohledem na CTM ve znění „XEROX“.
106

 Častější případem bude spíše 

nečinnost majitele ochranné známky, tedy nedostatečná aktivita směřující k odvrácení 

zdruhovění. Je důležité podotknout, že OHIM zastává názor, že CTM nelze zrušit, 

pokud její majitel udělal pro zabránění zdruhovění to, co bylo možné v konkrétním 

případě přiměřeně očekávat.
107

 Jako vhodné kroky se jeví zveřejnění informace o zápisu 

CTM, varování narušovatelů práv k CTM či zahájení řízení o porušení proti těmto 

narušitelům, vhodný způsob prezentace známky v médiích nebo monitoring slovníků 

a encyklopedií.
108

 Poslední z uváděných kroků se může jevit jako překvapivý, nicméně 

čl. 10 Nařízení umožňuje majiteli CTM žádat vydavatele těchto publikací, aby dané 

heslo, které se jeví jako druhové označení výrobku či služby, pro které je CTM zapsána, 

nejpozději v dalším vydání označil poznámkou, že se jedná o zapsanou ochrannou 

známku.  

 Podmínka zavinění pro diskutovaný zrušovací důvod je některými autory 

kritizována. Z jejich argumentace se autorovi práce jeví jako nejpřesvědčivější 

pochybnost, proč by měly být CTM, které v obchodu zdruhověly, ponechány v rejstříku 

jen proto, že k zdruhovění nedošlo vinou majitele známky. Požadavek zavinění je 

obhajován zejména zásadou, že legálně nabyté vlastnictví by mělo být chráněno a mělo 

by být v zásadě pozbyto jen s projevením vůle vlastníka, v daném kontextu tedy 

v důsledku jeho činnosti či nečinnosti.
109

 

 

 

                                                 
106

 Bently, L.; Sherman B. Intellectual Property Law (pozn. 26), s. 1032., CTM XEROX dostupná na 

webových stránkách ÚPV http://www.upv.cz/cs.html, číslo přihlášky 207035. 
107

 Metodické pokyny OHIM ke zrušení CTM 2 (pozn. 91), bod 2.3.5. 
108

 Mellor, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 15), s. 372. 
109

 Bently, L.; Sherman B. Intellectual Property Law (pozn. 26), s. 1033. 

http://www.upv.cz/cs.html


30 

 

3.3. Zrušení CTM z důvodu klamavosti 
 Pokud by CTM v důsledku užívání svým majitelem nebo s jeho souhlasem pro 

výrobky nebo služby, pro které je zapsána, mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde 

o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb, jedná se o důvod 

pro její zrušení v souladu s čl. 51(1)(c) Nařízení.  

 Podobně jako u předchozího zrušovacího důvodu se nabízí srovnání s jedním 

z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu či neplatnosti CTM, a to tentokráte tím 

spočívajícím v potenciálu ochranné známky klamat veřejnost, např. pokud jde 

o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby. Rozdíl tkví v okamžiku, 

kdy se známka stala klamavou, což lze poznat již ze samotné dikce obou ustanovení. 

Vada, na kterou směřuje ustanovení čl. 7(1)(g) Nařízení je inherentní vlastností dané 

známky, která existuje bez ohledu na její užívání, kdežto předmětný zrušovací důvod 

postihuje situace, kdy schopnost klamat veřejnost byla známkou osvojena až jejím 

užíváním.
110

 Relevantní absolutní důvod zamítnutí zápisu či neplatnosti tedy postihují 

klamavost, která tu byla již před zápisem do rejstříku, kdežto zrušovací důvod obsažený 

v čl. 51(1)(c) Nařízení míří na klamavost vzniklou užíváním CTM až po jejím zápisu.
111

 

Důsledkem daného odlišení je rozdílný okamžik, ke kterému se klamavost známky musí 

posoudit. Pokud jde o absolutní důvod zamítnutí zápisu či neplatnosti, je třeba 

posouzení provést k datu podání přihlášky CTM, kdežto v případě zrušovacího důvodu 

jde o datum podání návrhu na zrušení CTM.
112

  

 Druhým rozdílem je příčina klamavosti. Jak je patrno z textu čl. 7(1)(g) 

Nařízení, příčina klamavosti zde není rozhodná, kdežto předmětný zrušovací důvod 

příčinu specifikuje, když odkazuje na užívání CTM jejím majitelem nebo s jeho 

souhlasem. Lze tedy dovodit, že zrušení CTM pro klamavost postihne jejího majitele 

jen tehdy, je-li za tento stav odpovědný buď užíváním známky, nebo tím, že závadné 

užívání známky třetí stranou autorizoval. Z tohoto důvodu je možné přesvědčivě tvrdit, 

že zrušovací důvod je v kontextu klamavosti užší nežli absolutní důvod pro zamítnutí 

zápisu či neplatnost.
113

 Co se týče užívání třetí stranou se souhlasem majitele CTM, lze 

majitelům doporučit, aby v případě licencování CTM smluvně zakotvili povinnost 
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nabyvatele licence zajistit, aby užívání CTM nevedlo k její klamavosti.
114

 Ohledně 

otázky zavinění je relevantní diskuse týkající se vhodnosti tohoto požadavku uvedená 

výše v případu zrušení CTM pro zdruhovění. 

 Přirozeně se nabízí otázka, jak identifikovat situace, kdy se CTM stala 

klamavou. Soudní dvůr judikoval, že jsou to takové situace, kdy lze zjistit skutečné 

klamání nebo dostatečně vážné nebezpečí klamání spotřebitele.
115

 Autor práce považuje 

za poměrně diskutabilní, zda by měly být zrušeny CTM, u kterých se skutečné klamání 

veřejnosti nepodaří zjistit, nicméně úředníci OHIM či soudci SDEU dojdou k závěru, že 

tu je dostatečně vážné nebezpečí, že by se tak mohlo stát. 

 I když se na první pohled zdá, že ustanovení čl. 51(1)(c) Nařízení směřuje 

k účinné ochraně veřejného zájmu, tedy aby nedocházelo ke klamání veřejnosti, není 

radno efekt zrušení CTM na základě tohoto ustanovení přeceňovat. Výsledkem 

uplatnění daného ustanovení totiž bude odstranění CTM z rejstříku, avšak užívání dané 

klamavé známky tím zabráněno není.
116

 V tomto ohledu musí nastoupit národní právní 

předpisy z oblasti ochrany proti nekalé soutěži a spotřebitelského práva. 

3.3.1. Skutkové okolnosti vedoucí ke klamavosti 

 Podobně jako v případě předchozího zrušovacího důvodu hraje v praxi značnou 

roli posouzení skutkového stavu, přičemž průzkumy mezi koncovým uživateli výrobků 

či příjemci služeb se opět jeví jako nejvhodnější důkazní prostředek. Soud by měl 

potenciální klamavost posoudit s užitím testu průměrného spotřebitele, který je 

přiměřeně dobře informovaný, pozorný a obezřetný.
117

 Je třeba znovu připomenout, že 

samotné prokázání klamavosti CTM nemůže soud uspokojit, protože 

čl. 51(1)(c) Nařízení vyžaduje kauzální nexus mezi touto vadou CTM a užíváním 

majitelem známky či s jeho souhlasem. 

 Existuje několik typů okolností, za nichž může ke zrušení CTM pro klamavost 

dojít. Jako první případ se nabízí situace, kdy původně registrovaná a užívaná známka 

řádně odkazovala na předmětné výrobky či služby, ale poté se vinou změny svého 

užívání stala zavádějící a označuje výrobky a služby, které postrádají kvalitu, kterou 
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známka indikuje.
118

 Lze si představit známku, která užitým označením odkazuje na 

výrobky z čerstvého mléka, leč majitel CTM se po letech rozhodne užívat mléko sušené 

či dokonce jeho náhražku. Jiným příkladem může být situace, kdy je CTM obsahující 

slovní prvky „pravá kůže“ či odpovídající piktogram užívána pro obuv nevyrobenou 

z pravé kůže.
119

  

 Dalším typem klamavosti jsou okolnosti, za nichž známka klamavě odkazuje na 

určité zeměpisné označení, nicméně původ výrobku či služby přestal být během užívání 

známky s touto oblastí spojen. Tyto skutečnosti hrály roli při zrušení CTM 

„MÖVENPICK OF SWITZERLAND“, která byla užívána pro výrobky produkované 

výhradně v Německu.
120

  

 Jiným typem případů klamavosti jsou situace, kdy je goodwill, neboli dobré 

jméno a klientela pojící se s CTM, od samotné známky odděleno, a známka se tak stane 

pro veřejnost klamavou. Příkladem může být situace, kdy je CTM postoupena jinému 

majiteli bez goodwill či se goodwill od známky postupem času oddělí skrze rozsáhlé 

licencování, kvůli němuž si původ ochranné známky začne veřejnost spojovat spíše 

s nabyvateli licence než majitelem známky.
121

 

3.3.2. Klamavost co do obchodního původu 

 Nabízí se otázka, zda je možné čl. 51(1)(c) Nařízení aplikovat v případech 

klamavosti co do obchodního původu výrobku či služby, tedy možné klamavosti 

ohledně totožnosti skutečného výrobce či poskytovatele. Odpověď na tuto otázku je 

pozitivní, vzhledem k tomu, že gramatický výklad daného ustanovení indikuje 

demonstrativní výčet aspektů klamavosti užitím slova „zejména“ a navíc není zřejmé, 

proč by se známka, která klame veřejnost co do svého obchodního původu, měla 

vyhnout zrušení.
122

 

 Klamavost ohledně obchodního původu se dostala k Soudnímu dvoru skrze 

řízení o předběžné otázce v případu, kdy se navrhovatelka, známá návrhářka svatebních 

šatů, domáhala zrušení národní ochranné známky „Elizabeth Emanuel“, která 

obsahovala její jméno, nicméně byla řádně převedena spolu s prodejem podniku na 
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společnost, která dále pokračovala v produkci relevantních výrobků. Navrhovatelka se 

rovněž domáhala odmítnutí zápisu nové ochranné známky obdobného znění. 

Navrhovatelka měla za to, že vzhledem ke skutečnosti, že již není součástí společnosti 

a na designu se nepodílí, dochází ke klamání veřejnosti. Šlo tedy v jádru o poměření 

svobody převést ochrannou známku a ochrany veřejnosti před klamavostí známky.
123

 

Soudní dvůr rozhodl, že pro to, aby mohla být známka označena jako klamavá, je 

nezbytné zjistit skutečné klamání nebo dostatečně vážné nebezpečí klamání 

spotřebitele. Na základě tohoto východiska došel k závěru, že majitel ochranné známky 

odpovídající jménu tvůrce a prvního výrobce předmětného zboží nemůže být na základě 

této jediné zvláštnosti zbaven svých práv z důvodu, že by uvedená ochranná známka 

mohla klamat veřejnost co do obchodního původů výrobků, zejména jestliže byla 

známka převedena spolu s podnikem a klientelou. Přestože Soudní dvůr uznal, že by 

průměrný spotřebitel mohl při koupi oděvu nabýt dojmu, že se daná módní návrhářka 

podílela na tvorbě tohoto oděvu, poznamenal, že v daném případě vlastnosti a jakost 

oděvů zůstávají zaručeny společností, která je majitelem ochranné známky.
124

  

 Toto odůvodnění vzbudilo určitou kritiku. Mimo jiné lze argumentovat, že 

Soudní dvůr zde připustil, že se CTM může udržet v rejstříku, i když do určité míry 

klame co do obchodního původu.
125

 Autor práce má za to, že není příliš reálné se 

domnívat, že průměrný spotřebitel sleduje převody ochranných známek a že si 

nespojuje osobu, jejíž jméno je v ochranné známce obsaženo, s výrobkem či službou, 

pro něž je známka užívána. 

 Přestože se ve shora uvedeném případě jednalo o dosti specifické okolnosti, lze 

dovodit, že Soudní dvůr zaujal ohledně uplatnitelnosti zrušovacího důvodu pro 

klamavost CTM, popř. její zneplatnění z téhož důvodu, kterého se případ také týkal, 

velmi restriktivní výklad.
126

 Autor práce se domnívá, že situace by mohla být posouzena 

odlišně, pokud by k převodu známky došlo za určitých smluvních podmínek, které by 

nabyvatel poté porušil, např. skrze užívání naprosto odlišných střihů či podstatně méně 

kvalitních materiálů. V takovém případě by podle autora práce byla podmínka 

skutečného klamání či dostatečně vážného nebezpečí klamání spotřebitele naplněna. 
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3.3.3. Důkazní břemeno 

 Důkazní břemeno leží přirozeně na navrhovateli zrušení CTM, který musí 

jednak prokázat, že se CTM stala klamavou a rovněž že se tak stalo v důsledku jejího 

užívání majitelem známky, popřípadě že dal její majitel s takovým užíváním souhlas. 

Souhlas je zjevný v případě udělení licence majitelem CTM třetí osobě, a tak ho není 

třeba za těchto okolností prokazovat. Zrušovací oddělení OHIM přezkoumá skutkové 

okolnosti v rozsahu podání navrhovatele ve smyslu čl. 76(1) Nařízení. V rámci 

posuzování návrhu může zrušovací oddělení vzít v potaz rovněž očividné a obecně 

známé skutečnosti, avšak nikdy v rozsahu, který by překročil právní argumentaci 

navrhovatele.
127

 

4. Neplatnost CTM 
 K zániku práv majitele CTM může kromě zrušení CTM dojít i jejím prohlášením 

za neplatnou. Jak bylo diskutováno výše, účinky neplatnosti CTM nastávají ex tunc, 

tedy na známku se pohlíží, jako by nebyla zapsána a nikdy právní ochrany nepožívala. 

Retroaktivní účinek neplatnosti se však nedotýká pravomocných a již vykonaných 

rozhodnutí ve věci porušení práv z CTM a rovněž smluv uzavřených před rozhodnutím 

o neplatnosti, a to v míře, v jaké z nich bylo před prohlášením neplatnosti plněno. 

Avšak pokud k tomu okolnosti opravňují, lze z důvodů spravedlnosti požadovat vrácení 

částek vyplacených na zmíněných smlouvách. Tyto výjimky však v těchto případech 

nevylučují aplikaci vnitrostátních předpisů ohledně náhrady škody a bezdůvodného 

obohacení.
128

  

 V tomto ohledu lze podotknout, že Nařízení sice zastává zásadu neplatnosti od 

samého počátku, nicméně projevuje respekt k právní jistotě i právům nabytých v dobré 

víře třetími osobami ze smluvních vztahů. Autor práce má za to, že pokud by 

retroaktivní účinek neplatnosti zpochybnil již vykonané rozsudky soudů, pak by 

docházelo k narušení nejen právní jistoty, ale i důvěry v konečnost a autoritu soudního 

rozhodování ve věci porušování práv k ochranným známkám. 

 Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že pokud jsou důvody neplatnosti dány 

jen ve vztahu k některým výrobkům či službám, pro něž je CTM zapsána, prohlásí se 

CTM v souladu s čl. 52(3) a 53(5) Nařízení za neplatnou pouze ve vztahu k těmto 
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výrobkům nebo službám. 

 Pravidla pro formální náležitosti návrhu na prohlášení neplatnosti CTM i pro 

jeho nepřípustnost jsou totožná s těmi u návrhu na zrušení, proto v tomto ohledu postačí 

odkázat na kapitolu o zrušení CTM. 

 Příslušným orgánem OHIM k projednání návrhu na prohlášení neplatnosti CTM 

je zrušovací oddělení. Pokud zrušovací oddělení dojde k závěru, že by měl být 

zneplatněn zápis CTM, pak jej prohlásí za neplatný buď v celém rozsahu, nebo 

v rozsahu těch zapsaných výrobků a služeb, na něž se důvody neplatnosti vztahují. 

V opačném případě návrh na zneplatnění CTM zamítne. Proti rozhodnutí zrušovacího 

oddělení je možné podat odvolání k odvolacímu senátu, které má odkladný účinek.
129

 

 Co se týče důkazního břemene, je z povahy věci zřejmé, že leží na navrhovateli 

prohlášení neplatnosti. V případě návrhu na prohlášení neplatnosti pro absolutní důvody 

neplatnosti prozkoumá zrušovací oddělení skutečnosti v souladu s čl. 76(1) Nařízení 

v rozsahu skutkových okolností předložených navrhovatelem prohlášení a při tom může 

vzít v úvahu očividné a obecně známé skutečnosti. Zrušovací oddělení však nepůjde nad 

rámec právních argumentů předložených navrhovatelem.
130

 V případě relativních 

důvodů pak Nařízení výslovně v čl. 76(1) Nařízení stanoví, že se zrušovací oddělení 

omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky. Proto v těchto řízení 

nemůže být legalita rozhodnutí OHIM zpochybňována před SDEU na základě 

nepředložených skutkových okolností a SDEU nemůže zohlednit důkazy směřující 

k prokázání takových skutkových okolností.
131

 

 Je na místě podotknout, že k diskusi neplatnosti CTM je plně relevantní 

judikatura SDEU ohledně zamítnutí přihlášky CTM s ohledem na to, že důvody 

neplatnosti jsou převážně tvořeny odkazem na důvody pro zamítnutí přihlášky CTM. 

4.1. Absolutní důvody neplatnosti CTM 
 Nařízení v čl. 52(1) koncipuje absolutní důvody jednak odkazem na 

11 absolutních důvodů pro odmítnutí zápisu přihlašované CTM do rejstříku a dále 

doplněním zvláštního absolutního důvodu neplatnosti spočívajícího v absenci dobré 

vůle přihlašovatele CTM v době přihlášení. 
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 Podmínky aktivní legitimace k návrhu na prohlášení neplatnosti pro absolutní 

důvody neplatnosti jsou totožné s těmi uvedenými výše u zrušení CTM. 

 Jednotlivé absolutní důvody neplatnosti představují samostatné základy pro 

zneplatnění; stačí tedy, pokud CTM spadá byť jen pod jediný z těchto důvodů, aby byla 

prohlášena za neplatnou. Přesto je obvyklé, že neplatnost je vyslovena na základě 

kumulace absolutních důvodů, např. je-li CTM shledána jako popisná ve smyslu 

čl. 7(1)(c), pak lze prakticky vždy konstatovat, že rovněž postrádá rozlišovací 

způsobilost ve smyslu čl. 7(1)(b) Nařízení. Na druhou stranu, CTM, která není toliko 

popisná, stále může rozlišovací způsobilost postrádat.
132

   

 Níže je postupně podrobeno analýze 12 absolutních důvodů neplatnosti, přičemž 

blíže jsou rozebrány ty, které mají svou podstatou široké uplatnění, což se projevuje 

i jejich četností v judikatuře SDEU. 

4.1.1. Nezpůsobilost označení tvořit CTM 

Trojici základních náležitostí, které musí označení ucházející se o ochranu 

poskytovanou CTM naplnit, lze vyvodit z čl. 4 Nařízení. Za prvé se musí jednat 

o „jakékoliv označení“. Na první pohled by se zdálo, že se nejedná o žádnou podmínku 

platného zápisu do rejstříku, jelikož daná formulace budí dojem, že je všeobsažná. Není 

tomu tak. Např. ohledně tvarových známek by se dalo soudit, že vždy budou tvořit 

„označení“ ve smyslu čl. 4 Nařízení již proto, že tvar výrobků je uveden 

v demonstrativním výčtu způsobilých označení. Skutečnost, že tato široká formulace má 

své limity, lze pozorovat na případu Dyson, kde přihlašovatel usiloval o zápis průhledné 

sběrné nádoby nebo komory, která je součástí vnějšího povrchu vysavače jakožto 

národní tvarové ochranné známky. Soudní dvůr rozhodl, že v daném případě nejde 

o „označení“ ve smyslu čl. 2 Směrnice 89/104 (odpovídacího čl. 4 Nařízení). Hlavním 

argumentem pro to bylo, že předmět ochrany je příliš neurčitý a umožnil by majiteli 

známky získat neoprávněnou soutěžní výhodu v podobě práva vyloučit své konkurenty 

z možnosti nabízet vysavače s jakýmkoliv druhem průhledné sběrné nádoby na jejich 

vnějším povrchu, a to bez ohledu na její tvar. Soudní dvůr uzavřel, že předmět přihlášky 

ve skutečnosti spočívá v prosté vlastnosti dotyčného výrobku, a nepředstavuje tedy 
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„označení“.
133

 Z daného rozsudku lze vyvodit obecný závěr, že známkoprávní ochrana 

v pojetí práva EU nenáleží neurčitým a abstraktním konceptům tvarů výrobků.
134

 

Takový závěr se zdá autorovi práce pochopitelný, jelikož jinak by bylo možné 

registrovat například sklenici prozatím neobvyklého tvaru a navěky vyloučit konkurenci 

z možnosti takový tvar sklenic nabízet. K podobným účelům slouží spíše časově 

omezená ochrana užitných či průmyslových vorů. 

Druhou základní náležitostí CTM je schopnost grafického ztvárnění. 

V demonstrativním výčtu uvádí čl. 4 Nařízení jako příklady takových označení zejména 

slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení. 

Všechny tyto příklady mají společného jmenovatele v tom, že je možné je z jejich 

podstaty zrakově vnímat. Z tohoto důvodu panovaly pochybnosti, zda může být 

předmětem zápisu označení, která samo o sobě vizuálně vnímatelné není.
135

 Pozitivní 

odpověď přinesl případ Sieckmann, ve kterém Soudní dvůr připomněl, že výčet příkladu 

v definici způsobilých označení je toliko demonstrativní, a tudíž z něj nelze vyvozovat 

čtvrtý definiční požadavek, který by vyžadoval vnímatelnost zrakem. Z toho plyne, že 

i takové označení, které není ze své podstaty bez dalšího vnímatelné zrakem, může 

tvořit ochrannou známku ve smyslu Směrnice 89/104 (analogicky Nařízení) za 

předpokladu, že je schopno grafického ztvárnění.
136

  

 Soudní dvůr vymezil i obecné požadavky nutné ke splnění této podmínky. 

Označení musí být zachytitelné grafickým ztvárněním, které je jasné, přesné, samo 

o sobě úplné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.
137

 Jak je ovšem patrné 

z kumulace uvedených podmínek, netradiční ochranné známky mohou mít značné 

obtíže tzv. Sieckmannova kritéria splnit. Tak tomu bylo i v samotném diskutovaném 

případě, když Soudní dvůr došel k závěru, že zachycení čichového označení pomocí 

kombinace chemického vzorce, slovního popisu a pachového vzorku není s to daná 

kritéria způsobilosti grafického znázornění splnit. Chemický vzorec není pro většinu 

osob srozumitelný ve smyslu, že by si představily danou vůni, a slovní popis zase není 

dostatečně jasný, přesný a objektivní. Pachový vzorek sice vypadá v těchto ohledech 
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nadějněji, nicméně zase není dostatečné stálý a trvalý.
138

 K tomuto autor práce dodává, 

že ani kritérium snadné přístupnosti veřejnosti ke grafickému znázornění se nezdá být 

splněno, protože současné technologie neumožňují jednoduchý vzdálený přístup 

k pachovému vzorku. Kategorii čichových známek se tedy zápis do rejstříku CTM zdá 

býti prakticky, i když ne nutně teoreticky, odepřen. 

Ve světle výše uvedeného případu Sieckmann se v lepším postavení ocitají známky 

zvukové. Soudní dvůr usoudil, že grafické znázornění v podobě slovního popisu 

„prvních devět not skladby Für Elise“ či „zpěv kohouta“, ani popis zvuku ve znění 

„Kukelekuuuuu“ pro zpěv kohouta, a dokonce ani uvedení sledu not bez dalšího 

upřesnění není dostatečně jasné, přesné a úplné.
139

 Přesto však na rozdíl od čichových 

známek poskytl svoji představu o způsobu grafického znázornění zvukových označení, 

které je způsobilé projít testem zavedeným případem Sieckmann. Grafické znázornění 

v podobě notové osnovy rozdělené na takty, na níž jsou uvedeny zejména klíč, hudební 

noty a pomlky, jejichž forma uvádí relativní hodnotu, a případně alterace, přičemž 

všechny tyto značky určují výšku a délku zvuků, splňuje požadavky jasnosti, přesnosti, 

soběstačnosti, snadné přístupnosti, srozumitelnosti, trvalosti a objektivity.
140

 Je nasnadě, 

že takové grafické vyjádření by alespoň u standardních melodií a zvuků nemělo činit 

žádné potíže. 

Soudním dvorem nastíněný způsob je podle všeho nevhodný pro zvuky typu 

kohoutího zpěvu. Znamená to, že zápis takových označení jakožto CTM je tedy 

vyloučen z jejich podstaty? Negativní odpověď na takovou otázku přinesl zápis 

zvukové CTM z března 2008 označované jako „řev lva“. Přihlašovatel uspěl 

s přihláškou podpořenou mimo jiné detailním slovním popisem s uvedenými 

frekvencemi zvuku, spektrálním záznamem, vyobrazeným níže na obr. 1, a zejména 

připojenou zvukovou nahrávkou, kterou si každý může vzdáleným přístupem v rejstříku 

spustit.
141

  

Je ale třeba podotknout, že splnit níže pojednaný požadavek rozlišovací 

způsobilosti ve vztahu k výrobkům a službám konkurence může být pro zvukové 

známky dosti obtížné. Ve shora uvedeném případu „řev lva“ tato podmínka splněna 
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byla, protože se jedná o zvuk ze světově známé znělky společnosti 

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation, které předchází každému snímku z její 

produkce. 

 

     

         Obr. 1 

Dalším druhem netradičních známek, u kterých je zřejmý určitý problém 

s grafickým znázorněním, jsou barevné známky ve smyslu označení, které tvoří toliko 

barva bez dalších rozlišovacích prvků. Ve známém případu Libertel přihlašovatel 

usiloval o zápis národní ochranné známky mimo jiné pro telekomunikační zboží 

a služby, kterou v přihlášce znázornil jak obdélníkovou plochu oranžové barvy 

s popisem „oranžová“.
142

 Již na základě předcházející diskuse můžeme snadno 

odhadnout, že takové grafické znázornění nemůže splnit Sieckmannova kritéria. Soudní 

dvůr takovou domněnku potvrdil s tím, že slovní popis „oranžová“ není dostatečně 

jasný a přesný a vzorek zachycený na papíře pro změnu nesplňuje požadavek trvalosti 

vzhledem k tomu, že neumožňuje zachovat odstín barvy před opotřebením časem. 

Podobně jako v případě zvukových známek však Soudní dvůr poskytl návod, jak 

barevnou známku správně graficky znázornit, když uvedl, že označení barvy 

prostřednictvím mezinárodně uznaného identifikačního kódu může být považováno za 

přesné a trvalé grafické ztvárnění.
143

  

Je zřejmé, že níže diskutovaný požadavek rozlišovací způsobilosti však bude činit 

zejména jednobarevným známkám značné obtíže.
144

 Není obvyklé, aby si spotřebitelé 
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pouze po zhlédnutí určité barvy asociovali dané výrobky či služby s konkrétním 

subjektem. Je třeba navíc ctít veřejný zájem na tom, aby nedocházelo k nepatřičnému 

omezení použitelnosti určitých barev pro všechny ostatní subjekty nabízející výrobky 

a služby podobné těm, pro něž je známka přihlašována.
145

 Jako příklad úspěšné 

přihlášky jednobarevné CTM lze uvést barvu lila/fialová pro třídu výrobků a služeb 30 

podle niceského třídění, tedy v daném případě zejména pro všeobecně známou čokoládu 

Milka.
146

 

 Třetím a posledním pojmovým požadavkem plynoucím z čl. 4 Nařízení je 

způsobilost rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb 

jiných podniků, neboli, jinými slovy, rozlišovací způsobilost co do obchodního původu 

výrobků či služeb. Tato problematika je blíže rozebrána níže, jelikož na nedostatek 

rozlišovací způsobilosti přímo míří jeden z absolutních důvodů neplatnosti. 

4.1.2. Nedostatek rozlišovací způsobilosti 

V souladu s čl. 52(1)(a) ve spojení s čl. 7(1)(b) Nařízení může být CTM 

zneplatněna na základě toho, že postrádá rozlišovací způsobilost. Jak bylo uvedeno 

výše, rozlišovací způsobilost co do obchodního původu výrobků a služeb je jedním 

z definičních znaků označení způsobilého tvořit CTM. Tato vlastnost je v centru 

pozornosti známkového práva a patří k jeho základním principům. Důvodem této 

skutečnosti je, že právě tato identifikační vlastnost ochranných známek reflektuje jak 

zájem majitelů známky chránit pověst svých výrobků či služeb, tak i zájem spotřebitelů, 

kteří nechtějí být mateni podobnými označeními výrobků a služeb, jelikož si s určitou 

ochrannou známkou spojují dotčený výrobek či službu a jejich kvalitu. Rozlišovací 

způsobilost co do obchodního původu výrobků či služeb tedy může být chápána jako 

ústřední funkce ochranných známek, která umožňuje jejich majitelům odlišit své 

výrobky a služby od těch produkovaných či poskytovaných konkurencí a spotřebitelům 

rozlišit původ výrobků či služeb za účelem zopakování dobré volby či naopak 

vyvarování se dotčenému výrobku či službě.
147

 

Za označení s nedostatkem rozlišovací způsobilosti lze považovat taková označení, 

u kterých spotřebitelé nevnímají, že by vůbec nějakou zprávu předávala, např. tvar 
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hlavice holicího strojku, popř. že by šlo o zprávu týkající se původu výrobků či služeb, 

např. pokud mají spotřebitelé za to, že označení je pouze sériovým číslem výrobku.
148

 

Soudní dvůr ve známém případu Philips v Remington objasnil vztah mezi 

ustanovením čl. 3(1)(a) a čl. 3(1)(b)-(d) Směrnice 89/104, a tedy analogicky mezi 

čl.7(1)(a) a čl. 7(1)(b)-(d) Nařízení, když rozhodl, že neexistuje kategorie ochranných 

známek, které by prošly testem absolutních důvodů odmítnutí zápisu, resp. neplatnosti, 

pod písmeny b)-d), a přesto by v rozporu s písmenem a) nedisponovaly rozlišovací 

způsobilostí. Jinými slovy, zvláštní absolutní důvody neplatnosti pouze konkretizují 

obecný požadavek rozlišovací způsobilosti. Ve stejné věci došlo k vyvrácení názoru, že 

by prostorové ochranné známky musely obsahovat určitý libovolný dodatek, jako je 

ozdoba bez funkčního účelu, aby byly způsobilé odlišit výrobky majitele známky od 

zboží jiných podniků.
 149

 

SDEU zastává názor, že v zásadě všechny druhy ochranných známek podléhají 

stejným pravidlům co do přezkumu kritérií rozlišovací způsobilosti. Při posuzování 

distinktivity je tedy třeba všechny druhy ochranných známek podrobit stejným 

kritériím.
150

 Tuto zásadu potvrdil Soudní dvůr pro slovní známky tvořené příjmením, 

když rozhodl, že posouzení existence či neexistence rozlišovací způsobilosti ochranné 

známky tvořené příjmením musí být provedeno v konkrétním případě podle kritérií 

použitelných na jakékoliv označení, tedy jednak ve vztahu k výrobkům a službám, pro 

něž je zápis žádán, a jednak ve vztahu k vnímání zúčastněného okruhu osob. Přesto 

Soudní dvůr připustil, že v praxi může být pro některé druhy známek prokázání 

rozlišovací způsobilosti obtížnější.
151

 Při posuzování vnímání relevantní veřejnosti 

ohledně rozlišovací způsobilosti předmětných označení je třeba se uchýlit k testu 

průměrného spotřebitele, který je běžně informovaný, přiměřeně pozorný 

a obezřetný.
152

  

Stejně tak je podle SDEU nutné nepodrobovat přísnějším kritériím slovní CTM 

tvořené propagačními slogany, a to i když bývají často vnímány spíše jako reklamní 

komunikace bez rozlišovací způsobilosti co do obchodního původu výrobků či 
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služeb.
153

 Tato zásada se uplatnila v případu OHIM v Erpo Möbelwerk, ve kterém 

Soudní dvůr potvrdil rozhodnutí Soudu prvního stupně, ve kterém bylo judikováno, že 

OHIM se dopustil nesprávného právního posouzení, když vyžadoval pro zápis slovní 

CTM tvořené reklamním sloganem, aby takové označení mělo fantazijní povahu, a tak 

bylo překvapivé a zapamatovatelné pro spotřebitele.
154

 OHIM v daném případě jednak 

pro posouzení, zda dané označení disponuje rozlišovací způsobilostí, chybně aplikoval 

kritérium, které není obsaženo v současném čl. 7(1)(b) Nařízení, a jednak podrobil 

označení tvořené reklamním sloganem zvláštním podmínkám oproti jiným kategoriím 

ochranných známek, což je v rozporu s ustálenou judikaturou SDEU.
155

  

Společnost Audi AG nepochodila u OHIM se zápisem slovní CTM tvořené 

výrazem „Vorsprung durch Technik“ (,,náskok díky technice“) v části požadovaného 

zápisu, což bylo potvrzeno Soudem prvního stupně. Soudní dvůr však podotknul, že 

pouhá skutečnost, že je CTM dotčenou veřejností vnímána jako propagační slogan a že 

s ohledem na její pochvalnou povahu může být v zásadě převzata jinými podniky, není 

sama o sobě dostatečná pro závěr, že tato známka postrádá rozlišovací způsobilost. 

Proto platí, že v rozsahu, v němž relevantní veřejnost vnímá ochrannou známku jako 

údaj o obchodním původu, nemá skutečnost, že je současně či primárně chápána jako 

propagační slogan, vliv na její rozlišovací způsobilost. Na základě těchto závěrů byla 

rozhodnutí Soudu prvního stupně i odvolacího senátu OHIM zrušena.
156

 

Soudní dvůr potvrdil zásadu aplikace stejných pravidel pro posuzování rozlišovací 

způsobilosti všech druhů ochranných známek i v případě prostorových známek. I zde 

však připustil, že v praxi může být zápis prostorové CTM či její udržení v platnosti 

náročnější kvůli obtížím s prokázáním rozlišovací způsobilosti způsobených faktem, že 

průměrní spotřebitelé obvykle nevyvozují původ výrobků z jejich tvaru. V tomto ohledu 

bylo judikováno, že se prostorové označení užité ochrannou známkou musí značným 

způsobem odlišovat od normy nebo zvyklostí relevantního odvětví, a v důsledku toho 

být způsobilé plnit funkci označení původu.
157

 Tento test značné odlišnosti předpokládá 

splnění dvou podmínek. Za prvé se tvar chráněný CTM musí v něčem značně odlišovat 
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od normy v daném sektoru, tedy něčím spotřebitele zaujmout, a za druhé si takovou 

výraznou odlišnost musí spotřebitel spojit s původem výrobku; nesmí tedy vnímat 

takovou odlišnost jako čistě funkční či zdobnou.
158

  

Příkladem, kdy označení neprošlo první částí testu, je nedávné konečné rozhodnutí 

o přihlášce CTM pro tvar čokoládového zajíčka ve zlaté fólii se skládanou červenou 

stužkou a rolničkou, vyobrazený na obr. 2.
159

 Soudní dvůr v tomto případě potvrdil 

rozhodnutí Tribunálu, který shledal, že jednotlivé prvky prostorové známky ani její 

celkový dojem nemají rozlišovací způsobilost a že forma velikonočního čokoládového 

zajíčka i další použité prvky jsou běžnými jevy na trhu a odpovídají zvyklostem 

v dotčeném odvětví.
160

 Daná přihláška byla podána již v roce 2004, nicméně skrze 

řízení před příslušnými orgány OHIM, Tribunálem a Soudním dvorem bylo finálního 

rozhodnutí ve věci dosaženo až v roce 2012. Autor práce se domnívá, že taková doba 

řízení je dosti dlouhá a může být na úkor právní jistoty přihlašovatelů. Zajímavostí je, 

že přihlašovatel v dané věci podal v roce 2011 téměř totožnou přihlášku CTM, 

vyobrazenou na obr. 3, která je nyní na OHIM v odvolacím řízení.
161

 S ohledem na 

diskutovaný rozsudek lze neúspěch dané přihlášky téměř s jistotou předpovědět. 

 

 

 

 

  Obr. 2 
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        Obr. 3 

 

Výrazný a kvalitní design, který může snadno upoutat spotřebitele, ještě sám osobě 

nezaručuje, že prostorová známka projde druhou složkou výše uvedeného testu, jelikož 

nemusí být shledána jako způsobilá sloužit jako indikátor obchodního původu, což byl 

i případ kapesní svítilny značky MAG-LITE.
162

 Jinými slovy lze uzavřít, že toliko 

originální a výrazný tvar sám o sobě pro získání rozlišovací způsobilosti nestačí. 

V případě prostorových CTM, a zejména těch znázorňujících obaly produktů, kterými 

jsou v praxi typicky obaly nápojů či čisticích prostředků, je třeba, aby výrobci 

dlouhodobě a úspěšně obeznamovali veřejnost se skutečností, že tvar daného výrobku či 

jeho obalu může sloužit jako indikátor obchodního původu.
163

  

Soud prvního stupně došel k závěru, že se takové obeznámení veřejnosti zdařilo 

u určitého tvaru lahve, když zvrátil rozhodnutí OHIM a rozhodl, že přihlašovaná CTM, 

znázorněna níže na obr. 4,
164

 disponuje vzhledem, který je výrazný a snadno 

zapamatovatelný a je způsobilý umožnit veřejnosti rozlišit obchodní původ nápoje. 

Připomněl také judikaturu v tom ohledu, že kombinace prvků, které samy o sobě 

rozlišovací způsobilost postrádají, může rozlišovací způsobilost vykazovat.
165

 I přes 

dané zdůvodnění vzbuzuje toto posouzení v autorovi práce značnou nedůvěru. Přestože 

je možné, že v určité části EU byla v dané době taková láhev poměrně populární, 

jedinečnost kombinace jednotlivých zdobných prvků a tvaru láhve se zdá minimálně 

diskutabilní. Jeví se jako sporné, že by podstatná část veřejnosti skutečně rozpoznávala 

původ výrobku toliko podle tvaru láhve, aniž by byla láhev opatřena etiketou. 
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Přestože koncept rovného přístupu k posuzování rozlišovací způsobilosti všech 

druhů ochranných známek byl opakovaně potvrzen SDEU, např. v případu rozhodnutí 

ve věci August Storck KG v OHIM ze září roku 2012,
166

 tato koncepce se ohledně 

prostorových známek zdá být neudržitelná ve světle rozsudku ve věci Hauck 

v. Stokke.
167

 Podrobnější diskuse k této problematice se nachází níže u zvláštních 

důvodů neplatnosti prostorových CTM. 

 

 

     Obr. 4 

4.1.3. Popisnost 

CTM může být zneplatněna rovněž pro tzv. popisnost, tedy z důvodu toho, že je 

tvořena výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu 

k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby 

výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností.
168

 Přestože se zdá, 

že předmětný důvod neplatnosti se do jisté míry překrývá s nedostatkem rozlišovací 

způsobilosti, účel těchto dvou absolutních důvodů neplatnosti je odlišný. Zatímco 

zneplatnění CTM s nedostatkem rozlišovací způsobilosti má zajistit, aby známkoprávní 

ochrana nebyla poskytována označením, která nejsou způsobilá plnit jednu ze 

základních funkcí ochranných známek, tedy indikátoru obchodního původu, popisné 

CTM jsou předmětem neplatnosti proto, aby bylo zajištěno, že čistě popisné pojmy 
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zůstanou dostupné všem.
169

 Jinak řečeno, pokud existuje limitovaný počet způsobů, jak 

popsat určitou kategorii výrobků či služeb, pak by existence monopolů na taková 

popisná označení byla způsobilá vyloučit některé subjekty z obchodování na 

relevantním trhu.
170

 Ad absurdum, pokud by bylo umožněno určitému subjektu zápis 

slovní CTM ve znění ,,mléko“ pro mléko a mléčné výrobky, a tak mu dáno právo 

vyloučit ostatní z užívání tohoto výrazu pro dané výrobky, jak by potom měly ostatní 

subjekty v mlékárenském průmyslu popsat veřejnosti své zboží? 

Daný absolutní důvod neplatnosti se může uplatnit pouze tehdy, pokud je zde 

přímý a určitý vztah mezi výrobky či službami a užitým označením, který relevantní 

veřejnosti umožňuje CTM vnímat, bezprostředně a bez delších úvah, jako popis druhu 

výrobků či služeb anebo jejich vlastností.
171

 Důsledkem tohoto přístupu SDEU může 

být, že dostatečně neurčité odkazy na charakter zboží mohou uniknout absolutnímu 

důvodu spočívajícím ve výlučné popisnosti dotčeného označení. Zároveň však taková 

označení mohou být náchylná k zneplatnění podle ustanovení čl. 7(1)(b) a (d) 

Nařízení.
172

 Příkladem označení popisujícího dostatečně abstraktně a nepřímo určitou 

kvalitu výrobku, které bylo posouzeno jako nespadající pod čl. 7(1)(c) Nařízení, bylo 

označení „ULTRAPLUS“ pro nádobí.
173

 Na základě tohoto přístupu by se mohlo zdát, 

že popisný prvek CTM by se měl spíše týkat podstatné vlastnosti výrobku či služby, aby 

známka podléhala zneplatnění. Soudní dvůr však rozhodl, že označení vlastností zboží 

či služeb mají zůstat k dispozici všem, bez ohledu na to, jak důležitou vlastnost výrobku 

či služby z obchodního hlediska popisují.
174

 

Samotné znění tohoto absolutního důvodu neplatnosti vyvolává určité nejasnosti. 

Prvně je to termín „výlučně“, jehož užití indikuje, že přidáním určitého nepopisného 

prvku k danému označení se lze neplatnosti vyhnout. V praxi se subjekty často snaží 

podobného efektu dosáhnout přidáním obrazového prvku k popisnému slovnímu 

označení. Je však třeba míti na mysli, že se takové opatření může minout účinkem, 

pokud přidaný prvek nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost. Navíc je 

pravděpodobné, že tímto opatřením se docílí maximálně ochrany přidaného obrazového 
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prvku a nikoli popisného slovního označení.
175

 Na tvrzení, že případná ochrana se bude 

vztahovat jen na dodaný nepopisný prvek, se ale všichni autoři neshodují, když někteří 

uvádí, že ochranná známka může obsahovat deskriptivní prvek a stále jako celek 

požívat ochrany, pokud tak činí v kombinaci s prvky, které mají rozlišovací 

způsobilost.
176

 Autor práce se ztotožňuje s později uvedeným názorem, ovšem s tím, že 

onen nepopisný prvek musí dodávat rozlišovací způsobilost celé kombinaci tvořící 

CTM, a proto by měl být v očích relevantní veřejnosti neoddělitelně spjat s popisným 

prvkem. 

Ohledně užití sousloví „mohou sloužit“ došla judikatura SDEU k názoru, že toto 

kritérium splňují i známky, které mají více významů, z nichž jeden je popisný, či 

známky, které popisné zatím nejsou, ale reálně se jimi stát v budoucnosti mohou.
177

 

Zejména ve druhém případě se autorovi práce jeví takový výklad jako příliš extenzivní 

a může vést k zneplatnění CTM na základě toliko hypotetické úvahy. 

Ze znění čl. 7(1)(c) Nařízení se jeví jako nemožné aplikovat jej na prostorové 

CTM. Buď se může zdát, že ustanovení míří pouze na CTM se slovními prvky, které 

jediné mohou být popisné stricto sensu, anebo že naopak míří na všechny prostorové 

známky, protože všechny tvary do jisté míry mohou sloužit k označení druhu či 

množství zboží. Skutečnost, že zvláštní důvody neplatnosti prostorových CTM 

nalezneme v čl. 7(1)(e) Nařízení, může podporovat myšlenku, že právě diskutovaný 

důvod neplatnosti se prostorových známek nedotýká. Proti takovému přístupu se Soudní 

dvůr ohradil, když rozhodl, že z široké formulace absolutního důvodu neplatnosti pro 

popisnost a ze systematického uspořádání jednotlivých absolutních důvodů neplatnosti, 

které musí být posuzovány vždy nezávisle a samostatně, plyne, že není důvod, proč by 

se důvod neplatnosti spočívající ve výlučné popisnosti nemohl vztahovat na prostorové 

ochranné známky.
178

 

Jako příklady výlučně popisných označení lze uvést „GOLF USA“ pro sportovní 

oblečení s ohledem na to, že je popisné ve vztahu k druhu výrobku, či označení 

„HEALTH“ („zdraví“) pro zdravotní služby z důvodu, že je popisné co do účelu 
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poskytovaných služeb.
179

 Demonstrativní výčet čl. 7(1)(c) Nařízení uvádí jako závadný 

i označení s popisným charakterem ve vztahu k době výroby výrobků nebo poskytnutí 

služby. V tomto ohledu by neplatnosti podléhala například CTM „24 hodin“ pro 

restaurační služby.
180

 

Ohledně barevných CTM bylo výše uvedeno, že i pokud jsou odpovídajícím 

způsobem graficky znázorněny, stále mohou být zneplatněny z dalších absolutních 

důvodů neplatnosti. Mimo skutečnost, že spíše jen v ojedinělých případech disponují 

takové známky dostatečnou rozlišovací způsobilostí, je tu také problém s jejich 

inherentní popisností. Účelem přísného posuzování platnosti CTM tvořených toliko 

barvou je dbát na to, aby nedošlo k neodůvodnitelnému omezení rejstříku dostupných 

barev. Je třeba mít na vědomí, že i když je pozice CTM tvořených více než jednou 

barvou logicky silnější, stále je třeba jejich platnost podrobit testu podle 

čl. 7(1)(c) Nařízení.
181

 Již zmíněný případ CTM znázorněné jako barva lila/fialová pro 

mimo jiné čokoládové výrobky Milka obstojí i v kontextu čl. 7(1)(c) Nařízení, když 

můžeme konstatovat, že fialová barva čokoládové výrobky přirozeně nepopisuje. 

 Nejkomplikovanější posuzování co do případné popisnosti nastává v případě 

CTM obsahujících označení zeměpisného původu. Užití názvů např. hor, jezer, řek či 

vesnic ve znění CTM není apriorně vyloučeno, avšak judikatura Soudního dvora 

vyžaduje, aby takové označení bylo relevantní veřejnosti neznámé, nebo alespoň 

neznámé jakožto označení zeměpisné oblasti anebo aby se vztahovalo k takovém druhu 

zeměpisných označení, u kterých se relevantní veřejnost bude stěží domnívat, že odtud 

dotčené výrobky či služby pochází.
182

 V úvahu je třeba vzít, zda se zeměpisné označení 

týká místa, které si relevantní veřejnost s druhem dotčených výrobků či služeb spojuje 

či lze rozumně předpokládat, že se tak v budoucnu stane. Autor práce se tak domnívá, 

že pokud se např. typ automobilu označoval jako horské jezírko ve Švýcarsku, měla by 

CTM obsahující takové označení vypadnout z rozsahu čl. 7(1)(c) Nařízení, jelikož se 

relevantní veřejnost jen těžko bude domnívat, že se daný automobil v jezírku či jeho 

blízkosti vyrábí. Možnost zneplatnit CTM na základě toho, že k dané asociaci může 
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docházet v budoucnu, se však autorovi práce jeví jako příliš extenzivní a může vést 

k arbitrárnímu rozhodování. Nicméně je jisté, že diskutovaný absolutní důvod 

neplatnosti by dopadl např. na slovní CTM „Kuba“ pro doutníky či „Frankfurt“ pro 

finanční služby. Je zřejmé, že čím větší, známější a významnější je daná zeměpisná 

lokace, tím je uplatnění předmětného důvodu neplatnosti pravděpodobnější, již kvůli 

základnímu účelu daného ustanovení, tedy zabránění monopolizace označení, které by 

pro své výrobky či služby chtěly užívat i jiné subjekty.
183

  

Bylo by unáhlené dospět k závěru, že použití označení skládajícího se pouze ze 

slov běžné mluvy bude vždy vést k možnosti takovou známku zneplatnit. V případu 

Baby-Dry Soudní dvůr rozhodl, že označení „Baby-Dry“ pro dětské pleny není výlučné 

popisným označením, přestože výrazy „dítě“ a „suchý“ jsou běžnými slovy, která se 

určitým způsobem k výrobku vztahují. Soudní dvůr poznamenal, že i když se každý ze 

dvou termínů samostatně v běžné mluvě užívá ve spojení s dětskými plenami, je 

syntaktické spojení těchto dvou slov, ať už jako označení pro dětské pleny samotné či 

pro jejich podstatné vlastnosti, dostatečně neobvyklé v běžné angličtině, a tak se 

absolutní důvod odmítnutí zápisu či neplatnosti neuplatní.
184

 Jinými slovy lze úspěšně 

vytvořit platnou slovní CTM složenou ze zcela popisných označení, pokud tak bude 

vytvořen novotvar, který je svou strukturou neobvyklý a není dosud v běžné mluvě 

užíván k pojmenování výrobku či služby ani pro popis jejich základních vlastností.
185

 

Ve zdánlivě obdobném případě neuspělo slovní označení „DOUBLEMINT“ pro 

žvýkací gumy. Soud prvního stupně mimo jiné shledal, že adjektivum „double“ je 

poměrně neobvyklé v daném kontextu a dotčená slovní složenina může mít dvojí 

význam, tedy že dané výrobky obsahují dva druhy máty nebo obsahují její dvojnásobné 

množství, a proto dané označení není výlučně popisné.
186

 Soudní dvůr však rozhodnutí 

otočil o sto osmdesát stupňů a zdůraznil výše uvedený účel daného důvodu neplatnosti, 

tedy že popisná označení vztahující se k vlastnostem výrobků a služeb mají být 

zachovány pro volné užívání všech. S ohledem na tento účel daného ustanovení 

k odmítnutí či případné neplatnosti CTM podle Soudní dvora postačí, když pouze jeden 
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z možných významů předmětného označení popisuje vlastnosti relevantních výrobků.
187

 

 V daném kontextu bylo navíc nedávno upřesněno ve dvoustupňovém řízení 

v rámci SDEU, že pro uplatnění diskutovaného absolutního důvodu neplatnosti není 

nezbytné, aby dané označení bylo tím nejběžnějším způsobem popisu dotčených 

výrobků či služeb. Není tedy platným argumentem, že konkurence může použít jiný 

popisný výraz.
188

 

4.1.4. Zdruhovění  

 Na základě čl. 52(1)(a) ve spojení s čl. 7(1)(d) může být zneplatněna CTM, která 

je tvořena výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo 

v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech. I když je zde zřejmý částečný 

překryv s rozsahem absolutního důvodu neplatnosti spočívajícího ve výlučné 

popisnosti, je zdruhovění svým rozsahem širší v tom ohledu, že se nevztahuje jen na 

označení popisující vlastnosti výrobků či služeb, na něž se vztahují. Obecný zájem 

stojící v pozadí toho absolutního důvodu neplatnosti je udržet rejstřík CTM prostý 

známek, které nejsou způsobilé plnit základní funkci ochranné známky, protože nejsou 

způsobilé odlišit výrobky či služby určitého podniku od těch jiných podniků.
189

 

Podobně jako v případě čl. 7(1)(c) Nařízení je však třeba také zohlednit obecný zájem 

na tom, aby druhová označení zůstala volně dostupná všem.
190

 Přestože dané ustanovení 

výslovně nevztahuje zdruhovění k výrobkům či službám, na které se posuzované 

označení vztahuje, Soudní dvůr takový logický požadavek dovodil.
191

 

 Přestože rozsah daného důvodu neplatnosti nebyl ještě přesně definován, je 

zřejmé, že míří především na tzv. druhové známky, tedy takové, které přestože 

disponovaly rozlišovací způsobilostí, tuto způsobilost ztratily, jelikož postupem času 

začaly sloužit k označení určitého druhu zboží či služby spíše než k označení určitého 

produktu pocházejícího od určitého subjektu. V důsledku toho již nejsou takové známky 

schopny plnit základní funkci ochranných známek, tedy indikátoru obchodního původu, 

a mohou být proto zneplatněny. Příkladem označení, které zdruhovělo, může být 

linoleum jakožto druh podlahové krytiny či jo-jo jakožto druh hračky. Jak bylo uvedeno 
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výše u zrušení CTM pro zdruhovění, je třeba mít na paměti, že zneplatnění dopadne na 

CTM, které byly tvořeny zdruhovělým označením již při svém zápisu. 

 Aplikaci předmětného důvodu neplatnosti nelze vyloučit u obrazových CTM, 

kupř. vzorů na oblečení.
192

 Neplatnosti by tak neušla např. CTM vyobrazující 

francouzský klíč zapsaná pro služby autoservisu. Je však třeba mít na paměti, že 

diskutovaný absolutní důvod neplatnosti postihuje CTM tvořené výlučně označeními, 

která zdruhověla, proto obsažení druhového označení v CTM nezakládá bez dalšího její 

neplatnost, pokud jsou taková označení vhodně kombinována s označeními s rozlišovací 

způsobilostí.
193

 Pro takové případy je relevantní výše uvedený rozbor kombinovaných 

označení v případě čl.7(1)(c) Nařízení. 

 Znění předmětného důvodu neplatnosti není bez interpretačních obtíží vzhledem 

k tomu, že pojmy „obvyklé v běžném jazyce“ a „obchodní zvyklosti“ nejsou samy 

o sobě jednoznačné. Tato problematika je diskutována výše v kapitole 3.2 v rámci 

rozboru zrušovacího důvodu spočívajícího ve zdruhovění CTM, který je formulován 

velmi obdobně. Diskuse ohledně tohoto zrušovacího důvodu je zde plně relevantní, 

přestože užívá ohledně posuzování obvyklosti termín „v obchodě“ místo odkazu na 

poctivé a zavedené obchodní zvyklosti.
194

 

 Zajímavá je otázka dokazování, zda určité označení zdruhovělo a označuje spíše 

určitou kategorii výrobků či služeb nežli konkrétní výrobek či službu. Jako vhodný 

důkazní prostředek se nabízí slovníky a encyklopedie. Pokud se vrátíme k výše 

uvedenému příkladu linolea, je běžné, že nalezneme tento termín ve slovnících jako 

obecné označení pro druh podlahové krytiny, i když se jednalo původně o specifický 

výrobek určitého výrobce. Je třeba upozornit, že v řízení před OHIM dochází 

v některých případech k posouzení, zda je určité označení druhové, toliko na základě 

obecné znalosti a zkušeností úředníků.
195

 Autor práce se domnívá, že v zájmu právní 

jistoty a přezkoumatelnosti rozhodnutí OHIM by se odůvodnění mělo vždy aspoň 

z části opírat o objektivní zdroje, tedy např. zmíněné slovníky a encyklopedie. 
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4.1.5. Výjimka z důvodů neplatnosti podle čl. 7(1)(b)-(d) Nařízení 

 Velmi podstatné ustanovení se nachází v čl. 52(2) Nařízení a stanoví, že CTM 

nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti, 

popisnosti či zdruhovění, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací 

způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. 

 Toto ustanovení reflektuje základní princip známkového práva, tedy, že 

označení způsobilá plnit základní funkci ochranné známky v podobě ukazatele 

obchodního původu, by měla být k právní ochraně způsobilá. Jinými slovy je 

prostřednictvím tohoto ustanovení umožněno, aby označení, které je ze své podstaty 

nezpůsobilé k zápisu do rejstříku z důvodů čl. 7(1)(b)-(d) Nařízení, bylo přesto 

chráněno jako CTM.
196

 Prostorová CTM znázorňující skleněnou láhev typickou pro 

nápoj Coca-Cola, vyobrazená na obr. 5,
197

 bývá uváděna jako příklad rozlišovací 

způsobilosti získané užíváním.
198

 Lze se domnívat, že přihláška CTM, která by byla 

podána hned při uvedení podobného produktu na trh, by nemohla uspět, protože by byla 

shledána jako postrádající rozlišovací způsobilost či i jako výlučně popisné označení ve 

smyslu čl. 7(1)(b) a (c) Nařízení.  

 

       Obr. 5 

 Judikatura SDEU postupně stanovila řadu podmínek, které je třeba splnit pro 

získání rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 52(2) Nařízení. Získání rozlišovací 

způsobilosti užíváním vyžaduje, aby alespoň podstatná část relevantní veřejnosti 
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identifikovala díky CTM dotyčné výrobky nebo služby jako pocházející od určitého 

podniku a byla schopna je odlišit od výrobků či služeb pocházejících od jiných podniků. 

Pro určení, zda k tomu došlo, musí být celkově posouzeny všechny prvky, které nabytí 

rozlišovací způsobilosti užíváním mohou prokázat. Jako faktory pro takové posouzení 

slouží zejména podíl na trhu, který CTM zaujímá, intenzita, geografické rozšíření 

a doba užívání této známky, výše investic vynaložených podnikem na její propagaci, 

poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobky či služby jako pocházející od 

určitého podniku, prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních 

sdružení, jakož i průzkumy veřejného mínění.
199

  

 Rozlišovací způsobilost získaná užíváním CTM musí být dále prokázána 

v podstatné části EU, kde rozlišovací způsobilost postrádala. Jako příklad může 

posloužit případ Diagnostiko v OHIM, kde rozlišovací způsobilost označení musela být 

doložena na území Řecka a Kypru. Jelikož dané označení bylo popisné pouze v řečtině, 

nebyl důvod vyžadovat dokázání zisku rozlišovací způsobilosti ve zbytku EU.
200

 Tento 

přístup se jeví jako logický, ale může mít i ne zcela logické důsledky. Není jasné, zda 

by například prokazování rozlišovací způsobilosti slovních CTM se zněním 

v anglickém jazyce nemělo zohledňovat Maltu, kde je angličtina úředním jazykem.
201

 

Autor práce považuje za relevantní i úvahu, zda by u slovní CTM znějící v anglickém 

jazyce neměla být zohledněna nabytá rozlišovací způsobilost spíše na celém území EU 

vzhledem k rozšířenosti této řeči mezi průměrnými spotřebiteli. Podobné úvahy se pak 

ovšem nabízejí i u německého či francouzského jazyka. V tomto ohledu by se podle 

autora práce zřejmě měla odlišit označení užívající běžná, základní slova z daného 

jazyka rozšířeného v EU či její části, která mohou ve vnímání průměrného spotřebitele 

v jiných členských státech snadno naplnit kupř. absolutní důvod spočívající ve 

výlučné popisnosti, a označení užívající specifická, málo obvyklá slova, která mají 

z povahy věci silnější postavení co do rozlišovací způsobilosti v členských státech 

s jiným úředním jazykem. 

 V případě jiných než slovních CTM zastává SDEU názor, že je třeba prokázat 

nabytí rozlišovací způsobilosti v celé EU, kde ochranná známka neměla rozlišovací 
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způsobilost ab initio, nikoliv pouze v podstatné části EU. Z tohoto důvodu neuspěl 

argument přihlašovatele CTM ve shora zmíněném případu týkajícím se prostorového 

označení v podobě tvaru čokoládového zajíčka, který spočíval v tvrzení, že je 

dostačující prokázat zisk rozlišovací způsobilosti ve většině členských států EU. 

Neuspěla ani argumentace, že v patnácti členských státech EU se velikonoční tradice 

s čokoládovým zajíčkem neuplatňuje, a tak je zde rozlišovací způsobilost předmětné 

prostorové známky inherentní a není ji třeba prokazovat.
202

 

  Autor práce se domnívá, že tento přístup SDEU by mohl vést k nepřiměřenému 

důkaznímu břemenu zatěžujícímu majitele CTM. Je patrné, že dokládat nabytí 

rozlišovací způsobilosti na celém území EU je z povahy věci velmi nákladnou 

záležitostí. Soudní dvůr se pokusil zmírnit podobné obavy, když uvedl, že by bylo 

přílišné vyžadovat, aby důkaz o takovém získání byl poskytnut pro každý členský stát 

samostatně.
203

 Dopad tohoto závěru je ale podle názoru autora práce nejasný, protože 

Soudní dvůr jedním dechem potvrdil judikaturu ohledně nutnosti prokázat nabytí 

rozlišovací způsobilosti CTM v celém území EU, kde ji od počátku neměla. Soudní 

dvůr tedy naznačil jakýsi kompromis, ale jeho využitelnost je nejasná, protože podle 

všeho nepostačuje k závěru, že by bylo dostatečné prokázat zisk rozlišovací způsobilosti 

na podstatné části EU. Jako nejrozumnější výklad se jeví teze, že SDEU bude nadále 

vyžadovat prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti pro všechny členské státy, kde 

distinktivita nebyla pro CTM vlastní již od počátku, ale zřejmě nebude striktně 

vyžadovat vyčerpávající důkazy pro každý jeden členský stát, pokud ze souhrnu 

předložených důkazů bude vyplývat, že předmětná CTM disponuje rozlišovací 

způsobilostí v celé EU, tedy že ji užíváním nabyla s nejvyšší pravděpodobností ve všech 

členských státech, kde ji neměla již od počátku.  

 Mnichovský Institut Maxe Plancka pro duševní vlastnictví a soutěžní právo (od 

roku 2014 Institut Maxe Plancka pro inovace a hospodářskou soutěž) ve své studii 

z roku 2011 v tomto ohledu navrhuje, aby i u jiných než slovních CTM bylo 

vyžadováno prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti na většině trhů, které vytvářejí 

relevantní území, kde byla rozlišovací způsobilost původně postrádána, spíše než 
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striktně na celém území EU.
204

 Autor práce se s takovým návrhem plně ztotožňuje 

s odkazem na výše uvedené problémy s přílišným důkazním břemenem pro majitele 

CTM. 

  Posledním zásadním požadavkem je, aby rozlišovací způsobilost získaná 

užíváním byla posuzována ve vztahu k výrobkům či službám, pro které je CTM 

zapsána, a s ohledem na vnímání průměrného spotřebitele, který je běžně informovaný 

a přiměřeně pozorný a obezřetný.
205

 Hledisko ochrany obchodníků, které má své místo 

u posuzování neplatnosti CTM pro výlučnou popisnost či zdruhovění, zde tedy není na 

místě.
206

 

 Podstata získání rozlišovací způsobilosti užíváním by se dala shrnout tak, že 

majitel napadené CTM musí dokázat, že ačkoliv označení tvořící CTM nemá inherentní 

rozlišovací způsobilost, tak tuto způsobilost užíváním získalo, tedy dané označení 

získalo nový, druhotný význam. Pokud se mu to podaří, pak Nařízení prostřednictvím 

čl. 52(2) po právní stránce uznává faktický stav, kdy se napadané označení stalo 

způsobilé plnit základní funkci ochranné známky, tedy indikátoru obchodního 

původu.
207

 

 V tomto ohledu se autorovi práce jeví jako sporné, že čl. 52(2) není použitelný 

jako obrana proti návrhu na prohlášení neplatnosti z absolutních důvodů neplatnosti 

vztahujících se výhradně na prostorové CTM podle čl. 7(1)(e) Nařízení, a to zejména 

s ohledem na nedávný extenzivní výklad těchto specifických důvodu neplatnosti. Bližší 

diskuse se v tomto ohledu nachází níže. To ovšem neznamená, že by se 

čl. 52(2) Nařízení nemohl nikdy uplatnit ve vztahu k trojrozměrným známkám. Kromě 

výše uvedeného příkladu známého tvaru lahví Coca-Cola bylo judikováno, že rovněž 

trojrozměrná ochranná známka může získat rozlišovací způsobilost užíváním, a to 

i tehdy, je-li užívána společně se slovní nebo obrazovou ochrannou známkou. Bude se 

jednat o případy, kdy je CTM tvořena tvarem výrobku nebo jeho obalem, které jsou 

opatřeny slovní nebo obrazovou ochrannou známkou, pod níž jsou výrobky uváděny na 

trh, přičemž trojrozměrná CTM ale nesmí splývat svou podstatou s dvojrozměrným 

grafickým ztvárněním. Tyto závěry vyvodil Soudní dvůr v případu, kdy potvrdil 
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rozhodnutí o zamítnutí zápisu CTM tvořené vzhledem bonbonu světle hnědé barvy. 

Soudní dvůr potvrdil závěry Soudu prvního stupně, že se daný tvar neliší značně od 

norem nebo zvyklostí v odvětví cukrovinek, což jak bylo výše uvedeno, představuje 

požadavek na rozlišovací způsobilost prostorových CTM. Předmětný tvar bonbonu však 

navíc splýval s podstatou jeho dvojrozměrného zobrazení na obalu bonbonu, a tak 

nemohl nabýt rozlišovací způsobilost ani užíváním.
208

 

 Soudní dvůr v daném případu rovněž připomněl zásadní požadavek ohledně 

zisku rozlišovací způsobilosti užíváním, a to, že je CTM třeba užívat jako ochrannou 

známku, tedy pro účely toho, aby výrobek nebo služba byly identifikovány 

zúčastněnými kruhy jako pocházející z určitého podniku. Z toho plyne, že ne každé 

užívání ochranné známky představuje užívání pro potřeby čl. 52(2) Nařízení. Rozhodně 

tomu tak nebylo v daném případě, kdy bylo užíváno zejména dvojrozměrné grafické 

ztvárnění přihlašované CTM.
209

 

4.1.6. Zvláštní důvody neplatnosti prostorových CTM 

Známkoprávní ochrana prostorových CTM s sebou nese určité obtíže. Jsou pro to 

dva zásadní důvody. Jednak je v praxi poměrné obtížné prokázat jejich rozlišovací 

způsobilost, což, jak bylo výše popsáno, uznává i judikatura SDEU i přes uplatňování 

formálně stejných kritérií. Dalším důvodem je právě existence zvláštních absolutních 

důvodů neplatnosti namířených výhradně na trojrozměrné známky.
210

 

4.1.6.1. Tvar vyplývající z povahy samotného výrobku 

 Na základě čl. 52(1)(a) ve spojení s čl. 7(1)(e)(i) Nařízení může být CTM 

zneplatněna, pokud je tvořena výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného 

výrobku. Restriktivní výklad tohoto ustanovení vede k závěru, že se tento důvod 

neplatnosti dotýká jen takových tvarů výrobků, které ze své podstaty jiný tvar míti 

nemohou. Pak by bylo toto ustanovení použitelné pouze v případech, kdy tu není reálná 

možnost tvar výrobku ovlivnit, jako je např. CTM znázorňující tvar banánu zapsaná pro 
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banány.
211

 Takový přístup k výkladu daného ustanovení se zdá odůvodněn obecnou 

právní zásadou, že výjimky, zde ve smyslu výjimek z platného zápisu označení 

splňujících podmínky čl. 4 Nařízení, mají být vykládány restriktivně. Takový přístup se 

zdá souladný s rozsudkem ve věci Procter & Gamble v OHIM, kde Soud prvního stupně 

zvrátil rozhodnutí odvolacího senátu OHIM a rozhodl, že dotčený tvar mýdla neplyne 

z povahy samotného výrobku s ohledem na to, že na trhu jsou dostupné různé tvary 

mýdel.
212

 Tedy jinými slovy bylo shledáno, že tu je možnost výrobce tvar výrobku 

ovlivnit. 

 Na druhou stranu se zdá zvláštní, že by zákonodárci EU měli v úmyslu jako 

specifický důvod neplatnosti ustanovit rozsahem natolik úzké ustanovení. Lze 

argumentovat, že v případě restriktivního výkladu by dané ustanovení bylo vlastně 

zbytečné, protože zápis např. tvaru banánu pro banány by stejně podléhal neplatnosti 

pro nedostatek rozlišovací způsobilosti, která nemůže být v praxi získána ani užíváním. 

Právě potenciální nadbytečnost diskutovaného důvodu neplatnosti spolu s akcentem na 

účel daného ustanovení, tedy bránit monopolizaci určitých podstatných vlastností zboží, 

představovaly hlavní argumenty generálního advokáta v případu Hauck v Stokke pro 

zaujetí širší interpretace tohoto důvodu neplatnosti.
213

 

 Soudní dvůr se přiklonil na stranu generálního advokáta, když uvedl, že 

předmětný důvod zamítnutí zápisu či neplatnosti lze uplatnit na označení, které se 

skládá výlučně z tvaru výrobku, který představuje jednu či více podstatných užitných 

vlastností, jež jsou typické pro druhovou funkci nebo funkce tohoto výrobku, které 

může spotřebitel případně vyhledávat i ve výrobcích konkurentů.
214

 

Důsledky rozšíření rozsahu čl. 3(1)(e)(i) Směrnice a čl. 7(1)(e)(i) Nařízení lze 

ilustrovat na předmětu řízení v případu Hauck v Stokke. Na začátku stojí norský 

designér Peter Opsvik, který zjistil, že na trhu není dostupná dětská židle pro jeho syna, 

která by se dala nastavit do správné výšky ve vztahu ke stolu a byla by přizpůsobitelná 

rychle rostoucím dětem. Proto navrhl polohovatelnou dětskou židli s oceňovaným 
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designem známou jako Tripp Trapp.
215

 V roce 1998 byla v Beneluxu zapsána 

prostorová ochranná známka znázorňující Tripp Trapp židli. Nicméně německá 

společnost Hauck GmbH & Co. KG v té době vyráběla a uváděla na trh velmi podobné 

dětské židle. Spor byl předložen nizozemským soudům, které shledaly porušení 

autorských práv majitele ochranné známky, ale zároveň rozhodly o neplatnosti této 

známky. Nizozemský nejvyšší soud v kontextu daného případu požádal Soudní dvůr 

o interpretaci ustanovení Směrnice 89/104 odpovídajících čl. 7(1)(e)(i) a (iii) Nařízení.  

Přestože je konečné rozhodnutí na nizozemském nejvyšším soudu, zdá se, že ve 

světle rozsudku Soudního dvora bude potvrzeno rozhodnutí nižších soudů. V řízení před 

nimi totiž bylo shledáno, že tvar dané dětské židle je přinejmenším zčásti podmíněn 

užitnou hodnotou dané židle, zejména její bezpečností, pohodlností a spolehlivostí, 

jakož i přednostmi „výchovného a ergonomického“ rázu.
216

 Navíc není pochyb o tom, 

že uvedené užitné vlastností může spotřebitel vyhledávat i u výrobků konkurentů. 

Z praxe se ozývají hlasy, že Soudní dvůr měl v tomto ohledu uvést, jak by se mělo 

posuzovat, zda tu jsou „podstatné užitné vlastností typické pro druhovou funkci nebo 

funkce tohoto výrobku“.
217

 Taková výtka se autorovi práce jeví jako opodstatněná, 

jelikož absence kritérií pro posouzení, která užitná vlastnost je typická pro druhovou 

funkci výrobku a navíc za jakých okolností je možné ji brát za podstatnou, může vést 

k nejednotnosti rozhodovací praxe. 

Široký výklad předmětného důvodu neplatnosti přináší poměrně zásadní problém 

spočívající ve znejasnění hranice mezi aplikací čl. 7(1)(e)(i) a absolutního důvodu 

neplatnosti spočívajícího v nedostatku rozlišovací způsobilosti. Pokud by byl udržen 

původní restriktivní výklad probíraného důvodu neplatnosti, pak by prostorové známky 

podobné Tripp Trapp židli či mýdlu z případu Procter & Gamble v OHIM nemohly být 

zrušeny z důvodu, že jsou výlučně tvořeny tvarem, který plyne z povahy výrobku, ale 

bylo by možné je při splnění patřičných podmínek prohlásit za neplatné pro nedostatek 

rozlišovací způsobilosti. Nyní se jeví jako přípustné obě možnosti, leč jejich uplatnění 

má diametrálně odlišný důsledek. V případě zneplatnění CTM na základě 
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čl. 7(1)(e) Nařízení se totiž není možné bránit prokázáním rozlišovací způsobilosti 

získané užíváním.
218

 V případě tzv. přírodních či standardizovaných produktů takové 

rozlišení roli nehraje, protože tyto kategorie výrobků nemohou ze své podstaty 

rozlišovací způsobilost získat. Pokud se však podíváme na případ Tripp Trapp židle, 

nezdá se vůbec vyloučené, že daná známka vykazuje rozlišovací způsobilost. Kromě 

toho, že je přítomna na trhu od roku 1972, tak získala mnoho ocenění v oblasti designu 

a byla dokonce vystavována v muzeích.
219

 Na základě těchto skutečností je možné se 

domnívat, že tato ochranná známka je způsobilá odlišit původ dotčených dětských židlí 

od podobných výrobků konkurence. Přestože určitou ochranu může poskytnout 

autorského právo či právo na ochranu před nekalou hospodářskou soutěží, z pohledu 

známkového práva by se jevilo jako v pořádku, že by konkurence parazitovala na tvaru 

židlí Tripp Trapp.
220

 Autor práce má za to, že takovou situaci lze považovat za 

rozpornou s výše diskutovanými základními principy známkového práva. Pokud 

prostorové označení splňuje požadavky čl. 4 Nařízení a získalo rozlišovací způsobilost 

dlouhodobým užíváním, za předpokladu, že ji nemělo od počátku, pak se jeví jako 

nespravedlivé takovému označení navždy odepřít známkoprávní ochranu. A to i tehdy, 

pokud některé podstatné užitné rysy daného tvaru plynou z jeho povahy. 

 Je třeba poznamenat, že výše uvedený přístup SDEU spočívající v aplikaci 

stejných pravidel při posuzování kritérií rozlišovací způsobilosti v případě všech druhů 

ochranných známek se nejeví jako udržitelný ve světle případu Hauck v Stokke. Výše 

bylo demonstrováno, že CTM může být zneplatněna i přes splnění základních 

náležitostí čl. 4 Nařízení a i přesto, že díky své rozlišovací způsobilosti plní základní 

funkci ochranné známky, tedy je indikátorem obchodního původu. 

4.1.6.2. Tvar výrobku nezbytný pro dosažení technického 

výsledku 

Na základě čl. 52(1)(a) ve spojení s čl. 7(1)(e)(ii) Nařízení je možné prohlásit za 

neplatnou CTM, která je tvořena výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro 

dosažení technického výsledku. V případu Philips v Remington, ve kterém byl anglický 

národní soud názoru, že ochranná známka v podobě rotační hlavice holicího strojku je 
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tvořena výlučně tvarem, který je pro dosažení cíleného technického výsledku nezbytný, 

Soudní dvůr v zásadě potvrdil úvahy národního soudu a připomněl principy stojící za 

dnešním čl. 3(1)(e) Směrnice a 7(1)(e) Nařízení, když uvedl, že ustanovení směřuje na 

vyloučení toho, aby ochrana práv k ochranné známce mohla vést k zisku monopolu 

majitelem známky ve vztahu k technickým řešením nebo užitným vlastnostem zboží, 

které mohou být vyhledávány uživatelem u výrobků konkurence. Předmětné ustanovení 

čl. 7(1)(e)(ii) Nařízení je tak namířeno proti tvarům, jejichž  základní  vlastnosti 

odpovídají některé technické funkci a jejichž známkoprávní ochrana by vedla k omezení 

konkurence ohledně svobodné volby technického řešení nezbytného k dosažení 

kýžených funkcí daných výrobků.  

Podobně jako v případě předchozího důvodu neplatnosti převážil názor, že pro 

zneplatnění není třeba, aby daný výrobek nemohl ze své funkční podstaty nabývat 

jiného tvaru. Jinými slovy, existence jiných tvarů výrobků na trhu dosahujících stejného 

technického výsledku není sama o sobě důvodem neuplatnění daného důvodu 

zneplatnění. Soudní dvůr se přiklonil k tomu, že k zneplatnění postačuje, pokud jsou 

základní funkční vlastnosti tvaru zboží přičitatelné výlučně technickému výsledku.
221

 

Jinými slovy zneplatnění mohou podlehnout CTM tvořené výlučně tvarem výrobku, 

jehož volba byla motivována funkčními vlastnostmi takového tvaru.
222

 

Dílek stavebnice LEGO je dalším příkladem označení, které bylo shledáno jako 

tvořené výlučně tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku. 

Prohlášení této CTM, vyobrazené níže na obr. 6, za neplatnou bylo potvrzeno Soudem 

prvního stupně i velkým senátem Soudního dvora.
223

  

 

   

     Obr. 6 
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Soudnímu dvoru bylo v tomto případě umožněno upřesnit judikaturu ohledně 

předmětného absolutního důvodu neplatnosti CTM, který by měl balancovat dva 

principy podporující zdravou hospodářskou soutěž.
224

 Podle prvního z nich má dané 

ustanovení zajistit, aby podniky nemohly využívat známkového práva k zachovávání 

výlučných práv k technickým řešením bez časového omezení. Taková ochrana je totiž 

v systému práva duševního vlastnictví, který se v EU uplatňuje, poskytována skrze 

ochranu patentů či průmyslových vzorů vždy na dobu určitou. Nicméně podle druhého 

principu je třeba uznat, že každý tvar výrobku je do jisté míry funkční, a proto by 

nebylo vhodné, aby prostorové CTM byly prohlašovány za neplatné toliko na základě 

toho, že mají užitné vlastnosti. Na základě této úvahy je proto pro nalezení určité 

rovnováhy nezbytné věnovat náležitou pozornost slovům „výlučně“ a „nezbytný“.  

CTM je tvořena výlučně tvarem, který je nezbytný pro dosažení technického 

výsledku, jestliže všechny základní vlastnosti tvaru plní technickou funkci, přičemž 

přítomnost nikoli základních vlastností, které nemají technickou funkci, není v tomto 

případě relevantní. Jinými slovy, návrh na zneplatnění nebude úspěšný, pokud tvar 

dotčeného výrobku tvořící CTM bude zahrnovat významný nefunkční prvek, jakým je 

ozdobný nebo fantazijní prvek, který má v uvedeném tvaru důležitou úlohu.
225

 V daném 

příkladě je patrno, že červená kostka stavebnice obsahovala 8 výstupků tak, aby do sebe 

jednotlivé díly hladce zapadaly. Každý jeden prvek tvaru stavebního dílu je tak 

funkčního charakteru. Autor práce je názoru, že situaci by bylo nutné posoudit odlišně, 

kdyby byly díly stavebnice vybaveny např. výrazným emblémem zobrazujícím 

usmívajícího se stavebníka.  

Otázku nezbytnosti posoudil Soudní dvůr obdobně jako v případu Philips 

v. Remington, když uvedl, že tato podmínka neznamená, že by dotčený tvar musel jako 

jediný umožňovat dosažení daného technického výsledku. Důvodem tohoto závěru je, 

že i když lze daného technického výsledku dosáhnout alternativním tvary jiných 

rozměrů a designu, tyto alternativní tvary by se i tak mohly stát pro konkurenty 

uvedeného majitele nepoužitelnými vzhledem k možnosti majitele CTM vyloučit 

konkurenci z používání nejen totožných tvarů, ale i tvarů podobných.
226

 

V minulosti panovaly nejasnosti ohledně aplikovatelnosti diskutovaného důvodu 
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neplatnosti na výrobky, které jsou beztvaré, jako jsou např. čisticí prostředky a jiné 

kapaliny. Otázka byla, zda je možné důvod neplatnosti vztáhnout na obaly takových 

výrobků, které nejsou vlastním výrobkem.
227

 Soudní dvůr nicméně logicky dovodil, že 

diskutovaný důvod neplatnosti je aplikovatelný, protože obal výrobku musí být v těchto 

případech ztotožněn s tvarem samotného výrobku, jelikož to plyne z povahy takových 

výrobků, a obal výrobku tak v takových případech fakticky představuje tvar těchto 

výrobků.
228

 

Je třeba míti na mysli, že označení tvořená výlučně tvarem nezbytným pro 

dosažení technického výsledku, která jsou nezpůsobilá známkoprávní ochrany ve 

smyslu čl. 7(1)(e)(ii) Nařízení, mohou být chráněna jiným způsobem. Nabízí se v tomto 

ohledu zejména ochrana patentů a průmyslových vzorů.
229

 Její podstatnou nevýhodou 

a důvodem snahy subjektů v podobném postavení jako společnost Lego Juris A/S 

o platný zápis CTM je její omezená časová platnost. Je rovněž podstatné poznamenat, 

že bylo-li některé trojrozměrné označení předmětem patentu či průmyslového vzoru, 

neznamená to bez dalšího, že je nezpůsobilé tvořit CTM. Musí však splnit podmínky 

shora dovozené Soudním dvorem, tedy zahrnovat významný nefunkční prvek či nebýt 

tvarem „nezbytným“ pro dosažení technického výsledku. Podle názoru autora práce je 

vzhledem k přístupu Soudního dvora k těmto dvěma možnostem, jak uniknout dosahu 

čl. 7(1)(e)(ii) Nařízení, snazší docílit platné trojrozměrné CTM skrze zařazení 

výrazného ozdobného prvku, třeba tak, jak bylo naznačeno výše u stavebnice LEGO. 

4.1.6.3. Tvar dávající výrobku podstatnou hodnotu 

 Prohlášení za neplatnou podléhá i CTM, která je tvořena výlučně tvarem, který 

dává výrobkům podstatnou hodnotu.
230

 Dané ustanovení se na první pohled jeví jako 

nejasné, ba i nelogické. Obchodníci na trhu se totiž snaží dát svým výrobkům specifický 

a výrazný charakter, aby se odlišili od konkurence a zaujali spotřebitele. Pokud v této 

strategii uspějí, pak je možné říci, že tvar výrobku podstatnou hodnotu přidal.
231

 Je tedy 

zřejmé, že takto široký výklad není na místě a rozsah daného ustanovení je výrazně 

užší. 

 V případu Bang & Olufsen v OHIM sice Tribunál konstatoval, že prostorové 
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označení tvořené tvarem reproduktoru disponuje rozlišovací způsobilostí, jelikož se 

značně odlišuje od podobných výrobků v relevantním sektoru, ale zato spadá do rozsahu 

čl. 7(1)(e)(iii) Nařízení. Důvod pro tento závěr spatřil Tribunál ve skutečnosti, že 

u předmětného výrobku jsou zdůrazněny estetické charakteristické rysy tvaru 

reproduktoru a že je takový tvar vnímán jako jakási čistá skulptura, která je protáhlá 

a nadčasová pro reprodukci hudby, což z něj činí podstatný prvek pro podporu prodeje. 

Tribunál s odkazem na judikaturu k čl. 7(1)(e)(ii) Nařízení podotknul, že předpokládané 

vnímání označení průměrným spotřebitelem není rozhodujícím prvkem při posuzování, 

zda je označení tvořeno výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu. Dále 

bylo v předmětném rozhodnutí judikováno, že závěr ohledně toho, že tvar dává výrobku 

podstatnou hodnotu, nevylučuje, že jiné charakteristické rysy výrobku, jako jsou 

technické vlastnosti dotčené v projednávané věci, mohou dotčenému výrobku rovněž 

propůjčovat významnou hodnotu.
232

 

Soudní dvůr v nedávném rozsudku ve věci Hauck v Stokke navázal na shora 

popsaný široký výklad předmětného ustanovení, když judikoval, že použitelnost 

dotčeného důvodu odmítnutí zápisu či neplatnosti nelze automaticky vyloučit tehdy, 

když mají dotčené výrobky kromě estetické funkce i jiné podstatné funkce. V případě 

Tripp Trapp židlí se jednalo o bezpečnost, pohodlnost a kvalitu. Pojem „tvar, který dává 

výrobku podstatnou hodnotu“ totiž nelze omezovat pouze na tvar výrobků, které mají 

toliko uměleckou nebo okrasnou hodnotu. Podle Soudního dvora by pak hrozilo, že se 

dané ustanovení neuplatní na výrobky, které mají kromě výrazného estetického prvku 

i podstatné funkční hodnoty. Majiteli ochranné známky by pak bylo umožněno 

monopolizovat podstatné vlastnosti výrobků.
233

 Soudní dvůr tím indikoval, že není 

nakloněn přisuzovat známkoprávní ochranu tvarům, které by podle něj měly být 

předmětem časově limitované ochrany, tedy zejména ochrany průmyslových vzorů. 

Soudní dvůr potvrdil, že předpokládané vnímání označení průměrným spotřebitelem 

není rozhodujícím prvkem v rámci uplatnění předmětného důvodu neplatnosti, ale může 

představovat užitečný faktor posouzení pro příslušný orgán při určování základních 

vlastností označení.
234

 

                                                 
232

 Rozsudek ze dne 6. října 2011, Bang & Olufsen A/S v. OHIM, T-508/08, Sb. rozh., EU:T:2011:575, 

body 36, 70, 72, 75, 77 
233

 Rozsudek Hauck v Stokke, EU:C:2014:2233, body 29-32. 
234

 Ibid, bod 34. 



64 

 

Rozsudky ve věci Bang & Olufsen v OHIM a Hauck v Stokke vzbudily řadu 

pochybností o správnosti přístupu SDEU. Zejména bylo argumentováno, že přestože 

spotřebitel může být přilákán atraktivním tvarem a vzhledem reproduktoru, je poměrně 

pravděpodobné, že rozhodujícím faktorem pro rozhodnutí o koupi bude spíše kvalita 

výrobku.
235

 Tento argument se autorovi práce zdá ještě přesvědčivější, pokud se vztáhne 

na případ dětské židle Tripp Trapp. I přes sebepoutavější design takového výrobku lze 

rodiče malých dětí považovat za skupinu spotřebitelů, pro níž bude kvalita, pohodlnost 

a bezpečí představovat rozhodující vlastnosti výrobku. Jen stěží se lze domnívat, že by 

rodiče při rozhodování o koupi dětské židle postavili vzhled takového výrobku nad 

vlastnosti nezbytné po ochranu a zdravý vývoj svých dětí. 

Závěr, že vnímání průměrného spotřebitele může být relevantním, nikoliv však 

rozhodným faktorem při posuzování, zdali předmětná známka spadá do rozsahu 

čl. 7(1)(e)(iii) Nařízení, rovněž vzbuzuje pochyby. SDEU vždy akcentoval důležitost 

vnímání relevantní veřejnosti a testu průměrného spotřebitele. Takový přístup se 

autorovi práce jeví jako opodstatněný s ohledem na to, že hlavní funkcí ochranných 

známek je odlišit výrobky a služby, pro něž jsou známky užívány, od podobných 

výrobků či služeb pocházejících od konkurence. Nyní se však zdá, že Soudní dvůr staví 

OHIM do role arbitra v oblasti designu, který má rozhodovat o hodnotě, kterou tvar 

výrobku přináší.
236

 

Soudní dvůr uvedl, že mimo kritérium vnímání relevantní veřejnosti, jehož 

postavení tedy není nijak výsadní, je třeba vzít v potaz povahu dané kategorie výrobků, 

uměleckou hodnotu dotyčného tvaru, odlišnost tohoto tvaru od jiných tvarů, s nimiž se 

lze běžně setkat na daném trhu, cenový rozdíl v porovnání s podobnými výrobky, anebo 

vypracování marketingové strategie zdůrazňující hlavně estetické vlastnosti dotyčného 

zboží.
237

 Je na místě si uvědomit, že tyto faktory jsou převážně proměnné s časem 

a minimálně v ohledu k umělecké hodnotě a odlišnosti od ostatních podobných výrobků 

i dosti subjektivní. Problémem proměnlivosti posuzovaných kritérií v čase je ten, že 

jejich splnění k danému okamžiku vyloučí označení z ochrany poskytované Nařízením 

jednou pro vždy vzhledem k tomu, že čl. 52(2) pro tento důvod neplatnosti neumožňuje 
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majiteli CTM prokázat rozlišovací způsobilost nabytou užíváním. Z toho plyne, že je 

zde určitá nerovnováha spočívající v tom, že posouzení neplatnosti z diskutovaného 

absolutního důvodu neplatnosti je determinováno momentálními okolnostmi, ale 

důsledky případného zneplatnění jsou trvalé.
238

   

Jak již bylo naznačeno výše, ze znění čl. 7(1)(e)(iii) Nařízení a jeho 

extenzivního výkladu ze strany SDEU se může zdát, že účelem tohoto ustanovení je 

oddělit oblast známkoprávní ochrany od té poskytované průmyslovým vzorům, přičemž 

podstatným rozdílem mezi nimi je, že později jmenovaná je časově limitovaná. 

Při bližším pohledu se takový názor zdá ve svých důsledcích poněkud absurdní. 

Ochrana poskytovaná průmyslovým vzorům je typická poměrně nenáročnými 

podmínkami pro poskytnutí této ochrany. Zjednodušeně řečeno postačí, aby vzhled 

výrobku disponoval novostí a individuálním charakterem. Z toho plyne, že pokud by 

sféry ochrany průmyslových vzorů a ochranných známek měly být neprostupně 

odděleny, pak by pouze tvary výrobků, které by postrádaly charakter novosti či 

individuality, byly způsobilé k zápisu jako CTM. Tedy pouze dostatečně obyčejné tvary 

výrobků by mohly být chráněny jako CTM. Tímto by se prostorové známky dostaly 

mezi pomyslné kladivo a kovadlinu, jelikož Nařízení by v čl. 7(1)(e)(iii) vyžadovalo 

„obyčejnost“ tvaru výrobku a na druhé straně čl. 7(1)(b) a (c) by „obyčejná“ prostorová 

označení vylučoval ze známkoprávní ochrany pro pouhou popisnost či nedostatek 

rozlišovací způsobilosti, kteréžto naopak odráží požadavky určitě ojedinělosti 

a výraznosti tvarů.
239

 

Na základě diskuse k absolutnímu důvodu neplatnosti spočívajícím v tom, že 

dané označení je tvořeno výhradně tvarem přidávajícím výrobku podstatnou hodnotu, 

lze uzavřít, že výše uvedená zásada rovného posuzování různých typů ochranných 

známek, jak je zastávána SDEU, se nejeví jako udržitelná. Čl. 7(1)(e)(iii) Nařízení klade 

na prostorové známky břemeno, které nemá u posuzování platnosti jiných druhů 

ochranných známek svou obdobu. Jak již bylo několikráte připomenuto, nejdůležitější 

základní funkcí ochranných známek je jejich rozlišovací způsobilost co do obchodního 

původu výrobků a služeb. Diskutovaný absolutní důvod neplatnosti však paradoxně 

vylučuje označení, která v zásadě disponující silnou rozlišovací způsobilostí, ze 

známkoprávní ochrany na základě vágního kritéria přidané umělecké hodnoty. Podle 
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autora práce je toto ustanovení při současném extenzivním výkladu nekoncepční 

v kontextu známkoprávní ochrany. 

4.1.7.  Rozpor s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy 

Na základě čl. 52(1)(a) ve spojení s čl. 7(1)(f) Nařízení mohou být zneplatněny 

CTM, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy. Přestože podle 

svého znění daný důvod neplatnosti CTM sestává ze dvou částí, tedy z rozporu 

s veřejným pořádkem a z rozporu s dobrými mravy, neuplatňují se tyto části v praxi 

samostatně, ale toliko společně. Jinými slovy, v praxi není možné odlišit ochranné 

známky rozporné toliko s dobrými mravy a nikoliv s veřejným pořádkem a vice 

versa.
240

 Ne všichni autoři toto stanovisko bez výhrady sdílejí, když někteří podotýkají, 

že ačkoliv se tyto složky čl. 7(1)(f) Nařízení nesporně překrývají, rozpor s dobrými 

mravy bývá uplatňován častěji.
241

 

Je třeba poznamenat, že tato kategorie absolutních důvodů neplatnosti je jednou 

z nejproměnlivějších v čase vzhledem k tomu, že představa o veřejném pořádku 

a morálce se ve společnosti vyvíjí. Posouzení, co je morální a co nemorální, je v 

multikulturní a pluralistické společnosti značně komplikované. Poměrně jednoznačně je 

možné diskutovaný absolutní důvod neplatnosti vztáhnout na CTM, které užívají 

označení, jež jsou v rozporu s platným právem.
242

 Typickým příkladem může být rozpor 

s čl. 18(1) Nařízení o odrůdových právech Společenství, který stanoví, že držitel 

nemůže uplatňovat svá práva na označení, tedy i v podobě CTM, shodující se s názvem 

odrůdy, aby zabránil volnému používání označení ve spojení s touto odrůdou, a to ani 

po skončení odrůdového práva.
243

 

 CTM může být v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy také tehdy, 

pokud je způsobilá pobouřit velkou část populace.
244

 Taková CTM může obsahovat 

náboženské symboly, jména nábožensky uznávaných postav nebo jména vysoce 

rozporuplných osob jako jsou diktátoři, teroristi či masoví vrazi. Jako příklad neúspěšné 

snahy využít jméno takto rozporuplné osoby lze jmenovat odmítnutí přihlášky CTM 
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obsahující označení „BIN LADIN“.
245

 V úvahu přichází i napadnutelnost CTM 

obsahujících sexuálně zabarvené výrazy. S ohledem na stále otevřenější společnost je 

praxe v těchto případech poměrně zdrženlivá a jako měřítko se snaží brát skutečně 

průměrného spotřebitele, tedy nikoliv puritánskou část obyvatelstva. Přesto OHIM trvá 

na určitých mezích.
246

 Dokladem toho může být omítnutí přihlášky slovní CTM 

obsahující vulgární spojení se sexuálním podtextem ve znění „SCREW YOU“ 

v rozsahu, ve kterém se vztahovala na výrobky, které lze v zakoupit i jinde nežli ve 

specializovaných obchodech, tzv. sex shopech.
247

 Urážlivá a útočná označení, zejména 

jsou-li diskriminačního rázu, mohou také čelit zneplatnění s odkazem na čl. 7(1)(f) 

Nařízení. Tuto poslední kategorii lze ilustrovat na jednom z mála případů, kdy se SDEU 

předmětným důvodem neplatnosti zabýval. Tribunál v daném případě potvrdil 

odmítnutí zápisu slovní CTM obsahující označení „PAKI“, které je způsobilé vyvolat 

u anglicky mluvící veřejnosti pobouření jakožto hanlivé pojmenování pro potomky 

obyvatel Pákistánu. Tribunál dále uvedl, že test rozporu s dobrými mravy je třeba činit 

s ohledem na širokou veřejnost spíše než pouze s ohledem na veřejnost, které jsou 

předmětné výrobky či služby, pro něž CTM je či má být zapsána, určeny.
248

 

Je třeba míti na paměti, že daný důvod neplatnosti míří na urážlivé, pobuřující 

známky, nikoliv na ty, které jsou pouze nevkusné. Pobouření veřejnosti může být 

způsobeno slovními i obrazovými CTM.
249

 Není obtížné si domyslet prostorové CTM, 

které by mohly být nahlíženy jako rozporné s dobrými mravy či veřejným pořádkem, 

např. takové mající podobu hákového kříže. 

S ohledem na zásadu jednotnosti CTM musí být kritéria pro hodnocení, zda je 

určitý výraz v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, stejná pro celé 

území EU. Z hlediska posuzování tohoto důvodu neplatnosti tvoří Unie jednotný 

kulturní a společenský prostor, a proto nelze argumentovat například ve smyslu, že se 

CTM užívá jen v oblasti severní Evropy, kde může být obyvatelstvo považováno za 
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tolerantnější či liberálnější než v jiných částech Unie.
250

 

Podstatné je, že je třeba posuzovat ochranné známky samy o sobě, nikoliv způsob 

jejich užívání.
251

 Vztaženo na shora uvedený rozsudek ve věci „PAKI“, nebyl by důvod 

neplatnosti spočívající v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy dán tehdy, 

pokud by bylo označení znějící např. „KAKI“ obsaženo ve slovní CTM zapsané pro 

oblečení, které by bylo užíváno převážně extremisty zaměřenými proti obyvatelstvu 

s pákistánským původem. 

4.1.8. Klamavost 

 Na základě čl. 52(1) ve spojení s čl. 7(1)(g) Nařízení podléhají zneplatnění 

CTM, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo 

zeměpisný původ výrobku nebo služby. Dané ustanovení připomíná důvod zrušení 

CTM podle čl. 51(1)(c) Nařízení. Podstatný rozdíl plyne z povahy absolutních důvodů 

neplatnosti a zrušovacích důvodů. Prohlášení CTM za neplatnou z důvodu klamavosti 

totiž na rozdíl od relevantního zrušovacího důvodu míří na známky, které jsou klamavé 

samy o sobě, tedy bez přihlédnutí ke způsobu jejich užívání. Předmětný důvod 

neplatnosti je v praxi zamířen na známky, které sice disponují rozlišovací způsobilostí, 

avšak vzbuzují mezi veřejností určitý nepřesný dojem, zejména ohledně povahy, kvality 

či zeměpisného původu výrobků či služeb. Při posouzení případné klamavosti je opět na 

místě užít testu průměrného spotřebitele.
252

 

 Vztah daného důvodu neplatnosti a důvodu neplatnosti pro výlučnou popisnost 

nebyl vždy jasný. I když se mohlo zdát, že tyto dva důvody často splývají, je třeba 

podotknout, že důvod neplatnosti pro klamavost se může uplatnit i tehdy, když známka 

popisná jako celek není.
253

 Příkladem by podle autora práce mohlo být např. imaginární 

označení „Norské Olegovy rybičky delikates“, které přestože obsahuje některá čistě 

popisná označení, jako celek popisné není. Pokud ovšem Oleg vlastní rybárnu lovící 

a zpracovávající toliko ryby z jezera Balaton, pak je označení klamavé. 

 S výhradou toho, že je třeba mít na paměti shora uvedený rozdíl mezi podstatou 

zrušovacích důvodů a důvodů neplatnosti CTM, je možné odkázat na diskusi 
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ke zrušovacímu důvodu podle čl. 51(1)(c) Nařízení, zejm. případ Elizabeth Emanuel. 

 Pro ilustraci dalších případů, kdy by se předmětný důvod neplatnosti mohl 

uplatnit, lze uvést označení „ARCADIA“ pro vína. Arkádie je historická hornatá oblast 

na území dnešního Řecka, a proto bylo využití daného označení v CTM přihlašované 

pro vína pocházející z Itálie zamítnuto OHIM, jelikož jde o označení klamavé co do 

zeměpisného původu.
254

 Pokud by se označení týkalo řeckých vín, bylo by 

pravděpodobně zamítnuto pro změnu pro pouhou popisnost. Dalším příkladem byl 

pokus o zápis označení „WINE OH!“ jako CTM pro nápoje, kdy bylo rozhodnuto, že 

dané označení užité na obalech pitné vody je způsobilé klamat co do povahy výrobku. 

Za daných skutkových okolností neuspěla argumentace, že by klamavost byla 

vyloučena povahou obalů užívaných pro balení vod.
255

 Nicméně zavádějící popisné 

označení, které je spotřebitel schopen bez prodlení po prohlédnutí zboží odhalit, by 

neměla být důvodem neplatnosti pro klamavost.
256

 Proto by označení „WINE OH!“ 

zřejmě mohlo obstát jako CTM např. pro rajčatový protlak balený v průhledných 

obalech tvaru obvyklého pro tento typ výrobků. 

4.1.9. Neplatnost podle článku 6ter Pařížské úmluvy 

Podle čl. 52(1)(a) ve spojení s čl. 7(1)(h) Nařízení může být CTM prohlášena za 

neplatnou, pokud k jejímu zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány a má být 

zamítnuta podle článku 6ter Pařížské úmluvy. Toto ustanovení Pařížské úmluvy 

zavazuje její signatáře odmítnout zápis nebo zrušit zápis ochranných známek 

užívajících bez zmocnění příslušných míst erby, vlajky a jiné znaky státní svrchovanosti 

členských zemí, úředních zkušebních, puncovních a záručních značek, jakož 

i napodobení z hlediska heraldického. Tento závazek se týká v zásadě i ochranných 

známek obsahujících erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky či názvy 

mezinárodních mezivládních organizací, kdy výjimku představují takové znaky, jejichž 

ochrana je předmětem platných mezinárodních dohod. Jako příklad lze uvést Ženevskou 

konvenci chránící v tomto ohledu symbol červeného kříže.
257

 Účel toho ustanovení je 

jasně namířen proti vzbuzování nepravdivého dojmu mezi spotřebiteli, že výrobky či 

                                                 
254

 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 27. března 2000, ARCADIA, R 246/1999 1. 
255

 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 7. března 2006, WINE OH!, R 1074/2005 4. 
256

 Bently, L.; Sherman B. Intellectual Property Law (pozn. 26), s. 964. 
257

 Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři ze dne 

12. srpna 1949, vyhlášená pod vyhl. č. 65/1954 Sb., čl. 44. 



70 

 

služby nabízené pod ochrannou známkou obsahující dané znaky pocházejí od dotčených 

státních či nadnárodních institucí či že tyto instituce garantují jejich kvalitu.
258

  

Je třeba poznamenat, že čl. 6ter Pařížské úmluvy se podle svého znění nevztahuje 

na známky služeb, ale v tehdejší terminologii pouze na známky tovární a obchodní. 

Mezi těmito druhy známek činí Pařížská úmluva rozdíl, což je znatelné např. z jejího 

čl. 6sexites či čl. 7. Toto je dáno historickými důvody vzhledem k tomu, že v době, kdy 

byla Pařížská úmluva přijata, nebyly ochranné známky pro služby všeobecně 

uznávány.
259

 S ohledem na tuto skutečnost a na rovnost ochrany poskytované Směrnicí 

a Nařízením ochranným známkám zapsaným pro výrobky a služby, byl názor vyslovený 

Soudem prvního stupně ve věci American Clothing Associates SA v OHIM dosti 

překvapivý, jelikož se v něm přiklonil k restriktivnímu, doslovnému výkladu čl. 6ter 

Pařížské úmluvy.
260

 Soudní dvůr se však s takovým závěrem neztotožnil, když uvedl, že 

čl. 7(1)(h) Nařízení, neobsahuje žádné výslovné omezení ohledně ochranných známek, 

kterých se týká. Tento výklad nemůže být vyvrácen pouhou skutečností, že dotčené 

ustanovení odkazuje na Pařížskou úmluvu. Tím se totiž sleduje určení typu označení, 

která mají být zamítnuta či zneplatněna, a nikoli omezení působnosti daného 

ustanovení. Soudní dvůr navíc podotknul, že i kdyby byl přijat doslovný výklad čl. 6ter 

Pařížské úmluvy, nic by to na věci nezměnilo, protože Pařížská úmluva představuje pro 

smluvní státy závazek minimální ochrany, a tudíž by byl rozsah daného ustanovení 

Směrnicí a Nařízením rozšířen i na ochranné známky zapsané pro služby.
261

 

Rozsah předmětného důvodu neplatnosti je poměrně široký. Již ze znění čl. 6ter 

Pařížské úmluvy plyne, že se uplatní i tehdy, pokud jsou zde specifikovaná označení 

užita bez souhlasu příslušných orgánů jen jako jeden z prvků tvořící ochrannou známku. 

Soudní dvůr navíc dospěl k závěru, že CTM může být zneplatněna i tehdy, pokud 

nepřebírá přesně předmětný symbol, jestliže je dotčenou veřejností vnímána jako 

napodobení takového znaku. V tomto ohledu Soudní dvůr poznamenal, že ne každý 

rozdíl mezi ochrannou známkou a dotčeným symbolem, který zaznamená odborník na 

heraldiku, musí být nezbytně vnímán průměrným spotřebitelem, který může navzdory 
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rozdílům na úrovni určitých heraldických podrobností v CTM spatřovat napodobení 

dotčeného znaku. Takto tomu bylo i posuzované věci, kdy bylo potvrzeno odmítnutí 

zápisu přihlašované CTM obsahující vyobrazení javorového listu, znázorněné na 

obr. 7,
262

 které bylo zaměnitelné s vyobrazením v rámci státního znaku Kanady. 

Vyobrazení javorového listu jako státního symbolu Kanady je pro srovnání ilustrováno 

na obr. 8 tak, jak tak jak vyplývá z databáze Mezinárodního úřadu Světové organizace 

duševního vlastnictví.
263

 

      

    Obr. 7    Obr. 8 

Čl. 6ter(1)(c) Pařížské úmluvy umožňuje smluvním státům neuplatnit ochranu 

označení mezinárodních mezivládních organizací ke škodě těch, kdo nabyli práva 

k takovým označením před účinností Pařížské úmluvy v dobré víře a také tehdy, pokud 

použití daných označení není s to vzbudit ve veřejnosti dojem o souvislosti mezi 

příslušnou organizací a chráněnými označeními, nebo o takové souvislosti klamat. 

Nařízení v čl. 7(1)(h) toliko odkazuje na čl. 6ter Pařížské úmluvy, a tak není zřejmé, 

jaký byl postoj legislativců EU k možnosti uplatnění této výjimky. Vzhledem k tomu, že 

daná otázka není v textu Nařízení adresována a výjimka zde není vyloučena, lze soudit, 

že ochrana označení uvedených v čl. 6ter Pařížské úmluvy není absolutní.
264

  Možnost 

uplatnění této výjimky Soudní dvůr potvrdil, avšak upozornil, že taková výjimka není 

podle textu čl. 6ter(1)(c) Pařížské úmluvy aplikovatelná na označení týkající se státní 

svrchovanosti podle písmene a), a proto je v případě těchto označení irelevantní, zda 
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u veřejnosti existuje spojitost mezi CTM a symbolickým znakem či nikoliv.
265

 

4.1.10. Označení obsahující znaky, emblémy a erby 

představující zvláštní veřejný zájem 

Na základě čl. 52(1)(a) ve spojení s čl. 7(1)(i) Nařízení je možné prohlásit za 

neplatnou CTM obsahující i jiné znaky, emblémy a erby než ty, jež jsou uvedeny 

v článku 6ter Pařížské úmluvy, pokud představují zvláštní veřejný zájem a nebyly 

zapsány se souhlasem příslušných orgánů. Jako příklad může posloužit rozsudek 

Tribunálu z července 2013, ve kterém potvrdil rozhodnutí odvolacího senátu OHIM 

a zamítnutí zápisu obrazové CTM, vyobrazené na obr. 9, obsahující mimo jiné symbol 

měny euro.  

Zajímavé je, že Tribunál dovodil, že podmínka zneplatnění CTM obsahující 

symbolické znaky mezinárodních mezivládních organizací podle čl. 7(1)(h) obsažená 

v čl. 6ter(1)(c) Pařížské úmluvy se mutatis mutandis uplatní i u čl. 7(1)(i) Nařízení. 

Ačkoliv proto není opora v textu Nařízení, dovodil Tribunál nezbytnost takového 

postupu ze skutečnosti, že nic nenasvědčuje tomu, že by ochrana poskytovaná 

symbolickým znakům podle čl. 7(1)(i) měla být širší než ta poskytovaná podle 

čl. 7(1)(h) Nařízení. Jak bylo uvedeno výše, tato podmínka spočívá v tom, že 

k zneplatnění dojde jen tehdy, jestliže ochranná známka obsahující dotčený emblém 

může veřejnost uvést v omyl, pokud jde o souvislost mezi jejím majitelem nebo 

uživatelem a entitou, na který dotčený emblém odkazuje. Přihlašovateli nepomohla ani 

argumentace, že symbol eura je spojen nanejvýš s činnostmi měnové unie v oblasti 

hospodářské politiky, a nikoli s činnostmi EU v širokém smyslu, a že EU tedy není 

mezinárodní organizací stojící za symbolem eura. Tribunál tuto argumentaci odmítl jako 

neopodstatněnou s tím, že hospodářská a měnová unie odpovídá oblasti činnosti EU 

a navíc nemá samostatnou právní subjektivitu, odlišnou od právní subjektivity EU, 

a proto je čl. 7(1)(i) Nařízení aplikovatelný.
266
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        Obr. 9 

 

4.1.11. Zvláštní důvod neplatnosti CTM zapsaných pro vína 

a lihoviny  

V souladu s čl. 52(1)(a) ve spojení s čl. 7(1)(j) Nařízení může být CTM zapsaná 

pro vína či lihoviny prohlášena za neplatnou, pokud obsahuje zeměpisný údaj určený 

k identifikaci vín či lihovin nebo se z něj skládá, přičemž tato vína nebo lihoviny tento 

původ nemají. Dané ustanovení má původ v čl. 23(2) Dohody TRIPS. Není bez 

zajímavosti, že OHIM interpretuje dané ustanovení jako mířící výhradně na zeměpisná 

označení chráněná právem EU. Jak je patrné z textu daného ustanovení, užití 

zeměpisného údaje v CTM zapsané pro vína či lihoviny, které z daného území skutečně 

pochází, je v pořádku. Je však třeba upozornit, že taková CTM bude muset obstát před 

ostatními důvody neplatnosti, zejména tím spočívajícím v pouhé popisnosti.
267

 

 Příkladem platné CTM zapsané pro vína, která užívá zeměpisný údaj, a to 

ohledně Toskánska, je obrazová CTM zobrazená na obr. 10.
268
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       Obr. 10 

4.1.12. Rozpor s čl. 13 nařízení o ochraně zeměpisných 

označení a označení původu zemědělských produktů a 

potravin 

Podle čl. 52(1)(a) ve spojení s čl. 7(1)(k) Nařízení podléhají zneplatnění CTM 

obsahující označení původu nebo zeměpisné označení zapsané v souladu s nařízením 

o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů 

a potravin
269

 nebo z něj sestávající, pokud odpovídají jedné ze situací, které upravuje 

čl. 13 uvedeného nařízení. Dané ustanovení tak reflektuje čl. 22 Dohody TRIPS. 

Čl. 13 daného nařízení směřuje na ochranu spotřebitelů a zjednodušeně zakazuje 

jakékoliv přímé či nepřímé obchodní použití zapsaného chráněného označení pro 

produkty, na které se nevztahuje, jakékoliv zneužití, napodobení nebo připomenutí 

chráněných označení, jakékoliv užití jiného lživého nebo zavádějícího údaje o místu 

původu, povaze nebo základních vlastnostech produktů, použitých na obalu, reklamním 

materiálu či dokladech, jakož i všechny ostatní praktiky, které by mohly spotřebitele 

uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu. 

 Je podstatné poznamenat, že čl. 7(1)(k) Nařízení nevyžaduje, aby se skutečný 

původ výrobků lišil od toho uváděného, jako je tomu v případě čl. 7(1)(j). Postačí tedy, 

že se užité označení týká stejného druhu výrobku. Z časového hlediska lze aplikaci 

daného důvodu neplatnosti uniknout, pokud byla žádost o zápis CTM podána nejpozději 
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v den, k němuž byla podána žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného 

označení. 

4.1.13. Absence dobré víry přihlašovatele CTM 

V souladu čl. 52(1)(b) Nařízení může být CTM prohlášena za neplatnou, pokud 

přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře. Jedná se o jediný specifický 

absolutní důvod neplatnosti, který není tvořen odkazem na absolutní důvod odmítnutí 

zápisu. Nařízení ani Směrnice neposkytují bližší výklad toho, co se rozumí dobrou vírou 

či její absencí, snad proto, že jde o pojem dobře známý tradici kontinentálního práva.
270

 

Vzhledem k tomu, že legislativa EU se tedy pojmem dobré víry a případy, kdy 

u přihlašovatele v době podání přihlášky absentuje, blíže nezabývá, je rozhodovací 

praxe OHIM a zejména judikatura SDEU v případě tohoto důvodu neplatnosti CTM 

o to podstatnější. 

Poprvé se OHIM dostal k případu, který se dotýkal neplatnosti na základě 

neexistence dobré víry u přihlašovatele v době podání přihlášky, až v roce 2000 a zaujal 

k výkladu tohoto absolutního důvodu neplatnosti restriktivní přístup. Zrušovací 

oddělení OHIM odmítlo jako dostatečný důvod ke zneplatnění CTM skutečnost, že 

přihlašovatel podal přihlášku CTM i ve vztahu k výrobkům, jejichž produkcí se 

nezabýval. Zrušovací oddělení uvedlo, že koncept absence dobré víry je v intencích 

Nařízení úzkým právním konceptem, který zahrnuje zejména podvodné jednání, záměr 

oklamat jiného či obdobný nekalý úmysl. Principiálně lze tento pojem ztotožnit 

s nepoctivým úmyslem. V daném případě nemohlo podle zrušovacího oddělení 

k žádnému nepoctivému úmysl na straně přihlašovatele dojít už proto, že Nařízení 

umožňuje přihlašovateli zapsat CTM pro výrobky a služby přesahující rámec jeho 

skutečné činnosti a později v těchto oblastech expandovat. To samozřejmě nevylučuje 

zrušení CTM podle čl. 51(1)(a) Nařízení, pokud majitel CTM k takové expanzi v dané 

časové lhůtě nepřistoupí.
271

 

V pozdějších případech OHIM seznal naplnění předmětného důvodu neplatnosti 

zejména tehdy, kdy se přihlašovatel snažil získat CTM jen proto, aby znemožnil majiteli 

národní ochranné známky rozšířit své aktivity pod předmětným označením na území 
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EU.
272

 

Metodické pokyny OHIM s odkazem na judikaturu Tribunálu uvádějí, že se dobrá 

víra u přihlašovatele presumuje, a proto je na navrhovateli prohlášení neplatnosti, aby 

dokázal, že v době podání přihlášky CTM nejednal majitel CTM v dobré víře, například 

že neměl nikdy v úmyslu CTM užívat či přihlášku podal toliko za účelem zamezení 

vstupu třetí osoby na trh.
273

 

Soudní dvůr stanovil demonstrativní výčet kritérií, která je třeba vzít v úvahu při 

posuzování neexistence dobré víry u majitele CTM v době podání přihlášky. Jde 

o následující okolnosti: 

 Skutečnost, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí 

osoba používá přinejmenším v jednom členském státě totožné nebo podobné 

označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, 

o jehož zápis žádá. Naplnění tohoto kritéria může vyplývat zejména ze 

všeobecné známosti takového užívání v dotyčném hospodářském odvětví, jež 

může být vyvozena zejména z délky takového užívání. Čím je totiž toto užívání 

starší, tím je pravděpodobnější, že přihlašovatel v době podání přihlášky 

k zápisu věděl, že je takové označení užíváno třetí osobou. 

 Úmysl přihlašovatele zabránit třetí osobě v dalším používání daného označení. 

Úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky k zápisu je subjektivním prvkem, 

který musí být určen na základě objektivních okolností projednávaného případu. 

Typicky je toto kritérium neexistence dobré víry splněno tehdy, když 

přihlašovatel podává přihlášku účelově, bez úmyslu CTM skutečně užívat. 

 Úroveň právní ochrany, které požívají označení třetích osob a označení, jehož 

zápis je požadován. Toto kritérium je třeba zvážit proto, aby se zneplatněním 

CTM napravily situace, kdy majitel nabyl práva z CTM toliko za účelem nekale 

soutěžit s konkurentem užívajícím označení, které díky svým vlastním kvalitám 

již získalo určitou úroveň právní ochrany. 

 Povaha CTM. Kupř. u prostorových CTM, které se týkají výrobku, u něhož je 

z technologických či obchodních aspektů omezena svoboda volby jeho tvaru 

a vzhledu, je totiž důsledek zápisu CTM s absencí dobré vůle tíživější, protože 
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konkurenci úplně vylučuje z uvádění srovnatelných výrobků na trh, přičemž zde 

konkurenci nepostačí „pouhá“ změna označení. 

 Stupeň proslulosti, které požívá označení v době podání přihlášky. Vysoký 

stupeň proslulosti by totiž mohl ospravedlnit zájem přihlašovatele zajistit širší 

právní ochranu svému označení.
274

 

Přestože Soudní dvůr poskytl určitý návod, jak absenci dobré víry posuzovat, 

může se jevit jako neuspokojivé, že se nepokusil o obecnou definici nedostatku dobré 

víry přihlašovatele, o hierarchizaci důležitosti uvedených kritérií ani o sestavení 

obecného testu pro posouzení, zda tu dobrá víra v době podání přihlášky byla či 

nebyla.
275

 Autor práce k tomuto dodává, že opatrný přístup Soudního dvora může být 

odůvodněn snahou nezúžit diskutovaný důvod neplatnosti určitou definicí, protože by 

pak mohlo hrozit, že některá nepoctivá jednání nebudou podle čl. 52(1)(b) Nařízení 

postižitelná. 

Výše uvedená kritéria v souhrnu míří na úmyslné přihlašování CTM za účelem 

poškození konkurence. Absence dobré víry přihlašovatele může být shledána také 

tehdy, když přihlašovatel v rámci řízení o přihlášce uvede nepravdivé či zavádějící 

údaje nebo relevantní rozhodné skutečnosti zatají.
276

  

Je třeba poznamenat, že předmětný důvod neplatnosti se z povahy věci může 

překrývat s čl. 7(1)(g) Nařízení, jelikož čistě klamavé CTM mohou být registrovány ve 

zlé víře, že na základě své klamavosti zvýší prodej určitých výrobků či služeb. Podobně 

může dojít i ke kumulaci s relativními důvody neplatnosti vzhledem k tomu, že později 

zapsaná CTM tvořená totožným nebo velmi podobným označením může být často 

provázána s úmyslem benefitovat z pověsti starší ochranné známky.
277

 Neexistuje opora 

proto, aby byl v těchto případech některý z důvodů neplatnosti považován za lex 

specialis, proto lze tyto důvody uplatnit kumulativně.
278

 

Autor práce se domnívá, že absolutní důvod neplatnosti pro absenci dobré víry 

přihlašovatele vhodně doplňuje důvody, které se překrývají s těmi pro odmítnutí zápisu 

CTM, v tom ohledu, že může fungovat jakási záchytná síť umožňující zneplatnění 
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tehdy, když daná CTM sice není v rozporu s čl. 7 Nařízení, ale přesto byla zapsána 

s nepoctivými úmysly. Nařízení v tomto ohledu vhodně reflektuje zásady soukromého 

práva, tedy, že každý by v právním styku měl jednat poctivě, nikdo by neměl těžit 

z nepoctivých činů a zjevné zneužití práva by nemělo požívat právní ochrany.
279

 

4.2. Relativní důvody neplatnosti CTM 
 Relativní důvody neplatnosti CTM jsou obsaženy v čl. 53 Nařízení a je třeba je 

odlišit od důvodů absolutních. Principiální rozdíl spočívá v tom, že zatímco absolutní 

důvody neplatnosti CTM míří na vady v samotné povaze ochranné známky, relativní 

důvody neplatnosti CTM postihují konflikty se staršími ochrannými známkami 

a právy.
280

 

 Jednotlivé relativní důvody je možné po jistém zjednodušení rozřadit do dvou 

větších skupin následovně: 

A. Konflikt se staršími ochrannými známkami 

1) Totožnost CTM se starší známkou a zároveň totožnost výrobků či služeb, 

pro které jsou známky chráněny; 

2)  Nebezpečí záměny CTM z důvodu totožnosti či podobnosti CTM 

a starší známky nebo totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, na 

které se známky vztahují; a 

3) Užívání CTM bez řádného důvodu neprávem těžící z rozlišovací 

způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim je na 

újmu;
281

 

B. Konflikt se staršími právy 

 Do této skupiny náleží podle Čl. 53(2) Nařízení případy, kdy je zapsaná 

CTM v rozporu s jinými soukromými právy, jako jsou například práva autorská 

či práva plynoucí z průmyslového vlastnictví. 

 

 Mimo kategorie relativních důvodů založených na existenci starší ochranné 

známky či jiného staršího práva stojí důvod neplatnosti založený na skutečnosti, že 

přihlášku k zápisu dotčené CTM podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné 
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známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele, ledaže by tento jednatel nebo 

zástupce své jednání řádně odůvodnil.
282

 Je pochopitelné, že Nařízení umožňuje majiteli 

zneplatnit CTM, která byla zapsána proti jeho vůli. 

 Je třeba mít na zřeteli, že aktivní legitimaci pro podání návrhu na prohlášení 

neplatnosti CTM z relativních důvodu neplatnosti má pouze majitel starší ochranné 

známky, nabyvatel licence k užívání takové známky, majitel příslušného staršího práva 

nebo osoby, které mají právo toto právo uplatňovat dle právních předpisů dotčeného 

členského státu.
283

 Z toho plyne, že aktivní legitimace je v tomto případě značně zúžena 

oproti návrhům na zrušení CTM či její prohlášeni za neplatnou pro absolutní důvody 

neplatnosti. Bylo by možné argumentovat, že není důvod, aby při jasném konfliktu se 

známou starší ochrannou známkou nemohlo návrh na zneplatnění podat například 

sdružení na ochranu spotřebitelů s odůvodněním, že může docházet k zmatení 

spotřebitelů co do původu zboží či služeb. Právní úprava však stojí na myšlence, že při 

rozporu se staršími právy majitelů CTM či nabyvatelů licencí platí spíše zásada 

vigilantibus iura. Tento přístup se autorovi práce jeví jako přiměřený. Pokud určitý 

subjekt profituje ze známkoprávní ochrany, nezdá se jako přehnané po něm požadovat, 

aby na svá práva dbal a proti ostatním je bránil. 

 Pokud majitel některého staršího práva již podal návrh na prohlášení CTM za 

neplatnou, nemůže podat nový návrh založený na starším právu, které mohl uplatnit ve 

svůj prospěch v prvním návrhu.
284

 Toto ustanovení nejen brání opakování návrhů na 

stejném právním základě ve smyslu zásady ne bis in idem, ale rovněž poskytuje jistotu 

majiteli CTM, že pokud je konkrétní návrh na zneplatnění jeho CTM zamítnut, pak se 

již nemusí obávat dalšího napadení od neúspěšného navrhovatele, který by se pokoušel 

dovolávat starších práv, která mohl v prvním návrhu uplatnit, což bude postihovat 

zpravidla naprostou většinu jeho starších práv.
285

 Podle názoru autora práce lze tuto 

úpravu hodnotit jako napomáhající právní jistotě, na druhé straně ale tato úprava 

vyžaduje po navrhovatelích neplatnosti velmi pečlivý postup. V tomto ohledu se pro 

navrhovatele neplatnosti jeví jako vhodné nechat se právně zastoupit. 

 Výslovný souhlas majitele starší známky či práva se zápisem CTM do rejstříku 
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znemožňuje v souladu s čl. 53(3) Nařízení její zneplatnění z relativních důvodů 

neplatnosti. Není důvod, proč by Nařízení nemělo umožnit dotčeným subjektům např. 

uzavřít dohodu, podle níž je takový souhlas poskytnut za určitou úplatu či jinou výhodu. 

4.2.1.  Konflikt se staršími ochrannými známkami 

 V souvislosti s touto skupinou relativních důvodů neplatnosti CTM je třeba 

poznamenat, že starší známku zde může představovat jiná CTM nebo národní ochranná 

známka, ale rovněž ochranná známka s mezinárodním zápisem ve smyslu Madridského 

systému,
286

 přihláška těchto známek s výhradou jejich zápisu či ochranná známka, která 

je ve smyslu Pařížské úmluvy všeobecně známá v členském státě.
287

 Nabízí se otázka, 

jaký okamžik je určující pro posouzení, zda je předmětná známka, s níž je CTM 

v konfliktu, skutečně starší. Tímto okamžikem je datum podání přihlášky k takové 

ochranné známce s přihlédnutím k případnému právu přednosti.
288

 V tomto ohledu je 

zajímavý institut uplatňování seniority národní ochranné známky, kdy za určitých 

okolností může majitel CTM dosáhnout, že relevantním datem pro posouzení seniority 

jeho CTM bude datum podání přihlášky národní ochranné známky, která byla 

předmětnou CTM ve svém důsledku nahrazena.
289

 

 Pokud jde o starší známku zapsanou alespoň pět let, může být navrhovatel 

prohlášení CTM za neplatnou na žádost majitele CTM vyzván k předložení důkazů 

o tom, že po dobu pěti let, která předcházela podání návrhu na prohlášení neplatnosti, 

byla starší CTM řádně užívána na území EU, resp. starší národní ochranná na území 

relevantního členského státu, pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž 

je založen návrh na prohlášení neplatnosti, nebo že existují náležité důvody pro její 

neužívání.
290

 Z hlediska právního postavení majitelů CTM tato úprava nepochybně 

přispívá k právní jistotě.
291

 Je patrné, že toto ustanovení potvrzuje jeden ze základních 

principů známkoprávní ochrany, tedy že ochranné známky, které nejsou po značnou 

dobu řádně užívány, nejsou hodny právní ochrany.  
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 Jak bylo uvedeno výše, pod skupinu relativních důvodů neplatnosti vztahujících 

se ke starším známkám lze podřadit tři následující odlišné situace: 

4.2.1.1. Totožnost známek a výrobků či služeb, pro něž jsou 

chráněny 

 Pro uplatnění tohoto důvodu neplatnosti obsaženého v čl. 53(1)(a) ve spojení 

s čl. 8(1)(a) Nařízení musí být splněna řada podmínek. Je zřejmé, že tu musí jít 

o označení způsobilé představovat starší známku ve smyslu Nařízení tak, jak je 

diskutováno shora. Dále tu musí být totožnost CTM a starší známky. Na první pohled se 

tato podmínka nejeví jako problematická. Gramatickým výkladem lze dosáhnout 

interpretace, že obě známky musí být totožně, tedy naprosto stejné. Takový závěr se 

jeví podpořený skutečností, že na podobnost známek směruje čl. 53(1)(b) ve spojení 

s čl. 8(1)(b) Nařízení. Přesto vzbuzovala určité nejasnosti otázka, zda by jako totožné 

neměly byt posuzovány i známky lišící se pouze v nepatrném ohledu.
292

 Důvod, proč se 

navrhovatelé neplatnosti CTM snaží využít čl. 53(1)(a) Nařízení, tkví v tom, že zde není 

nutné prokázat nebezpečí záměny v očích spotřebitelů.
293

 Soudní dvůr v tomto ohledu 

judikoval, že označení je totožné s ochrannou známkou, pokud obsahuje, beze změn 

nebo bez přidání dalších prvků, všechny prvky tvořící ochrannou známku, ale také 

tehdy, když, posuzováno jako celek, vykazuje rozdíly tak nepatrné proti ochranné 

známce, že mohou ujít pozornosti průměrného spotřebitele.
294

 Takový prostup se jeví 

autorovi práce jako prostý zbytečného formalismu, nicméně dalo by se spekulovat, že 

posuzování, kdy je rozdíl nepatrný, může vést k rozporům v rozhodovací činnosti 

OHIM i národních soudů a úřadů.  

 Třetí podmínku představuje totožnost výrobků či služeb, pro něž jsou známky 

chráněny. Pokud jsou známky totožné a jsou rovněž totožné i některé výrobky a služby, 

pro které jsou známky zapsány, diskutovaný relativní důvod neplatnosti se v rozsahu 

totožnosti těchto výrobků či služeb ve smyslu čl. 53(5) Nařízení uplatní. Pokud je tedy 

starší ochranná známka co do rozsahu výrobků či služeb, pro něž je zapsána, totožná 

s napadenou CTM, je jasné, že napadená CTM bude v celém rozsahu zneplatněna. To 

platí i tehdy, pokud je starší známka širší a zahrnuje rozsah výrobků či služeb, pro které 

je CTM zapsána. Jako příklad mohou posloužit úspěšné námitky majitele starší 
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ochranné známky zapsané pro oblečení vůči přihlášce CTM pro džínové oblečení.
295

 

Nabízí se otázka, jak je tomu v případě, kdy starší známka a neplatnosti čelící CTM 

mají pouze některé styčné plochy co do rozsahu zboží a služeb, pro které jsou zapsány. 

V takovém případě dojde k prohlášení CTM za neplatnou pro ty zboží a služby, které 

spadají i do sféry ochrany poskytované starší známkou. Ohledně posuzování těchto 

situací spoléhá OHIM na Niceské třídění výrobků a služeb.
296

 

 Není bez zajímavosti, že dikce čl. 8(1)(a) Nařízení hovoří o totožnosti s výrobky 

či službami, pro které je starší ochranná známka chráněna, nikoliv zapsána. Tuto 

skutečnost nelze zřejmě vykládat tak, že dané ustanovení rozšiřuje ochranu i na užívání 

starší známky na podobné výrobky či služby, k čemuž slouží čl. 8(1)(b), ale podle všeho 

je důvodem poskytnutí ochrany starším známkám, které jsou tzv. všeobecně známé ve 

smyslu Pařížské úmluvy, ač nejsou zapsány.
297

 Soudní dvůr v tomto ohledu vyžaduje, 

aby se jednalo o obecnou známost ve vztahu k území celého členského státu či jeho 

podstatné části, nikoliv však pouze ve vztahu k určitému městu a jeho okolí.
298

 

4.2.1.2. Nebezpečí záměny z důvodu totožnosti či podobnosti 

známek a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, 

na které se známky vztahují 

 CTM může být prohlášena za neplatnou, pokud z důvodu totožnosti nebo 

podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků či 

služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti 

na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna, přičemž nebezpečí záměny 

zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.
299

 

 Z hlediska posuzování nebezpečí záměny je důležité, že je třeba jej posuzovat 

globálně, s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu. Celkové 

posouzení se realizuje ve třech aspektech, když jsou zkoumány vizuální, fonetické 

a významové podobnosti dotčených známek. Toto posouzení musí vycházet 

z celkového dojmu, kterým známky působí, přičemž je nutné vzít v úvahu zejména 

jejich rozlišující a dominantní prvky. SDEU v tomto ohledu opět aplikuje test 
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průměrného spotřebitele a bere ohled na to, že průměrný spotřebitel obvykle vnímá 

známku jako celek a nezabývá se rozebíráním jejích různých detailů. Toliko fonetická 

podobnost může vést k zneplatnění CTM spíše výjimečně a je třeba poznamenat, že její 

význam je ve srovnání s podobností vizuální a významovou spíše menší, a to proto, že 

spotřebitelé většinou vnímají CTM na trhu převážně opticky.
300

 

 Je třeba mít na paměti, že zaměnitelnost je rovněž otázkou skutkovou, nikoliv 

čistě otázkou právní, a je tak předmětem dokazování.
301

 V řízení o neplatnosti bude 

srovnání známek, včetně tříd zboží a služeb, na něž se vztahují, co do jejich podobnosti 

či totožnosti činěno mezi známkami tak, jak jsou zapsány, což kontrastuje s řízením 

o porušení práv z CTM, kde se vždy klade důraz na skutečné užívání známky 

a relevanci má i posouzení, jakým způsobem majitel CTM užívá. Z toho plyne, že 

posuzování podle na první pohled stejných kritérií může v praxi vést k odlišným 

výsledkům v řízení o neplatnosti a v řízení o porušení práv.
302

 

 Určité nejasnosti vyvolává závěr ustanovení čl. 8(1)(b) Nařízení hovořící 

o nebezpečí asociace zahrnutého do nebezpečí záměny. Tato formulace se to textu 

známkoprávních předpisů EU dostala jako politický kompromis na žádost zemí 

Beneluxu, kde mělo kritérium nebezpečí asociace silnou tradici.
303

 Následkem však 

byly nejasnosti, zda existence nebezpečí, že známka bude asociována s již zapsanou 

známkou, může bez dalšího naplnit kritérium nebezpečí záměny. Soudní dvůr v tomto 

ohledu postavil na jisto, že nebezpečí asociace je pouze jedním z hledisek, které je třeba 

brát v úvahu při zjišťování nebezpečí záměny. Samotné zjištění nebezpečí asociace tedy 

nestačí k závěru, že je dáno nebezpečí záměny.
304

 

 Soudní dvůr dospěl k názoru, že je při posuzování nebezpečí záměny nutné 

zohlednit kategorii dotčených výrobků či služeb. V dotčeném případu se majitelé slovní 

CTM „PICASSO“ neúspěšně bránili zápisu CTM ve znění „PICARO“ pro výrobky 

a služby třídy 12 podle Niceského třídění, tedy automobily a jejich části, autobusy. 

Podle Soudního dvora je nutné reflektovat, že v případě určitých kategorií výrobků 

a služeb přistoupí průměrný spotřebitel ke koupi pouze po zvláště pozorném zkoumání, 
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což vede k tomu, že tato okolnost může snížit nebezpečí záměny. Argument, že se 

průměrní spotřebitelé setkají s CTM i při jiných okolnostech než koupi výrobku či 

služby, byl odmítnut s tím, že u všech výrobků dochází k situacím, kdy veřejnost věnuje 

ochranným známkám jen nízký stupeň pozornosti. Požadavek zohlednit takový stupeň 

nejnižší pozornosti podle Soudního dvora není na místě, jelikož by popřel relevanci 

kategorii výrobků a služeb pro stupeň pozornosti věnovaný průměrným 

spotřebitelem.
305

  

 Význam daného rozsudku je spatřován právě v zavedení nové definice zvlášť 

pozorného spotřebitele.
306

 Autor práce se domnívá, že takový závěr je zcela logický, 

protože kupř. při koupi chlazeného nápoje je reálně stupeň pozornosti věnovaný jeho 

označení co do obchodního původu značně nižší než při nákupu motorového vozidla. Je 

však otázkou, zda je principálně správné, že u hodnotnějších výrobku a služeb je 

v rámci prohlášení CTM za neplatnou do jisté míry majitelům CTM poskytovaná vyšší 

míra ochrany, jelikož na základě zmíněného případu je možné při posuzování 

podobnosti takových CTM se staršími známkami rozhodnout, že i poměrně malá 

odlišnost dostačuje, protože průměrný spotřebitel bude známkám věnovat vysoký 

stupeň pozornosti. 

 Důležitý je i závěr, že čím distinktivnější je starší známka, tím větší bude 

pravděpodobnost záměny.
307

 Tento závěr odmítá mylný, avšak poměrně často 

zastávaný, názor, že široce známé známky s vysokou rozlišovací schopností, 

např. Coca-Cola, jsou méně zaměnitelné s podobnými označeními než jiné známky 

právě proto, že je veřejnost pro jejich známost snadno rozpozná od ostatních označení. 

Uplatňování takového názoru by však vedlo k paradoxnímu důsledku, že by vysoce 

distinktivní, známé a často velmi hodnotné známky měly požívat nižší stupeň ochrany. 

SDEU ve své praxi potvrdil, že by tomu mělo být spíše naopak.
308

 Takový závěr se jeví 

autorovi práce jako logický s ohledem na to, že jsou to právě široce známé a výrazné 

známky, které jsou terčem parazitování na pověsti. 
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4.2.1.3. Užívání CTM neprávem těžící z rozlišovací způsobilosti 

nebo dobrého jména starší ochranné známky či jsoucí 

jim na újmu 

 Za neplatnou může být prohlášena i CTM, která je totožná se starší ochrannou 

známkou nebo je jí podobná, i když je zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou 

totožné nebo ani podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána. Taková 

starší ochranná známka musí mít dobré jméno v rámci EU, pokud jde o starší CTM, 

nebo v příslušném členském státě, pokud jde o starší národní ochrannou známku. 

Podmínkou prohlášení neplatnosti je, aby užívání napadené CTM bez řádného důvodu 

neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky 

nebo jim bylo na újmu.
309

  

 Je na místě podotknout, že tento důvod neplatnosti CTM nevyžaduje zjištění 

nebezpečí záměny. Důležité je rovněž odlišit termín známky s dobrým jménem 

a všeobecně známé známky. Zatímco termín všeobecně známé známky pokrývá 

nezapsaná označení, kterým je na základě obecné známosti přiznávána ochrana 

národními právními řády, dobré jméno ochranné známky závisí na její známosti 

v dotčených zákaznických kruzích.
310

 Navíc je nutné mít na paměti, že v případě, kdy 

by CTM těžila z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména všeobecně známé známky 

nebo jim byla na újmu, nelze tento důvod neplatnosti uplatnit vzhledem k tomu, že 

čl. 8(5) Nařízení hovoří pouze o zapsaných starších ochranných známkách. 

 Ochrana starších ochranných známek s dobrým jménem před užíváním totožné 

či podobné CTM, které by takové starší známce bylo na újmu se zdá pochopitelná. 

V rejstříku CTM můžeme naleznout například CTM ve znění „THE DAILY 

TELEGRAPH“ zapsanou mimo jiné pro noviny ve třídě 16 podle Niceského třídění.
311

 

Je zřejmé, že pokud by došlo k zápisu jiné CTM ve stejném či podobném znění pro 

erotické hračky patřící do třídy 10, mohla by být taková CTM zneplatněna majitelem 

starší CTM, i když tato není zapsána pro třídu 10.  

 Formulace, že napadená CTM nesmí neprávem bez řádného důvodu těžit 

z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména starší známky, je zřejmé výrazně širší než 

výše diskutovaná ochrana před újmou způsobenou užíváním totožné či podobné CTM. 

                                                 
309

 Čl. 53(1)(a) ve spojení s čl. 8(5) Nařízení. 
310

 Schenková, K. Rigorózní práce na téma Překážky zápisné způsobilosti ochranné známky Společenství 

a ochranné známky Spojených států amerických (pozn. 250), s. 84. 
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 Dostupné na webových stránkách ÚPV http://www.upv.cz/cs.html. Číslo přihlášky 971101. 
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Teoreticky by bylo možné i argumentovat, že každé užívání totožné či podobné ohranné 

známky pro jiné výrobky či služby je způsobilé neoprávněně těžit z rozlišovací 

způsobilosti či dobrého jména známé starší ochranné známky.
312

 Takový přístup by 

samozřejmě byl příliš extenzivní. Podle rozhodnutí ve věci Intel v CPM týkajícího se 

odpovídajícího ustanovení Směrnice 89/104 lze dovodit, že tento důvod neplatnosti 

zahrnuje tři druhy zásahů, přičemž naplnění definičních znaků jakéhokoliv z těchto 

zásahů vede k naplnění předmětného důvodu neplatnosti CTM.
313

  

 Kromě újmy způsobené dobrému jménu, komentované výše, je to za druhé újma 

způsobená rozlišovací způsobilosti starší známky. Ta je v očích Soudního dvora 

podmíněna tzv. rozmělněním, tedy situací, kdy je rozlišovací způsobilost starší 

ochranné známky označovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána a užívána, jako 

pocházející od majitele uvedené ochranné známky, oslabena. Důvodem takového 

oslabení je v takovém případě užívání pozdější CTM způsobující roztříštění identity 

starší ochranné známky a jejího působení na veřejnost. Jedná se tedy o situace, kdy je 

hlavní funkce starší známky, tedy rozlišovací způsobilost co do původu výrobků či 

služeb, podstatně oslabena. Třetím zásahem rozumí Soudní dvůr toliko protiprávní 

těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména.
314

  

 Lze tedy konstatovat, že ohledně druhých dvou zásahů, před kterými má 

diskutovaný důvod neplatnosti CTM chránit, zaujal Soudní dvůr restriktivní výklad 

nezbytný k tomu, aby se dané ustanovení nevztahovalo na všechny CTM byť i jen 

podobné starším ochranným známkám s dobrým jménem a zapsaných pro jiné třídy 

výrobků a služeb. 

 Lze soudit, že Soudní dvůr v diskutovaném rozsudku navíc nastavil pro 

navrhovatele neplatnosti založené na újmě způsobené rozlišovací schopnosti starší 

ochranné známky značně vysokou laťku pro dokazování tohoto důvodu neplatnosti.
315

 

Tento závěr lze ilustrovat na závěru Soudního dvora, že je třeba prokázat změnu 

hospodářského chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je starší 

ochranná známka zapsána, vyplývající z užívání pozdější ochranné známky, nebo 

alespoň vážné nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít.
316
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314
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4.2.2. Konflikt se staršími právy 

 Důvod neplatnosti CTM může podle čl. 53(1)(c) ve spojení s čl. 8(4) Nařízení 

spočívat v existenci nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného 

v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, pokud práva k tomuto označení 

vznikla přede dnem podání přihlášky k zápisu CTM, případně přede dnem práva 

přednosti uplatněného ve vztahu k této přihlášce, a toto označení poskytuje svému 

majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.  

 Daný důvod neplatnosti tedy směřuje zejména na ochranu všeobecně známých 

známek, tedy označení, která získala rozlišovací způsobilost bez ohledu na to, že nebyla 

zapsána do rejstříku, a proto je jim přiznána ochrana. Prokázat existenci a rozsah 

národního práva, které zakládá takovou ochranu, bude na navrhovateli zneplatnění. 

Zatímco v řadě zemí se ochrana všeobecně známých známek přiznává, např. na základě 

doktríny passing off podle anglického práva či na základě § 2(d) zákona č. 441/2003 

Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva, např. 

v zemích Beneluxu není tento institut zakotven.
317

 OHIM pod označení spadající do 

rozsahu čl. 8(4) Nařízení řadí i označení původu a zeměpisné označení ve smyslu 

Nařízení č. 510/2006.
318 

 Nabízí se otázka, jaké podmínky musí starší nezapsaná známka či jiné označení 

užívané v obchodním styku splnit, aby jeho význam nebyl pouze místní. Soudní dvůr 

v případu Anheuser-Busch v Budějovický Budvar stanovil, že starší označení musí být 

skutečně užíváno dostatečně významným způsobem v obchodním styku a mít 

zeměpisný rozsah, který není pouze místní, což znamená, že aby bylo možné považovat 

území ochrany tohoto označení za jiné než místní, musí k užívání označení docházet na 

podstatné části tohoto území.
319

 Tato ne zcela zřejmá formulace bývá vykládána tak, že 

starší označení musí mít význam na území aspoň jednoho členského státu, tedy že 

v intencích jednoho členského státu nesmí být rozsah užívání staršího označení územně 

či ekonomicky zanedbatelný.
320

 

Nařízení v čl. 53(2) stanoví, že se CTM rovněž prohlásí za neplatnou, může-li 

být její užívání podle příslušných vnitrostátních právních předpisů či právních předpisů 
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 Jehoram, C.T. et al. European Trademark Law (pozn. 6), s. 490. 
318

 Mellor, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 15), s. 331. 
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EU zakázáno na základě jiného staršího práva, a to zejména práva na jméno, práva 

k vlastnímu portrétu, práva autorského, či práva k průmyslovému vlastnictví. Je na 

straně, která se dovolává ochrany poskytované vnitrostátním předpisem, aby prokázala 

existenci a rozsah příslušného národního práva. Z textu čl. 53(2) a kontextu celého 

čl. 53 Nařízení plyne, že se jedná o jiná práva, nežli ta uvedená v čl. 8(4) Nařízení. 

Z toho plyne, že tato jiná starší práva uvedené v čl. 53(2) Nařízení lze uplatnit při 

prohlášení neplatnosti CTM, avšak nikoliv při námitkách proti jejímu zápisu.
321
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Závěr 
 

Cílem této práce bylo analyzovat podstatu institutu zrušení a neplatnosti CTM, 

jednotlivé důvody pro zrušení a neplatnosti CTM, jakož i vybrané související otázky, 

kupř. procesní povahy. Autor práce se během jejího sepsání potýkal s určitým 

nedostatkem aktuálních českých či slovenských zdrojů, a proto se opíral zejména 

o anglicky psané monografie a články, a samozřejmě o rozhodovací činnost OHIM 

a SDEU. Dobrým zdrojem pro úvahy o stávajícím právním stavu se ukázala být 

stanoviska generálních advokátů. 

 V závěru se zdá vhodné znovu zdůraznit hlavní obecné rozdíly mezi zrušením 

CTM a prohlášením CTM za neplatnou. Jedná se především o okamžik, ke kterému 

nastávají právní účinky ztráty zápisu v rejstříku. Práva spojená se zápisem CTM 

v rejstříku se pozbývají od samého počátku v případě neplatnosti CTM, kdežto 

u zrušení CTM je tomu tak ke dni podání návrhu na zrušení, není-li vyhověno případné 

žádosti o stanovení data dřívějšího. Dále je podstatné, že skutečnosti rozhodné pro 

prohlášení neplatnosti musí existovat již v době zápisu známky, zatímco skutečnosti 

rozhodné pro zrušení CTM musí naopak nastat až po zápisu známky do rejstříku.  

Co se týče diskuse týkající se jednotlivých důvodů zrušení a neplatnosti CTM, je 

velmi obtížné vyvodit jakékoliv obecné závěry vzhledem ke specifické povaze těchto 

důvodů. Je proto nutné v tomto ohledu odkázat na podrobnou diskusi ke každému 

z těchto důvodů, v níž se autor práce v relevantních případech pokoušel i o jejich 

komparaci a popis vzájemného vztahu. 

I přes výše uvedené je možné závěrem uvést několik poznámek obecné povahy. 

Autor práce se domnívá, že ustanovení Nařízení jsou časem prověřená a v zásadě 

představují kvalitní právní úpravu. Na druhou stranu se jedná o úpravu dosti stručnou 

a obsahující řadu blíže nespecifikovaných pojmů, jako je např. řádné užívání, 

nedostatek dobré víry, nebezpečí záměny či označení, které je v obchodě obvyklé pro 

výrobek nebo službu. Z tohoto důvodu je naprosto mylné se domnívat, že by osobě 

s právnickým vzděláním v praxi postačilo mít k ruce Nařízení a Prováděcí nařízení, aby 

byla připravena se neplatností či zrušením CTM úspěšně zabývat. Judikatura SDEU 

a rozhodovací činnost OHIM je v této oblasti evropského práva zcela esenciální pro 

praxi i pro pouhé porozumění dané problematice. Např. určení, zda byl naplněn 

požadavek řádného užívání v případech týkajících se zrušení CTM podle 
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čl. 51(1)(a) Nařízení, není prakticky možné bez pomoci jednotlivých kritérií posouzení 

řádného užívání dovozených judikaturou SDEU. Bez přihlédnutí k judikatuře by bylo 

rovněž možné jen hádat, co v kontextu zmíněného ustanovení představují řádné důvody 

pro neužívání. 

Během sepisování této práce nabyl její autor dojmu, že judikatura SDEU 

vykládá Nařízení v zásadě logicky, s ohledem na zdravý rozum a ne příliš extenzivně. 

Jako velmi konzistentní a doktrinálně správný přístup se jeví pečlivé zdůrazňování 

principů, na nichž stojí známkové právo, a snaha jednotlivá ustanovení Nařízení 

vykládat v jejich světle. Zejména se jedná o princip, že hlavní funkcí CTM má být 

rozlišit v očích spotřebitelů výrobky a služby pocházející od jednoho podniku od 

výrobků a služeb pocházejících od konkurenčních podniků. Mezi další principy patří 

zásada, že pouze řádně užívané CTM mají nárok požívat právní ochranu, či zásada 

zákazu monopolizace popisných či zdruhovělých termínů, jakož i funkčních vlastností 

výrobků. Pozorovat můžeme ale i respektování principů právní jistoty, ochrany dobré 

víry či veřejného pořádku. 

Přesto si autor práce dovolil na několika místech polemizovat s judikaturou 

SDEU. Zejména se to týká absolutních důvodů neplatnosti podle čl. 7(1)(e)(i) a (iii) 

Nařízení, u nichž recentní judikatura zvolila velmi extenzivní výklad, který může vést 

k zneplatnění i distinktivních trojrozměrných CTM, tedy známek plnících základní 

funkci ochranných známek jakožto indikátoru obchodního původu. V případě důvodu 

neplatnosti spočívajícího v tom, že CTM je tvořena výlučně tvarem, který dává výrobku 

podstatnou hodnotu, se pro shora diskutovanou nekoncepčnost jeví autorovi práce 

dokonce vhodné tento důvod zcela zrušit, jak navrhují i někteří odborníci,
322

 či 

přinejmenším reformulovat extenzivní výklad Soudního dvora zaujatý v případě Hauck 

v Stokke. 
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Seznam zkratek 
 

CTM Ochranná známka Společenství 

EU, Unie Evropská Unie 

Nařízení Nařízení Rady Evropských společenství č. 207/2009 ze 

dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství 

(kodifikované znění) 

Nařízení 40/94 

 

Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze 

dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství 

OHIM Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu 

Prováděcí nařízení Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 

1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o 

ochranné známce Společenství 

SDEU  Soudní dvůr Evropské Unie (dříve Evropský soudní 

dvůr), skládající se ze Soudního dvora, Tribunálu a Soudu 

pro veřejnou službu 

Směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES 

ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy 

členských států o ochranných známkách (kodifikované 

znění) 

Směrnice 89/104 První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 

1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o 

ochranných známkách 

Soud pro CTM Soud pro ochrannou známku Společenství 

Soud prvního stupně Dnešní Tribunál 

Soudní dvůr Soudní dvůr SDEU 

Tribunál Tribunál SDEU 

ÚPV Úřad průmyslového vlastnictví České republiky 
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Abstrakt 
 

Zrušení a neplatnost evropské ochranné známky 

 

 

 Zrušení a neplatnost evropské ochranné známky, přesněji řečeno ochranné 

známky Společenství (dále jen „CTM“), je specifická oblast známkového práva 

Evropské unie. Právní základ představuje nařízení Rady ES č. 207/2009 ze dne 

26. února 2009 o ochranné známce Společenství. Velmi podstatnou úlohu však hraje 

také rozhodovací činnost Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu a především 

judikatura Soudního dvora Evropské Unie. Pro zrušení a neplatnost CTM je relevantní 

rovněž rozhodovací činnost Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu a judikatura 

Soudního dvora ohledně směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 

22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných 

známkách. Důvodem je skutečnost, že institut zrušení a neplatnosti národních 

ochranných známek je v této směrnici upraven obdobně jako v případě CTM. 

 Cílem této práce je analyzovat podstatu institutu zrušení a neplatnosti CTM, 

jednotlivé důvody pro zrušení a neplatnost CTM, jakož i vybrané související otázky, 

kupř. procesní povahy. 

 Text práce je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola krátce představuje institut 

CTM a ochranné známky obecně a zabývá se jejich funkcemi a významem v dnešní 

společnosti.  

 Druhá kapitola pojednává o podstatě zrušení a neplatnosti CTM a jejím cílem je 

zejména upozornit na rozdíly mezi těmito instituty. 

 Ve třetí části této práce je rozebrán institut zrušení CTM v obecné rovině včetně 

aktivní legitimace k podání návrhu a jeho náležitostí. Následuje podrobná diskuse k 

jednotlivým zrušovacím důvodům.  

 Čtvrtá a závěrečná kapitola této práce se soustředí na neplatnost CTM a je 

rozdělena do dvou podkapitol. V první podkapitole se nalézá rozbor jednotlivých 

absolutních důvodů neplatnosti, zatímco druhá podkapitola se zabývá diskusí k 

relativním důvodům neplatnosti. 
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Abstract 
 

Revocation and Invalidity of European Trade Mark 

 

 Revocation and invalidity of European trade mark, more precisely termed as 

Community trade mark (hereinafter as „CTM“), is a specific field of trade mark law of 

the European Union. It is Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 

on the Community trade mark which forms a legal basis in this regard. The practice of 

the Office for Harmonization in the Internal Market and especially the jurisprudence of 

the Court of Justice of the European Union play very significant role in this area. The 

practice of the Office for Harmonization in the Internal Market and the jurisprudence of 

the Court of Justice of the European Union regarding Directive 2008/95/EC of the 

European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of 

the Member States relating to trade marks is also relevant for the revocation and 

invalidity of CTM as this Directive provides for the revocation and invalidity of 

national trade marks in similar manner. 

 The aim of this thesis is to analyse the nature of revocation and invalidity of 

CTM and individual grounds for revocation and invalidity as well as selected related 

issues, e.g. of procedural nature.  

 This thesis is divided into four chapters. First chapter briefly introduces the 

institute of CTM and trade mark in general and then deals with their functions and 

significance in today's society.   

 Second chapter is concerned with the nature of revocation and invalidity of 

CTM and its aim is particularly to stress out the differences between these institutes. 

 In the third part, this thesis deals with revocation of CTM in general perspective 

including lucus standi regarding the application for revocation and its requirements. 

A detailed discussion concerning individual grounds for revocation follows.   

 Fourth and final chapter deals with invalidity of CTM and is divided into two 

subchapters. In first subchapter, we can find an analysis of individual absolute grounds 

for invalidity whereas second subchapter is concerned with discussion regarding 

relative grounds for invalidity.  
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