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1 Úvod 

 
V globalizované ekonomice 21. století přesahují obchodní aktivity čím dál tím častěji národní 

hranice. Produkty jsou navrhovány v jedné zemi, vyráběny v zemi druhé, a následně prodávány 

pod ochrannou známkou zákazníkům po celém světě. Problematika paralelních dovozů je proto 

diskutovaným tématem na úrovni mezinárodní, komunitární i národní. Debaty zda, do jaké míry 

a jakým způsobem paralelní dovozy aprobovat či zakazovat probíhají na půdě mezinárodních 

organizací zabývajících se právy duševního vlastnictví, evropských institucí i zákonodárných 

sborů jednotlivých států. Soudy a celní orgány v různých částech světa řeší nároky majitelů 

ochranných známek, kteří v důsledku paralelních dovozů přicházejí o nemalé zisky. Ve prospěch 

paralelních dovozců svědčí zejména principy homogenních trhů a zásady svobodné hospodářské 

soutěže. S paralelními dovozy se setkáváme nejen v právu známkovém, ale do extenzivní míry i 

v oblasti patentů a právu autorském. Problematika je však tak rozsáhlá, že by ji dle mého názoru 

nebylo možno uspokojivě obsáhnout v jedné diplomové práci. Proto se tato práce zaměřuje 

výhradně na problematiku paralelních dovozů a vyčerpání práv v právu známkovém.  

 

Se vstupem České republiky do Evropské unie došlo k výrazným změnám v oblasti známkového 

práva, které se týkají i oblasti paralelních dovozů. Česká republika se stala součástí jednotného 

evropského vnitřního trhu se všemi důsledky, které z toho vyplývají pro oblast známkového 

práva. Princip komunitárního vyčerpání práv, odvozený především judikaturou Evropského 

soudního dvora, dal podnět pro vypracování sekundárních právních předpisů, jež mají za cíl 

harmonizovat právní řády členských států v souladu se zásadami společného trhu Evropské unie.  

 

Problematika paralelních dovozů v EU je velice aktuální, jelikož velké procento dvaceti sedmi 

států EU patří zároveň mezi nejbohatší státy světa, jež se vyznačují vysokými cenami 

spotřebního zboží a lékařských přípravků. Právě to činí trhy těchto států velice atraktivními pro 

paralelní dovozce. Trh Spojených států amerických se stává se střídavou intenzitou lukrativním 

odbytištěm paralelně dováženého zboží, a to zejména v závislosti na hodnotě dolaru vůči jiným 
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měnám. Z těchto důvodů a na základě studia mezinárodního práva a mezinárodních vztahů na 

University of Miami, Florida, USA, jsem se rozhodla rozšířit tuto práci o problematiku 

paralelních dovozů v právu EU a USA.   

 

Cílem této práce je analýza a srovnání úpravy principu vyčerpání práv k ochranným známkám a 

paralelních dovozů v právu České republiky, Evropské unie a Spojených států amerických. Práce 

neaspiruje na vyčerpávající vymezení  rozdílů a detailů v problematice paralelních dovozů, 

nýbrž pojednává o základních přístupech, úpravách a právní ochraně majitelů ochranných 

známek v rámci jednotlivých právních režimů. Značná pozornost je věnována judikatuře, jelikož 

právě ta udává současný směr vývoje problematiky paralelních dovozů. 

 

Co se týče struktury, práce je rozdělena do dvou základních částí. První část poskytuje obecnou 

definici paralelních dovozů, vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví a dalších pojmů nezbytných 

k uchopení problematiky paralelních dovozů ve známkovém právu. Tato část je zároveň 

věnována úpravě paralelních dovozů a vyčerpání práv k ochranným známkám v českém právu, 

potažmo v právu Evropské unie. Zvláštní důraz je přitom kladen na odvození aspektů paralelních 

dovozů judikaturou Evropského soudního dvora a Soudu první instance. Druhá část pojednává o 

problematice paralelních dovozů a vyčerpání práv k ochranným známkám v USA, jejímu vývoji, 

právním pramenům, základním atributům a prostředkům právní ochrany majitelů ochranných 

známek. Poslední část je pak věnována závěrečnému shrnutí a zamyšlení se nad budoucím 

vývojem problematiky paralelních dovozů a vyčerpání práv k ochranným známkám v 

mezinárodním měřítku. 

 

Na závěr této kapitoly bych ráda poděkovala JUDr. Tomáši Dobřichovskému, Ph.D. za jeho 

odborné vedení a konzultace během příprav této práce.  
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2 Známkové právo a problematika paralelních dovozů v 
právu ČR a EU 

2.1 Základní pojmy 

2.1.1 Paralelní dovozy 

 
„Paralelním dovozem“ rozumíme dovoz výrobků a zboží označených ochrannou známkou, 

který je prováděn bez souhlasu majitele práva k ochranné známce. Jinak řečeno, jde o dovoz, ke 

kterému dochází mimo autorizované distribuční sítě majitele ochranné známky, a tedy i mimo 

kontrolu kvality zboží, prodeje a servisu. Těmito neoficiálními kanály se zboží označené 

ochrannou známkou dostává ke konečnému spotřebiteli. 

  

Paralelní dovoz není vždy jen konotací zápornou, jak bývá často veřejností vnímán, avšak může 

být taktéž jevem pozitivním. Může se jednat, podle povahy okolností a aplikovaného právního 

řádu, jednak o legální obchodní operaci, ale také o nezákonný postup. Pojem „parallel import“, 

ve Velké Británii užívaný pro právem aprobovaný dovoz výrobků, oproti pojmu „grey imports“ 

označujícím protiprávní dovozy.1 V USA je pojem „parallel import“ užíván pro „grey market“ 

zboží, ať již jsou paralelní dovozy v konkrétním případě povolené či zakázané. V tomto případě 

tedy dochází k zaměňování pojmů či k jejich vzájemnému prolínání. Ani v jednom případě se 

ovšem tento pojem nepoužívá k označení dovozu padělků.  

 

K paralelním dovozům dochází proto, že podmínky jednotlivých států v rámci určitého trhu se 

navzájem liší. Nejde jen o cenu výrobků či služeb, ale i o další požadavky na výrobek ze strany 

zákazníků. Rozdílnosti těchto požadavků a cenových hladin využívají právě paralelní dovozci, 

kteří dovážejí původní výrobek označený ochrannou známkou ze země s nižší cenovou hladinou, 

                                                           
1 “Intellectual property rights and parallel imports of genuine products in the European Economic Area”, autor 
neuveden, str. 1, materiál stažen z internetu 10.7. 2008 
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do země s vyšší cenovou hladinou.2 Častým stimulem paralelních dovozců bývají také změny ve 

směnných kurzech jednotlivých měn, které vytvářejí prostor pro zisk paralelních dovozců. 

Můžeme tedy říci, že jde svým způsobem o přirozený samoregulační mechanismus trhu. 

Paralelní dovozy ze třetích zemí poškozují výrobce a jeho autorizované obchodníky tím, že 

paralelní dovozci mohou prodávat zboží za nižší ceny buď proto, že v zahraničí opatřili zboží za 

levnější cenu, anebo byť i jen z toho důvodu, že nenesou náklady na reklamu, na rozdíl od 

výrobce či autorizovaných obchodníků. Není tedy divu, že se majitelé ochranných známek snaží 

takovým dovozům zabránit.  

2.1.2 Vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví obecně – koncept mezinárodní, 

národní a regionální 

 

Problematika paralelních dovozů je nerozlučně spjata s principem vyčerpání práv, a proto se v 

této práci budou tyto problematiky neustále prolínat.  

Pojem „vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví“ znamená, že vlastník práva k duševnímu 

vlastnictví není oprávněn zakázat užívání tohoto práva ve vztahu k výrobkům, které již byly jím 

nebo s jeho souhlasem uvedeny na relevantní trh. Znamená to tedy, že vlastník takovýchto práv 

k duševnímu vlastnictví nemůže třetím osobám zakázat dovoz, nabídku nebo prodej výrobků, 

které byly uvedeny na trh buď přímo jím nebo s jeho souhlasem v některé oblasti relevantního 

trhu. 

Podle toho, o jaký relevantní trh jde, rozeznáváme tři druhy konceptu vyčerpání práv k 

duševnímu vlastnictví: 

 

Národní koncept vyčerpání práv poskytuje nejširší ochranu majiteli práva k duševnímu 

vlastnictví, jelikož se jeho práva prvním uvedením výrobků na trh v zemi, jejíž právní řád tuto 

ochranu upravuje, vyčerpávají pouze vzhledem k těmto výrobkům na tomto území. Proto se 

majitelé práv k duševnímu vlastnictví v tomto režimu mohou bránit jakýmkoli paralelním 

dovozům svých výrobků z ostatních zemí. 

 

                                                           
2 Liberda Adam, „Paralelní dovozy do EU a ochranné známky“-www.pravoit.cz, zveřejněno dne 11.12. 2006 
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Koncept mezinárodního vyčerpání práv poskytuje naopak nejmenší ochranu majitelům práv k 

duševnímu vlastnictví, neboť okamžikem prvního uvedení jejich výrobků na trh kdekoliv ve 

světě, a to přímo jimi nebo s jejich souhlasem, dochází k vyčerpání práv vzhledem k těmto 

výrobkům. Pokud tedy právní řád určitého státu upravuje koncept mezinárodního vyčerpání 

práv, nemůže majitel práv k duševnímu vlastnictví zabránit paralelním dovozům svých výrobků 

do tohoto státu. Mezinárodní vyčerpání práv rozlišujeme dále na tzv. jednostranné mezinárodní 

vyčerpání a dvoustranné neboli reciproční vyčerpání, poskytované na základě reciproční 

mezinárodní smlouvy, takže je svým způsobem „spravedlivé“ k majitelům práv k duševnímu 

vlastnictví v obou zemích.3 

 

Koncept regionálního vyčerpání práv poskytuje majitelům práv k duševnímu vlastnictví ochranu 

v rámci určitého, specificky vymezeného regionu. Jejich práva se tak vyčerpávají pouze s 

ohledem na výrobky, které byly uvedeny na trh v některé oblasti tohoto regionu. Na základě 

tohoto konceptu je poskytována ochrana majitelům práv k duševnímu vlastnictví proti 

paralelním dovozům jejich výrobků pouze ze států vně příslušného regionu.4 

Do této kategorie řadíme princip komunitárního vyčerpání práv. Relevantním regionem se v 

tomto případě rozumí jak členské státy Evropské unie, tak státy tvořící European Economic Area 

(EEA)5. Účelem uplatnění právě tohoto principu je zabránit umělému dělení jednotného 

vnitřního trhu. Volný pohyb výrobků v rámci EU je tak zajištěn, jelikož práva majitelů k 

duševnímu vlastnictví se vyčerpávají k těm výrobkům, které byly poprvé uvedeny na trh v 

některé z členských zemí EU/EEA6. Jakmile byly takové výrobky přímo majitelem či s jeho 

souhlasem jednou uvedeny na trh, bez ohledu na to ve kterém členském státě, mohou se volně 

pohybovat v rámci výše vymezeného regionu. Princip komunitárního vyčerpání práv se zakládá 

na uznání celokomunitární teritoriality. Každý držitel jakéhokoliv práva duševního vlastnictví 

vyčerpává své právo s první komercializací výrobku, obdařeného příslušným právním 

monopolem, na území EU. 

                                                           
3 Viz. Horáček R. a kolektiv, Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu, C.H.Beck, 2004, 
komentář, s 113 
4 Viz. Pomaizlová Karin,“Vyčerpání práv k některým průmyslovým právům – současná právní úprava a očekávané 
změny v důsledku vstupu do EU”, publikováno dne 21.1. 2004 na internetu – www. epravo.cz 
5 Evropský hospodářský prostor, jehož členy jsou i Lichtenštejnsko, Island a Norsko 
6 Zkratka EU bude nadále zahrnovat i Evropský hospodářský prostor, pokud bude použita v souvislosti s 
komunitárním vyčerpáním práv 
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2.1.3 Vyčerpání práv majitele ochranné známky 

„Vyčerpáním práv majitele ochranné známky“ rozumíme konkrétní užití práva z ochranné 

známky, jehož výkonem dochází ke spotřebování nejen tohoto konkrétního práva užití (např. 

uvedením výrobku označeného ochrannou známkou na trh), ale spotřebovávají se i další práva s 

tímto užitím spojená (nakládání s výrobkem označeným ochrannou známkou třetími osobami, 

které tento výrobek činí předmětem svého podnikání).7 

Právo z ochranné známky se tedy vyčerpává vždy ve vztahu ke každé konkrétní věci, s níž  je 

předmět ochrany spojen, tzv. věcné vyčerpání. 

Jak již uvedeno výše, s ohledem na různé vymezení relevantního trhu, rozeznáváme i různý 

rozsah ochrany dotčených práv k duševnímu vlastnictví proti paralelním dovozům.8 Uplatňovaný 

koncept vyčerpání práv k ochranné známce slouží k určení, do jaké míry se majitelé ochranné 

známky mohou bránit proti paralelním dovozům vlastních výrobků, které jsou označeny jejich 

ochrannou známkou, ze zemí s nízkou tržní cenou do zemí s vyšší tržní cenou, a to mimo síť 

jejich autorizovaných dealerů, distributorů a obchodních zástupců. 

2.2 Prameny známkového práva s důrazem na problematiku 
paralelních dovozů a vyčerpání práv k ochranné známce 

2.2.1 Prameny mezinárodního práva 

Navzdory tomu, že problematika paralelních dovozů představuje palčivý problém majitelů 

ochranných známek po celém světe, není na mezinárodní úrovni upravena. Významné 

mezinárodní úmluvy, zajišťující ochranu práv duševního vlastnictví, se paralelními dovozy 

nezabývají. Pařížská unijní úmluva ze dne 20. března 1883, která dodnes představuje 

nejvýznamnější právní akt v oblasti mezinárodní ochrany průmyslového vlastnictví vůbec9, o 

paralelních dovozech nepojednává. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo 

obchodních známek ze dne 14. dubna 1981, jakožto další významný pramen na úrovni 

mezinárodního práva, taktéž mlčí.  

                                                           
7 Horáček R., Čada K., Hajna P., Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H. Beck, 2005 
8 Viz. Pomaizlová Karin, “Vyčerpáni práv k některým průmyslovým právům – současná právní úprava a očekávané 
změny v důsledku vstupu do EU”, publikováno dne 21.1. 2004 na internetu – www. epravo.cz 
9 Týč V., Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv, Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 7. 
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Ani v Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)10, uzavřené ve 

Stockholmu dne 14. července 1967 či Ženevské smlouvě o známkovém právu sjednané v 

Ženevě dne 27. října 1994, úpravu paralelních dovozů či vyčerpání práv k ochranným známkám 

nenalezneme.  

 

Dohoda TRIPS 

 

Mezi další mezinárodní smlouvy, které se významným způsobem dotýkají známkového práva 

patří dohoda TRIPS, resp. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, 

včetně obchodu s padělaným zbožím. Touto dohodou, která byla uzavřena v Marrákeši dne 15. 

dubna 1994, bylo ke dni 11. ledna 2007 vázáno všech 150 členských států WTO. Svým 

významem se blíží Pařížské unijní úmluvě a její zvláštní charakter je dán jejím specifickým 

vztahem k právu komunitárnímu a tím,že ochranu duševního vlastnictví reguluje veřejnoprávně. 

Těžiště právní úpravy spočívá ve stanovení minimálního standardu ochrany práv k duševnímu 

vlastnictví, kterého jsou povinny dosáhnout všechny členské státy, a dodržení základních 

principů WTO, mezi které patří národní zacházení, doložka nejvyšších výhod a nediskriminace. 

Jen výjimečně mají její ustanovení charakter tzv. self-executing11 norem bezprostředně 

vnitrostátně vynutitelných, ačkoli otázka jejího přímého účinku je již delší dobu předmětem 

zájmu Soudního dvora ES, jelikož zakládajícími členy WTO jsou Evropské společenství a 

zároveň všechny členské státy Evropské unie.12 Význam této dohody spočívá také v tom, že na 

rozdíl od předcházejících mezinárodních smluv na ochranu práv k duševnímu vlastnictví 

zakotvuje ustanovení vztahující se k vynucování těchto práv. Z hlediska paralelních dovozů tato 

dohoda jako jediná zmiňuje pojem vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví, avšak tam také 

veškeré snahy končí.  

Ještě před přijetím finální verze dohody TRIPS se na půdě WTO extenzivně debatovalo o 

zahrnutí otázky paralelních dovozů. Tyto debaty, které dodnes neustaly, odráží složitost 

problematiky a protichůdnost zájmů vyspělých a rozvojových států. V průběhu jednání nedošlo 

tedy k žádnému obecně akceptovatelnému řešení, v důsledku čehož zůstalo téma i nadále 

otevřeno. Dohoda TRIPS neignoruje problematiku vyčerpání práv úplně, nýbrž výslovně 
                                                           
10 World Intellectual Property Organization 
11 samovykonatelných, tedy s možností pro jednotlivce dovolat se jejích ustanovení před soudem 
12 Kučera Zd., Pauknerová M., Růžička K., Zunt Vl., Úvod do práva mezinárodního obchodu. Dobrá Voda: A. 
Čeněk, 2003, str. 120 
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ponechává na signatářích rozhodnutí, zda budou či nebudou aplikovat mezinárodní vyčerpání 

práv k duševnímu vlastnictví.  

 

 

Článek 6 dohody TRIPS zní: 

 

„za účelem řešení sporů v souladu s touto dohodou [TRIPS], dle ustanovení článků 3 a 4 výše, 

nebude žádné ustanovení této dohody [TRIPS] použito k řešení otázky vyčerpání práv k 

duševnímu vlastnictví.13“ 

 

Článek 6 tedy říká, že problematika mezinárodního vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví byla 

zvažována, avšak nebyl dosažen žádný konsenzus či kompromis. Stejně tak implikuje, že je na 

každém členském státu, jak tuto otázku pojme a upraví ve své legislativě.  

Dohoda TRIPS tedy pouze zmiňuje, že otázka mezinárodního vyčerpání práv k duševnímu 

vlastnictví nebude zahrnuta do řešení sporů v rámci této dohody.  

Obava z dopadů znění článku 6 je vtělena do článku 28 dohody TRIPS, který specifikuje 

minimální práva, která budou přiznána majiteli patentu, pochází-li z některého z členských států. 

Mimo tradičních práv zamezujících nepovolaným třetím stranám vytváření, užívání, nabízení k 

prodeji či prodej produktu, který je předmětem patentu, přiznává dohoda výslovně právo 

zamezení nedovolenému dovozu takového produktu. Ustanovení článku 28 se však týká patentů, 

nikoli ochranných známek jako takových.  

V roce 1995, krátce poté co došlo k uzavření dohody TRIPS, se sešla Komise mezinárodního 

obchodního práva (ITLC)14, aby zhodnotila problémy týkající se provádění dohody TRIPS a 

současně iniciovala vypracování studie na téma úlohy paralelních dovozů v mezinárodních 

obchodních vztazích. Komise dospěla k závěru, že by bylo žádoucí přijmout dodatek, který by 

úplně vypustil článek 6 dohody. Vycházela totiž ze stanoviska, že by měla být zvolena strategie 

povolující paralelní dovozy a mezinárodní vyčerpání práv v oblasti mezinárodního obchodu. 

Tento názor ITLC našel své odůvodnění v tzv. Abbotovo15 zprávě16 neboli první závěrečné 

                                                           
13 The TRIPS Agreement, Annex 1 C to the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization, 
Morocco, 15 April 1994, www.wto.org /docs_e/legal_e/trips  
14 International Trade Law Committee (ITLC) of the International Law Association (ILA) 
15 ITLC Reporter Professor Frederick M. Abbot, Professor of International Law, Florida State University College of 
Law, Tallahassee, Florida USA 
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zprávě ITLC na téma paralelních dovozů, vydané v roce 1997. Zpráva výslovně navrhovala 

přijetí základního pravidla znějícího takto: 

 

„Člen nebude bránit dovozům zboží či služeb na základě práv duševního vlastnictví, pakliže 

takové zboží či služby byly poprvé prodány či došlo k jinému převedení vlastnického práva k nim, 

a to na trhu jakéhokoli člena, se souhlasem majitele práv k duševnímu vlastnictví.“17 

 

Abbotova zpráva je tedy založena na tezi, že prvním uvedením zboží chráněného ochrannou 

známkou na trh, realizuje majitel ochranné známky svůj profit, čímž dojde zároveň k vyčerpání 

jeho práv k ochranné známce.  

Komise pojala případné přijetí koncepce mezinárodního vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví 

v podstatě jakožto rozšíření regionálního či národního vyčerpání práv na mezinárodní úroveň. 

Ten samý princip prvního prodeje18, který se aplikuje v jednotlivých státech a regionech, jako 

jsou Spojené státy americké či Evropská unie, by měl být dle tvůrců zprávy uplatněn i v měřítku 

mezinárodním. Je však nutno dodat, že zpráva podceňuje, či dokonce pomíjí zásadní rozdíl mezi 

víceméně homogenním trhem jednotlivých států či trhem EU, a složitými, vzájemně 

provázanými různorodými trhy vyspělých, rozvíjejících se a rozvojových členů WTO. WTO 

nemá totiž žádnou sjednocující politiku či cíle, které by odůvodňovaly povolení paralelních 

dovozů, jak je tomu v případě zásady jednotného trhu v EU. Dle názoru odpůrců Abbotovy 

zprávy by navíc odlišné dopady, které by zavedení mezinárodního vyčerpání práv mezi členy 

WTO způsobilo, měly být zváženy důkladněji. Podnikatelské subjekty ve vyspělých státech by 

utrpěly značné ztráty narušením svých vybudovaných distribučních sítí a jejich flexibilita nové 

distribuční sítě budovat, by byla značně narušena v souvislosti s nejasnou návratností investic. V 

rozvojových zemích by naopak mohlo dojít k tomu, že by některé produkty na trhu nebyly vůbec 

k dispozici, jelikož výrobci by pečlivě zvažovali umístění na trh, pakliže by riskovali ohrožení 

zavedených, více lukrativních trhů paralelně dováženým zbožím ze zemí značně odlišné cenové 

hladiny. Půjdeme-li do širších důsledků, mohlo by dokonce dojít až k odlivu zahraničních 

investic z rozvojových států v důsledku nerentability prodeje, pramenící z nedostatečné ochrany 

                                                                                                                                                                                           
16 The Abbot Report - First Report to the Committee on International Trade Law of the International Law 
Association on the Subject of Parallel Importation, April 1997, http://www.frederickabbott.com/Parallel_Trade.html 
17 www.wto.org 
18  Viz. čl. 3.2.2. této práce 
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majitelů ochranných známek v mezinárodním měřítku.19 

V roce 2000 došlo k vydání druhé Abbotovy zprávy20, která reaguje na kritiku, jež se vyskytla 

ohledně zprávy první, a opět potvrzuje názor propagující zavedení vyčerpání práv k duševnímu 

vlastnictví na mezinárodní úrovni. Zpráva zároveň analyzuje nejnovější celosvětový vývoj v 

oblasti paralelních dovozů, a to z hlediska přijatých právních úprav, soudních rozhodnutí a 

ekonomicko-právních analýz. 

Dosavadní vývoj nicméně nenaznačuje, že by měla být Abbotova zpráva v nejbližší době 

promítnuta do dohody TRIPS. WTO potvrdila výklad článku 6 v Deklaraci o dohodě TRIPS a 

zdravotnictví z roku 2001, ve které zdůrazňuje, že otázka mezinárodního vyčerpání práv k 

duševnímu vlastnictví zůstává v kompetenci členských států. Ani text nového dodatku dohody 

TRIPS, který byl přijat v roce 2005 a který nyní čeká na schválení dvoutřetinovou většinou členů 

WTO, žádnou změnu ohledně mezinárodního vyčerpání práv neobsahuje.  

 

2.2.2 Prameny komunitárního práva 

Teritoriální princip známkového práva je postupně překonáván formou harmonizace a unifikace 

v rámci integračního seskupení Evropského společenství. Komunitární právo však nijak neruší 

tradiční ochranu známek, která se v jednotlivých státech historicky vyvinula. Naopak, cílem 

komunitární úpravy je zjednodušení registrace ochranných známek a tedy umožnění jednoho 

zápisu s platností pro celý jednotný trh. Mezi prameny komunitárního práva řadíme jak prameny 

primárního práva, tak prameny práva sekundárního.  

 

Smlouva o založení Evropského společenství  

Nejdůležitějším pramenem primárního práva, v oblasti  práva známkového, je Smlouva o 

založení Evropského společenství (dále jen „SES“), která upravuje průmyslové a obchodní 

                                                           
19 Alan. J. Kasper, ”A view of the Parallel Imports Issue From an International Perspective”-
http://www.sughrue.com/files/Publication/51080ce5-5e07-415e-98eb-
1ee3b141aca9/Presentation/PublicationAttachment/bb332de0-2005-48be-b0f4-1f5a991feabc/par_imports.htm, 
materiál stažen z internetu dne 10. listopadu 2008 
20 Frederick Abbot, Second Report to the Committee on International Trade Law of the International Law 
Association on the Subject of the Exhaustion of Intellectual Property Rights and Parallel Importation 2000 - 
http://www.frederickabbott.com/Parallel_Trade.html, materiál stažen z internetu dne 12. listopadu 2008 
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vlastnictví hned v několika svých článcích. Mezi základní ustanovení patří čl. 28 SES (bývalý čl. 

30 Smlouvy o EHS), čl. 29 SES (bývalý čl. 34 Smlouvy o EHS) a čl. 30 SES (bývalý čl. 36 

Smlouvy o EHS), jež mají oba přímý účinek, jsou tedy přímo aplikovatelné v každém členském 

státě. 

Podle čl. 28 SES jsou veškerá množstevní omezení, jakož i veškerá opatření s rovnocenným 

účinkem zakázána. Čl. 30 SES pak uvádí výjimku z těchto předchozích ustanovení, a to tak, že 

průmyslová a obchodní práva patří mezi tzv. důležité důvody21, pro které je možné omezit volný 

pohyb zboží, a to za podmínky, že nedojde ke svévolné diskriminaci nebo zastřenému 

omezování obchodu mezi členskými státy. Zákazy nebo omezení dovozů mezi členskými státy 

EU, které jsou podložené ochranou průmyslového vlastnictví jsou tedy povoleny v případě, že 

nezakládají určitou formu svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi 

členskými státy.  

V oblasti volného pohybu výrobků má však stále majitel určité exkluzivní právo udílet souhlas k 

užití předmětu práva duševního vlastnictví, čímž se ovšem opět dostáváme k problému 

teritoriální omezenosti těchto práv. Z těchto důvodů vznikla poměrně bohatá judikatura ESD 

zaměřená na aplikaci čl. 30 SES v oblasti známkového práva.22 

Na základě Pařížské unijní úmluvy byly sjednávány nejen mezinárodní smlouvy, ale také 

základní kameny sekundárního práva Evropských společenství v oblasti známkového práva. 

Nejdůležitějšími prameny jsou Nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství a 

První směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o 

ochranných známkách. Oba tyto předpisy byly vytvořeny v souladu s ustanoveními Pařížské 

unijní úmluvy a respektují závazky jednotlivých členských států v oblasti známkového práva v 

ní převzatých.  

 

První směrnice Rady 89/104/EHS 

Jednotná úprava oblasti komunitárního známkového práva byla provedena První směrnicí Rady 

89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, ze dne 

21. prosince 1988 (dále jen „První směrnice„). Tato směrnice má sloužit jako protiváha principu 

                                                           
21 Mezi tzv. „důležité důvody“ patří vedle průmyslového vlastnictví také veřejná mravnost, veřejný pořádek, veřejná 
bezpečnost, ochrana zdraví a života lidí a zvířat, ochrana rostlin a ochrana národních kulturních statků, jež mají 
uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu. 
22 Tichý L. a kol., Evropské právo, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2006, s. 451 an. 
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volného pohybu zboží a služeb, zakotveného v SES. Má za úkol zajistit, aby zapsané ochranné 

známky požívaly stejné minimální ochrany podle právních předpisů všech členských států. 

Směrnice se vztahuje pouze na ty právní předpisy členských států, které upravují registrované 

ochranné známky. Známky nezapsané a známky, které byly zapsány na mezinárodní úrovni s 

účinky na území členského státu, nejsou touto směrnicí dotčeny. V textu preambule je také 

zdůrazněno, že směrnice nevylučuje implementaci úpravy ochranných známek v rámci právních 

norem členských států do jiného než známkového práva, např. do ustanovení upravujících 

nekalou soutěž či ochranu spotřebitele. Tím potvrzuje nevýlučnost a komplementaritu úprav 

nekalé soutěže a známkového práva. Směrnice má vedle harmonizace především dva důležité 

úkoly, a to modernizaci národního známkového práva tak, aby národní známkové právo 

poskytovalo srovnatelnou ochranu jako komunitární právo, a minimalizaci konfliktů mezi 

známkami v jednotlivých členských státech. Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru ze 

dne 2.5.1992  byla územní působnost této směrnice rozšířena na celé území EHS, tj. ES a 

Norsko, Lichtenštejnsko a Island. 

 

Z hlediska problematiky paralelních dovozů a vyčerpání práv k ochranné známce je relevantní 

zejména zavedení zásady komunitárního vyčerpání práv v čl. 7 této směrnice. Této úpravě 

předchází článek 5, ve kterém je zakotveno výlučné právo vlastníka ochranné známky, zabránit 

užití této ochranné známky, resp. označení s touto ochrannou známkou zaměnitelného, bez jeho 

souhlasu. 

Historické důvody vedoucí k přijetí stávajícího znění principu vyčerpání práv v První  
směrnici 

Doktrína komunitárního vyčerpání práv byla ESD odvozena za účelem zabránění dělení 

společného trhu na území ES. Národní právní řády zemí EU často upravovaly princip 

mezinárodního vyčerpání práv, na základě kterého vlastník ochranné známky nemůže zabránit 

dovozu výrobku, který již byl jím nebo s jeho souhlasem uveden na světový trh. Až na 

výjimečné případy, kdy bylo stejné označení používáno pro výrobky různé kvality, v různých 

zemích, nemohl vlastník nijak zabránit paralelním dovozům. Členské státy EU, jmenovitě Velká 

Británie, Německo, Benelux, Rakousko, Švédsko, Dánsko či Norsko, měly své známkové právo 
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založeno na principu mezinárodního vyčerpání práv23.  

V roce 1980 předložila Komise návrh harmonizační Směrnice o ochranných známkách24, jejímž 

cílem bylo zakotvit princip mezinárodního vyčerpání práv k ochranné známce: 

 

„Ochranná známka neopravňuje jejího vlastníka zakázat její užívání pro výrobky, které byly s 

touto ochrannou známkou uvedeny na trh vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem“ 

 

Jak je z dikce návrhu směrnice patrné, jednalo se o neurčený „trh“ čili s největší 

pravděpodobností trh světový. Hospodářský a sociální výbor však trval na tom, aby byl do textu 

doplněn výraz „ve Společenství“ s tím, že: „zakotvení principu mezinárodního vyčerpání práv 

by vedlo k narušení obchodu, jelikož některé třetí státy neuznávají mezinárodní princip 

vyčerpání práv, a proto by návrh Komise vedl k diskriminaci podniků ve Společenství.“ 

Komise připomínku výboru akceptovala a ve své důvodové zprávě zdůvodnila přijetí současné 

úpravy následujícím způsobem: 

„Ohledně mezinárodního vyčerpání práv je Komise toho názoru, že zákonodárce by se měl 

vyvarovat zavedení tohoto principu do komunitárního práva a místo toho zavést princip 

komunitárního vyčerpání práva k ochranné známce.“ Dále ale Komise uvedla, že by měla být 

oprávněna v určitých výjimečných případech, s ohledem na významné obchodní partnerství, 

uzavírat bilaterální či multilaterální dohody, ve kterých by byl princip mezinárodního vyčerpání 

práv zakotven. Zároveň zdůraznila, že „princip komunitárního vyčerpání práv nezbavuje 

národní soudy možnosti, aby na základě reciprocity a ve zvláštních případech rozšířily princip z 

komunitárního vyčerpání  na vyčerpání mezinárodní“. 

Definice komunitárního vyčerpání práv obsažená v První směrnici 

Článek 7 První směrnice definuje pojem komunitárního vyčerpání práv k ochranné známce 

takto: 

 

„Vyčerpání práv z ochranné známky 

 

1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod 
                                                           
23  Tritton Guy and coll., Intellectual Property in Europe,  Sweet and Maxwell, 2. vydání, str. 249 
24  Viz. COM (80) 635, ÚL C 351/1 
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touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství. 

2. Odstavec 1 se nepoužije, podává-li majitel na základě zákonných důvodů námitky proti 

dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co 

bylo uvedeno na trh.“ 

 

Podle principu komunitárního vyčerpání práv nesmí tedy vlastník ochranné známky bránit 

dovozu výrobku označeného ochrannou známkou do určitého členského státu EU nebo EHS, 

jestliže výrobek byl jím nebo s jeho souhlasem již uveden na trh některého z ostatních členských 

států. Uvedením na trh jiného členského státu se totiž ochrana poskytovaná ochrannou známkou 

v kterémkoli členském státě vyčerpává.  

Jestliže vlastník ochranné známky uvede sám či prostřednictvím jiného, avšak se souhlasem 

tohoto vlastníka,  na trh Evropské unie výrobek označený jeho ochrannou známkou, nemůže již 

účinně dalšímu prodeji tohoto výrobku zabránit. 

Aby ovšem nedocházelo ke zneužití principu komunitárního vyčerpání práv, jsou První směrnicí 

dány výjimky, kdy ve prospěch vlastníka ochranné známky svědčí důvody zakázat pozdější 

obchodní využití výrobků, zejména pokud se stav, popřípadě povaha výrobků po jejich uvedení 

na trh změní nebo zhorší.25 Tyto tzv. legitimní či oprávněné důvody ospravedlňují vyloučení 

pravidla komunitárního vyčerpání práv. 

 

Nařízení Rady (ES) č. 40/94 

Nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství je druhým významným předpisem 

v oblasti komunitárního známkového práva. Zavádí institut ochranné známky Společenství pro 

výrobky nebo služby, jež má jednotnou povahu a stejné účinky na území celého Společenství. K 

její registraci dochází u Úřadu pro harmonizaci a vnitřní trh (OHIM) a jejím účelem je posílení 

jednotnosti vnitřního trhu a odstranění překážek volného pohybu zboží nebo služeb. Tato 

ochranná známka je upravena komunitárním právem přímo použitelným ve všech členských 

státech. Ochranná známka Společenství se řídí jednotným právním systémem, který  poskytuje 

jednotnou a silnou ochranu majiteli takto zapsaného označení v celé Evropské unii. Podstatná 

zásada týkající se problematiky paralelních dovozů je vyjádřena v čl. 13 nařízení, s tím, že 

                                                           
25 Horáček R., Čada K., Hajna P., Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H. Beck, 2005 
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vzhledem k zásadě volného pohybu zboží nemůže mít majitel ochranné známky Společenství 

právo zakázat její užívání třetí osobou pro zboží nebo služby, které bylo jím nebo s jeho 

souhlasem pod touto ochrannou známkou uvedeno na trh ve Společenství, ledaže ve prospěch 

majitele svědčí oprávněné důvody bránit dalšímu odbytu výrobků. 

Dalším důležitým záměrem výše uvedeného nařízení vyjádřeným v jeho preambuli, je odstranění 

překážek volného pohybu zboží a služeb s tím, že má být vytvořen takový režim, který zajistí, že 

nebude docházet k narušování soutěže. Preambule nařízení je tedy zcela v souladu s čl. 28 a čl. 

30 SES, tedy základními ustanovením primárního práva upravujícími zákaz množstevních 

omezení mezi členskými státy. V preambuli je také zmíněna skutečnost, že procesem sbližování 

právních předpisů nelze překonat překážku teritoriality práv udělených majitelům ochranných 

známek národními předpisy, a proto dochází k zavedení ochranné známky Společenství, která je 

upravena komunitárním právem přímo použitelným ve všech členských státech.  

Judikatura Evropského soudního dvora 

Judikatura Evropského soudního dvora ( dále také „ESD“) je dalším významným pramenem 

komunitárního práva. Samotný princip komunitárního vyčerpání práv byl odvozen právě 

rozhodovací a interpretační praxí ESD, která bude podrobně rozebrána dále v této diplomové 

práci. Stejně tak jako prameny sekundárního práva, tak i tato judikatura vychází z ustanovení a 

principů obsažených v primárním právu EU, tedy především z SES. 

2.2.3 Vnitrostátní prameny známkového práva v ČR 

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

 

Mezi vnitrostátní prameny řadíme Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách  (dále jen      

„ Zákon o ochranných známkách“). 

Tento zákon harmonizoval vnitrostátní právní úpravu s První směrnicí a transponoval i některá 

ustanovení, jejichž transpozice byla fakultativní. To se týká zejména uplatnění institutu dobré 

víry při zápisu ochranné známky. Nelze totiž zapsat ochrannou známku, jejíž přihláška nebyla 

podána v dobré víře. Cílem je zabránění tzv. spekulativních známek, které slouží k pozdějším 

prodejům ochranné známky za účelem dosažení zisku či jiným nekalým praktikám. 

Zákon o ochranných známkách přijal nově koncepci ochranné známky jakožto věci v právním 



  

 

 20 

 

 

smyslu, která je předmětem práv a povinností. Vyplývá to z použité terminologie i výkladu 

ustanovení tohoto zákona. Vlastník ochranné známky tak vykonává kromě negativního obsahu i 

pozitivní obsah vlastnického práva užíváním ochranné známky. 

S ochrannou známkou lze tedy od účinnosti Zákona o ochranných známkách nakládat jako s 

předmětem vlastnického práva. Lze ji tedy převádět, přechází na právní nástupce, může být 

předmětem zástavního práva. Může být předmětem licenční smlouvy, podléhá výkonu 

rozhodnutí a může být zahrnuta do konkurzní podstaty. Vlastnické právo k ochranné známce je 

věcné právo absolutní. Působí tedy vůči všem třetím osobám a k jeho uplatnění není třeba 

podnětu vlastníka ochranné známky. S aktivními právy vlastníka ochranné známky užívat 

ochrannou známku ve spojení s výrobky či službami, korespondují pasivní povinnosti všech 

třetích osob nerušit vlastníka v jeho vlastnických právech a nezasahovat do nich.26  

Tato úprava odpovídá nově připravovanému pojetí občanského zákoníku. 

2.3  Mezinárodní a komunitární vyčerpání práv k ochranné 
známce   

2.3.1 Vyloučení principu mezinárodního vyčerpání práv  

Cílem právní úpravy obsažené v První směrnici a principů odvozených judikaturou ESD je 

zabránění umělého dělení společného trhu a volného pohybu výrobků. Národní právní řády 

členských států EU27 původně v poměrně velkém procentu upravovaly princip mezinárodního 

vyčerpání práv. Zakotvení principu mezinárodního vyčerpání práv k ochranné známce bylo i 

počátečním záměrem Komise EU. Hospodářský a sociální výbor však odůvodnil přijetí konceptu 

komunitárního vyčerpání práv k ochranné známce následujícně: „zakotvení principu 

mezinárodního vyčerpání práv by vedlo k narušení obchodu, jelikož některé třetí státy 

neuznávají mezinárodní princip vyčerpání práv, a proto by návrh Komise vedl k diskriminaci 

podniků ve Společenství.“28 

Výsledkem legislativního procesu je tedy zavedení principu komunitárního vyčerpání práv k 

ochranné známce. Na aplikaci principu komunitárního vyčerpání práv nemá dále žádný vliv to, 

                                                           
26 Horáček R. a kolektiv, Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu, komentář, C.H.Beck, 
2004, s.113 
27 Např. Německo, Rakousko, Benelux, Norsko, Švédsko, Dánsko 
28 COM (80) 635, ÚL C 351/1, Návrh První směrnice o ochranných známkách 
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zda práva k ochranné známce v konkrétním případě vyplývají z práv k vnitrostátní, mezinárodní 

či komunitární ochranné známce. 

 

I přes zakotvení komunitárního vyčerpání práv k ochranné známce v První směrnici se Evropský 

soudní dvůr často ve své praxi setkával s otázkou, zda článek 7 směrnice nechává členským 

státům možnost jít nad rámec komunitárního vyčerpání práv a zakotvit tak ve svých právních 

řádech princip mezinárodního vyčerpání práv. V případě Evropské unie by se jednalo o výrobky 

uvedené poprvé na trh mimo EU a EHP. 

 

Jednoznačnou odpověď poskytl Evropský soudní dvůr v rozhodnutí Silhouette International 

Schmied GmbH & Co. C/Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH (C-355/96) ze dne 16.7. 1998 

(SbSD 1998, I-4799)29.  

 

Za účelem vysvětlení této problematiky uvádím skutkový stav případu: 

Silhouette i Hartlauer byly rakouské obchodní společnosti působící na rakouském trhu s brýlemi. 

Silhouette brýle vyšší cenové kategorie nejen vyráběla, ale zároveň s nimi obchodovala ve 

většině zemí světa. Byla také majitelem stejnojmenné ochranné známky zaregistrované v 

Rakousku. Naproti tomu Hartlauer prodával brýle ve svých pobočkách v Rakousku za velmi 

nízké ceny, což právě vedlo Silhouette k tomu, že jej neustavila svým dodavatelem, jelikož 

takovéto ceny považovala za škodlivé, vzhledem ke své pověsti špičkového módního výrobce 

brýlí. Silhouette uvedla své výrobky starších modelů na trh v Bulharsku. Společnost Hartlauer, 

nakoupila tyto brýle na bulharském trhu a bez vědomí a souhlasu Silhouette je dovezla zpět do 

Rakouska. Silhouette však, když prodávala tyto brýle na bulharský trh, nařídila svému zástupci, 

že s těmito brýlemi lze obchodovat pouze v Bulharsku a jiných státech bývalého SSSR, a export 

do jiných zemí světa je zakázán. Zástupce ujistil Silhouette, že obchodníky v tomto směru 

instruoval. Hartlauer nicméně obroučky v Bulharsku nakoupil, dovezl je do Rakouska a zahájil 

reklamní kampaň s tím, že prodává obroučky firmy Silhouette nakoupené v zahraničí. 

Společnost Silhouette se těmto reimportům bránila návrhem na vydání předběžného opatření u 

vrchního soudu v Rakousku, s tím, že nevyčerpala svá práva z ochranné známky ve 

Společenství, jelikož Hartlauer dovezl brýle bez jejího souhlasu. Rakouské soudy vycházely z 
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důvodové zprávy k zákonu, který implementoval komunitární princip vyčerpání práv do 

rakouského právního řádu. Zde bylo uvedeno, že rozhodnutí, zda v rakouském právním řádu má 

místo i princip mezinárodního vyčerpání práv pro trh mimo území EHP, bude ponecháno 

rozhodovací praxi rakouských soudů. Rakouský vrchní soud proto položil ESD přibližně takto 

znějící předběžnou otázku30: 

 

„Má být článek 7 směrnice vykládán tak, že ochranná známka opravňuje svého vlastníka, aby 

zakázal třetí osobě její užívání na výrobcích, které jím byly uvedeny na trh ve třetím státě a 

dovezeny bez jeho souhlasu do Společenství? Jsou národní pravidla upravující vyčerpání práv k 

ochranné známce ve vztahu k výrobkům daným do oběhu vně EHP, pod takovou ochrannou 

známkou, majitelem nebo s jeho souhlasem, v rozporu s čl. 7/1 směrnice?“ 

 

ESD vyslovil názor, že směrnice musí být vykládána tak, že obsahuje úplnou úpravu pravidel 

týkajících se práv udělených ochrannou známkou. To znamená, že národní předpisy, které 

zakotvují princip vyčerpání práv pro výrobky, které byly uvedeny vlastníkem ochranné známky 

nebo s jeho souhlasem na trh mimo EU/EHP jsou v rozporu s článkem 7/1 směrnice. Směrnice 

totiž nemůže být členskými státy vykládána rozdílným způsobem, co se týče jejich národních 

právních předpisů tak, aby si některé členské státy zakotvily princip vyčerpání práv pro trh mimo 

EU/EHP, a jiné nikoli. Nemůže být vykládána tak, že by ponechávala na členských státech 

možnost upravit národním zákonodárstvím vyčerpání práv udělených ochrannou známkou ve 

vztahu k výrobkům uvedeným na trh v nečlenském státu. To by následně způsobilo narušení 

vnitřního trhu, jelikož by nebyla stejným způsobem pro všechny ekonomické subjekty vykládána 

zásada volného pohybu uvnitř EU. Situace, v níž by některé členské státy mohly upravovat 

mezinárodní vyčerpání, zatímco jiné by upravovaly pouze komunitární vyčerpání, by 

nevyhnutelně vedla k vytváření bariér volnému pohybu zboží a volnému poskytování služeb. 

ESD se jasně vyjádřil, ze přísluší pouze kompetentním institucím EU, formou uzavíraní 

mezinárodních dohod, rozšířit princip komunitárního vyčerpání práv i na jiná území než území 

EU, tak, jak tomu došlo např. v případě Evropského hospodářského prostoru. 

Význam tohoto rozsudku tkví tedy v tom, že ESD jasně vyslovil, že První směrnice neponechává 

                                                           
30 Zdůrazňuji, že do doby přijetí komunitární úpravy používalo Rakousko koncept mezinárodního vyčerpání práv k 
ochranné známce.  
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členským státům žádný prostor pro zakotvení principu mezinárodního vyčerpání práv k 

ochranným známkám v jejich právních řádech.31 

Dalším, v současné době nejaktuálnějším rozsudkem, je rozsudek soudního dvora ESVO ve 

spojených věcech E-9/07 a E-E10/07 L´Oréal Norge AS (věc E-9/07 a věc E-10/07), L´Oréal 

SA (věc E-10/07), dále pak Per Aarskog AS (věc E-9/07), Nille AS (věc E-9/07), Smart Club 

AS (věc E-10/07) ze dne 8. července 2008. 

Soudní dvůr ESVO zdůraznil, že čl. 7 odst. 1 První směrnice je třeba vykládat tak, že 

jednostranné zavádění nebo dodržování zásady mezinárodního vyčerpání práv udělených 

ochrannou známkou se vylučuje, bez ohledu na to, odkud pochází předmětné zboží. 

2.3.2 Soutěžní právo jakožto prolomení zásady vyloučení mezinárodního 

vyčerpání práv k ochranným známkám dle judikatury ESD a Soudu 

první instance 

Přestože judikatura ESD jednoznačně vyloučila možnost aplikace mezinárodního vyčerpání práv 

k ochranné známce na území EU, netrvalo dlouho a došlo k prolomení této zásady. 

Rozhodnutí Soudu první instance ve věci Micro Leader Business v. Evropská komise (T – 

198/98) ze dne 16. prosince 1999 má velký význam z hlediska vztahu komunitárního vyčerpání 

práv k režimu mezinárodnímu. Soud v něm vyjadřuje možnost rozšíření územních účinků 

vyčerpání práv z duševního vlastnictví z komunitárního na mezinárodní, v oblasti soutěžního 

práva. 

 

Rozhodnutí Micro Leader Business („MLB“)32 bylo vydáno Soudem první instance v souvislosti 

s odvoláním společnosti MLB proti rozhodnutí Komise o odložení stížnosti této společnosti, 

která byla vznesena proti jednání společnosti Microsoft. Společnost MLB jakožto velkoobchodní 

prodejce výrobků společnosti Microsoft určených pro kanadský trh využila nižších cen v 

Kanadě, kde výrobky nakoupila, a dovezla je do Francie, kde je potom se ziskem prodávala. 

Společnost Microsoft však tento postup zakázala v oběžníku rozeslaném všem svým obchodním 

                                                           
31 Tento svůj názor ESD potvrdil také v případu Sebago Inc. Et a. C./G – B Unic SA (C – 173/98) ze dne 1. 
července 1999 (SbSD, I, 4114) 
32 Pietak Tomáš, “Vliv judikatury Soudního dvora z oblasti soutěžního práva na územní vyčerpání práv z ochranné 
známky”- www.epravo.cz, zveřejněno dne 13.2.2004 



  

 

 24 

 

 

partnerům. Navíc byly výrobky označeny štítky, že se jedná o výrobky určené pouze k distribuci 

v Kanadě. Společnost MLB následně podala u Evropské komise stížnost, ve které obvinila 

Microsoft ze zneužití dominantního postavení. Komise však tuto stížnost odložila s tím, že k 

porušení čl. 81 ani 82 SES nedošlo. MLB podala proti tomuto rozhodnutí žalobu na neplatnost, 

které Soud první instance vyhověl. Evropská komise považovala za legitimní, aby Microsoft 

bránil dovozům francouzské verze výrobku chráněné ochrannou známkou Microsoft na trh ve 

Společenství, protože nedošlo ze strany Microsoft ke komunitárnímu vyčerpání práv  (výrobek 

nebyl uveden na trh ve Společenství Microsoftem nebo s jeho souhlasem). Komise také 

nepovažovala za nutné zkoumat cenové rozdíly výrobků, které Microsoft prodává v Kanadě a 

EU. 

Soud první instance však považoval absenci posouzení této otázky za nesprávné posouzení 

skutkového stavu. Dle Soudu první instance je sice pravda, že prodej výrobků v Kanadě 

nevyčerpává právo z ochranné známky společnosti Microsoft v EU, nicméně jednání této 

společnosti naznačuje, že Microsoft se snaží uměle udržet vysoké ceny výrobků v Evropě. Soud 

první instance tedy zrušil uvedené rozhodnutí Komise, která se má nadále zabývat otázkou, zda 

rozdíly cen výrobků Microsoft v Kanadě a ve Francii, uměle udržované společností Microsoft, 

nepředstavují porušení čl. 82 SES. 

Soud první instance tedy vyslovil názor, že právo duševního vlastnictví nemůže být využíváno 

takovým způsobem, který je porušením soutěžního práva, a slouží jako záminka k rozdělení 

trhu.33 Ochrana hospodářské soutěže, zakotvena v článcích 81 a 82 SES, může mít tedy v 

určitých případech vliv na vyloučení principu komunitárního vyčerpání práv. Právo hospodářské 

soutěže je tedy znovu v jakémsi protichůdném postavení k principu komunitárního vyčerpání 

práv k ochranné známce, vzhledem k tomu, že absolutní teritoriální omezení může znamenat 

porušení soutěžního práva. 

Dle výše uvedeného judikátu nesmí majitel ochranné známky bránit paralelním dovozům bez 

ohledu na komunitární vyčerpání práv, pokud jsou jeho opatření zabraňující paralelním dovozům 

do Společenství považována za odporující soutěžnímu právu. Jde zejména o případy umělého 

udržování vyšších cen v EU. Můžeme zde argumentovat, že v tomto případě dochází k 

nahrazování principu komunitárního vyčerpání práv principem mezinárodního vyčerpání. 

Článek 82 je tedy jakousi skulinou v rigidní aplikaci režimu komunitárního vyčerpání práv, 
                                                           
33 Liberda Adam, „Paralelní dovozy do EU a ochranné známky“-www.pravoit.cz, zveřejněno dne 11.12. 2006 
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ačkoli rozhodovací praxe ESD nasvědčuje tomu, že se tak stává velmi zřídka, a to právě v 

případě výše uvedeného umělého udržování vyšších cen v EU. 

2.3.3 Mezinárodní, komunitární a národní vyčerpání práv v právní úpravě ČR 

2.3.3.1 Zákon o ochranných známkách z hlediska principu vyčerpání práv 

Zákon o ochranných známkách zavádí v souladu s První směrnicí systém komunitárního 

(regionálního) vyčerpání práv z ochranné známky, vedle stávajícího národního vyčerpání práv. 

Princip národního vyčerpání práv 

Ustanovení § 11 odst. 1 Zákona o ochranných známkách stanoví, že „vlastník ochranné známky 

není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny 

na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem“. 

Princip komunitárního vyčerpání práv 

Odstavec druhý § 11 téhož zákona pak doplňuje princip komunitárního vyčerpání práv, jelikož  

„vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto 

ochrannou známkou uvedeny na trh ve členském státě Evropských společenství nebo jiném státě 

tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.“  

 

Ustanovení upravující vyčerpání práv vlastníka ochranné známky obsahuje úpravu výjimky z 

principu vyčerpání práv odpovídající požadavkům komunitárního práva. Jsou jí tzv. oprávněné 

důvody vlastníka ochranné známky, které mu umožňují zakázat následné obchodní využití 

výrobků, zejména pokud se stav, popřípadě povaha výrobků po jejich uvedení na trh změnily či 

zhoršily.  

 

Zákon o ochranných známkách je potřeba vykládat ve světle judikatury ESD a to především tak, 

aby nedocházelo k bránění volnému pohybu zboží v rámci EU. 

 

Od vstupu České republiky do EU se tedy setkáváme současně s dvojím režimem vyčerpání práv 

k ochranné známce, a to národním a komunitárním. Koncept národního vyčerpání práv dojde 
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však uplatnění jen v případech paralelních dovozů z nečlenských zemí EU a EHP. K tomu však 

není zvláštní úpravy třeba, protože k tomu účelu slouží princip komunitárního vyčerpání práv v 

rámci EU/EHP. Ustanovení o národním principu vyčerpání práv se tak spolu se vstupem České 

republiky do EU stává v podstatě obsoletním. 

 

Princip mezinárodního vyčerpání práv 

 

Do účinnosti současného zákona č. 441/2003 Sb., zákona o ochranných známkách, upravoval 

princip vyčerpání práv §17 zákona č. 137/1995 Sb. takto: 

 

„Ochranná známka neopravňuje majitele zakázat její užívání na výrobcích, které jím nebo s jeho 

souhlasem byly s touto známkou uvedeny na trh, ledaže po uvedení výrobků na trh došlo k jejich 

podstatné změně nebo zhoršení jejich stavu či vlastností.“ 

 

Tato úprava tedy připouštěla mezinárodní vyčerpání práv k ochranným známkám. Jakmile byl 

výrobek uveden na trh výrobcem či s jeho souhlasem, právo vlastníka ochranné známky se 

vyčerpalo s teritoriálními účinky v celém světě, tedy pro celosvětový trh.  

Paralelní dovozy z jakýchkoli jiných států byly tedy po vyčerpání práva vlastníka z ochranné 

známky povoleny. 

 

Toto pojetí však neodpovídalo požadavkům komunitárního práva, tj. nebylo v souladu s článkem 

7 První směrnice, a proto bylo přistoupeno k přijetí nové harmonizované právní úpravy. Prostor 

pro extenzivní interpretaci článku 7 První směrnice členskými státy byl navíc vyloučen na 

základě judikatury ESD, resp. v rozsudku Silhouette34.  

 

 

 

                                                           
34
  Viz. s. 20 této diplomové práce 
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2.4 Komunitární vyčerpání práv k ochranné známce v EU 

2.4.1 Prameny principu komunitárního vyčerpání práv k ochranným 

známkám v primárním právu EU 

Ustanovení primárního práva, jež jsou relevantní z hlediska problematiky vyčerpání práv k 

duševnímu vlastnictví, resp. k ochranným známkám, se týkají zejména zásad volného pohybu 

výrobků s cílem vytvoření jednotného trhu a ochrany hospodářské soutěže. Obě tyto oblasti jsou 

soustavně dotvářeny judikaturou ESD, která bude v této části taktéž zmíněna. 

2.4.1.1 Jednotný trh 

Jedním ze základních cílů komunitárního práva je dosažení jednotného trhu. Ten se vyznačuje 

zejména zásadou volného pohybu výrobků, zásadou volného poskytování služeb, zásadou 

nedotknutelnosti vlastnického práva a zásadou svobodné hospodářské soutěže. 

 

Teritoriální omezenost práv k duševnímu vlastnictví je tak v určitém rozporu s cílem dosažení 

jednotného trhu. Toho nemůže být dosaženo, pokud je výlučným právem vlastníka ochranné 

známky právo kontrolovat distribuci výrobku a bránit tak svým soutěžitelům, aby poškozovali 

jeho postavení na trhu. Proto tuto situaci výslovně upravuje SES ve svých článcích 28 až 30, viz. 

výše.  

 

Obecně řečeno se práva duševního vlastnictví dostávají do kolize se zásadami jednotného trhu, 

tedy se zásadou volného pohybu, zásadou volného poskytování služeb a zásadou svobodné 

hospodářské soutěže. Pokud by nedošlo k regulaci této oblasti a vlastníci práv duševního 

vlastnictví by neomezeně uplatňovali svá práva, vedlo by to k rozdělení společného trhu. Právě k 

překonání konfliktu mezi teritoriální omezeností práv k duševnímu vlastnictví a principem 

jednotného trhu, byl judikaturou ESD vytvořen princip komunitárního vyčerpání práv k 

duševnímu vlastnictví. 

2.4.1.2 Zásada volného pohybu výrobků 

Hlavním nástrojem právní úpravy zajišťující zamezení omezování obchodu mezi členskými státy 

prostřednictvím cel, kvót, tarifů a jiných omezujících opatření, jsou články 28 až 30 SES. Čl. 30 
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SES pamatuje výslovně na práva k duševnímu vlastnictví: 

 

„Ustanovení článků 28 a 29 se nevztahují na zákazy ani omezení vývozu, dovozu či tranzitu 

výrobků, pokud jsou odůvodněny veřejnou morálkou, veřejným zájmem či bezpečností, ochranou 

zdraví a života člověka, živočichů či rostlin; ochranou národních kulturních statků, které mají 

uměleckou, historickou či archeologickou hodnotu; a ochranou průmyslového a obchodního 

vlastnictví. Tyto zákazy a tato omezení nemohou být ani prostředkem svévolné diskriminace, ani 

zastíraným omezením obchodu mezi členskými státy.“35 

 

Soudní dvůr řešil tuto problematiku v několika rozsudcích. Mezi nejvýznamnější patří rozsudek 

Centrafarm BV a Adrian de Peijper v Winthrop BV (SbSD, 16-74/1183) ze dne 31. října 1974, 

ve kterém ESD zkonstatoval, že postup vlastníka práva k ochranné známce, který na základě 

práv udělených mu národní legislativou brání prodeji výrobku, který byl touto ochrannou 

známkou označen a uveden s jeho souhlasem na trh jiného členského státu, je „neslučitelný s 

pravidlem volného pohybu výrobků“ v rámci společného trhu.Vzhledem k tomu, že se spor týkal 

konkrétně ochranné známky k farmaceutickému výrobku, judikoval ESD, že vlastník takovéto 

ochranné známky nemůže vylučovat aplikaci zásady volného pohybu zboží, na základě důvodu, 

že „je třeba kontrolovat  distribuci takového výrobku, aby nebyla narušena ochrana veřejného 

zdraví“36. 

ESD tedy neuznal za relevantní a aplikovatelný požadavek ochrany veřejného zdraví jakožto 

legitimního důvodu pro vyloučení čl. 28 a 29 SES. Neuznal tedy, aby argument ochrany 

veřejného zdraví za těchto podmínek odůvodňoval omezení vývozu, dovozu či tranzitu výrobků. 

2.4.1.3 Specifický předmět ochranné známky 

V rozsudku Centrafarm vymezil ESD rovněž tzv. specifický předmět ochranné známky. Článek 

28 SES připouští výjimky ze zásady volného pohybu výrobků pouze v případě, že jsou 

ospravedlněny ochranou práv, které tvoří specifický předmět vlastnictví. Ten má dle konstantní 

judikatury ESD dvě složky: právo užívat ochrannou známku pro první uvedení zboží, které je 

touto ochrannou známkou chráněno do oběhu EHP, přičemž následně je toto právo vyčerpáno, a 

právo bránit každému užití ochranné známky, které by mohlo narušit záruku původu, jež 

                                                           
35 SES, http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties 
36 Viz. rozsudek Centrafarm BV a Adrian de Peijper v Winthrop BV(1974 SbSD, 16-74/1183) 
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zahrnuje jednak záruku totožnosti původu a jednak záruku integrity výrobku označeného 

ochrannou známkou. Z těchto důvodů je třeba chránit vlastníka před jinými soutěžiteli, kteří by 

chtěli využít pověsti ochranné známky tím, že budou nezákonně používat tuto ochrannou 

známku pro své výrobky, i když ještě vlastník ochranné známky nevyčerpal svá práva ohledně 

prvního uvedení výrobku na trh.  

Ochrana plynoucí ze specifického předmětu vlastnictví ochranné známky však nedává 

vlastníkovi ochranné známky právo zabránit dovozům výrobku z členského státu, kde byl již 

tento výrobek uveden na trh vlastníkem nebo s jeho souhlasem. 

Rozsudkem Davidoff37 rozhodl ESD ve prospěch práv k nehmotným statkům, a tím pádem v 

neprospěch vlastnického práva, a završil tím předchozí rozhodovací praxi, která za specifický 

předmět ochranné známky nepovažuje pouhý vztah mezi výrobcem a výrobkem, zaručujícím 

kvalitu zboží, ale i právo parcelovat jinak jednotný trh z jiných důvodů, byť jde o identické a 

pravé zboží. 

2.4.1.4 Ochrana hospodářské soutěže 

Primární evropské právo hospodářské soutěže má základ v článcích 3, 4 a 81 až 89 SES. 

Primární soutěžní právo je jedním z prostředků budování společné Evropy. Pravidla obsažená v 

článcích 81 a 82 SES vymezují režim kartelů a zneužití dominantního postavení. Jsou tak 

zakázány veškeré dohody či jednání ve shodě mezi podniky, které mohou ovlivnit obchod mezi 

členskými státy, jejichž cílem či účinkem je omezení či narušení hospodářské soutěže mezi 

členskými státy EU. Dále je zakázáno jakékoliv zneužití dominantní pozice jedním či více 

podniky v rámci společného trhu či jeho podstatné části, pokud takovéto zneužití může ovlivnit 

obchod mezi členskými státy.  

Už ze samotné povahy práv k duševnímu vlastnictví vyplývá, že se tato práva musejí nutně 

střetávat s pravidly zajišťujícími svobodnou hospodářskou soutěž. Střet s právem hospodářské 

soutěže může vyplývat buď ze samotného národního zákonodárství, které přiznává vlastníkovi 

duševního vlastnictví určitá výlučná práva, nebo může být výsledkem smlouvy mezi 

soukromoprávními subjekty. Pokud například jeden subjekt postoupí práva k ochranné známce 

subjektu druhému, může to být za určitých okolností považováno za zneužití dominantního 

postavení. Další problematickou kategorií jsou např. výlučné licenční smlouvy k ochranným 

                                                           
37 Viz. s. 32 této diplomové práce 
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známkám či dohody nelimitující teritoriální působnost ochranných známek.  

ESD se v rozhodnutí GlaxoSmithKline Services Unlimited v. Komise (T-168/01) ze dne 2. 

prosince 2006 vyjádřil k výkladu čl. 81 SES v oblasti dohod směřujících k omezení paralelního 

obchodu. Dospěl k závěru, že dohody, které v konečném důsledku směřují k zákazu paralelního 

obchodu, musí být v zásadě považovány za dohody s cílem vyloučit hospodářskou soutěž, 

kdežto dohody, které jasně směřují k znevýhodňujícímu zacházení ve vztahu k paralelnímu 

obchodu, musí být v zásadě považovány za dohody s cílem omezit hospodářskou soutěž. Soud 

dále vyslovil, že je navíc nezbytné, aby taková dohoda připravovala spotřebitele o výhody 

plynoucí z paralelního dovozu, jakými je např. cena či kvalita, ve kterých je výrobek prodáván. 

Cílem ustanovení 81 odst. 1 SES je zabránit podnikům, aby tím, že mezi sebou nebo s třetími 

osobami omezí hospodářskou soutěž, snižovaly blahobyt konečných spotřebitelů dotčených 

výrobků. Je tedy nutné analyzovat zda má dohoda za cíl nebo účinek vyloučení, omezení nebo 

narušení hospodářské soutěže k újmě konečného spotřebitele. Vzhledem k tomu, že šlo o 

paralelní dovoz léčivých přípravků, soud dovodil, že nelze předpokládat, že účinkem dohod 

směřujících k omezení paralelního dovozu léčivých přípravků je zbavení konečného spotřebitele 

výhod spojených s takovým dovozem. Ceny, za něž jsou léčivé přípravky prodávány, totiž 

podléhají kontrole členských států, a proto si nelze představit, že by měl paralelní obchod dopad 

na maloobchodní prodejní ceny léčivých přípravků hrazených v rámci národních systémů 

zdravotního pojištění. V tomto konkrétním případě rozhodl tedy ESD ve prospěch podniků, které 

uzavřely dohodu omezující paralelní dovozy léčiv, jelikož taková dohoda neměla dopad na 

výhody poskytované konečným spotřebitelům, a proto nebyla v shledána v rozporu s čl. 81 odst. 

1 SES. 

Je tedy nepochybné, že se zásada volného pohybu zboží a zásada svobodné hospodářské soutěže 

vzájemně doplňují, co se týče jejich aplikace ve vztahu k principu komunitárního vyčerpání práv 

k duševnímu vlastnictví. K datu dokončení této práce je pravděpodobně nejnovějším rozsudkem 

v oblasti hospodářské soutěže a paralelních dovozů rozsudek ESD ve spojených věcech Sot. 

Lélos kai Sia EE a další v. GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proionton (C-468/06 až C-

478/06) ze dne 16. září 2008. Soud s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivých případů 

rozhodl, že článek 82 SES musí být vykládán v tom smyslu, že podnik v dominantním postavení 

na relevantním trhu léčivých přípravků, zneužívá svého dominantního postavení, pakliže 

odmítne vyhovět obvyklým objednávkám velkoobchodníků, kteří uskutečňují paralelní dovozy z 
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jednoho členského státu do jiných členských států, s cílem zabránit takovým paralelním 

dovozům. Předkládajícímu soudu pak přísluší rozhodnout o obvyklém charakteru takových 

objednávek, a to vzhledem k rozsahu těchto objednávek ve vztahu k potřebám trhu uvedeného 

členského státu, jakož i vzhledem k předchozím obchodním vztahům udržovaným uvedeným 

podnikem s dotčenými velkoobchodníky38. 

Odvození principu komunitárního vyčerpání práv z pohledu evropského práva hospodářské 

soutěže bude rozvedeno v následující části 2.4.2.1 této práce. 

2.4.2 Odvození a vymezení principu komunitárního vyčerpání práv k 

ochranné známce judikaturou ESD 

2.4.2.1 Odvození principu komunitárního vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví 
obecně judikaturou ESD 

Princip komunitárního vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví byl odvozen judikaturou ESD na 

základě zásad vyplývajících z primárního práva EU. Těmito zásadami jsou zejména, jak již 

uvedeno výše, zásada volného pohybu zboží, zásada svobody poskytování služeb, zásada 

nedotknutelnosti vlastnického práva a ochrana hospodářské soutěže. 

Judikatura ESD se vyvíjela směrem od právního základu spočívajícího na ustanoveních o 

ochraně hospodářské soutěže (čl. 81 a 82 SES) k aplikaci článků 28 až 36 SES, pojednávajících 

o volném pohybu zboží a kvantitativních omezeních obchodu, které se staly právním základem 

teorie vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví. Ukázalo se totiž jako nedostatečné řešit konflikt 

mezi principem jednotného trhu a národními právními řády, které přiznávají silnou ochranu 

vlastníkům práv k duševnímu vlastnictví, jen na základě ustanovení o ochraně hospodářské 

soutěže. 

Výkon práv k duševnímu vlastnictví je chráněn na základě práva EU až do dosažení určité 

pomyslné hranice, kdy tento výkon omezí či může omezit volný pohyb na trhu EU či svobodnou 

hospodářskou soutěž. Jsou tedy chráněna práva duševního vlastnictví, která se vztahují ke 

                                                           
38 Sot. Lélos kai Sia EE, Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proionton, Konstantinos 
Xydias kai Sia OE, Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proionton, Ionas Stroumsas EPE, 
Ionas Stroumsas EPE, Pharmakapothiki Pharma-Group Messinias AE, K. P. Marinopoulos AE Emporias kai 
Dianomis Pharmaakeftikon Proionton, kokkoris D Tsánas K. EPE a další, Kokkoris D. Tsánas K. EPE a další v. 
Glaxosmithkline AEVE Farmakeftikon Proionton, dříve Glaxowellcome AEVE (C-468/06 až C-478/06) ze dne 16. 
9. 2008 
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specifickému předmětu tohoto duševního vlastnictví. V momentu, kdy však výkon práv z 

duševního vlastnictví může omezit volný pohyb zboží či hospodářskou soutěž uvnitř EU, 

ochrana přiznaná národními právními řády končí. Princip komunitárního vyčerpání práv byl 

judikaturou ESD odvozen pro všechna práva k duševnímu vlastnictví, na rozdíl od legislativ 

členských států, které často upravují princip vyčerpání práv jen pro určitá práva duševního 

vlastnictví. Vymezení specifického předmětu se však liší u jednotlivých práv k duševnímu 

vlastnictví, stejně tak se liší i aplikace principu vyčerpání práva.  

Evropské právo hospodářské soutěže chrání tzv. komunitární paralelní dovozy tak, aby byla 

zajištěna ochrana hospodářské soutěže v rámci vnitřního trhu EU a nedocházelo k dělení 

jednotného vnitřního trhu. Paralelní dovozy bez souhlasu vlastníka práva duševního vlastnictví 

ze zemí, které nejsou členy EU ani EEA, jsou naopak právem EU zakázány.  

2.5 Právní aspekty paralelních dovozů odvozené judikaturou ESD 

2.5.1 Pojem a význam 

ESD vychází při posuzování sporů týkajících se ochranných známek především ze dvou hlavních 

pramenů, a to z SES a První směrnice. Výklad ustanovení První směrnice byl mnohokrát 

podnětem k tomu, aby se ESD vyslovil k některým zásadním otázkám známkového práva, a to 

především v rámci řízení o předběžné otázce. Judikatura ESD v této oblasti má stěžejní vliv na 

současnou podobu známkového práva členských států EU a vede k formování společných 

principů známkového práva, tzv. ius commune. Soudy členských států EU, včetně českých 

soudů, jsou povinny k této judikatuře přihlížet při aplikaci svého vnitrostátního práva. 

V této části budou paralelní dovozy rozebrány komplexněji s ohledem na úpravu komunitární i 

národní a jednotlivé stěžejní judikáty ESD, které ovlivnily dosavadní vývoj problematiky, ať již 

ve formě meritorních rozhodnutí či řešení předběžných otázek. 

Paralelní dovozy z území mimo společný trh 

ESD potvrdil využití práv k ochranné známce za účelem ochrany před paralelními dovozy ze 

států mimo společný trh, jakkoliv by z těchto praktik mohli těžit spotřebitelé díky nižším cenám. 
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ESD v rozhodnutí  Silhouette39 potvrdil, že práva k ochranné známce se nevyčerpávají druhově, 

ale vždy ve vztahu k jednotlivému výrobku. To umožňuje, aby výrobce praktikoval jiné ceny na 

společném trhu a jiné vůči třetím zemím.  

Paralelní dovozy uvnitř Společenství 

Naproti tomu paralelní dovozy uvnitř Společenství jsou považovány za pozitivní a právem 

aprobovaný postup ve prospěch spotřebitele. Paralelním dovozům uvnitř Společenství nebrání 

tedy ani výlučná práva k ochranné známce, pokud dal její majitel souhlas k obchodování s 

dotyčným zbožím pod touto známkou v některém členském státu. V tomto případě totiž došlo ke 

komunitárnímu vyčerpání práv k ochranné známce a tímto zbožím se pod danou ochrannou 

známkou může obchodovat na celém společném trhu. 

2.5.2 Forma souhlasu majitele ochranné známky s uvedením výrobku na trh a 

důkazní břemeno ohledně takového souhlasu  

Zatímco v případě výše uvedeného rozsudku Silhouette řešil ESD otázky územního 

(mezinárodní versus komunitární) a věčného (druhové versus individuální) vyčerpání výlučných 

práv majitele ochranné známky, v níže uvedeném rozsudku ESD ve spojených věcech Zino 

Davidoff SA v. A & G Imports Ltd; Levi Strauss & Co. a Levi Strauss (UK) Ltd v. Tesco Stores 

Ltd a Tesco plc; Levi Strauss & Co. a Levi Strauss (UK) Ltd. v. Costco Wholesale UK Ltd, (C-

414/99-416/99) z 20. listopadu 2001, šlo nově o to, kdy je souhlas majitele ochranné známky 

implikován, tj. dán jinou než výslovnou formou.  

 

(i) Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd (C-414/99) 

 

Zino Davidoff SA (dále jen „Davidoff“) jakožto žalobce a vlastník dvou ochranných známek 

„Cool Water“ a „Davidoff Cool Water“ registrovaných pro široké spektrum kosmetických 

produktů ve Velké Británii souhlasil s prodejem svých výrobků  na trhu EHP i mimo něj. Každý 

výrobek byl navíc onačen sériovým číselným kódem. V roce 1996 uzavřel Davidoff výlučnou 

distribuční smlouvu s obchodníkem v Singapuru. Tato smlouva zavazovala obchodníka k prodeji 

                                                           
39 Viz. s. 20 této diplomové práce 
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zboží pouze na definovaném území, a to mimo území EHP, lokálním distributorům a 

maloobchodníkům, a dále mu ukládala povinnost smluvně zavazovat tyto další osoby, aby 

neuváděly předmětné výrobky na trh v rámci EHP.  

Žalovaný, firma A&G Imports, získala předmětné zboží (vyrobené na trhu EHP) legálně na trhu 

v Singapuru a dovezla jej do Velké Británie (zpět na trh EHP), kde jej začala prodávat. Zároveň 

také odstranila ze zboží sériový číselný kód. Před ESD argumentovala A&G Imports tak, že s 

přihlédnutím k okolnostem, za kterých bylo zboží uvedeno na trh v Singapuru (tj. se souhlasem 

žalobce), je možné implicitně dovodit souhlas majitele ochranné známky s dovozem a 

následným prodejem tohoto zboží ve Velké Británii. Tento implicitní souhlas vyvodila 

především z toho, že v kupní smlouvě nebyl zákaz prodeje na trhu EHP výslovně uveden. 

Opírala se tak o článek 5 odst.1 a článek 7 odst.1 První směrnice. 

Davidoff však na základě článku 7 odst. 2 První směrnice odmítl možnost dovození takového 

implicitně uděleného souhlasu. Navíc argumentoval tzv. oprávněným důvodem40, který ho vedl k 

využití práva oponovat vývozu výrobku chráněného jeho ochrannou známkou. Tímto důvodem 

bylo odstranění nebo přetištění sériového číselného kódu. 

 

(ii) Levi Strauss Co a Levi Strauss (UK) Ltd v. Tesco Stores Ltd, Tesco plc; 

(iii) Levi Strauss Co a Levi Strauss (UK) Ltd v. Costco Wholesale UK Ltd. 

 

V těchto dvou spojených případech jde v podstatě o podobný problém jako v případě Davidoff.  

Žalobcem byla v tomto sporu společnost Levi Strauss jakožto vlastník ochranné známky 

„LEVI´S“ a „501“ zapsané ve Spojeném království. Levi Strauss prodával své výrobky pouze 

prostřednictvím vlastních prodejců nebo na základě licencí jiným, pečlivě vybraným 

distributorům, v rámci tzv. výběrového distribučního systému. Proto odmítl poskytnout 

oprávnění k prodeji svých výrobků obchodním řetězcům žalovaného. 

Žalovaná strana, tj. Tesco Stores a Costco Wholesale, nakoupily výrobky žalobce od 

oprávněných distributorů žalobce, kteří je dovezli ze zemí mimo EHP (z USA, Kanady či 

Mexika) s tím, že kupní smlouvy, na základě kterých žalovaní toto zboží koupili, neobsahovaly 

omezující podmínky prodeje.  

Žalobce pak zahájil soudní spor, jelikož dovozem předmětného zboží do zemí EHP žalovaným, 

                                                           
40 Viz. s. 26 této diplomové práce 
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údajně došlo k porušení práv plynoucích z ochranných známek žalobce.41 

Všechny tři spory byly u ESD spojeny za účelem společného vyřešení otázek, týkajících se 

jednak aplikovatelnosti zásady komunitárního vyčerpání na celý prostor EHP, a dále také a 

zejména dovozování nepřímého – implikovaného souhlasu majitele ochranné známky k 

obchodování se zbožím na území EHP. 

Pokud se týče interpretace článku 7 První směrnice, ESD zdůraznil, že majitel ochranné známky 

může zboží nebo služby uvádět na trh mimo EHP, aniž by došlo k vyčerpání jeho práv k 

ochranné známce. K otázce, zda lze u zboží daného do oběhu mimo EHP předpokládat souhlas 

majitele ochranné známky s jeho uvedením na trh v rámci EHP, ESD uvedl, že tento souhlas 

předpokládat lze, ovšem za splnění několika níže uvedených podmínek. Přitom ESD poukázal na 

smysl článku 7 První směrnice, který spočívá právě v možnosti zabránit neoprávněnému uvádění 

zboží nebo služeb opatřeného ochrannou známkou na trh v rámci EHP. 

V rámci výše uvedeného se ESD zabýval dvěma hlavními okruhy problémů: 

Prvním je způsob vyjádření souhlasu majitele ochranné známky s obchodním využitím zboží 

označeného jeho ochrannou známkou na trhu EHP. Nedojde-li k explicitnímu neboli 

výslovnému vyjádření tohoto souhlasu, lze jej dovodit za určitých okolností implicitně. V 

případě implicitního souhlasu musí být nezvratně a jednoznačně prokázáno, že před, současně či 

po umístění zboží na trh mimo EHP, aniž by bylo toto zboží uvedeno na trh EHP, se majitel 

ochranné známky vzdal svého práva bránit umístění zboží označeného touto ochrannou známkou 

na trh EHP. Tento implicitní souhlas nelze ale vyvozovat z níže uvedených skutečností: 

a) Majitel ochranné známky nesdělil všem následným prodejcům zboží daného na trh 

mimo EHP svůj nesouhlas s jeho obchodováním uvnitř EHP; 

b) Zboží není opatřeno upozorněním zakazujícím jeho umístění na trhu EHP; 

c) Majitel ochranné známky převedl vlastnické právo ke zboží pod ochrannou známkou, 

aniž by stanovil smluvně jakékoliv výhrady, i když podle práva rozhodného pro danou 

smlouvu, do převedeného vlastnického práva zahrnul – při absenci takových výhrad – 

neomezené právo dalšího prodeje, anebo právo následně obchodovat zbožím uvnitř EHP. 

 

                                                           
41 Blíže viz. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0414:CS:HTML 
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Druhý okruh problémů představují skutečnosti, z nichž nelze dovodit, že došlo k vyčerpání práv 

z ochranné známky. V této souvislosti ESD rozhodl, že vyčerpání práv nelze dovodit v 

následujících případech: 

a) Dovozce zboží pod ochrannou známkou si není vědom, že její majitel nesouhlasí s 

umísťováním zboží na trh uvnitř EHP nebo s jeho prodejem,  jinými než autorizovanými 

prodejci; 

b) Autorizovaní malo či velkoobchodníci nestanovili svým kupujícím smluvní výhrady 

obsahující nesouhlas s dalším obchodním využitím zboží na trhu EHP, přestože o něm 

byli majitelem ochranné známky informováni. 

Lze tedy shrnout, že souhlas majitele ochranné známky se zpětným uvedením zboží nebo služeb 

na trh EHP musí být vyjádřen jednoznačně, bez jakýchkoli pochyb a v pozitivním smyslu.42 

Souhlas musí být vlastníkem udělen vždy pro určitý druh výrobků. Právo k ochranné známce se 

vyčerpává s ohledem na určitý výrobek, nikoli s ohledem na známku jako takovou. Není-li 

vyjádřen explicitně, např. v kupní smlouvě, lze jej za určitých okolností odvodit i z určitých 

skutečností. Souhlas však nelze dovozovat z pouhého mlčení či nečinnosti majitele ochranné 

známky. Dle názoru ESD, totiž není povinností majitele ochranné známky se k otázce zpětného 

dovozu nijak vyjadřovat. Z toho také vyplývá, že důkazní břemeno ohledně prokázání souhlasu 

nese ten, kdo uvádí výrobek na trh, nikoli vlastník ochranné známky. 

Rozhodnutí ESD vyznívá prozatím ve prospěch majitelů ochranných známek, jelikož je 

vyloučeno, aby národní soudy aplikovaly předpokládaný souhlas majitele ochranné známky v 

případě, že se při uvedení zboží na trh mimo EHP nijak neohradil, nebo vůbec nevyjádřil k 

možnosti jeho zpětného uvedení na trh EHP.  

2.5.3 Užívání ochranné známky paralelním dovozcem k reklamním účelům 

ESD zodpověděl v rozsudku Parfums Christian Dior BV c/Evora BV (SbSD, I, str. 6034, C-

337/95) ze dne 4. listopadu 1997 otázku, zda může paralelní dovozce kromě legálního uvádění 

výrobku na trh, ohledně něhož vlastník ochranné známky vyčerpal svá práva ve Společenství, 

užívat také ochrannou známku za účelem reklamní propagace, která má podpořit další prodej 
                                                           
42 Štros David, K otázce vyčerpání práv k ochranné známce při uvedení na trh mimo Evropský hospodářský prostor 
(článek 7 směrnice Rady ES č. 89/104 z 21.12. 1998), Průmyslové vlastnictví 3-4/2002 
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výrobku paralelním dovozcem. 

ESD judikoval s odkazem na svou dřívější judikaturu, že pokud by se právo užívat ochrannou 

známku k reklamním účelům nevyčerpávalo stejným způsobem jako právo výrobek označený 

ochrannou známkou prodávat, potom další prodej výrobku paralelním dovozcem by byl pro něj 

značně ztížen, a tudíž by princip vyčerpání práv zakotvený v článku 7 První směrnice a snaha 

zabránit vlastníkům ochranných známek, aby uměle dělili národní trhy, pozbývala smyslu. 

Z rozsudku tedy vyplývá, že zásada komunitárního vyčerpání práv v sobě zahrnuje jak vyčerpání 

práva výrobek uvádět na trh, tak vyčerpání práva užívat ochranné známky za účelem reklamní 

propagace výrobku. 

2.5.4 Paralelní dovozy a vyčerpání práv k ochranné známce při změně 

původního obalu výrobku 

Tato oblast se týká specifického fenoménu vyčerpání práv k ochranné známce na trhu EU/EHP. 

Paralelní dovozci totiž přizpůsobují obal výrobku v rámci paralelního dovozu, aniž by byl 

výrobek samotný jakýmkoli způsobem změněn či upraven. Děje se tak nejčastěji v oblasti léčiv, 

kde se státní cenová politika promítá do cen léčiv a tyto artikly se tak stávají pro paralelní 

dovozce lukrativními. Význam této problematiky spočívá v tom, že za určitých okolností může 

dojít v důsledku změny původního obalu k omezení komunitárního vyčerpání práv. Může tedy 

dojít k tomu, že vlastník ochranné známky zabrání paralelnímu dovozci v obchodním využití 

dovezeného zboží, které bylo již předtím uvedeno na trh v jiném členském státě EU, tj. na 

vnitřním trhu EU, a tedy práva majitele ochranné známky byla k tomuto zboží vyčerpána. 

Ke změně obalu výrobku chráněného ochrannou známkou může dle ESD dojít v těchto třech 

základních variantách: 

a) tzv. over-stickering či re-labelling  

Takovýto způsob znamená, že je na původní balení přilepena nálepka v jazyce země dovozu tak, 

že nedochází k zakrytí ochranné známky na původním obalu. Původní text na obalu zůstává tedy 

viditelný. 
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b) tzv. re-boxing 

V tomto případě dochází k přebalení původního výrobku do nového obalu navrženého 

paralelním dovozcem a umístění reprodukce ochranné známky výrobce na tomto obalu. Původní 

text na obalu není tedy viditelný, viditelný je pouze text v jazyce země dovozu. 

c) změna obalu bez současného umístění reprodukce ochranné známky 

Tato varianta se od varianty pod písm. b) liší v tom, že paralelní dovozce přebalí původní 

výrobek do nového obalu, ale na tomto novém obalu neumístí reprodukci ochranné známky. 

Namísto ní uvede generický název produktu, který chce prodávat v tomto balení. Vnitřní balení, 

v případě léčiv plastový obal, je opatřeno původní ochrannou známkou, která je však přelepena 

nálepkou nesoucí generický název výrobku a identifikační údaje týkající se licence paralelního 

dovozce. Tato varianta je však jednoznačným porušením známkových práv, jelikož dovozce 

uvádí na trh zboží podléhající známkoprávní ochraně, bez uvedení ochranné známky. Dochází 

zde navíc ke klamání spotřebitele o výrobci, resp. majiteli ochranné známky. 

Variantami sub a) a sub b) se zabýval ESD v několika svých judikátech: 

I v této oblasti se setkáváme s bohatou judikaturou ESD. Můžeme uvést rozsudek Hoffman- La 

Roche & Co. v. Centrafarm, (C 102/77, SbSD I, 1139) z roku 1978, ve kterém Hoffman La 

Roche poskytl licenci k prodeji tablet označených ochrannou známkou „Valium“ britské a 

německé společnosti. Cena Valia ve Velké Británii byla znatelně nižší než jeho cena v Německu. 

To inspirovalo Centrafarm k tomu, aby britské Valium dovezla do Holandska, vyměnila zde 

obaly tablet, označila je jako „Valium“ a dovezla do Německa. Na výrobky byla také umístěna 

nálepka, že „zboží je uvedeno na trh společností Centrafarm GmbH“. 

ESD rozhodl, že za předpokladu, že ochranná známka garantuje původ výrobku, má spotřebitel 

právo vědět, že výrobek ve změněném obalu, který nese původní ochrannou známku, má stejné 

kvality jako výrobek v obalu původním. Z toho vyplývá, že vlastník ochranné známky je 

oprávněn zabránit paralelním dovozům výrobku, na jehož pozměněný obal byla umístěna 

ochranná známka bez jeho souhlasu. 

ESD se však musel také vypořádat s otázkou, zda výkon práv vlastníka ochranné známky 

nepředstavuje „skryté omezení obchodu mezi členskými státy“43 (čl. 30 SES). Soud tuto otázku 

                                                           
43 Tritton Guy and coll., Intellectual Property in Europe, Sweet and Maxwell, 2.vydání, str. 357 – 360 
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odpověděl obdobným způsobem jako v případech uvedených níže. ESD tedy rozhodl, že se o 

takové omezení jednat nebude, pokud ovšem nemůžeme uplatnit stejných pět výjimek, které jsou 

vyjmenovány níže.44 

Tyto výjimky byly postupně judikaturou ESD upřesněny a rozvedeny i v dalších rozsudcích ESD 

jako Centrafarm BV v. American Home Products Corporation (C 3/78, SbSD 1823) z roku 

1979; Pfizer Inc. V. Eurim – Pharm GMbH (C 1/81, SbSD 2913) z roku 1982. 

Ve spojených případech Bristol-Myers Squibb v. Paranova; Boehringer v. Paranova a Bayer v. 

Paranova45 ze dne 11. července 1996 (dále jen „ Bristol-Myers Squibb“) uvedl ESD několik 

hledisek při posuzování variant sub a) a sub b), přičemž specifikoval výše uvedené výjimky.  

V těchto případech byli na straně obžaloby významné farmaceutické společnosti, zabývající se 

výrobou léčiv. Žalovaným byla na druhé straně firma Paranova, dovážející léčiva vyrobená 

těmito společnostmi do Dánska. Paranova se rozhodla distribuovat léčiva, které nakoupila v 

členských státech s nižší cenovou hladinou (Řecko, Španělsko, Portugalsko) a dovézt je do 

Dánska. Zde je prodávala za ceny nižší než stanovil výrobce. Žalovaný přebalil všechny 

výrobky, přičemž na novém obalu umístil reprodukci ochranné známky výrobce a informace o 

tom, že výrobek byl vyroben společnostmi Bristol-Myers Squibb, Boehringer či Bayer. Taktéž 

uvedl na obalu informaci, že zboží dovezla a přebalila firma Paranova. Vnější obal nebyl 

jediným zásahem do vzhledu výrobku. Došlo však mimo jiné také ke změnám vnitřního obalu. 

Některé farmaceutické výrobky obsahovaly v jednotlivém balení jiný počet tablet než 

obsahovalo původní balení pocházející od výrobce. Uvnitř každého balení byla žalovaným 

připojena příbalová informace o výrobku v dánštině. 

ESD za takovýchto skutkových okolností rozhodl, že majitel ochranné známky může zabránit 

paralelnímu dovozci v obchodním využití dovezeného zboží, ačkoli došlo uvedením tohoto zboží 

na vnitřním trhu k vyčerpání práv majitele ochranné známky, a to v případě, že paralelní 

dovozce přebalil výrobek a na nový obal umístil reprodukci ochranné známky bez svolení jejího 

majitele. Z tohoto práva však stanovil následující výjimky: 

 

                                                           
44 Viz. spojené případy Bristol-Myers Squibb proti Paranova A/S (C-427/93) a C. H. Boehringer Sohn, Boehringer 
Ingelheim KG a Boehringer Ingelheim A/S proti Paranova A/S (C-429/93) a Bayer Aktiengesellschaft a Bayer 
Danmark A/S proti Paranova A/S (C-436/93), ESD ( 11.7. 1996) 
45 Matěj Miroslav, Institut vyčerpání práv v judikatuře Evropského soudního dvora, Průmyslové vlastnictví 3 – 
4/2003 
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1)  Jednáním majitele ochranné známky může dojít k umělému dělení trhů mezi členskými 

státy; 

2) Nové balení neovlivňuje původní vlastnosti zboží uvnitř tohoto balení, tj. zejména bylo-li 

zachováno původní vnitřní balení, např. ampule, inhalátory nebo plastový obal; 

3) Prezentace, resp. provedení nového balení není způsobilé poškodit novou pověst 

výrobce, zejména z důvodu špatné kvality nového balení; 

4) Dovozce oznámí majiteli ochranné známky úmysl uvést přebalený výrobek na trh ještě 

před jeho uvedením na trh, a na žádost mu dodá vzorek přebaleného zboží; 

5) Na obalu je jasně uveden původce nového označení výrobku a jméno jeho výrobce. 

 

Ad 1) Kompartmentalizace-umělé dělení trhů mezi členskými státy 

Umělým dělením trhů je třeba rozumět zabránění přístupu jiného soutěžitele na určitý trh či jeho 

část. V rámci EU rozumějme tedy částí trhu trhy jednotlivých členských států. Dochází k němu v 

různých situacích, kterými se ESD zabýval ve své judikatuře. 

Jedním z případů je taková situace, kdy majitel ochranné známky brání přebalení zboží do 

nového vnějšího obalu v případě, že je velikost tohoto nového balení určitým způsobem v zemi 

dovozu regulována (např. pravidly zdravotních pojišťoven). 

Za umělé dělení trhů je také třeba považovat takové chování výrobce, kdy umístil předmětné 

zboží na trh v některých členských zemích EU v různých formách balení, a následně tento 

výrobce brání paralelnímu dovozci v dovozu tohoto zboží, ačkoli ten dodržel podmínky za 

kterých byl výrobek na trh uveden. Distribuuje-li majitel ochranné známky na trhy jiných 

členských zemí EU různé velikosti balení a zakáže-li paralelní dovoz tohoto zboží, pak lze 

dovodit, že tímto jednáním došlo k porušení ustanovení čl. 30 SES, které umělé dělení trhů mezi 

členskými státy EU, resp. skrytou diskriminaci soutěžitelů, zakazuje. 

ESD se rovněž zabýval otázkou, zda musí být u majitele ochranné známky vyžadován úmysl 

uměle dělit trh či zda stačí, že umělé dělení trhu je výsledkem jeho chování. Soud dospěl k 

závěru, že úmysl majitele dělit trh není vždy nutný. Záměrem soudu bylo také zdůraznit, že 

majitel ochranné známky je oprávněn trvat na svých právech a zabránit obchodnímu využití 

přebaleného zboží pouze v určitých odůvodněných případech – je-li to nezbytné pro zajištění 
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základních funkcí ochranné známky.  

Majitel ochranné známky tak má vždy možnost zabránit paralelním dovozům v případě, že by 

dovoz znovu zabalených výrobků narušoval základní funkci ochranné známky. Musí však vždy 

být na jeho straně určitý legitimní důvod, např. pokud změna obalu změní originální vlastnosti 

výrobku, které se váží k samotné ochranné známce. 

Ad 2) Nové balení výrobku a původní vlastnosti zboží 

Změnou původního obalu výrobku nesmí být negativně ovlivněny či změněny původní vlastnosti 

zboží nebo podmínky, za kterých bylo zboží uvedeno na trh. Jedině tak není totiž porušena 

základní funkce ochranné známky. 

V této souvislosti je dle ESD nutné rozlišovat vnitřní a vnější obal výrobku. Ke změně 

původních vlastností výrobku může dojít pouze s ohledem na vlastnosti zboží uvnitř balení, tedy 

změnou vnitřního obalu výrobku, bez ohledu na obal vnější. Ve výše zmiňovaném případu 

Hoffman-La Roche46 stanovil ESD, že týká-li se přebalení pouze vnějšího obalu výrobku, 

nemůže dojít ke změně či ovlivnění původních vlastností výrobku. K negativnímu ovlivnění 

podmínek výrobku uvnitř balení může však dojít i při absenci důležité informace, nezbytné pro 

správné použití výrobku spotřebitelem. To se může stát v situaci, kdy paralelní dovozce provedl 

přebalení výrobku takovým způsobem, že vnitřní obal či příbalová informace požadované údaje 

uváděné na původním obalu neobsahuje, jsou-li nedostatečné či zkreslené (např. způsob použití a 

dávkování). 

Důraz na zachování vnitřního obalu výrobku je kladen taktéž z důvodu ochrany veřejného 

zájmu, zvláště ochrany veřejného zdraví spotřebitelů. Některé farmaceutické výrobky se totiž 

skládají z několika samostatně zabalených složek, které jsou součástí jednoho balení, a nevhodná 

volba obalu těchto jednotlivých složek může vést k tomu, že koncový zákazník složky špatně 

naředí či jinak zkombinuje. To může vést ke změně účinků daného výrobku, důsledkem kterých 

hrozí ohrožení zdraví spotřebitelů. Pokud by byly úpravy vnitřního obalu výrobku obecně 

přípustné, bylo by pro odpovědné orgány veřejné správy velice náročné sledovat a vyhodnocovat 

v jednotlivých případech vhodnost a bezpečnost provedených úprav či předcházet případným 

škodám. 

  

                                                           
46 Viz. s. 37 této diplomové práce 
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Ad 3) Prezentace výrobku 

Způsob prezentace zboží může také negativně ovlivnit odbyt zboží či reputaci výrobce. Proto 

musí mít paralelní dovozce vždy na zřeteli pro který trh je příslušné zboží určeno a na jakou 

cílovou skupinu koncových zákazníků je zaměřeno. Nepřípustný je prodej výrobku v 

poškozeném či nekvalitně provedeném vnějším obalu. 

 

Ad 4) Informační povinnost vůči majiteli ochranné známky 

Před zahájením prodeje zboží na relevantním trhu je paralelní dovozce povinen oznámit majiteli 

ochranné známky, že uvede na trh zboží v pozměněném obalu. Na požádání majitele ochranné 

známky má dokonce paralelní dovozce povinnost dodat zdarma vzorek nového balení. Majitel 

ochranné známky má pak možnost posoudit, zda nedojde uvedením takto zabaleného výrobku k 

poškození jeho reputace. 

 

Ad 5) Informační povinnost vůči spotřebitelům 

Poznámka informující o tom, že byl výrobek znovu zabalen, musí být dle konstantní judikatury 

ESD jasně vyznačena na vnějším obalu výrobku. Na národních soudech je pak ponecháno 

posouzení otázky, zda je pro průměrného spotřebitele při běžném stupni pozornosti informace 

jasná či nikoli. Na vnějším obalu musí být dále jasně uvedeno, kdo je výrobcem produktu (jeho 

přesný název), včetně reprodukce ochranné známky, a kdo provedl jeho přebalení (název 

paralelního dovozce). Nesmí tedy docházet k záměně výrobce, potažmo majitele ochranné 

známky s paralelním dovozcem. 

 

Soud zároveň rozhodl, že majitel ochranné známky může bránit změně obalu tehdy, pokud 

paralelní dovozce mohl pro účely uvádění na trh v členském státu dovozu využít původní obal 

tím, že na něj umístí nálepky.  

 

Stejnou problematiku v oblasti léčiv řeší další rozsudek ESD Boehringer Ingelheim KG, 

Boehringer Ingelheim Pharma KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, 

SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd a Eli 

Lilly and Co. proti Swingward Ltd a Dowelhurst Ltd. (C-143/00) ze dne 23. dubna 2002 (dále 
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jen „Boehringer I“)47, ve kterém ESD rozhodl tímto způsobem: 

 

„Nové balení farmaceutických produktů je objektivně nezbytné, v případě, že bez tohoto 

přebalení by byl zásadním způsobem ztížen nebo zabráněn účinný přístup na trh zejména z 

důvodu silné nevole podstatné části spotřebitelů k výrobkům, jejichž vnější obal byl opatřen 

pouze novou nálepkou splňující podmínky pro dovoz.“ 

 

ESD zároveň potvrdil povinnost paralelního dovozce oznámit majiteli ochranné známky úmysl 

uvést přebalený výrobek na trh s dostatečným časovým předstihem, obvykle 3-4 týdny předem. 

Pokud paralelní dovozce tuto podmínku nedodrží, může majitel ochranné známky podat námitky 

proti uvádění přebaleného léku na trh. Soud dále dovodil, že přísluší paralelnímu dovozci, aby 

sám majiteli ochranné známky oznámil zamýšlené přebalení. V případě sporu pak přísluší 

vnitrostátnímu soudu posoudit, zda měl majitel ochranné známky k dispozici přiměřenou lhůtu 

pro reakci na navrhované přebalení, a to s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem 

případu.  

 

Rozsudek ESD Boehringer Ingelheim KG a další proti Swingward Ltd a Dowelhurst Ltd. (C-

348/04) ze dne 26. 4. 2007 (dále jen „Boehringer II“)48 navazuje na rozhodnutí Paranova. ESD 

potvrdil, že článek 7 odst. 2 První směrnice musí být vykládán tak, že majitel ochranné známky 

může legitimně podat námitky proti dalšímu uvádění na trh farmaceutického výrobku 

dovezeného z jiného členského státu v jeho vnitřním a vnějším původním balení, opatřeném 

dodatečným vnějším označením, které na něj umístil dovozce, ledaže by bylo prokázáno 

naplnění podmínek uvedených v bodech 1-5 v případu Bristol-Myers Squibb. ESD dále 

judikoval, že podmínka, podle které musí být přebalení farmaceutického výrobku nezbytné pro 

jeho další uvádění na trh v členském státě dovozu, se vztahuje pouze na přebalení, a nikoliv na 

způsob nebo styl, kterým je prováděno. Podmínka, podle níž nesmí být vzhled přebaleného 

výrobku takový, že by mohl poškodit dobré jméno ochranné známky a jejího majitele, není dle 

názoru soudu omezena na případy, kdy je přebalení vadné, nízké kvality nebo neúhledné. 

Přebalený farmaceutický výrobek může být totiž prezentován neadekvátně, a může tudíž 

                                                           
47http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=264033:cs&lang=cs&list=447734:cs,424729:cs,264033:cs,263998:cs,26399
4:cs,250728:cs,250723:cs,234547:cs,212240:cs,212093:cs,&pos=3&page=1&nbl=16&pgs=10&hwords=Boehringe 
48 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0348:CS:HTML 
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poškodit dobré jméno ochranné známky, a to zejména v případě, kdy obal či označení poškozují 

obraz serióznosti a kvality, který je spojován s takovým výrobkem, jakož i důvěru, kterou může 

vzbudit u dotčené veřejnosti. Vnitrostátnímu soudu s ohledem na konkrétní okolnosti každého 

případu přísluší posoudit, zda skutečnosti uvedené níže jsou takové povahy, že by mohly 

poškodit dobré jméno majitele ochranné známky. Jedná se dle soudu o případy, kdy paralelní 

dovozce: 

a) neumístí ochrannou známku na nový vnější obal (odstranění), nebo 

b) umístí na tento obal vlastní logo nebo použije styl nebo „podnikovou úpravu“, nebo úpravu, 

kterou užívá pro řadu rozdílných výrobků (společné označování), nebo 

c) umístí na uvedený obal dodatečné označení způsobem, kterým se zcela nebo zčásti zakryje 

ochranná známka jejího majitele, nebo 

d) neuvede na dodatečném označení, že dotčená ochranná známka je ve vlastnictví jejího 

majitele, nebo 

e) natiskne jméno paralelního dovozce velkými písmeny. 

 

ESD dále judikoval, že prokázání existence podmínek uvedených pod body 1-5 v případu 

Bristol-Myers Squibb náleží paralelnímu dovozci. Pokud jde však o podmínky uvedené pod 

bodem 2 a 3, postačí, pokud paralelní dovozce podá takové důkazy, na základě kterých se lze 

důvodně domnívat, že je tato podmínka splněna. Soud dále zdůraznil, že pokud paralelní 

dovozce nepodal majiteli ochranné známky předchozí oznámení týkající se přebaleného 

farmaceutického výrobku (bod 5), porušuje tím práva tohoto majitele při každém následném 

dovozu uvedeného výrobku, dokud nepodá takové oznámení. Sankce za takové porušení musí 

být dle názoru soud nejen přiměřená, ale i dostatečně účinná a musí mít odrazující účinek, aby 

zajistila plnou účinnost První směrnice. Vnitrostátní opatření v podobě finanční náhrady v 

obdobné výši jako při padělání se jako takové nejeví v rozporu se zásadou proporcionality. Výše 

finanční náhrady má být nicméně stanovena vnitrostátním soudem, a to případ od případu, s 

přihlédnutím zejména k rozsahu škody, a za dodržení zásady proporcionality.49  

                                                           
49 Blíže viz. Boehringer Ingelheim KG, Beohringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG v. Swingward Ltd, a 
Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG v. Dowelhurst Ltd, a Glaxo Group Ltd 
v. Swingward Ltd, a Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd v. Dowelhurst Ltd, a SmithKline Beecham 
plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd. v. Dowelhurst Ltd, a Eli Lilly and Co. v. 
Dowelhurst Ltd., C-348/04, ze dne 26. 4. 2007 (viz body 30, 32, výrok 1; bod 39, výrok 2; body 40, 43-44, 47, 
výrok 3-4; body 48, 54, výrok 5; bod 64, výrok 6) 
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Zajímavá situace byla ESD řešena v případu Phytheron International SA v. Jean Bourdon SA 

(C 352/95, SbSD I 6927) ze dne 20. března 199750.  

Soud zde rozhodl, že pokud došlo ke změně obalu paralelním dovozcem způsobem takovým, že 

byly pouze přidány informace na původní obal výrobku, v souladu s požadavky právních 

předpisů daného státu (tedy aby vůbec mohlo dojít k uvedení těchto výrobků na trh), nemůže 

vlastník ochranné známky úspěšně bránit dovozům výrobků s takto přizpůsobeným obalem. 

 

Nejnovějším případem v této oblasti je pravděpodobně žádost o rozhodnutí o předběžné otázce 

ve věci The Wellcome Foundation Ltd v. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (C-276/05) 

ze dne 9. října 2008. Hlavní otázky v této věci byly již zodpovězeny v rozhodnutí Boehringer II, 

nicméně rakouský soud nadále trval na zodpovězení otázky ohledně kritéria vzhledu přebalení a 

rozsahu oznamovací povinnosti. Wellcome Foundation totiž požadovala po Paranově nad rámec 

běžných požadavků i přesné důvody přebalení a uvedení státu vývozu. Rakouský soud tak 

předložil ESD dvě předběžné otázky, jejichž zodpovězení je k datu odevzdání této práce stále ve 

stadiu vyslovení stanoviska generální advokátky ESD. Ta navrhuje, že pokud jde o vzhled 

nového obalu, musí být ten posuzován pouze z hlediska toho, zda může poškodit dobré jméno 

ochranné známky jejího majitele, nikoli podle zásady minimálního zásahu. Pokud se týče 

oznamovací povinnosti, generální advokátka navrhuje, že paralelní dovozce musí za účelem 

splnění své oznamovací povinnosti poskytnout majiteli ochranné známky informace, které 

objektivně prokazují, že přebalení bylo nezbytné. Takové informace mohou, nikoli však 

nezbytně musí, zahrnovat identifikaci členského státu vývozu. 

2.5.5 Problematika narušení reputace ochranné známky paralelním dovozem 

Paralelní dovozce může nevhodným uvedením výrobku na trh způsobit narušení dobrého jména 

ochranné známky. Využívá-li dovozce ochrannou známku i pro účely reklamní propagace, která 

má zajistit prodejnost výrobku, musí být propagace provedena tak, aby nenarušila reputaci 

ochranné známky a příznačný „pocit luxusu“, který spotřebitel s tímto zbožím zpravidla spojuje. 

Paralelní dovozce se musí vyvarovat i takového postupu, kdy by umístil v reklamním letáku či 

                                                           
50http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=221888:cs&lang=cs&list=221888:cs,212508:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&
pgs=10&hwords=C%20352/95~ 
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jiném propagačním materiálu informace o „luxusním“ výrobku vedle běžného či méně 

prestižního výrobku. I takový postup by totiž mohl vést k narušení dobrého jména ochranné 

známky. Jak bylo výše zmíněno, reputace ochranné známky nesmí být narušena změnou 

vnějšího obalu51.  

Za výše uvedených okolností - uvedl-li paralelní dovozce na trh zboží způsobem narušujícím 

reputaci ochranné známky - má pak vlastník ochranné známky právo zakázat takový paralelní 

dovoz, a to na základě toho, že v jeho prospěch svědčí tzv. legitimní důvod.52 To bylo ESD 

potvrzeno i v případě Dior c. Evora.53 

2.5.6 Jednotná interpretace pojmu „uvedení zboží na trh“ 

V rozsudku ESD Peak Holding AB v Axolin-Elinor AB, formely Handelskompaniet Factory 

Outlet i Loddekopinge AB (C-16/03) ze dne 30. Listopadu 2004 šlo o zodpovězení předběžné 

otázky týkající se uvedení zboží majitelem ochranné známky na trh EHP. Předmětem řízení byl 

výklad pojmu „uvedení na trh“ jak je uveden v čl. 7 odst 1 První směrnice. Šlo především o 

situace, kdy bylo zboží nabídnuto k prodeji spotřebitelům a následně staženo do skladu, a také o 

vliv smluvních ujednání zakazujících opětovný prodej zboží uzavřených mezi majitelem 

ochranné známky a subjektem usazeným v EHP.  

Společnost Peak Holding, žalobce a majitel ochranné známky Peak Performance, zažalovala 

společnost Factory Outlet (předchůdce Axolin-Elinor AB), která nakoupila a uvedla na trh EHP 

soubor oděvů s ochrannou známkou Peak Performance, které se majiteli ochranné známky 

nepodařilo prodat, a proto bylo zboží staženo do skladu. Soubor nakoupila Factory Outlet 

nepřímo od společnosti COPAD International usazené ve Francii, jež se ve smlouvě uzavřené s 

žalobcem zavázala, že tento soubor následně neprodá v jiných zemích než v Rusku a Slovinsku. 

Factory Outlet v řízení před ESD tvrdila, že o takovém ujednání nevěděla když soubor kupovala. 

Žalobce měl za to, že způsoby prodeje, které zvolil žalovaný, a zvláště pak reklamní inzeráty, 

poškozovaly jeho práva z ochranné známky. Žalovaný se bránil tím, že zboží bylo uvedeno na 

trh žalobcem, takže ten nemá právo zakázat užívání ochranné známky při prodeji zboží. Mezi 

žalobcovo argumenty patřil i argument, že zboží bylo v každém případě uvedeno na trh tím, že 

                                                           
51 Loendersloot F. c/Ballantine & Som Ltd a d. (C 349/95, SbSD I 6244) ESD (1997) 
52 Viz. s. 26 této diplomové práce 
53 Viz. s. 35 této diplomové práce 
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bylo prodáno společnosti COPAD, aniž by bylo třeba zkoumat, zda se tak stalo s omezením 

následného prodeje na vnitřním trhu či bez takového omezení. Žalovanému dal za pravdu i soud, 

který rozhodoval v případu samém, a to s ohledem na to, že zboží bylo dostupné pro spotřebitele 

v prodejně majitele ochranné známky, a právo z ochranné známky nemohlo být následným 

navrácením zboží do skladu opět obnoveno, jak argumentoval žalobce. Soud rozhodl tak, že 

článek 7 odst. 1 První směrnice musí být vykládán tak, že“zboží označené ochrannou známkou 

nelze považovat za uvedené na trh v EHP, jestliže je majitel ochranné známky dovezl do EHP za 

účelem prodeje v něm, nebo jestliže je nabídl k prodeji spotřebitelům v EHP ve svých prodejnách 

nebo v prodejnách propojené společnosti, ale nepodařilo se mu je prodat.“ Jednotný výklad 

tohoto ustanovení je klíčový, jelikož nadále jasně říká, že pakliže není zboží prodáno, ačkoli je 

majitelem ochranné známky dovezeno a uvedeno do prodeje v EHP, nedochází k jeho uvedení 

na trh EHP ve smyslu První směrnice a nedochází tedy ani k vyčerpání práva z ochranné 

známky. Pakliže nedojde k prodeji zboží a to je následně vráceno do skladů, nedošlo k vyčerpání 

práva z ochranné známky. Jak uvedl ESD ve svém odůvodnění, majitel ochranné známky 

pouhým umístěním zboží do své prodejny nerealizuje hospodářskou hodnotu ochranné známky a 

nepřevádí právo disponovat se zbožím nesoucím ochrannou známku na třetí osoby.  

ESD dále rozhodl, že „ujednání o zákazu následného prodeje v EHP obsažené v kupní smlouvě 

uzavřené mezi majitelem ochranné známky a subjektem usazeným v EHP, které se týká zboží 

chráněného ochrannou známkou, nevylučuje uvedení na trh v EHP ve smyslu čl. 7 odstavce 1 

První směrnice“. Ujednání o zákazu se týká pouze vztahů mezi smluvními stranami této 

smlouvy, nikoli třetích osob. Majitelovo výlučné právo k ochranné známce může být tedy 

vyčerpáno, a to v případě následného prodeje v EHP v rozporu s tímto zákazem. 

2.5.7 Jednotná interpretace pojmu „dovoz“: zboží propuštěné do celního 

režimu vnějšího tranzitu nebo do celního režimu uskladňování v celním 

skladu 

V případu ESD Class International BV v. Colgate-Palmolive Company a další (C- 405/03) ze 

dne 18. října 2005 řešil soud otázku interpretace pojmů „dovoz“, „nabídka“ a opětovně i 

„uvedení na trh“. Soud dovodil, že článek 5 odst. 1 a odst. 3 písm. c) První směrnice a čl. 9 odst. 

1 a odst. 2 písm. c) Nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, musejí být vykládány v 
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tom smyslu, že majitel ochranné známky nemůže bránit pouhému vstupu původního zboží 

označeného touto ochrannou známkou, které nebylo dosud uvedeno na trh ve Společenství 

uvedeným majitelem nebo s jeho souhlasem do Společenství v celním režimu vnějšího tranzitu 

nebo v celním režimu uskladňování v celním skladu. Pojem „dovoz“, kterému majitel ochranné 

známky nemůže bránit, jelikož jde o dovoz, který s sebou nese „užívání ochranné známky v 

obchodním styku“ ve smyslu těchto ustanovení totiž předpokládá vstup zboží do Společenství za 

účelem uvedení na trh ve Společenství. Uvedení zboží pocházejícího ze zemí mimo EHP na trh 

Společenství je podřízeno jeho propuštění do volného oběhu. Pouhý materiální vstup zboží na 

území Společenství neznamená „dovoz“ ve smyslu výše uvedených ustanovení. Pojmy 

„nabídka“ a „uvedení na trh“ uvedené v čl. 5 odst. 3 písm. b) První směrnice a čl. 9 odst. 2 

písm. b) Nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství mohou zahrnovat nabídku, resp. 

prodej původního zboží označeného ochrannou známkou a majícího celní status zboží, které není 

zbožím Společenství, pokud je nabídka učiněna nebo prodej uskutečněn v průběhu doby, kdy je 

zboží propuštěno do režimu vnějšího tranzitu nebo do režimu skladování v celním skladu. 

Majitel ochranné známky může tedy bránit nabídce nebo prodeji takového zboží, pokud s sebou 

nezbytně nesou uvedení tohoto zboží na trh ve Společenství. Důkazní břemeno v případě 

dovolávání se takovýchto zásahů do výlučných práv majitele ochranné známky a následného 

zákazu dovozu zboží, která jsou mu udělena čl. 5 odst. 1 První směrnice nese majitel ochranné 

známky.54 

2.6 Paralelní dovozy v ČR a hospodářská soutěž 

Jak již bylo zmíněno v předchozích částech této diplomové práce, paralelní dovozy a jejich 

zákaz často kolidují s pravidly upravujícími podmínky hospodářské soutěže. Hospodářská soutěž 

je v českém právním řádu upravena především v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to 

konkrétně v ustanovení § 42 a násl. a dále v zákoně č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže. 

 

Předmětem úpravy zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, je ochrana 

hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení 

                                                           
54 Class International BV v. Colgate-Palmolive Company Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group 
plc (C-405/03) ze dne 18. října 2005 (viz body 34-35, 43-44, 50, výrok 1,bod 61, výrok 2, bod 70, 75, výrok 3) 
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nebo za podmínek stanovených tímto zákonem, jejímu ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím 

dominantního postavení soutěžitelů nebo spojením soutěžitelů. Z toho a contrario vyplývá, že 

tento zákon nepostihuje klasickou problematiku paralelních dovozů, jelikož ty k hospodářské 

soutěži přispívají tím, že se na trhu realizuje více soutěžitelů, kteří jsou navzájem v 

konkurenčním postavení. Tím pomáhají vytvořit soutěžní prostředí, ze kterého těží spotřebitel. 

Otázka snížení dříve realizovaného zisku vlastníka ochranné známky před vstupem paralelního 

dovozce na tentýž trh je pak již jinou problematikou, které se budu věnovat v dalších kapitolách 

této práce.  

Chtěla bych však podrobněji rozvést problematiku paralelních dovozů ve vztahu k nekalé 

soutěži. 

2.6.1 Paralelní dovozy a nekalá soutěž 

Je nepochybné, že paralelní dovozce určitým způsobem těží ze svého postavení na trhu, jenž 

požívá na základě podmínek, které pro prodejnost a propagaci výrobku vytvořil vlastník 

ochranné známky. Náklady spojené s uvedením výrobku na trh nese zpravidla výrobce, obvykle 

jde rovněž o vlastníka ochranné známky, a proto paralelní dovozce v podstatě jen využívá 

rozdílnosti cenových hladin mezi různými částmi trhu, bez toho, aniž by musel investovat do 

marketingu a jiných běžných způsobů propagace výrobku. V případě, že se rozhodne pro vlastní 

propagaci, musí dodržet podmínky vyslovené ESD. V případě, že by tak neučinil, má vlastník 

ochranné známky právo zakázat prodej takto propagovaných výrobků. Svědčil by mu totiž 

legitimní důvod v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o ochranných známkách. 

Teoreticky by bylo možné poukazovat na to, že s ohledem na ustanovení § 48 obchodního 

zákoníku, které upravuje parazitování na pověsti, je jednání paralelního dovozce, který využívá 

pověsti daného výrobku s cílem získání prospěchu, kterého by jinak nedosáhl, jednáním 

naplňujícím tuto skutkovou podstatu. Taková argumentace výrobce či autorizovaného 

distributora by však musela být podložena prokázáním, že paralelní dovozce jednal úmyslně v 

rozporu s dobrými mravy a jeho jednání bylo způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům. 

Navíc, vycházeje z judikatury ESD, je pravděpodobné, že by takové jednání bylo kvalifikováno 

jako nedovolené dělení vnitřního trhu EU, které je v rozporu s články 28 – 30 SES. 



  

 

 50 

 

 

2.7 Právní prostředky ochrany proti paralelním dovozům v právu 
ČR a EU 

2.7.1 Právní prostředky uplatňované majiteli práv k ochranné známce v EU 

Právní řády zemí EU/EHS neobsahují jednotnou úpravu pokud se týče právních prostředků 

majitelů ochranných známek proti nedovoleným paralelním dovozům. 

Obecně je lze však shrnout pod následující kategorie: 

2.7.1.1  Mimosoudní řešení 
 

Písemná výzva  

Písemná výzva adresovaná paralelnímu dovozci, velkoobchodníkovi či maloobchodníkovi 

obsahuje informaci o tom, která práva duševního vlastnictví jsou porušována a výzvu, aby se 

dalšího porušování práv majitele ochranné známky zdržel, tj. aby nepokračoval v paralelním 

dovozu či prodeji toho kterého zboží. Jedná se o první krok ke smírnému řešení sporu a o projev 

snahy vyhnout se soudnímu řízení. Dopis bude zpravidla obsahovat požadavek, aby paralelní 

dovozce podepsal prohlášení, ve kterém se zaváže, že nadále nebude dovážet, distribuovat nebo 

propagovat zboží, které bylo uvedeno na trh EU/EHP bez souhlasu majitele ochranné známky. 

Majitel ochranné známky může dále zahrnout do dopisu požadavek, aby mu paralelní dovozce 

sdělil údaje o distributorech, množství nedovoleně dovezeného zboží či výši obratu. Tak získá 

představu o rozsahu poškození jeho práv. 

Jak jsem již zmínila, úprava právní ochrany proti nedovoleným paralelním dovozům není ve 

všech státech jednotná, a proto např. ve Velké Británii není možné písemnou výzvu použít, 

jelikož by se jednalo o tzv. „unlawful threat55“. 

2.7.1.2 Soudní řízení 
 

Předběžné opatření  

Návrh  na vydání předběžného opatření je možné podat ve všech členských státech EU. Návrh 

musí splňovat předepsané náležitosti a musí být podán včas, u místně a věcně příslušného soudu. 
                                                           
55 Nedovolenou hrozbu 
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Lhůty na vydání předběžného opatření soudem jsou upraveny v různých státech odlišně.  

Otázku předběžného opatření řešil ESD v již zmiňovaném případu Silhouette. ESD byla 

položena předběžná otázka, zda se může vlastník ochranné známky pouze na základě článku 7 

První směrnice domáhat, aby bylo vydáno předběžné opatření zabraňující třetí osobě dovážet 

výrobky, které byly uvedeny na trh v EU/EHP vlastníkem či s jeho souhlasem. 

ESD vyslovil názor, že nikoli, jelikož První směrnice neukládá povinnosti jednotlivcům, nýbrž 

členským státům, které jsou povinny ji v příslušné době implementovat do svých právních řádů. 

Právo domáhat se vydání předběžného opatření vlastníkem ochranné známky tak vyplývá z 

článku 5 První směrnice, který stanoví výlučná práva vlastníka ochranné známky, nikoli z článku 

7 téže směrnice.  

Občanskoprávní žaloba 

Občanskoprávní žalobu proti porušení práv vlastníka ochranné známky u občanskoprávního 

soudu lze podat ve všech zemích EU. Zpravidla tak půjde o vyústění předběžného opatření. 

Obsahem žaloby bude nejen popis rozsahu porušení práv a označení porušitele, ale také 

uplatnění nároku na náhradu škody, která žalobci vznikla paralelním dovozem. 

V rámci občanskoprávního řízení může dojít k tomu, že žalovaný zpochybní pravost práva k 

ochranné známce, na základě kterého je podán žalobní návrh. Tato situace je řešena v různých 

právních řádech odchylně, někde se tento spor řeší v rámci původního řízení, jak je tomu např. 

ve Francii či Velké Británii, jinde v odděleném řízení, jako např. v Německu. 

Příkaz k zajištění věci 

Tento institut není upraven ve všech právních řádech členských zemí EU, nicméně např. v Itálii 

či ve Francii je umožněno vlastníku ochranné známky dosáhnout vydání soudního příkazu k 

zajištění věcí, které porušují jeho práva k duševnímu vlastnictví. Soud vydá soudní příkaz 

dospěje-li k závěru, že na straně vlastníka ochranné známky existují oprávněné důvody. 

 

Vlastník ochranné známky má tak na základě soudního příkazu právo vstoupit na pozemky 

žalovaného či třetí strany a získat tak důkazy o tom, že dochází k porušování jeho práv. 
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Trestní řízení 

Podnět k zahájení trestního řízení ve věcech porušování práv z duševního vlastnictví, je možné 

dát ve všech zemích EU. Nicméně je nutné dodat, že dle soudní praxe většinou soudy rozhodují 

v neprospěch vlastníka ochranné známky, neboť tato problematika není častým předmětem 

trestního řízení a soudy se často brání kvalifikování nedovoleného paralelního dovozu bez 

souhlasu vlastníka ochranné známky jako trestného činu. 

2.7.1.3 Správní řízení 

Některé právní řády členských zemí EU upravují možnost bránit se paralelním dovozům v rámci 

správního řízení. 

2.7.1.4 Celní řízení 

V právních řádech některých členských zemí EU (Itálie, Německo) je upravena možnost 

vlastníka ochranné známky dát celním orgánům podnět k zabavení nedovoleně paralelně 

importovaného zboží. Pakliže dojde k zabavení takového zboží, informují celní orgány vlastníka 

ochranné známky a na něm pak je, aby realizoval další právní kroky vedoucí k jeho ochraně.  

2.7.2  Právní prostředky ochrany před paralelními dovozy v ČR 

Právní prostředky ochrany proti nedovoleným paralelním dovozům v ČR vycházejí z obecné 

koncepce tak, jak je uvedena výše. Český právní řád však poskytuje vlastníkovi ochranné 

známky i některé další instituty. 

2.7.2.1 Právo na informaci o původu zboží výrobku 

Toto právo vlastníka ochranné známky je upraveno v Zákoně o ochranných známkách, a to 

konkrétně v ustanovení § 8 odst. 6.  Na základě tohoto ustanovení má vlastník ochranné známky 

právo na informaci o původu výrobků vůči každému, kdo uvádí nebo hodlá uvést na trh výrobky 

či služby, na nichž, nebo na jejichž obalech či jiných dokumentech, které je provázejí, je 

umístěno označení, které je shodné nebo podobné s jeho ochrannou známkou. 

Tato úprava je reakcí na mezinárodněprávní úpravu obsaženou v dohodě TRIPS. 
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Subjektem, který je povinný sdělit informaci je podnikatel, který uvádí nebo hodlá uvést takové 

výrobky na trh v ČR. Jde zejména o paralelního dovozce, velkoobchodníka, maloobchodníka, 

zprostředkovatele či přímého prodejce, ale také o přepravce, skladovatele nebo reklamní 

agenturu, která má k informacím přístup v souvislosti s propagací výrobků.56 

Informacemi o původu výrobků je pak zejména jméno, adresa výrobce, dodavatele či 

předchozího vlastníka, zprostředkovatele apod. Obecně se jedná o relevantní údaje z hlediska 

zjištění, zda došlo k porušení práv vlastníka ochranné známky či zda takové porušení hrozí. Ze 

zákona nevyplývá, zda má vlastník ochranné známky zároveň právo na informaci ohledně obratu 

paralelního dovoze či množství dovezených a prodaných výrobků. 

Pakliže by došlo k tomu, že by povinný subjekt odmítl poskytnout zákonem stanovené 

informace, svědčí vlastníku ochranné známky právo obrátit se na soud, aby ten rozhodl o jeho 

právu. Soud může však žalobu na poskytnutí informace zamítnout, pokud by poskytnutí 

informace bylo ve zjevném nepoměru k závažnosti ohrožení nebo porušení. 

2.7.2.2 Mimosoudní řešení 

 

Písemná výzva 

Stejně tak jako v jiných členských státech EU, i v ČR bude písemná výzva prvním logickým 

krokem vlastníka ochranné známky. 

2.7.2.3 Soudní řízení 

 

Předběžné opatření 

V českém právním řádu je předběžné opatření v občanskoprávním řízení upraveno § 74 a násl. 

zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Lze je vydat tehdy, pokud je třeba zatímně 

upravit poměry účastníků. Předběžným opatřením může být účastníku uloženo, aby nenakládal s 

paralelně dovezeným zbožím nebo se něčeho zdržel (zpravidla dalšího prodeje) či něco snášel. 

Účastníci musí být před vydáním předběžného opatření vyslechnuti. Je-li předběžné opatření 

nařízeno, navrhovatel musí ve lhůtě, kterou určí soud, podat u soudu návrh na zahájení řízení. 

Soud může též stanovit, že předběžné opatření bude trvat jen po určitou dobu s tím, že pokud 

                                                           
56 Horáček R., a kolektiv, Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu, komentář, C.H.Beck, 
2004, s. 99 
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odpadne jeho důvod, může jej soud i bez návrhu zrušit. 

Návrh na vydání předběžného opatření bude zejména obsahovat specifikaci subjektu, který se 

dopouští porušování práv z ochranné známky, popis zboží a označení čeho se vlastník ochranné 

známky domáhá. Domáhat se bude zpravidla zákazu paralelního dovozu výrobků, zákazu jejich 

prodeje či reklamy, která porušuje reputaci ochranné známky. 

Občanskoprávní žaloba 

Vlastník ochranné známky má na základě Zákona o ochranných známkách právo bránit se 

nedovolenému paralelnímu dovozu zboží ze zemí mimo EU/EHP žalobou u soudu. Řízení lze 

zahájit jen na návrh oprávněné osoby, nikoli ex offo. Oprávněný subjekt může uplatnit různé 

nároky: 

Negatorní nárok 

Negatorní nárok neboli nárok na zákaz rušení vlastníkova práva, tedy zdržení se určité činnosti. 

Předpokladem uplatnění tohoto nároku je, že rušení hrozí, trvá či hrozí jeho opakování. 

Oprávněný subjekt je pak oprávněn žádat uložení povinnosti paralelnímu dovozci, spočívající ve 

zdržení se dalšího provádění paralelních dovozů, zdržení se uvádění takového zboží na trh či 

zdržení se další reklamy výrobku, která poškozuje reputaci ochranné známky. Je však časté, že 

soudy tento nárok nepřiznávají, jestliže žalovaný v průběhu řízení ukončil činnost, proti které 

žaloba směřuje, a nebylo soudem prokázáno obnovení či opakování takové činnosti. V takovém 

případě by měl žalobce vzít svou žalobu zpět, jde-li jen o tento žalobní nárok.  

Odstranění následků, restituční nárok 

Tento způsob ochrany majitelů ochranných známek spočívá v obnovení stavu před zásahem do 

jejich práv. Ustanovení §8 odstavce 7 zákona č. 441/2003 Sb., stanoví, že vlastník může 

požadovat, aby soud nařídil tomu, kdo porušuje nebo ohrožuje práva z ochranné známky, 

stáhnout z prodeje a zničit výrobky, jejichž uvedením na trh došlo k ohrožení nebo porušení 

práva chráněného tímto zákonem. Na základě tohoto ustanovení je tedy možné domáhat se 

stažení paralelně dovezeného zboží ze zemí mimo EU z českého trhu. Soud však zničení 

nenařídí pokud by ohrožení či porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo 

nepřiměřené tomuto ohrožení či porušení.  
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Peněžité či morální zadostiučinění 

Morální či peněžité zadostiučinění je vyrovnání nehmotných ztrát, které poškozený utrpěl 

poškozením dobrého jména ochranné známky. Poškození dobrého jména ochranné známky u 

paralelně dovezených výrobků může spočívat například v uvedení výrobků na trh v pozměněném 

či méně kvalitním obalu, anebo v takovém způsobu propagace, který je způsobilý narušit dobré 

jméno ochranné známky. Nemajetková újma, vzniklá porušením práv majitele ochranné známky, 

nesmí však být ani skutečnou škodou ani ušlým ziskem. Jelikož lze zjistit výši nároku na 

peněžité zadostiučinění velice těžko, určí ji soud v rámci své úvahy.57 Přestože k přiznání tohoto 

nároku není vyžadováno zavinění, úmysl či nedbalost, soudy jej často zohledňují. Morální 

zadostiučinění bude mít zpravidla podobu omluvy v odborném tisku.  

Náhrada skutečné škody a ušlého zisku 

Zákon o ochranných známkách speciální úpravu náhrady škody neobsahuje58, a proto se 

podpůrně použije úprava obecná, jež je obsažena v občanském zákoníku. Jde-li ovšem o vztah 

obchodně-právní, použijí se namísto občanského zákoníku speciální ustanovení obchodního 

zákoníku o náhradě škody. Soudem příslušným pro projednání nároku na náhradu škody je podle 

ustanovení § 9 o.s.ř. krajský soud odpůrce. Dle ustanovení § 420 a násl. obč. zák. se hradí v 

případě odpovědnosti za škodu skutečná škoda a ušlý zisk. Pro vznik této odpovědnosti je 

vyžadováno zavinění. Škoda je následně hrazena v penězích a požádá-li o to poškozený a je-li to 

účelné taktéž uvedením do předešlého stavu. Vzhledem k povaze práv duševního vlastnictví 

však naturální restituce nepřipadá v úvahu. 

Vyčíslení skutečné škody, způsobené majiteli ochranné známky jednáním paralelního dovozce, 

je velice obtížné. Proto bude majitel ochranné známky zpravidla požadovat ušlý zisk. Ten může 

mít různé příčiny. Nejčastěji půjde o ztrátu či snížení zisku způsobené nuceným snížením ceny 

výrobku majitelem ochranné známky, vlivem prodeje konkurenčních paralelních výrobků, či o  

ztrátu či snížení zisku v důsledku reklamy, která přinutila majitele ochranné známky ke snížení 

ceny nebo objemu jeho produkce. 

Nárok na vydání bezdůvodného obohacení 

Nárok na vydání bezdůvodného obohacení není dotčen peněžitým či morálním zadostiučiněním, 

                                                           
57 § 136 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu 
58 Pouze ustanovení § 8 odstavce 4 říká, že právo na náhradu škody a rovněž vydání bezdůvodného obohacení 
zůstává nedotčeno. 
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ani náhradou škody. Ovšem i v tomto případě bude náročné bezdůvodné obohacení vyčíslit. Na 

straně neoprávněného paralelního dovozce bude bezdůvodné obohacení představovat majetkový 

prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. Pro přiznání nároku na vydání bezdůvodného obohacení 

bude soud zkoumat, zda došlo k nárůstu majetku na straně paralelního dovozce.  

Trestní řízení 

V této části chci pojednat o možných trestněprávních následcích nedovolených paralelních 

dovozů v českém právu. Je však nutno podotknout, že tyto úvahy jsou spíše teoretické, vzhledem 

k tomu, že soudy ve věcech porušení práv z ochranných známek trestní zákon příliš neaplikují.  

Ustanovení § 150 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, upravuje trestný čin „porušování 

práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu.“. Skutková 

podstata tohoto ustanovení postihuje v odstavci 1 jednání, které spočívá v tom, že pachatel 

doveze, vyveze nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označené ochrannou 

známkou k níž přísluší výhradní právo jinému. Paralelní dovoz tedy nelze subsumovat pod toto 

ustanovení, jelikož nejde o neoprávněné označení výrobků či služeb ochrannou známkou jiného. 

Paralelně dovážené výrobky jsou totiž označené ochrannou známou se souhlasem jejího majitele. 

Za určitých okolností by ale fyzická osoba, jež provede paralelní dovoz výrobku způsobem, 

který např. poškodí závažným způsobem reputaci ochranné známky, mohla spáchat trestný čin 

podle ustanovení § 149 trestního zákona, které pojednává o trestném činu „nekalé soutěže“. Toto 

ustanovení postihuje toho, kdo úmyslně, v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v 

hospodářském styku, nebo se zvyklostmi soutěže, poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo 

rozvoj podniku soutěžitele. Tohoto trestného činu se může dopustit pouze osoba, která je 

soutěžitelem podniku poškozeného. V konkrétním případě by však musel být dokázán úmysl 

osobě provádějící paralelní dovoz poškodit dobrou pověst podniku soutěžitele nebo ohrozit chod 

jeho podniku, což nebude vždy snadné.  

Nejvhodnější se tedy zdá být ustanovení § 127 trestního zákona upravující „porušování 

závazných pravidel hospodářského styku“. Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo „v úmyslu 

opatřit sobě nebo jinému ve značném rozsahu neoprávněné výhody, poruší závažným způsobem 

pravidla hospodářského styku stanovená obecně závazným předpisem“. Opět jde o trestný čin 

úmyslný, s tím, že se tentokrát jedná o trestněprávní normu s blanketní dispozicí. Pravidly 

hospodářského styku jsou míněna taková pravidla, jejichž nedodržení nebo porušení vede k 

větším hospodářským škodám. Jedná se o pravidla stanovená obecně závaznými předpisy, za 
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nichž se může rozvíjet hospodářská soutěž. Zákon o ochranných známkách je takovým obecně 

závazným předpisem a právní regulace paralelních dovozů je rovněž úpravou hospodářského 

styku mezi obchodními subjekty. Domnívám se tedy, že tato skutková podstata by mohla být 

použita jako právní základ pro postižení jednání spočívajícího v nedovolených paralelních 

dovozech.  

2.7.2.4 Správní řízení 

V oblasti správního práva lze uvažovat o veřejnoprávním postihnutí nedovoleného jednání 

paralelního dovozce, a to v přestupkovém řízení. Přestupkem je totiž zaviněné jednání, které 

porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti, a je za přestupek označeno zákonem č. 200/1990 Sb., 

zákonem o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) nebo 

jiným právním předpisem. Pro oblast porušení práv z ochranných známek připadá v úvahu pouze 

odpovědnost fyzických osob, jelikož odpovědnost právnických osob není zakotvena. Jednání 

fyzické osoby, která provádí nedovolený paralelní dovoz a tím porušuje práva vlastníka 

ochranné známky, by mohlo být za určitých okolností kvalifikováno jako přestupek dle § 33 

přestupkového zákona, tedy jako „porušování průmyslových práv“. Přestupku se tak dopustí ten 

kdo neoprávněně vykonával práva, která jsou na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazena 

majitelům těchto práv. Z hlediska zavinění pro spáchání přestupku stačí nedbalost, a to i 

nevědomá.  
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3 Známkové právo a problematika paralelních dovozů v 
právu USA 

 

Úvod  

Pravé zboží59 označené ochrannou známkou, které je legálně získané v zahraničí třetími 

stranami, a poté dovezené a prodávané v USA bez souhlasu majitele ochranné známky, 

představuje problém pro mnoho amerických společností, resp. majitelů ochranných známek 

registrovaných u příslušných úřadů v USA. Tyto společnosti po desetiletí usilují o zabránění 

paralelním dovozům za použití celních předpisů a zákonů, které upravují práva duševního 

vlastnictví a nekalou soutěž. Paralelní dovozci se však úspěšně brání. Boj je stále nerozhodný a 

zaměstnává jak soudy, tak celní orgány. Americký kongres čelí útokům lobbyistů z obou stran a 

problematika neminula v historii USA ani úřad prezidenta Spojených států amerických, Ronalda 

Raegana, který byl nucen reagovat na vydání obecného příkazu Mezinárodní obchodní komise 

USA60, zakazujícího vstup celé kategorii zboží do USA.61 

Práva majitelů ochranných známek v USA byla zpočátku chráněna obecným právem 

jednotlivých států, které mělo svůj základ v právu občanském a právu obchodním. Důraz byl 

kladen zejména na problematiku nekalé soutěže. V roce 1881 Kongres poprvé přijal úpravu 

zajišťující federální režim ochrany práv majitelů ochranných známek.  

Mezi nejdůležitější revize těchto prvotních snah patří Lanham Act neboli Trademark Act (dále 

jen „Lanhamův zákon“), který je dodnes hlavním pramenem práva, definujícím federální 

ochranu a registraci ochranných známek před United States Patent and Trademark Office 

(„USPTO“)62. Od přijetí Lanhamova zákona je nadále v platnosti i úprava jednotlivých států, 

která však musí být v souladu s úpravou federální. Soudcovské právo je dalším důležitým 

pramenem práva, vedle úpravy federální a úpravy jednotlivých států.  

                                                           
59 Pravé zboží neboli „genuine goods“ je označení pro zboží, které není padělkem („counterfeit“), je to tedy zboží 
chráněné ochrannou známkou, které se podstatně neliší od zboží uvedeného na trh americkým majitelem ochranné 
známky, tzv. zboží autorizovaného.  
60 US International Trade Committee  
61 Viz. Certain Alkaline Batteries, Investigation No. 337-TA-165 (Nov. 1984) 
62 Úřad pro patenty a ochranné známky v USA 
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3.1 Prameny známkového práva v USA s ohledem na 
problematiku paralelních dovozů 

V USA neexistuje právní úprava, která by výslovně řešila problematiku vyčerpání práv či 

paralelní dovozy jako takové. Je tedy nutné čerpat nejen z pramenů práva duševního vlastnictví, 

ale také z obchodního práva, celních předpisů a v neposlední řadě z jednotlivých soudních 

precedentů. Těžištěm právní úpravy v problematice paralelních dovozů je Lanhamův zákon , US 

Tarrif Act (dále jen „Tarifní zákon), US Copyright Act (dále jen „Autorský zákon„), celní 

předpisy a soutěžní právo. Významným pramenem práva je také tzv. doktrína prvního prodeje63 

neboli pravidlo vyčerpání. 

Lanhamův zákon 

Lanhamův zákon64 (15 U.S.C) z  roku 1946, je základním pramenem známkového práva v USA. 

Tento zákon mimo jiné zakazuje dovoz zboží, které kopíruje či napodobuje ochrannou známku 

registrovanou u příslušných úřadů v USA.  

Ustanovení § 42 Lanhamova zákona, 15 U.S.C. §1124  říká, že: 

„…Pokud není uvedeno jinak (odstavec 526 Tarifního zákona vztahující se ke zboží užívaného 

pro osobní potřebu), dovezené zboží…, které kopíruje či napodobuje jméno jakéhokoli domácího 

výrobce či obchodníka, jakéhokoli cizozemského výrobce či obchodníka, který na základě 

mezinárodní smlouvy nebo zákonů požívá stejná privilegia jako občané USA; které kopíruje či 

napodobuje ochrannou známku registrovanou v souladu s ustanoveními tohoto zákona; které 

ponese jméno či známku s účelem přimět veřejnost k tomu, aby věřila, že toto zboží bylo 

vyrobeno v USA či jakékoli jiné zemi než ve které bylo ve skutečnosti vyrobeno;…nebude 

vpuštěno skrze žádnou celnici na území USA;…“65 

Ustanovení § 32, 15 U.S.C. § 1114 Lanhamova zákona upravuje odpovědnost za nepovolené 

komerční využití: 

„…jakékoli reprodukce, padělku, kopie či barevné imitace registrované ochranné známky v 

souvislosti s obchodem, nabídkou prodeje, distribucí či reklamou jakéhokoli zboží či služeb, či 

                                                           
63 “First Sale Doctrine“, jinak také „Exhaustion Rule“ 
64 Lanham (Trademark) Act, 15 U.S.C. (title 15 of the United States Code) 
65 Bender David, Gerber David, eds. The Law of Gray and Counterfeit Goods, New York: Practising Law Institute, 
1987, s. 12 
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pokud by takové užití mohlo způsobit záměnu, omyl či klam…“ 

Podobně ustanovení § 43(a), 15 U.S.C. §1125(a) Lanhamova zákona upravuje odpovědnost za 

komerční využití: 

„…jakéhokoli nepravdivého označení původu…, pokud je pravděpodobné, že způsobí záměnu, 

omyl či klam…“ 

Soudcovská interpretace zákonů v USA má  mnohem větší dopad na aplikaci práva než 

interpretace v kontinentálním právním systému. Význam Lanhamova zákona v paralelních 

dovozech tkví především v tom, že některé americké soudy postupně rozšířily aplikaci výše 

uvedených ustanovení i na zboží, které nebylo americkými spotřebiteli shledáno jako pravé a to 

z důvodu podstatných rozdílů v autorizované a neautorizované (paralelně dovezené) verzi zboží, 

viz níže.66  Pokud nelze považovat zboží za pravé, ačkoli nejde o padělek či napodobeninu, lze 

jej vyloučit z paralelního dovozu právě na základě ustanovení Lanhamova zákona. Zde vidíme 

vzorový příklad toho jak soudy v USA dotváří právo, pokud není zákonná úprava zcela rigidní.  

Tarifní zákon 

Dalším stěžejním zákonem regulujícím problematiku paralelních dovozů je Tarifní zákon67 (19 

U.S.C.) z roku 1930. Zákon upravuje specifickou skupinu paralelních dovozů, která se týká zboží 

zahraniční výroby. Jeho jednotlivá ustanovení budou podrobně rozebrána dále v této práci, stejně 

tak jako okolnosti jeho přijetí. 

Nařízení Celní služby USA č. 19 C.F.R. § 133.21  

Celní Služba USA68 vydala nařízení č. 19 C.F.R. § 133.21 k provedení ustanovení 526 Tarifního 

zákona, ve kterém poněkud extenzivně interpretovala zákonné znění, a to v neprospěch majitelů 

ochranných známek zaregistrovaných v USA.69 Nařízení zakazuje dovoz zboží cizozemské 

                                                           
66 A. Bourjois & Co., Inc. V. Aldridge, 263 U.S. 675 (1923), Osawa & Co. V. B&H Photo, 589 F. Supp. 1163 
(S.D.N.Y.1984), In the Matter of Certain Alkaline Batteries, 225 U.S.P.Q. 823 (U.S. Int´l. Trade Comm. 1984), 
Weil Ceramics & Glass, Inc. V. Dash, No. 84-2157D, slip op. (D.N.J.1985) 
67 Smoot-Hawley Tariff Act (title 19 of the United States Code) přijatý 17. června 1930, zavedl přes masový odpor 
amerických ekonomů nevídaně vysoké tarify na zboží dovážené do USA. Obchodní bilance mezi USA a Evropou se 
zmenšila v průběhu dalšího roku o polovinu a mnozí ekonomové tvrdí, že tato legislativa byla katalyzátorem Velké 
Deprese 30. Let 20. století. 
68 U.S. Custome Service 
69 Bender David, Gerber David, eds. The Law of Gray and Counterfeit Goods, New York: Practicing Law Institute, 
1987, s. 13 
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výroby nesoucího zapsanou ochrannou známku či obchodní jméno amerického majitele, avšak 

zároveň nově oproti zákonné úpravě stanoví výjimky z tohoto zákazu. Toto nařízení bylo 

předmětem nejen politické lobby, ale i celé řady soudních případů, ve kterých majitele 

ochranných známek registrovaných USA napadali celní službu za dlouholetou praxi, jež 

považovali za nekonzistentní s ustanoveními Tarifního zákona. I toto nařízení bude detailně 

rozebráno v dalších částech této práce. 

Autorský zákon 

Nejvyšší soud v roce 1908 rozhodl v případu Bobbs Merrill v.Straus, 210 U.S. 339, že jakmile 

dojde legálně k prvnímu prodeji zboží chráněného autorským právem, je toto právo nadále 

vyčerpáno a kupující s ním může volně nakládat. Analogicky bylo rozhodnuto i v oblasti 

známkového práva, v případu NEC Electronics v. CAL Circuit Abco, 810 F.2d 1506, 1508 (9th 

Cir. 1987). Toto pravidlo se vžilo pod názvem doktrína prvního prodeje a bylo následně, ačkoli 

se značným časovým odstupem uzákoněno kongresem USA v ustanovení § 109 Autorského 

zákona70 (17 U.S.C.) z roku 1976, s analogickým dopadem na ostatní práva duševního 

vlastnictví. 

3.2 Mezinárodní, resp. „hybridní“ vyčerpání práv k ochranným 
známkám v USA 

Spojené státy americké sice aplikují doktrínu vyčerpání práv k ochranné známce na mezinárodní 

úrovni, ovšem s celou řadou výjimek a pravidel, která činí mezinárodní vyčerpání práv spíše 

zdánlivým, než reálným konceptem.71 Tato „hybridní“ koncepce je opodstatněna tím, že 

primárním účelem ochranné známky je chránit spotřebitele v podobě zaručení kvality výrobků a 

jejich původu, a proto mají výjimky z mezinárodního vyčerpání práv v americké právní úpravě 

či soudní praxi původ zejména v nebezpečí vyvolání záměny72. Paralelní dovozy jsou tedy v 

americkém právu obecně dovoleny, avšak systematicky jim mohou majitele ochranných známek 

předcházet relativně snadno, jak bude rozebráno dále v této práci. 

 

                                                           
70 Copyright Act (title 17 of the United States Code) z roku 1976  
71 Hill W. David, Ignacio A. Vanessa, Nelson D. Plymouth, Danley E. Jeffrey, Report of United States Group of 
AIPPI, Question Q205, publikováno dne 14. července 2008  
72 Likelihood of conclusion 
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3.2.1 Pravost zboží 73  

 
Předpokladem a klíčovým pojmem v oblasti paralelních dovozů je tzv. pravost zboží. To 

jednoduše znamená, že k tomu, aby mohlo být zboží paralelně dovezeno, musí být pravé, nikoli 

padělané74. Tento požadavek odpovídá již zmíněnému účelu známkového práva, kterým je dle 

americké právní nauky zejména předcházení vzniku nebezpečí záměny, pokud se týče původu 

zboží. V případě dovozu pravého zboží však nevznikají žádné pochybnosti o původu zboží. 

Produkty byly uvedeny na trh se souhlasem majitele ochranné známky a tím pádem nemohou být 

spotřebitelé nijak klamáni.  

Pokud je tedy paralelně dovážené zboží identické se zbožím, se kterým dal majitel ochranné 

známky registrované v USA souhlas, soudy nepřiznávají paralelním dovozcům právo bránit se 

těmto dovozům, pokud ovšem nejde o jednu z výjimečných situací uvedených níže. V tomto 

smyslu se vyjádřil i odvolací soud v případu NEC Electronics v. CAL Circuit Abco, 810 F.2d 

1506, 1508 (9th Cir. 1987), když zkonstatoval, že „pokud se [NEC] rozhodl pro prodej zboží v 

cizině za nižší ceny, než za které by mohl zákazník obdržet identický produkt v USA,  je to jeho 

věc. Nicméně pokud tak učinil, nemůže se dovolávat amerického známkového práva na svoji 

ochranu, jelikož jeho účelem není izolování amerického trhu či narušování mezinárodního 

obchodu.“ 

Doktrína mezinárodního vyčerpání práv se tedy uplatní pod podmínkou, že je zboží pravé, tj. 

neliší se podstatně od zboží, které uvedl poprvé na trh majitel ochranné známky registrované v 

USA. Ovšem i pokud byly výrobky změněny, mohou být stále dováženy, pokud jsou označeny 

informací o odlišnostech mezi produktem uvedeným na trh majitelem ochranné známky a 

produktem výsledným. Tato situace bude podrobněji řešena dále. 

 

 

 

  

                                                           
73 The Genuine Good 
74 Counterfeit 
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3.2.2 Doktrína prvního prodeje75 

Doktrína prvního prodeje, taktéž známa pod pojmem pravidlo vyčerpání76, je základem 

koncepce vyčerpání práv k ochranné známce v USA. Jakmile majitel ochranné známky poprvé 

zboží prodal, vyčerpal k němu své právo, jelikož měl možnost zkontrolovat kvalitu prodávaného 

zboží a zároveň realizovat hospodářský zisk z prvního prodeje. Z toho plyne, že se majitel 

ochranné známky nemůže dovolávat svých práv k ochranné známce a diktovat tak jakým 

způsobem nebo kde kupující zboží následně užije či redistribuuje. Doktrína má za úkol 

balancovat nerovnosti mezi právní regulací a ochranou poskytovanou majitelům ochranných 

známek na straně jedné, a volnou soutěží na straně druhé.  

V praxi to znamená, že pokud majitel ochranné známky zaregistrované v USA prodá zboží 

chráněné ochrannou známkou do ciziny, třetí osoba může tyto produkty nakoupit a dovézt je do 

USA. Zboží může tak být například nakoupeno levně v zemích Jižní Ameriky a následně 

dovezeno na znatelně dražší americký trh. Podmínkou ovšem je, že jde o zboží domácí neboli 

americké výroby či jde o zboží vyrobené v těchto zemích (tedy zboží cizozemské výroby), avšak 

osobou právně propojenou s americkým majitelem ochranné známky, které se navíc podstatně 

neliší od americké verze zboží (popřípadě je zboží jasně označeno upozorněním na takové 

podstatné odlišnosti).77 

V případu Sebastian-International, Inc. v. Longs Drug Stores Corporation, 53 F.3d 1073, 

1075 (9th Cir. 1995) vyslovil odvolací soud názor, že doktrína „zachovává prostor pro 

hospodářskou soutěž tím, že limituje kontrolu výrobce nad dalším nakládáním s jeho 

produkty…“ 

Je zároveň třeba zdůraznit, že tato doktrína dle soudního výkladu nechrání neautorizované 

prodejce výrobků, pokud prodávají výrobky způsobem, který vytváří oprávněný dojem, že jde o 

prodejce autorizované. Pokud tedy neautorizovaný prodejce neuvede např. při internetovém 

prodeji na internetových stránkách informaci, že se nejedná o autorizovaného prodejce, může jej 

majitel ochranné známky zažalovat za porušení jeho práv k ochranné známce.78 

 

                                                           
75 First Sale Doctrine 
76 Exhaustion rule 
77http://www.iusmentis.com/trademarks/crashcourse/limitations, autor neznámý, Ius mentis, publikováno 1.10. 
2005, materiál stažen z internetu dne 7.10. 2008,  
78 Standard Process, Inc v. Banks, 2008, US Dist. LEXIS 31993 (E.D. Wisc. 2008) 
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3.2.2.1 Výjimka  z mezinárodního vyčerpání práv k ochranné známce: smluvní 
omezení 

 
Majitel ochranné známky může zavázat prvního kupujícího, pokud ten je maloobchodník či 

distributor zboží chráněného ochrannou známkou, aby se zdržel distribuce zboží v určitých 

geografických oblastech.79 Následný kupující není nicméně vázán smlouvou mezi majitelem 

ochranné známky a distributorem. Ten je totiž chráněn právě doktrínou prvního prodeje. 

Následný kupující nebude odpovědný za porušení práv k ochranné známce ani v případech, kdy 

obchod mezi distributorem a následným kupujícím poruší licenční smlouvu uzavřenou mezi 

distributorem a majitelem ochranné známky. V případu McDonald´s Corporation v. Shop At 

Home, Inc., 82 F. Supp. 2d 801, 805 (M.D. Tenn. 2000) šlo o takový skutkový základ, kdy 

McDonald´s jakožto žalobce uzavřel distribuční smlouvy se svými franšízami ohledně 

propagačních panenek Beanie Babies, ve kterých jasně určil podmínky, za kterých budou 

franšízy distribuovat panenky mezi zákazníky. Některé franšízy nicméně v rozporu se smluvními 

restrikcemi prodaly panenky žalovanému. Soud dospěl k závěru, že ačkoli došlo k distribuci 

panenek způsobem odporujícím smluvnímu ujednání mezi majitelem ochranné známky a 

franšízami, přesto takové uvedení na trh zakládá „první prodej“ ve smyslu doktríny prvního 

prodeje. Právo majitele ochranné známky je tedy vyčerpáno, ačkoli bylo smluvně ošetřeno, aby 

se tak nestalo. Majitel ochranné známky pak může žádat odškodnění pouze za porušení 

kontraktu, nikoli za porušení práva k ochranné známce, a to z toho důvodu, že distribuční 

smlouva se nevztahuje na třetí osoby.  

Nicméně, pakliže „distributor nedodrží restriktivní podmínky týkající se třídy zákazníků, jíž je 

zboží určeno, porušuje nejen kontrakt, ale zároveň i práva k ochranné známce…“.80 Pokud byly 

produkty prodány běžným koncovým zákazníkům v balení určeném pro profesionální uživatele, 

bude distributor odpovědný za porušení práv majitele ochranné známky, jelikož jej vystavil 

nebezpečí odpovědnosti za výrobky, které nebyly nikdy určené pro konečné zákazníky. 

Takovým jednáním zároveň distributor s nejvyšší pravděpodobností poškodil dobré jméno 

spojované běžně zákazníky s ochrannou známkou.  

 

 
                                                           
79 toto právo majitelů ochranných známek potvrdil např. soud pro Východní Pensylvánii v rozsudku Behr 
Automotive, Inc. v.  Mercedes-Benz of North America, 1985 WL 6417, 8 (E.D.Pa. 1985) 
80 Polymer Technology Corp. V. Mimran, 97 F. 2d 58 (2d Cir. 1992), after remand, 37 F.3d 74 (2d Cir. 1994)  
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3.2.2.2 Výjimka z mezinárodního vyčerpání práv k ochranné známce: zboží 
cizozemské výroby – odstavec 526 (a) Tarifního zákona 

 
Dovoz zboží cizozemské výroby upravený v odstavci 526 (a) Tarifního zákona a nařízení celní 

služby č. 19 C.F.R. § 133.21 představuje výjimku z doktríny prvního prodeje, potažmo 

mezinárodního vyčerpání práv k ochranné známce. Celní služba USA může, či dokonce musí za 

níže uvedených okolností zadržet paralelně dovezené zboží. 

Odstavec 526 (a) Tarifního zákona 

Odstavec 526 (a), 19 U.S.C. §1526 (a) Tarifního zákona říká, že: 

„…Dovoz zboží cizozemské výroby81, pokud takové zboží, jeho etiketa, nápis, potisk, balení, obal 

či schránka nese ochrannou známku majitele, který je občanem, korporací či asociací založenou 

či organizovanou v USA a zároveň registrovanou u Patentového a známkového úřadu osobou, 

která má trvalý pobyt na území USA, je protiprávní,…pokud není ovšem dán písemný souhlas 

majitele ochranné známky, a to v době kdy zboží vstupuje na území USA…“ 

Odstavec 526 (a) Tarifního zákona představuje tedy omezenou výjimku v mezinárodním 

vyčerpání práv k ochranným známkám. Zákon zakazuje dovoz zboží cizozemské výroby, pokud 

ovšem není vyrobeno majitelem ochranné známky registrované v USA či osobou s ním 

propojenou a označeno upozorněním na jakékoli podstatné rozdíly mezi americkou a 

cizozemskou verzí zboží (pakliže existují).  

 

Nařízení Celní služby USA č. 19 C.F.R. § 133.21  

 

Celní Služba USA82 vydala nařízení č. 19 C.F.R. § 133.21 k provedení ustanovení 526 Tarifního 

                                                           
81 Pojem „foreign-manufacture„ zvolený zákonodárcem způsobuje v praxi celou řadu aplikačních problémů. Není 
totiž zřejmé, zda jde o zboží vyrobené v cizině či vyrobené cizí/neamerickou společností. Soudy se přiklánějí k 
první variantě, tím pádem je dle mého názoru nutno podotknout, že se zákaz dovozu vztahuje i na případy, kdy je 
zboží vyrobeno právně nepropojenou americkou společností mimo území USA. Naopak, pokud bychom se 
přiklonili k druhé variantě, tak by byly povoleny paralelní dovozy zboží vyrobeného cizí/neamerickou společností 
na území USA, což pravděpodobně nebyl záměr zákonodárce.  
82 U.S. Custome Service 
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zákona. Nařízení zakazuje dovoz zboží cizozemské výroby nesoucího zapsanou ochrannou 

známku či obchodní jméno a zároveň stanoví výjimky z tohoto zákazu: 

„Zboží vyrobené v cizí zemi, nesoucí ochrannou známku identickou s ochrannou známkou 

vlastněnou a zapsanou občanem USA či korporací nebo asociací založenou či organizovanou v 

USA, podléhá zadržení a zabavení jakožto zakázaný dovoz….Toto ustanovení se neuplatní v 

případě, že (1) jak zahraniční, tak americká ochranná známka či obchodní jméno jsou vlastněny 

stejnou osobou či obchodní společností; (2) zahraniční a domácí majitel ochranné známky či 

obchodního jména jsou mateřskou a dceřinou společností či jinak podléhají společnému 

vlastnictví či společné kontrole; (3) zboží cizozemské výroby nese zaregistrovanou ochranou 

známku či obchodní jméno,  s jehož užitím udělil americký majitel souhlas …“.83 

 

Bod (1) a (2) jsou taktéž známy pod pojmem „affiliate and common-control exception„ neboli 

„výjimka sesterských či jinak společně ovládaných společností„ (dále jen „affiliate výjimka“). 

Také pod těmito pojmy budou podrobně rozvedeny dále v této práci. Nařízení tedy stanovuje 

výjimku ze zákazu paralelních dovozů zboží cizozemské výroby a povoluje paralelní dovoz 

zboží vyrobeného v cizině majitelem ochranné známky či osobou s ním právně propojenou. Je 

důležité upřesnit, že společné vlastnictví znamená individuální či kolektivní vlastnictví více než 

50ti% obchodní společnosti. Společná kontrola pak znamená efektivní kontrolu v politice a 

operacích společnosti a není nezbytně synonymem společného vlastnictví.84 

Celní nařízení bylo častým předmětem intenzivního lobby amerických majitelů ochranných 

známek v politické sféře. Celní služba trvala na své interpretaci odstavce 526 Tarifního zákona a 

pokračovala v aplikaci tohoto nařízení po více než 50 let. Bezvýsledná bitva na poli kongresu a 

exekutivy se tak přenesla na pole úrodnější, tj. před americké soudy. Spory vykulminovaly právě 

v případu K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281 (1988) (dále jen „K Mart„), který se 

ukázal být stěžejním rozhodnutím nejvyššího soudu v oblasti paralelních dovozů cizozemské 

výroby. Koalice pro zachování integrity amerických ochranných známek85 zažalovala Spojené 

státy americké, Ministerstvo financí a vedení celnic za dlouholetou praxi, která poškozuje 

americké majitele ochranných známek. Žalobci tvrdili, že nepřiměřená interpretace odstavce 526 

                                                           
83 Bender David, Gerber David, eds. The Law of Gray and Counterfeit Goods, New York: Practicing Law Institute, 
1987, s. 15 
84 Hiebert Timothy H., Parallel importation in U.S. trademark law, Greenwood Press, USA, 1994, s. 74 
85 Coalition to Preserve the Integrity of American Trademarks (COPIAT) 
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Tarifního zákona celní službou USA, provedená v nařízení celní služby 19 CFR 133. 21, je v 

rozporu s tímto ustanovením a záměrem zákonodárce, a tím pádem činí nařízení neplatným. 

Žalobci napadali affiliate výjimku, domáhali se jejího zrušení, vypuštění z textu nařízení a 

zavedení protichůdné celní praxe, která by rozšířila zákaz paralelních dovozů zboží cizozemské 

výroby i na tyto případy.  

Nejvyšší soud po důkladné analýze problematiky paralelních dovozů zvrátil rozhodnutí 

odvolacího soudu, když jednomyslně potvrdil, že dosavadní praxe celní služby, alespoň pokud se 

týče výjimek v bodu (1) a (2) uvedených výše, je v souladu s ustanovením odstavce 526 

Tarifního zákona a § 42 Lanhamova zákona. Zároveň ale nejvyšší soud nařídil vypuštění 

výjimky uvedené pod bodem (3), a to z důvodu nepřiměřené interpretace odstavce 526 Tarifního 

zákona celní službou USA. Toto ustanovení totiž odpírá domácímu majiteli ochranné známky 

právo zakázat dovoz zboží vyrobeného nezávislým cizozemským výrobcem, pakliže domácí 

majitel ochranné známky udělil zahraničnímu výrobci souhlas s užitím známky, avšak s 

výhradou, že může být zboží chráněné touto ochrannou známkou uvedeno na trh pouze v 

zahraničí. Vzhledem k tomu, že zbylé dvě výjimky byly ponechány, americké celnice ani nadále 

nezakazují dovoz zboží, pokud cizozemský a americký majitel ochranné známky jsou ty samé 

osoby či osoby právně propojené, jak uvedeno výše.  

Znění celních předpisů provádějících zákonnou úpravu je tedy užší než zákonná úprava samotná. 

Vzhledem k tomu, že tato celní nařízení neprovádějí kontrolu v rozsahu zákonné ochrany, 

majitel ochranné známky se může rovněž domáhat svých práv nad rámec celních předpisů u 

federálních soudů.86   

Tři prototypické scénáře paralelních dovozů řešené nejvyšším soudem USA v případu K-
Mart 

Dle názoru nejvyššího soudu USA ve výše zmiňovaném případu K Mart, existují tři prototypické 

scénáře paralelních dovozů v USA, které spadají pod ustanovení odstavce 526 (a) Tarifního 

zákona. V prvním případě jde o situaci, kdy americká společnost zakoupila od nezávislé 

zahraniční společnosti práva k zaregistrování a užívání zahraniční ochranné známky, jakožto 

ochranné známky USA, za účelem prodeje zboží cizozemské výroby chráněné ochrannou 

                                                           
86 Vivitar Corp. V. United States, 761 F.2d 1552 (Fed. Cir. 1985) 
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známkou v USA. Zahraniční firma však paralelně dováží zboží chráněné cizozemskou 

ochrannou známkou a distribuuje je v USA či je prodává třetím stranám, které zboží následně 

dovážejí do USA. Paralelní dovoz takového zboží může být v souladu se zákonem a nařízením 

celní služby vyloučen. 

 Do druhé skupiny patří případy, kdy je ochranná známka zaregistrována v USA americkou 

společností pro zboží vyrobené v cizině s tím, že tato americká společnost je společnost dceřiná, 

mateřská či totožná s cizím výrobcem. Většinou si totiž zahraniční společnost přeje vykonávat 

kontrolu nad distribucí jejího zboží v USA, a proto zde založí dceřinou či jinak právně 

propojenou společnost, na kterou převede svoji ochrannou známku. Zahraniční ochranná známka 

je pak identická se známkou registrovanou v USA. Paralelní dovoz je v tomto případě 

realizovaný právně propojeným cizozemským výrobcem samotným či třetí stranou, která 

nakoupí zboží v zahraničí od cizozemského výrobce. Tato situace je právem předvídaná v 

odstavci 526 (a) Tarifního zákona, a proto jsou takové paralelní dovozy možné. Třetím typickým 

případem je situace, kdy americký majitel ochranné známky zaregistrované v USA udělí licenci 

k užití americké ochranné známky v zahraničí nezávislému cizozemskému výrobci. Přitom jej ve 

smlouvě zaváže k prodeji výrobku v určité geografické oblasti odlišné od USA. Pokud je 

následně zboží  dovezeno do USA, může být vyloučeno z prodeje.  

3.2.2.2.1 Affiliate výjimka neboli výjimka sesterských či jinak společně ovládaných 
společností 

Judikatura v oblasti paralelních dovozů zboží cizozemské výroby je velice rozmanitá. Můžeme 

najít celou řadu protichůdných soudních rozhodnutí, povolujících či zakazujících takové 

paralelní dovozy, jež se opírají zejména o argument výše definované affiliate výjimky. Affiliate 

výjimka je stěžejním pojmem v oblasti paralelních dovozů v USA, jejíž existence je klíčová pro 

povolení paralelních dovozů zboží cizozemské výroby. Judikaturu v této oblasti můžeme obecně 

dělit na dvě skupiny případů.  

Do první skupiny řadíme rozhodnutí uznávající affiliate výjimku. Jde o případy kdy nebylo 

shledáno porušení ustanovení § 42 Lanhamova zákona, jelikož je zboží považováno za „pravé“. 

Nedochází tedy ani k aplikaci odstavce 526 Tarifního zákona, a tím pádem jsou povoleny 

paralelní dovozy:  

Olympus Corp. v. U.S., 792 F.2d 315 (2d Cir. 1986), cert. denied, 486 U.S. 1042 (1988), ve 

kterém soud rozhodl, že dovoz zboží OLYMPUS není zakázán, pakliže je zboží vyrobené 
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japonskou společností, která je mateřskou společností ve vztahu k americkému majiteli ochranné 

známky. 

Weil Ceramics and Glass, Inc. v. Dash, 878 F.2d 659 (3d Cir.), cert. denied, 493 U.S. 853 

(1989), podle nějž byl paralelní dovoz porcelánu LLADRO povolen, jelikož španělský výrobce 

porcelánu a zároveň jeho dovozce je osobou právně propojenou s americkým majitelem 

ochranné známky. 

Dále Yamaha Corp. v. ABC Int'l. Traders Corp., 703 F. Supp. 1398 (C.D. Cal. 1988), aff'd 

mem. in relevant part, rev'd in non-relevant part, 940 F.2d 1537 (9th Cir. 1991), kde bylo 

dovážené zboží vyrobeno japonskou společností, která je mateřskou společností ve vztahu k 

americkému majiteli ochranných známek YAMAHA.  

 

Do druhé skupiny řadíme rozhodnutí neuznávající aplikaci této výjimky, zpravidla z důvodu 

samostatného, fakticky rozdílného dobrého jména či podstatných odlišností zboží87. V těchto 

případech dochází k uplatnění odstavce 526 Tarifního zákona a z toho vyplývajícího zákazu 

paralelního dovozu. 

 

V případu U.S. v. Eighty-Nine Bottles of "Eau De Joy", 797 F.2d 767 (9th Cir. 1986) soud 

podpořil zabavení francouzského parfému, jelikož americký majitel ochranné známky a zároveň 

exkluzivní distributor, nebyl propojen s francouzskými výrobci parfémů. 

 

V případu U.S. v. Eighty-Three Rolex Watches, 992 F.2d 508 (5th Cir.), cert. denied, 510 U.S. 

991 (1993) soud taktéž podpořil zabavení dovezených hodinek ROLEX ze Švýcarska, jelikož 

fakt, že americký distributor byl dceřinou společností švýcarského distributora je irelevantní, 

pakliže americká společnost ROLEX USA, která je majitelem ochranné známky ROLEX v USA 

a společnost Bienne, jež je majitelem ochranné známky ROLEX ve Švýcarsku, nebyly nijak 

právně propojené a nepodléhaly společnému vlastnictví či kontrole. Soud rozhodl, že pokud je 

na hodinkách uveden název ROLEX, pak není možné, aby takové zboží vstoupilo na americký 

trh bez souhlasu společnosti ROLEX USA. 

                                                           
87 Tato problematika bude rozvedena v kapitole 3.2.3.3 této práce 
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3.2.3 Doktrína podstatných odlišností zboží88  

Účelem známkového práva v USA je mimo jiné zajištění konzistence produktů ve vztahu ke 

spotřebitelům. Kdykoli spotřebitel nakupuje zboží, chráněné určitou ochrannou známkou, 

očekává také příslušné vlastnosti zboží. Vzhledem k tomu, že paralelní dovozy jsou povoleny 

pod podmínkou, že jde o pravé zboží, za normálních okolností prodej dovezeného zboží 

nepředstavuje porušení práv k ochranné známce. Zboží totiž nevyvolává nebezpečí záměny, 

pokud se týče původu výrobků. Celní praxe a judikatura nicméně postupem času zakotvila tzv. 

doktrínu podstatných odlišností zboží.89 Tato doktrína upravuje výjimku jak z obecných 

paralelních dovozů, tak ze zvláštního povolení paralelních dovozů, v případě zboží cizozemské 

výroby. Paralelní dovoz jakéhokoli zboží (i zboží domácí výroby) bude vyloučen tehdy, pokud je 

dovážené zboží podstatně odlišné od zboží uvedeného na trh majitelem ochranné známky, resp. 

zboží autorizovaného. Klíčovým pojmem je opět pojem „pravost“ zboží. Podstatné rozdíly mezi 

dovezenou a autorizovanou verzí zboží totiž způsobují to, že dovezené zboží není shledáno 

americkými zákazníky jako pravé. Jak bude rozvedeno dále, musí jít ovšem o podstatné rozdíly, 

které jsou shledány americkou veřejností, v tom kterém konkrétním případě, a následně uznány 

za podstatné rozhodnutím soudu. V závislosti na skutkových okolnostech, postačí někdy pouze 

jeden podstatný rozdíl, v jiných případech je vyžadován výskyt více rozdílů současně. Ani 

affiliate výjimka tedy neobstojí v případě podstatných odlišností ve zboží americké a cizozemské 

výroby. Soudy dovozují, že podstatné rozdíly ve většině případů vyvolávají nebezpečí záměny, 

dokud paralelní dovozce neprokáže opak90.  

 

Judikatura je hlavním motorem vývoje v této oblasti. Americké soudy, od obvodních po 

nejvyšší, interpretují doktrínu materiálních odlišností a prostřednictvím jednotlivých soudních 

precedentů určují její další podobu. Mezi vlastnosti či jiné znaky produktů, které byly postupně 

shledány americkými spotřebiteli jako podstatné, ať už samostatně či v kombinaci s jinými, patří 

zejména následující: 

Záruční servis 

Absence či rozdíly v záručním servisu, garantovaném paralelním dovozcem, jsou jedním z 
                                                           
88 Material Alteration Doctrine 
89 Hiebert,Timothy H., Parallel importation in U.S. trademark law, Greenwood Press, USA, 1994, s. 151 
90 Nestlé, 982 F.2d at 641 (Citing Coach Leatherware Co. v. Ann Taylor, Inc., 933 F.2d 162, 170 (2d Cir. 1991) 
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nejstarších argumentů užívaných k prokázání nebezpečí vyvolání záměny91. Judikatura v této 

oblasti je velice rozmanitá a garance záručního servisu představuje jednu z nejvíce 

diskutovaných oblastí. Soudní rozhodnutí se navzájem liší na základě konkrétních skutkových 

okolností. Nedostatek v záručních podmínkách byl zjištěn například v rozhodnutí Bell & Howell, 

jak je podrobněji popsáno níže. Odvolací soud však judikoval, že nedostatky v záručních 

podmínkách poskytovaných paralelním dovozcem, neodůvodňují nebezpečí vyvolání záměny u 

americké veřejnosti.92 Ta může být totiž  mimo jiné seznámena s rozsahem záručních podmínek 

prostřednictvím dokumentace doprovázející výrobky či jiným adekvátním upozorněním 

(reklamní kampaň). K rozdílnému závěru dospěl obvodní soud v případu Osada & Co. V. B & H 

Photo, 589 F. Supp. 1163 (S.D.N.Y. 1984), ve kterém naopak shledal nebezpečí vyvolání 

záměny u amerických spotřebitelů z důvodu nedostatku záruky doprovázející paralelně dovážené 

výrobky: „…otázka záruky je závažného významu v souvislosti s nenapravitelnou újmou a 

nebezpečím vyvolání záměny. V případě tak citlivého a technicky složitého zboží jako jsou 

fotoaparáty, vyžaduje potenciální zákazník ujištění, že odpovědná společnost stojí za produktem 

a garantuje nejen jeho vlastnosti, ale i servis.“ Fakt, že se zákazníci paralelních dovozců a 

prodejců obraceli na majitele ochranné známky s reklamacemi a záručními opravami, dostatečně 

poukazuje na vznik záměny. Pokud majitel ochranné známky odmítne poskytnout takový servis, 

nejenže podpoří zmatení zákazníků, ale zároveň vrhne špatné světlo na svoji dobrou pověst. 

Pokud na druhou stranu vyhoví  takovým nárokům, v podstatě pak financuje a podporuje obchod 

konkurenčních paralelních prodejců. Opět kontradiktorně k případu Bell & Howell dospěl soud k 

závěru, že pouhé varování či upozornění poukazující na to, že paralelně dovezené výrobky 

nenesou záruku, jinak garantovanou majitelem ochranné známky, není postačující ke snížení 

nebezpečí záměny. Navíc, i kdyby byl servis poskytován paralelním dovozcem či jinou smluvní 

společností, není dána záruka, že bude proveden stejně kvalitně jako servis a opravy garantované 

majitelem ochranné známky. To může také vést k podstatnému narušení dobré pověsti výrobků 

chráněných ochrannou známkou.  

Rozdíly v balení, tvaru a vzhledu výrobků 

Výrobci produktů často uzpůsobují obal cílovým skupinám a trendům, v té které zemi. V případu 

                                                           
91 Viz. Bell & Howell: Mamiya Company v. Masel Supply Co., 548 F. Supp. 1063 (E.D. N.Y. 1982), inj. Vacated 
and remanded 719 F.2d 42 (2d Cir. 1983) 
92 Hiebert,Timothy H., Parallel importation in U.S. trademark law, Greenwood Press, USA, 1994, s. 86 
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Nintendo of America Inc. v. Uniglobee Internat´l 84 Civ. 1767 (S.D. N.Y. 1984) (dále jen 

„Nintendo of America Inc., supra“) soud rozhodl, že balení amerických produktů bylo specificky 

vytvořeno pro americké spotřebitele tak, aby vyhovovalo jejich vkusu. Cizozemské balení s 

odlišnými barevnými schématy způsobilo záměnu a současně narušilo propagační aktivity 

amerického výrobce. 

Rozdíly v ingrediencích 

Mezi další případy, kdy byly shledány podstatné rozdíly mezi zbožím americké a cizozemské 

výroby, patří případ Societe Des Products Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633 (1st 

Cir. 1992). Soud zjistil, že čokoláda PERUGINA vyrobená ve Venezuele na základě licence od 

italské společnosti, se lišila od italské čokolády PERUGINA prodávané v USA v kvalitě, 

procentu tuku v mléce a dalších ingrediencích, stejně tak jako v balení. Proto soud rozhodl, že 

dovoz venezuelské čokolády porušuje ustanovení § 32, 42 a 43 (a) Lanhamova zákona, jelikož 

dochází k nebezpečí vyvolání záměny u amerických spotřebitelů, a zakázal tak paralelní dovoz 

této čokolády. 

Návod či jiné dokumenty v jazyce jiném než anglickém  

Odvolací soud v případu Original Appalachian Artworks, Inc. V. Granada Electronics, Inc., 

816 F. 2d 68, 76 (2nd Cir. 1987) (dále jen „Original Appalachian Artworks“), shledal jako 

podstatné rozdíly mezi americkými panenkami CABBAGE PATCH DOLLS a španělskými 

CABBAGE PATCH DOLLS  vyrobenými na základě licence od amerického majitele ochranné 

známky. Španělské panenky byly prodávány s certifikáty, návody a adopčními dokumenty ve 

španělštině, kdežto americká verze, jinak zcela totožná, byla vybavena těmito dokumenty v 

jazyce anglickém. Granada Electronics začala distribuovat španělskou verzi panenek v USA a 

kupující si začali stěžovat společnosti Original Appalachian Artworks, jelikož jednak nerozuměli 

španělským návodům a jiným dokumentům a zároveň neobdrželi narozeninová přání, jelikož 

Granada neměla zákaznickou databázi. Tyto rozdíly tedy dle odvolacího soudu zklamaly 

odůvodněná očekávání zákazníků, kteří byli navíc zmateni v tom, co mohou od koupě očekávat. 

Španělské panenky nebyly tedy shledány americkými zákazníky jako pravé, a bylo proto 

rozhodnuto, že dovoz takovýchto panenek porušuje ustanovení zejména § 32 Lanhamova 

zákona.93 

                                                           
93 Hiebert,Timothy H., Parallel importation in U.S. trademark law, Greenwood Press, USA, 1994, s. 109 
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V případu Nintendo of America Inc., supra byly paralelně dovezené elektronické hry 

distribuovány v obale a s instrukcemi v jiných jazycích než v angličtině. Soud rozhodl, že tento 

případ je způsobilý vyvolat nebezpečí záměny. Stejně tak bylo v případu Bell & Howell: 

Mamiya v. Masel shledáno, že to, že návod a brožury doprovázející fotoaparáty nejsou k 

dispozici v angličtině, vede k pochopitelné nespokojenosti amerických spotřebitelů, kteří z toho 

důvodu zboží neshledávají pravým.94 Absence anglické verze varování v příbalových letácích na 

paralelně dovezeném zboží byla označena za důležitý zdravotní a bezpečnostní faktor95, který 

dokonce Mezinárodní obchodní komise USA označila jako jeden z důvodů k vydání příkazu k 

odepření zboží ke vstupu.  

Nemožnost účastnit se propagačních  akcí vztahujících se k autorizovanému zboží 

Jak již bylo uvedeno výše v případu Original Appalachian Artworks, odůvodněná očekávání 

zákazníků byla zklamána, jelikož od zakoupeného zboží očekávali stejné propagační materiály a 

akce jako od zboží autorizovaného. Kupující amerických panenek mohli totiž vyplnit adopční 

dokumentaci a zaslat je společnosti Original Appalachian Artworks (dále jen „OAA“). OAA pak 

zadala informace do své zákaznické databáze a v den prvního výročí adopce panenky společnost 

zaslala narozeninové přání kupujícímu. To však paralelní dovozce, společnost Granada 

Electronics, nebyla schopna zajistit. Když pak začala distribuovat španělskou verzi panenek v 

USA, kupující si začali stěžovat OAA, že neobdrželi narozeninová přání. Soud proto rozhodl, že 

zboží nelze považovat za pravé, jelikož vyvolává nebezpečí záměny u americké veřejnosti.  

Rozdíly v kvalitě 

V případu Selchow & Righter Co. v. Goldex Corp., 225 U.S.P.Q. 815, 817 (S.D. Fla. 1985) 

žalobce a zároveň majitel ochranné známky TRIVIAL PURSUIT registrované v USA tvrdil, že 

dovozce kanadské verze her poškodil reputaci TRIVIAL PURSUIT jakožto výrobce her 

rodinného typu, jelikož rovněž dovezl a prodával vedle těchto rodinných her, hry pod názvem 

„Sexual Trivia“. Navíc byly některé otázky a odpovědi v kanadské verzi hry považovány 

americkým majitelem ochranné známky za urážlivé.  

Nemódnost či zastaralost paralelně dovezeného zboží může být také důvodem nebezpečí 

vyvolání záměny. V případu Bill Blass, Ltd. v. SAZ Corp., 224 U.S.P.Q. 753, (3d Cir. 1984) 

                                                           
94 Viz. Osada & Co. V. B&H Photo, supra, 589 F. Supp. At 1169 
95 Viz. In the Matter of Certain Alkaline Batteries, 225 U.S.P.Q. 823 (ITC 1984), disapproved by President Reagan, 
225 U.S.P.Q. 862 (Jan. 4, 1985) 
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soud rozhodl o porušení práv majitele ochranné známky registrované v USA, a to v důsledku 

dovozu a prodeje zastaralých kolekcí kabátů, dávno vyšlých z módy, vedle kolekce nové. 

Rozdíly ve vůni produktu  

Americké soudy označily v případu Lever Bros. Co. v. U.S., 981 F.2d 1330 (D.C. Cir. 1993) 

rozdíly mezi britskou a americkou verzí mýdel SHIELD, tj. rozdíly mezi britskou a americkou 

vůní a pěnou, jako podstatné.   

3.2.3.1 Leverovo pravidlo 

V tomto případu došlo poprvé ke zformulování tzv. Leverova pravidla, tedy pravidla, které říká, 

že paralelně dovezené výrobky, které jsou podstatně odlišné od výrobků povolených k prodeji v 

USA, porušují práva amerického majitele ochranné známky, třebaže výrobky pocházejí od osoby 

sesterské či osoby podléhající společnému vlastnictví či kontrole.96 Materiální rozdíly, které 

poskytují základ pro aplikaci Leverova pravidla zahrnují například specifické složení výrobků, 

konstrukci či strukturu, výkonnost a funkční vlastnosti, rozdíly vyplývající ze zákonných 

požadavků či certifikací97 a další faktory, které mohou u zákazníka způsobit nebezpečí záměny s 

produkty autorizovanými k prodeji v USA. V podstatě je toto rozhodnutí jakýmsi vzorovým 

příkladem shrnujícím a potvrzujícím rozhodnutí jemu předcházející. Ne všechny rozdíly budou 

však považovány za podstatné. Za „podstatný“ je považován jen takový rozdíl, který je 

relevantní pro amerického spotřebitele v rámci rozhodování, zda koupit či nekoupit předmětný 

výrobek. Rozdíly v ceně produktů, dle konstantní judikatury, nespadají pod doktrínu podstatných 

odlišností. Mavic, Inc. v. Sinclair Imports, Inc., 1994 U.S. Dist. LEXIS 202 (E.D. Pa. 1994) je 

ukázkou soudního rozhodnutí, kdy nebyly shledány podstatné rozdíly v pouhém tvrzení 

odlišných cen, záruky či zákaznického servisu.  

3.2.3.2 Adekvátní upozornění na podstatné rozdíly vylučující nebezpečí záměny 

Bez ohledu na výše uvedené, dovozce může prodávat zboží podstatně odlišné, pokud poskytne 

adekvátní upozornění na podstatné rozdíly a předejde tak tomu, že rozdíly budou připisovány 

                                                           
96 Hiebert,Timothy H., Parallel importation in U.S. trademark law, Greenwood Press, USA, 1994, s. 151  
97 PepsiCo, Inc. v. Reyes, 70 F. Supp. 2d 1057, 1059 (C.D. Cal. 1999) 
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majiteli ochranné známky.98 Celní nařízení byla v roce 1999, v reakci na výše uvedené 

rozhodnutí Lever, poněkud zavádějícím způsobem znovelizována. Celní  předpisy tedy od té 

doby povolují paralelní dovozy fyzicky a materiálně odlišných produktů vyrobených v cizině 

entitami spřízněnými či kontrolovanými americkým majitelem ochranné známky za podmínky, 

že takové zboží nese viditelné a zřetelně čitelné označení, které říká: „Tento produkt není 

dovážen se souhlasem majitele americké ochranné známky a je fyzicky a materiálně odlišný od 

povolených produktů.„. Američtí majitele ochranných známek musí celní službu oficielně 

požádat o „ochranu pod Leverovým pravidlem“99, a to vyplněním formulářové žádosti popisující 

fyzické a materiální rozdíly mezi povoleným zbožím a dováženým zbožím. Pokud není takové 

zboží náležitě označeno, důkazní břemeno prokázání, že dovážené zboží je identické a tím 

pádem nespadá pod Leverovo pravidlo, leží na paralelním dovozci. Nevýhoda této praxe spočívá 

v tom, že mnozí majitele ochranných známek nevyužijí Leverova pravidla, jelikož jsou tak 

nuceni automaticky rozkrýt důvěrné vlastnosti a specifikaci zboží. Pokud tedy prodejce 

dostatečně informoval spotřebitele o tom, že výrobek chráněný ochrannou známkou je pouze 

součástí konečného výrobku, nikoli konečným výrobkem samotným, pak může takové zboží 

distribuovat. Informace bude ve většině případech k dispozici na obalu výrobku. Soud ve 

stěžejním případu ohledně této problematiky vyslovil názor, že „pokud je ochranná známka 

užívaná způsobem, který neklame veřejnost, není zde důvod bránit jejímu užívání„.100  

Obdobným pojmem, který je někdy zaměňován s pojmem doktríny podstatných odlišností, je 

vybudování samostatného, fakticky rozdílného dobrého jména majitelem ochranné známky. Jen 

pro úplnost uvádím příklady, které považuji za podstatné k dotvoření představy o složitosti 

problematiky paralelních dovozů v USA. 

3.2.3.3 Samostatné, fakticky rozdílné dobré jméno 

V případu Premier Dental Products Co. v. Darby Dental Supply Co., 794 F.2d 850 (3rd Cir.), 

cert. denied, 479 U.S. 950 (1986) byl exkluzivnímu americkému distributorovi a majiteli 

ochranné známky IMPREGNUM, registrované v USA pro zubařské otisky a jiné produkty 

                                                           
98 Bender David, Gerber David, eds. The Law of Gray and Counterfeit Goods, New York: Practicing Law Institute, 
1987, s. 22 
99 Lever Brother -rule protection 
100 Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359, 368 (1924). 
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vyráběné německou společností, přiznán nárok na předběžný soudní zákaz paralelního dovozu 

výrobků IMPREGNUM. Americký distributor totiž požíval zvláštní pověsti pro výrobky 

chráněné jeho ochrannou známkou neboli samostatného, fakticky rozdílného dobrého jména. 

Této zvláštní pověsti docílil americký majitel ochranné známky dle nejvyššího soudu například 

pořádáním seminářů a školení o produktech či zavedením bezplatné telefonní linky pro stávající 

zákazníky.101  

Jediná navzájem složitě provázaná společnost 

Tam, kde je americký majitel ochranné známky pouhým článkem či součástí102 jediné navzájem 

složitě provázané mezinárodní společnosti, není dán základ pro chránění domácího dobrého 

jména amerického majitele ochranné známky. V případu Parfums Stern, Inc. V. United States 

Customs Service, 575 F. Supp. 416 (S.D. Fla. 1983) zažaloval americký majitel ochranné 

známky OSCAR de la RENTA zahraniční distributory, kteří prodávali zboží chráněné ochrannou 

známkou třetím stranám, za účelem jejich dovozu a prodeje ve Spojených státech amerických. 

Výroba a distribuce zboží byla přitom prováděna různými zahraničními a domácími, mateřskými 

i dceřinými společnostmi, které užívaly ochrannou známku v souladu se smluvními podmínkami 

či licencemi. Právě část těchto zahraničních distributorů se rozhodla zboží dodávat do USA. 

Soud se při rozhodování zaměřil na vzájemnou propojenost žalobce a žalovaných a dospěl k 

závěru, že žalobce i žalovaní jsou pouhým článkem či součástí jediné mezinárodní společnosti, a 

proto žalobci nepřísluší právo bránit dovozu a prodeji takového zboží chráněného ochrannou 

známkou v USA. 

Přestože je tedy naplněna affiliate podmínka a paralelní dovozy jsou teoreticky přípustné, není 

automaticky vyloučeno založení samostatného, fakticky rozdílného dobrého jména zboží 

chráněného americkou ochrannou známkou.  

V případu Bell & Howell: Mamiya v. Masel Supply Company, 548 F. Supp 1063 (E.D.N.Y. 

1982), vacated and remanded 719 F. 2nd 42 (2d Cir. 1983) šlo o následující skutkový základ: 

Žalobce Bell & Howell: Mamiya Corporation (dále jen „BHMC“) byl majitel ochranné známky 

MAMIYA zaregistrované v USA pro zboží v kategorii fotoaparátů. Zboží bylo vyrobeno 

v Japonsku, majitelem japonské ochranné známky MAMIYA - společností Mamiya Camera 

                                                           
101 Bender David, Gerber David, eds. The Law of Gray and Counterfeit Goods, New York: Practicing Law Institute, 
1987, s. 24 
102 Merely a cog or entity 
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Company, Ltd. (dále jen „Mamiya“). J. Osawa & Company Ltd. (dále jen „Osawa“) byla 

výhradním celosvětovým distributorem zboží. Osawa, alespoň dle tvrzení žalovaného - 

společnosti Masel - vlastnila BHMC skrze řetězec složitých vzájemně provázaných obchodních 

vztahů. Podmínka affiliate výjimky byla tedy v tomto případě splněna. BHMC tvrdila, že je 

výhradním dovozcem a obchodním zástupcem fotoaparátů MAMIYA v USA. Žalovaný, diskontní 

maloobchodník-společnost Masel, nakoupil fotoaparáty MAMIYA, vyrobené společností Mamiya 

v Japonsku a prodané v Hong Kongu prostřednictvím společnosti Osawa, a dovezla jej na trh 

USA. Dovoz byl tedy realizován mimo oficiální distribuční kanály. Jediný rozdíl mezi 

americkými BHMC fotoaparáty a dovezenými fotoaparáty, spočíval v záručním listu a v nálepce 

na obalu BHMC produktů. Dovezené fotoaparáty postrádaly dle obvodního soudu taktéž záruku 

kvality, která byla příslovečná pro ochrannou známku MAMIYA v USA. Obvodní soud shledal 

nebezpečí záměny u americké veřejnosti a rozhodl, že žalobce má nárok na předběžný soudní 

zákaz. Odvolací soud však zrušil a změnil toto rozhodnutí s ohledem na to, že zde, na základě  

tvrzení předložených žalobcem, nebyla dostatečně demonstrována nenapravitelná újma, která by 

byla způsobena majiteli ochranné známky paralelním dovozem fotoaparátů. Nebezpečí vyvolání 

záměny u amerických spotřebitelů nebylo shledáno natolik intenzivní, aby odůvodňovalo vydání 

předběžného soudního zákazu.  

Propagace ochranné známky, propagace výrobků, reklama 

Obdobně bylo ohledně samostatného, fakticky rozdílného dobrého jména argumentováno v již 

zmiňovaném případu Osawa & Co. v. B & H Photo, supra, 589 F. Supp. 1163 (S.D.N.Y. 1984). 

Soud vyslovil závěr, že „ …žalobce přesvědčivě prokázal, že výsledkem svých snah dosáhl 

zásadně odlišného a výrazného dobrého jména výrobků na americkém trhu. Toto lokální dobré 

jméno bylo dosaženo množstvím žalobcovo aktivit, zejména propagací, rozšířenými záručními 

podmínkami, akčními slevami, speciálními nabídkami a reklamou.“ Ochranná známka MAMIYA 

reprezentuje v USA dobré jméno, vytvořené a zásadně ovlivněné těmito aktivitami. Proto nejde 

ani o právně ani o fakticky identickou ochrannou známku s ochrannou známkou místa výroby, 

kde tato ochranná známka představuje pouze dobré jméno spojené s výrobou.  

3.3 Historický vývoj právní úpravy paralelních dovozů v USA 

Dualismus je charakteristickým rysem vývoje legislativy a judikatury v oblasti paralelních 
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dovozů, respektive známkového práva v USA. Projevuje se ve dvou rovinách. První rovina se 

týká dvojakého103 účelu ochranných známek, podle kterého ochranná známka chrání jednak 

zájmy svého majitele, ale zároveň také zájmy spotřebitelů. Druhou rovinou je dichotomie mezi 

principem teritoriality a principem univerzality ochranných známek. Jak bude dále patrné, v 

tomto dualistickém boji zvítězily zájmy spotřebitelů v prvním případě, a v druhém případě došlo 

k jakémusi kompromisu či hybridní úpravě, jelikož zásada teritoriality byla nakonec zakotvena v 

právu USA, ovšem poněkud specificky, pouze vzhledem ke zboží cizozemské výroby. 

 

Zákon o ochranných známkách z roku 1905 obsahoval odstavec 27, který zakazoval dovoz 

zboží, jenž kopírovalo či napodobovalo ochrannou známku registrovanou ve Spojených státech 

amerických. Ustanovení tohoto odstavce bylo téměř identické se současným zněním odstavce 42 

Lanhamova zákona. 

Zásada univerzality v právu USA  

V roce 1916 vyslovil odvolací soud v případu Fred Gretch Mfg. Co. V. Schoening, 238 Fed. 

780 ( 2nd Cir. 1916) názor, že se odstavec 27 Zákona o ochranných známkách zcela zřejmě 

vztahuje pouze na padělané výrobky, a proto nemůže být aplikován k zamezení dovozu pravého 

zboží. Skutkovým základem případu byl dovoz houslových strun značky ETERNELLE, 

vyrobených v Německu, do USA. Dovoz strun třetí stranou nebyl shledán jakožto porušení práv 

k ochranné známce, jelikož šlo o pravé, nikoli padělané zboží. Tento případ se řídil zásadou 

univerzality stejně tak jako celá řada soudních rozhodnutí té doby. Na základě zásady 

univerzality ochranných známek, soudy judikovaly, že zboží chráněné ochrannou známkou, 

vyrobené v cizině, a následně dovezené a uvedené na trh v USA, nepředstavuje porušení práv 

amerického majitele ochranné známky. Stěžejním bodem jejich argumentace bylo to, že zboží je 

„pravé“ a tím pádem nevyvolává nebezpečí záměny u americké veřejnosti.104 Nebezpečí záměny 

tedy nepřipadalo v úvahu v případě prodeje pravého, paralelně dováženého zboží, a to z důvodu 

uplatňování zásady univerzality.105 

 

                                                           
103 Twofold 
104 Viz. Bell and Howell: Mamiya Co. v. Masel Supply Co., 548 F. Supp. 1063 (E.D. N.Y. 1982)  
105 Bender David, Gerber David, eds. The Law of Gray and Counterfeit Goods, New York: Practicing Law Institute, 
1987, s. 16 
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Bourjois & Co. v. Katzel před soudem první a druhé instance 

V roce 1921 rozhodl odvolací soud obdobně v případu A. Bourjois & Co. v. Katzel, 275 F. 539 

(2nd Cir. 1921), který přesně spadá pod prototyp první skupiny případů uvedených v úvodu této 

části práce. Skutkový základ spočíval v tom, že francouzská společnost, jež vyráběla pudr pod 

ochrannou známkou JAVA, prodala své obchody v USA spolu s ochrannou známkou, 

registrovanou taktéž v USA, právně nepropojené americké společnosti A.Bourjois & Co, 

Inc.(dále jen „žalobce“). Francouzská společnost přitom pokračovala, v souladu s dohodou, v 

prodeji pudru pod stejnou ochrannou známkou ve Francii. Společnost Katzel (dále jen 

„žalovaný“) však nakoupila od francouzské společnosti tento pudr a dovezla jej do USA v 

původním balení a designem ochranné známky, téměř identickým s nově zaregistrovaným 

designem žalobce. Obvodní soud udělil předběžný zákaz dovozu těchto výrobků , a to na základě 

Zákona o ochranných známkách z roku 1905. Odvolací soud následně zrušil předběžný zákaz s 

tím, že nemohlo dojít k porušení práva z ochranné známky, jelikož zboží dovezené žalovaným 

bylo pravé. Toto rozhodnutí odvolacího soudu způsobilo mnoho vzrušení, jelikož žalobce 

podnikl všechny nezbytné právní kroky k ochraně před paralelními dovozy a přesto mu ochrana 

nebyla přiznána. Nejenže zaplatil nemalé prostředky za převod ochranné známky, ale navíc i 

právně nepropojeného zahraničního převodce ochranné známky smluvně zavázal ke zdržení se 

paralelních dovozů, který tento zákaz následně porušil. Do roku 1922 tak federální vláda nijak 

neregulovala paralelní dovozy pravého zboží, a to ani v extrémních případech jako byl Bourjois 

v. Katzel. 

Potencionálně precedentním charakterem rozhodnutí odvolacího soudu si byl vědom i kongres 

USA, který se ve světle této události rozhodl zasáhnout. Ve 20. Letech 20. století představovalo 

totiž zboží zahraniční výroby významný zdroj amerického bohatství, jelikož šlo o zboží 

pocházející z válečných kořistí získaných Američany, především na území Německa, po první 

světové válce.106 Nežádoucím se tedy ukázaly paralelní dovozy zboží nesoucího totožnou 

ochrannou známku do USA, prováděné německými společnostmi samotnými, poté co se 

Německo dostalo z největší poválečné krize. Proto v roce 1922, kdy stále probíhalo dovolací 

řízení před nejvyšším soudem USA v případu Bourjois v. Katzel, uzákonil kongres odstavec 526 

Tarifního zákona v nepatrně odlišném znění než je znění aktuální.107 Účelem bylo překonání 

                                                           
106 Hiebert,Timothy H., Parallel importation in U.S. trademark law, Greenwood Press, USA, 1994, s. 48 
107 Znění bylo novelizováno v roce 1930 a v roce 1978 
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nespravedlnosti trpěné americkými majiteli ochranných známek v rozhodnutích obdobných 

rozhodnutí odvolacího soudu v případu Bourjois v. Katzel. Kongres dal tedy jasně najevo, že je 

potřeba zakázat paralelní dovozy a poskytovat ochranu americkým majitelům ochranných 

známek v případě, kdy americká společnost zakoupila od právně nepropojené cizozemské 

společnosti ochrannou známku, kterou posléze zaregistrovala pro oblast USA. Ustanovení 526 

Tarifního aktu z roku 1922 bylo posléze převzato v identické formě do současného znění 

odstavce 526, 19 U.S.C. 1526 Tarifního zákona z roku 1930. 

3.3.1 Základy moderního právní úpravy v oblasti paralelních dovozů 

Zásada teritoriality v právu USA 

Jak uvedeno výše v této práci, zásada teritoriality znamená, že ochrana, poskytovaná majiteli 

ochranné známky v určité zemi, je výhradní záležitostí této země. To, že existuje identická 

ochranná známky v jiné zemi, kde bylo paralelně dovezené zboží vyrobeno, je irelevantní, 

jelikož to je také národní záležitostí této země. Zásada univerzality byla v USA  překonána 

stěžejním rozhodnutím nejvyššího soudu v případu Bourjois v. Katzel. 

Bourjois v. Katzel před nejvyšším soudem 

V roce 1923, jak uvedeno výše, nejvyšší soud USA zvrátil rozhodnutí odvolacího soudu v 

případu Bourjois v. Katzel108 a rozhodl, že prodej pudru žalovaným na území USA je zasažením 

do práv k ochranné známce žalobce, přestože se jedná o pravé zboží, a to vzhledem k 

teritoriálnímu charakteru ochranných známek. Žalobce ve sporu zvítězil proto, že byl 

exkluzivním majitelem ochranné známky v USA, a to na základě převodu práv k ochranné 

známce od francouzské společnosti, bez ohledu na další okolnosti případu. Toto rozhodnutí vešlo 

tedy do dějin jakožto první moderní rozhodnutí v oblasti problematiky paralelních dovozů, jež 

dalo základ principu teritoriality109 známkového práva v USA. Je však potřeba dodat, že se jedná 

pouze o zboží chráněné ochrannou známkou, vyrobené v cizině, a následně dovezené a uvedené 

na trh v USA. Takové zboží je tedy možné blokovat a zakázat jeho dovoz, pokud byla na 

                                                           
108 A. Bourjois & Co. V. Katzel, 275 F. 539 (2nd Cir. 1921).rev´d. 260 U.S. 689 (1923) 
109 Princip teritoriality je založen na předpokladu, že ochranná známka má samostatnou právní existenci v každé 
jednotlivé zemi, a že ztělesňuje dobré jméno svého majitele. Ochrana poskytovaná majitelům ochranných známek je 
tedy určena výlučně právem této země. Princip teritoriality je upraven v článku 6 odstavci 3 Pařížské dohody o 
ochraně průmyslového vlastnictví 
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amerického majitele převedena práva k ochranné známce.110  

Uzákonění předchůdce odstavce 526 Tarifního zákona kongresem USA a rozhodnutí nejvyššího 

soudu v případu Bourjois v. Katzel111, jsou považovány za základy moderní právní úpravy v 

oblasti paralelních dovozů v USA. 

V roce 1936 bylo k provedení ustanovení odstavce 526 Tarifního zákona vydáno celní službou 

USA nařízení č. 19 C.F.R. § 133. 21. Od té doby tedy zaměstnanci celní služby zakazovali dovoz 

paralelních výrobků pouze v případě, kdy cizozemská a domácí ochranná známka zboží 

cizozemské výroby, byly vlastněny odlišnými entitami.  

V roce 1957 došlo ke zúžení celního nařízení, a to v tom smyslu, že nebyl nadále povolen 

paralelní dovoz zboží cizozemské výroby, pokud majitelé domácí a cizozemské ochranné 

známky nebyli spřízněni způsobem popsaným v odstavci 45 Lanhamova zákona.  

V tomtéž roce rozhodl newyorský okresní soud v případu United States v. Guerlain Inc., 155 F. 

Supp. 77 (S.D. N.Y. 1957), že paralelní dovozce francouzského parfému porušil ustanovení 

odstavce 2 Shermanova zákona, když použil dikce odstavce 526 k vyloučení ostatních prodejců z 

prodeje parfémů v USA, pocházejících od téhož francouzského výrobce. Žalovaný se odvolal, 

ale mezitím Ministerstvo spravedlnosti USA zasáhlo a dosáhlo zrušení rozhodnutí okresního 

soudu. Ministerstvo spravedlnosti argumentovalo tím, že to byla praxe celní služby, která 

povolovala taková vyloučení pravého zboží z dovozu, a že vláda usiluje o zákonnou úpravu, 

která by tuto praxi aplikující affiliate výjimku potvrdila. Takové snahy se však ukázaly 

bezvýsledné. 

V roce 1959 celní služba zrevidovala svá nařízení a opět se vrátila k původní úpravě z roku 

1936. V roce 1972 došlo konečně k vydání současného znění nařízení celní služby. 

 

Od rozhodnutí Bourjois v. Katzel do 80. Let 20. století bylo relativně málo případů, týkajících se 

paralelních dovozů, řešeno na úrovni nejvyššího soudu.USA.  

 

Od 80. let 20. století však podstatně vzrostl počet případů, v jejichž řešení se americké soudy 

dostávají často do kontradiktorních pozic. Nejdůležitější případy byly podrobněji probrány v 

jednotlivých částech této práce, rozdělených do tematických okruhů. 

                                                           
110 Hiebert,Timothy H., Parallel importation in U.S. trademark law, Greenwood Press, USA, 1994, s. 43  
111 Zejména názor soudce Nejvyššího soudu  Holmese 
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3.4 Právní prostředky ochrany majitelů ochranných známek v 
USA 

Majitelé ochranných známek mají omezené prostředky v případě, že je paralelně dovážené zboží 

identické se zbožím autorizovaným – tedy pokud jde o zboží pravé. Nejsou-li americkými 

spotřebiteli shledány podstatné rozdíly, resp. nevybudoval-li americký majitel ochranné známky 

samostatné, fakticky rozdílné dobré jméno pro americké zboží, není možné zabránit paralelním 

dovozům, pokud se tedy nejedná o zboží cizozemské výroby jakožto samostatné kategorie 

paralelních dovozů.112  

3.4.1 Smluvní omezení v licenčních smlouvách 

Majitel ochranné známky má možnost zakotvit do licenčních smluv geografické a distribuční 

restrikce a zároveň smluvní pokuty za jejich porušení. Majitel ochranné známky tak bude vůči 

svým distributorům chráněn ustanoveními o smluvní pokutě. Pokud však distributor poruší 

smlouvu, nebude se  majitel ochranné známky moci dovolávat smlouvy, za účelem vynucení 

práv z porušení ochranné známky proti následným distributorům a jiným třetím stranám. Majitel 

ochranné známky nebude mít tedy žádné právní prostředky proti paralelním dovozcům, kteří 

nakoupí zboží od distributora, třebaže ten prodejem porušil smlouvu.  

3.4.2 Vybudování charakteristických vlastností autorizovaného zboží určeného 

pro trh USA  

Nejúčinnějším způsobem jak zabránit paralelním dovozům či jak zajistit dostatečné podklady 

pro obranu před paralelními dovozci je způsob poněkud technický nikoli právní. Nejlepším 

způsobem jak vyloučit zboží z dovozu je prokázání podstatných (fyzických a materiálních) 

odlišností zboží. Majitel ochranné známky by měl tedy odlišit své americké produkty přidáním 

charakteristických znaků (třeba i nepatrných), které budou odlišovat americké zboží od jeho 

zahraničního ekvivalentu. Majitel může změnit vzhled výrobků, balení či design výrobků, vložit 

návod pouze v lokálním jazyce oblasti, kam je zboží určeno k distribuci, či nabídnout kupóny, 

                                                           
112 Bender David, Gerber David, eds. The Law of Gray and Counterfeit Goods, New York: Practicing Law Institute, 
1987, s. 175 
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speciální akce a další propagační materiály výlučně pro americký výrobek. Nejenže tyto 

propagační akce pomohou majiteli ochranné známky v boji s paralelními dovozy, zároveň také 

zlepší dobré jméno, jež majitel buduje mezi svými zákazníky.  

3.4.3 Ochrana před paralelními dovozy zboží cizozemské výroby 

Majitele ochranných známek registrovaných v USA tak mají k dispozici několik způsobů, jak 

zabránit paralelním dovozům zboží cizozemské výroby. Jedná se zejména o ochranu 

poskytovanou celními orgány113 (dále jen „CBP„), soudy a americkou mezinárodní obchodní 

komisí.114 

 

3.4.3.1 CBP 

 

CBP vyvinula vlastní praxi jak zabránit nedovoleným paralelním dovozům. Prvním krokem, 

který musí majitel učinit je registrace příslušné ochranné známky u CBP.115 Registrace se skládá 

z vyplnění žádosti obsahující jméno majitele ochranné známky, jeho adresu, státní příslušnost, 

zaznamenávanou ochrannou známku, informace o osobách požívajících licence k užívání 

ochranné známky a popis zboží pro které je ochranná známka registrována.116 Tento registrační 

proces může být uskutečněn i prostřednictvím elektronické přihlášky.117 CBP následně poskytne 

majiteli ochranné známky ochranu, pokud ten prokáže existenci Leverova pravidla.118 CBP vydá 

vyrozumění o udělení ochrany majiteli ochranné známky před nedovolenými paralelními 

dovozy119 a podnikne nezbytné kroky k zabránění vstupu zboží na americký trh. Čím více 

kooperativní majitel ochranné známky je, tím lépe může CBP zasáhnout. CBP je součástí 

Ministerstva vnitra USA a je tedy zároveň pověřena ochrannou USA před terorismem. Z toho je 

patrno, že ochrana práv duševního vlastnictví není její hlavní prioritou. Pokud má tedy majitel 

ochranné známky detailnější informace o pravděpodobném místě vstupu zboží na americkou 

                                                           
113 U.S. Customs and Border Protection Division of the Department of Homeland Security (CBP). 
114 U.S. International Trade Commission. 
115 19 C.F.R. § 133.12 
116 19 C.F.R. § 133.13 
117 https://apps.cbp.gov/e-recordations/ 
118 Viz. čl. 3.2.3.3. této práce 
119 See, e.g., In re Tomy Corp., 38 Cust. B. & Dec. 6, 2004 WL 723099 (2004) 
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půdu či o způsobu jeho přepravy, je v jeho zájmu, aby takové informace poskytl celním orgánům 

a ty tak mohly efektivněji zasáhnout.120 

3.4.3.2 Soudní ochrana poskytovaná majitelům ochranných známek  

Majitel ochranné známky registrované v USA může k zabránění paralelních dovozů podat 

žalobu na základě ustanovení odstavce 42 Lanhamova zákona k věcně a místně příslušnému 

soudu. Zároveň, pokud je majitel ochranné známky občanem USA, může podat žalobu i podle 

ustanovení 526 Tarifního zákona a dosáhnout tak vyloučení paralelního dovozu. To, že celní 

služba nevyloučila zboží z dovozu neznamená, že se majitel ochranné známky nemůže obrátit na 

soud a že ten nemůže následně takový dovoz zakázat.121 Jak soud mezinárodního obchodu, tak 

mezinárodní obchodní komise122 a distriktní soudy pro distrikt Kolumbie a New York však 

souhlasně dospěly k závěru, že odstavec 526 Tarifního aktu by měl být interpretován tak, jak jej 

interpretuje celní služba USA, tedy tak, aby nedocházelo k vyloučení paralelních dovozů u zboží 

jehož americký a cizozemský majitel ochranné známky podléhají společnému vlastnictví či 

kontrole.123 Soudy tedy přijaly koncepci affiliate výjimky. Majitelé ochranných známek, se ve 

své snaze předejít paralelním dovozům tedy stále spoléhají především na odstavec 526 Tarifního 

zákona a odstavce 32,42 a 43 (a) Lanhamova zákona.  

Odstavec 526(a) Tarifního zákona zakazuje dovoz výrobků nesoucích ochrannou známku 

vlastněnou americkým majitelem, pokud ovšem ten neudělil předem písemný souhlas s dovozem 

či není právně propojen s dovozcem či cizozemským výrobcem.124 K dosažení ochrany podle 

odstavce 526 Tarifního zákona musí žalobce prokázat, že je125 : 

(1) Společností založenou či existující dle práva Spojených států amerických; 

(2) Majitelem předmětné ochranné známky; 

(3) Ochranná známka je zaregistrována u Známkového a patentového úřadu USA; a že 

(4) Žalovaný dovezl zboží cizozemské výroby chráněné ochrannou známkou bez jeho 
                                                           
120 Bender David, Gerber David, eds. The Law of Gray and Counterfeit Goods, New York: Practicing Law Institute, 
1987, s. 19 
121 Vivitar Corp. V.. United States, 539 F. Supp. 420 (U.S. Ct. Of Int´l. Trade 1984), aff´d, 761 F.2d 1552 (Fed. Cir. 
1985) 
122 The Court of Internatinal Trade, The International Trade Commission 
123 Viz. Vivitar Corp. v. United States, 539 F. Supp. 420 (U.S. Ct. Of Int´l. Trade 1984), aff´d, 761  F. 2d 1552 (Fed. 
Cir. 1985), In the Matter of Certain Alkaline Batteries, 225 U.S.P.Q. 823 (U.S. Int´l Trade Comm. 1984), Coalition 
to Preserve Integrity v. United States, 589 F. Supp. 844 (D.C. 1984) 
124 Viz. Ahava (USA), Inc. v. J.W.G., Ltd., 250 F. Supp.2d 366, 370 (S.D.N.Y. 2003) 
125 Viz.Vittoria N. Am., LLC. v. Euro-Asia Imports, Inc., 278 F.3d 1076, 1082 (10th Cir. 2001) 
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 předchozího souhlasu. 

 

Zpravidla, pokud bylo paralelně dovážené zboží vyrobeno společností právně propojenou s  

americkým majitelem ochranné známky, soudy aplikující tyto dva zákony povolují dovoz a 

prodej takového zboží, pokud zde není podstatná odlišnost mezi cizozemskou a americkou verzí 

zboží. Ustanovení odstavce 526 Tarifního zákona umožňuje nápravu ve formě zadržení a 

zabránění vstupu paralelně dováženého zboží a dále zákaz dalšího dovozu a peněžité 

odškodnění.126  

3.4.3.2.1 Předběžný soudní zákaz 

Předběžný soudní zákaz dovozu výrobků je obdobný institutu předběžného opatření, tak, jak jej 

známe z kontinentálního právního systému. K tomu, aby žalobce docílil vydání předběžného 

soudního zákazu, musí prokázat nenapravitelnou újmu, způsobenou mu paralelním dovozem 

výrobků, a pravděpodobnost jeho úspěchu v soudním sporu.127 Dalším faktorem způsobilým 

ovlivnit rozhodnutí soudu je veřejný zájem. Pakliže se podaří žalobci prokázat veřejný zájem na 

vydání předběžného soudního zákazu, soudy se zpravidla přikloní k vyhovění takové žádosti. 

Mezi nejčastější a nejúspěšnější formulace nenapravitelné újmy patří následující případy. 

Nenapravitelná újma 

Majitelé ochranných známek usilující o vydání předběžného soudního zákazu, ale i v průběhu 

rozhodování ve věci samé, argumentují tím, že jim byla způsobena nenapravitelná újma.  

Negativní dopad na distribuční sítě 

Ve většině případů ztotožňují nenapravitelnou újmu především s negativním dopadem na jejich 

distribuční sítě. Autorizovaní dealeři jsou demotivováni paralelním prodejem konkurujícího 

dováženého zboží, což se významně odráží na jejich výsledcích.128 To je patrné zejména u 

extrémně oblíbených produktů. V případu Selchov & Righter žalobce tvrdil, že paralelně 

dovážené hry TRIVIAL PURSUIT způsobují nespokojenost mezi distributory, jelikož ti neměli 

konstantně zboží na skladě a nemohli dovážet zboží z Kanady tak, jak to dělali paralelní dovozci, 
                                                           
126 Odstavec 526 (a) 19 U.S.C. 1526 (b,c) Tarifního zákona 
127 Viz. Jackson Dairy, Inc. v. H.P. Hood & Sons, Inc., 596 F.2d 70, 72 (2d Cir. 1979); Midway Mfg. Co v. Bandai-
America, Inc. 546 F. Supp. 125, 141 (D. N.J. 1982); Miss Universe, Inc. v. Flesher, 605 F.2d 1130, 1134 (9th Cir. 
1979) 
128 Viz. Osada & Co. v. B & H Photo, 589 F. Supp. 1163, 1168 (S.D. N.Y. 1984); Nintendo of America Inc. V. 
Uniglobe, supra. 
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kteří tímto způsobem získali celou řadu klientů.  

Ztráta prodejů 

Ztráta prodejů sama o sobě nepředstavuje nenapravitelnou újmu, jelikož je kompenzovatelná 

v penězích.129 Nicméně, za určitých okolností a ve spojení s dalšími faktory, jakým je např. 

insolventnost žalovaného, může ztráta prodejů představovat nenapravitelnou újmu. 

Propouštění zaměstnanců 

V případu Osawa & co. v. B & H Photo kladl soud zásadní důraz na fakt, že snížením prodeje 

způsobeného paralelními dovozy, musel majitel ochranné známky přistoupit k propuštění 

značného počtu zaměstnanců. To, dle soudu jednoznačně představuje nenapravitelnou újmu 

způsobenou majiteli ochranné známky.130  

Pokles propagace ochranné známky 

Paralelně dovážené zboží může způsobit pokles propagace ochranné známky v několika 

směrech. Za prvé, v důsledku ztráty prodejů a z nich plynoucích zisků se reklamní aktivity 

majitele ochranné známky nutně snižují.131 Za druhé, výrobky určené pro americký trh mohou 

obsahovat propagační materiál, vyrobený majitelem ochranné známky, kdežto dovezené výrobky 

ze zahraničních trhů zcela jistě takovýto materiál zaměřený na americkou veřejnost postrádají132.  

Za třetí, reklamní kampaň, která často závisí na ochotě a spolupráci nezávislých distributorů, 

může být značně negativně ovlivněna nespokojeností distributorů, vyvolanou konkurencí 

paralelně dovezených výrobků. 

Poškození dobrého jména 

Tato kategorie nenapravitelné újmy přichází v úvahu zejména v případě rozdílné kvality 

domácích a dovezených produktů. Ta, pokud je zjevná, nezbytně vede k nebezpečí vyvolání 

záměny. V případu Johnson & Johnson Products, Inc. v. DAL Internatoinal Trading, supra 

tvrdil žalobce, že dovoz zubních kartáčků REACH bez pečeti, symbolizující autorizaci Americké 

dentální organizace, vede ke způsobení nespokojenosti zákazníků. Žalobce taktéž argumentoval, 

                                                           
129 Viz. Charlie´s Girls, Inc. v. Revlon, Inc. 483 F.2d 953, 954 (2d Cir. 1973) 
130 Viz taktéž Johnson & Johnson Products, Inc. v. DAL International Trading Co., C85-3966 (D.N.J. 1985) - 
žalobce tvrdil, že nepředpokládaný prodej 600.000 kusů zubních kartáčků značky REACH by vedl k nutnému 
snižování nákladů v podobě propouštění zaměstnanců 
131 Viz. např. Osawa & Co. V. B & H Photo, supra, 589 F. Supp.  
132 Viz. např. Selchow & Righter Co. v. Goldex corp., 225 U.S.P.Q.  
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že prodej kartáčků bez čárového kódu, jež je možný skenovat na většině amerických čteček, 

taktéž poškozuje jeho reputaci, tentokrát ve vztahu k distributorům. V jiném případu rozhodl 

soud, že paralelně dovezené zboží způsobuje nenapravitelnou újmu zčásti proto, že žalobce 

nemohl ohledně takového zboží vést semináře osvětlující způsob jak se zbožím správně 

zacházet.133 

Ztráta distribučních práv 

V případu Premier Dental Products Co. v. Darby Dental Supply co., Inc., C85-1780 (E.D. Pa. 

1985) získal majitel ochranné známky registrované v USA exkluzivní smluvní distribuční práva 

od zahraničního výrobce/převodce ochranné známky, které byly podmíněny tím, že prodeje 

nesmějí klesnout pod určitou hladinu. Soud rozhodl, že ohrožení žalobcovo exkluzivní 

distribuční sítě, způsobené paralelně dováženým zbožím, představuje v tomto konkrétním 

případě nenapravitelnou újmu. 

Veřejný zájem 

Posledním a důležitým pojmem ve vztahu k nenapravitelné újmě, způsobené majiteli ochranné 

známky, je veřejný zájem. Mezinárodní obchodní komise USA v případu In the Matter of 

Certain Alkaline Batteries shledala, že paralelně dovezené baterie jsou v rozporu s legislativou 

upravující požadavky na balení a označení výrobků.134 Hlavním důvodem byla absence návodu, 

varování a záruk v anglickém jazyce. Komise dospěla k závěru, že absence anglických varování 

upozorňujících na nebezpečí vystavení baterií ohni, ohrožuje veřejný zájem, konkrétně veřejné 

zdraví a bezpečnosti. Ochrana veřejného zdraví byla hlavním argumentem také v případu Bell & 

Howell: Mamiya v. Masel,  jelikož přísady aprobované mexickou legislativou, které obsahovala 

mexická verze jídla paralelně dováženého do USA, byly evidovány jako nezákonné v USA. V 

jiném případu Johnson & Johnson, soud shledal, že dětské produkty vyrobené v cizině nesplňují 

požadavky kladené federální legislativou USA135 v oblasti bezpečnost jídla, léků a kosmetiky. 

Podobný veřejný zájem na zákazu paralelního dovozu výrobků byl shledán v případu Brunswick 

Corp. v. Octahedron, Inc. Manuál evropského majitele ochranné známky pro určitý typ lodě 

neobsahoval odkaz na americkou federální legislativu upravující bezpečnost na lodi136 a navíc 

                                                           
133 Viz semináře na správné zacházení s fotoaparáty v případu Osawa & Co. v. B & H Photo, supra 
134 Fair Packaging and Labeling Act, 15 U.S.C. § 1452 a 1453 
135 Federal Food, Drug & Cosmetics Act 
136 Federal Boat Safety Act 
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chyběla varování na palivové nádrži vyžadovaná americkými bezpečnostními standardy. 

3.4.3.3 Ochrana poskytovaná  Mezinárodní obchodní komisí USA 

§ 337 Tarifního zákona 

Dalším způsobem obrany majitele ochranné známky je žaloba podaná na základě ustanovení      

§ 337 Tarifního zákona. Odstavec 337 (a) Tarifního zákona upravuje nekalé praktiky v dovozu 

zboží tak, že prohlašuje za nezákonné takové metody soutěže a takové nekalosoutěžní jednání, 

jehož účelem je zničit či značně poškodit prosperující průmysl v USA, zabránit založení 

takového průmyslu či bránit obchodu v USA. 

Pod tuto kategorii jednání spadá celá řada protiprávních nakládání s ochrannými známkami. 

Jedná se například o neoprávněné užívání registrované ochranné známky, falešné označení 

původu, porušení ustanovení § 43a Lanhamova zákona, passing off, atd. 

Mezinárodní obchodní komise USA (dále jen „ITC“) se sídlem ve Washingtonu, D.C., vykonává 

svoji jurisdikci právě na základě ustanovení odstavce 337 Tarifního zákona. Je tak oprávněna 

vyšetřovat tvrzení, že dovoz zboží do Spojených států amerických porušuje patenty, ochranné 

známky či autorské právo, či že představuje nekalosoutěžní jednání způsobilé významně narušit 

a poškodit americký průmysl. ITC však může zahájit řízení jen pokud je v řízení zainteresována 

domácí, tj. americká společnost. ITC může nařídit obecné vyloučení nedovolených dovozů 

předmětných výrobků, a to i dovozcům, kteří nejsou stranou sporu. Nemá však pravomoc přiznat 

náhradu škody či jiné peněžité zadostiučinění. Spor je zahájen když jedna či více společností 

jakožto stěžovatel podá ITC žalobní návrh splňující požadované náležitosti, tj. specifikaci zboží, 

důvod sporu a označení paralelních dovozců jakožto porušitelů. Nevýhodou oproti soudní 

ochraně je, že stěžovatel musí uvést značně podrobnější údaje. Pokud se ITC rozhodne zahájit 

řízení na základě předložené stížnosti, rozhodne ve věci obvykle během 30ti dnů od podání 

takové stížnosti. Rozhodnutí zašle porušiteli, aby se ve lhůtě 20ti dnů vyjádřil. Pokud mezitím 

došlo k zahájení soudního řízení v téže věci, může porušitel požadovat přerušení soudního řízení, 

a to do doby než bude skončeno vyšetřování před ITC. Vyšetřování dle odstavce 337 Tarifního 

zákona prováděné v souladu s 19 U.S.C. § 1337 a správním řádem USA137, zahrnuje taktéž  

                                                           
137 Administrative Procedure Act 
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řízení před správními orgány a následný přezkum před ITC.138  

Náprava „in rem“ 

ITC může postihnout širokou škálu jednání upravených pod ustanoveními odstavce 32, 42 a 43 

(a) Lanhamova zákona a zároveň odstavce 526 Tarifního zákona. Řízení dle ustanovení odstavce 

337 Tarifního zákona jsou velice efektivní a často jsou skončena mezi 12ti až 15ti měsíci od 

jejich zahájení. Proto představují značnou úlevu majitelů ochranných známek v oblasti 

problematiky paralelních dovozů.  

Ustanovení § 337(d), (e) a (f) Tarifního zákona opravňují komisi k poskytnutí dočasné či 

permanentní úlevy. Oba dva druhy mají charakter „in rem“ nápravy, což znamená, že opravňují 

k zákazu vstupu určitého zboží bez ohledu na strany sporu. Dočasný příkaz k odepření vstupu 

zboží do USA vydá komise v průběhu vyšetřování a dovozce jej může prolomit složením kauce 

za takové zboží. V rozhodování a vydání dočasného příkazu komise zvažuje především to, zda 

by žalobce (majitel ochranné známky) dovozem utrpěl okamžitou a nenapravitelnou újmu, zda 

by bylo vydání příkazu v rozporu s veřejným zájmem či zda by bylo způsobilé značně poškodit 

zájmy jiných osob.139 

Permanentní příkaz k odepření vstupu zboží do USA 

K vydání permanentního příkazu k odepření vstupu zboží do USA přistoupí komise v případě 

zjištění porušení § 337 Tarifního zákona. Před vydáním příkazu musí ovšem komise rozhodnout 

zda by vydání příkazu mohlo mít nepříznivý vliv na „…veřejné zdraví a prosperitu, soutěžní 

podmínky v ekonomice USA, výrobu obdobných či přímo konkurujících výrobků v USA  a 

americké spotřebitele.“. Je však třeba podotknout, že permanentní příkaz byl s ohledem na 

veřejný zájem odepřen zřídkakdy.140 

Strana domáhající se vydání permanentního příkazu by měla prokázat rozsáhlý způsob 

neoprávněného užívání. Tím může být vysoké množství takového zboží či historie 

neoprávněných dovozů. Obchodní aspekty jsou další oblastí dokazování. Stěžovatel by měl  

                                                           
138 Bender David, Gerber David, eds. The Law of Gray and Counterfeit Goods, New York: Practicing Law Institute, 
1987, s. 127 an. 
139 Viz. Certain Coin-Operated Audio-Visual Games and Components Thereof, Investigation No. 337-TA-105 (Feb. 
1982); Certain Air Fluidized Supporting Apparatus, Investigation No. 337-TA-182, Certain Double-Sided Floopy 
Disk Drives and Components Thereof, Investigation No. 337 - TA-215, Virginia Petroleum Jobbers Ass´n. v. 
Federal Power Commission, 259 F. 2d 921 (D.C. Cir. 1958) 
140 Viz. Certain Inclined- Field Acceleration Tubes and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-67; Certain 
Automatic Crankpin Grinders, Inv. No. 337-TA-60 
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prokázat, že je v USA stálá poptávka po předmětném zboží, dostupný marketing a distribuce, 

nebo jaké jsou náklady na založení zařízení způsobilého vyrábět předmětné výrobky141. 

Náprava „in personam“ 

Mezi další způsoby nápravy poskytované ITC patří příkaz k přerušení a ke zdržení se dovozu.142 

Tyto příkazy mají povahu „in personam“ nápravy. Směřují tedy vůči osobě, která porušuje § 337 

Tarifního zákona. Jejich vydání bude přicházet v úvahu zejména tehdy, pokud bude zjištěno, že 

se v USA nachází významné množství neoprávněně dovezeného zboží určitou osobou.  

Oba dva instrumenty, tzn. jak příkazy k odepření vstupu, tak příkaz k přerušení a zdržení se 

dovozu, mohou být vydány současně, jelikož každý postihuje jiný druh nekalosoutěžního 

jednání.143 

Důležitost odstavce 337 Tarifního zákona je mimo jiné vyjádřena i zakotvením prezidentského 

veta, pakliže jsou naplněny politicky strategické důvody. V precedentním případu Certain 

Alkaline Batteries, Investigation No. 337-TA-165 (nov. 1984) ITC rozhodla, že odstavec 337 

Tarifního zákona je porušován paralelními dovozy a vyloučil ze vstupu do USA celou kategorii 

alkalických baterií Duracell dovezených z Evropy, jelikož dle jejího názoru porušovaly práva 

majitele ochranné známky Duracell, registrované v USA. President Reagan však příkaz k 

odepření vstupu zboží vetoval předtím než došlo k jeho samotnému praktickému uskutečnění. 

Těžištěm jeho argumentace byla nesprávná interpretace odstavce 42 Lanhamova zákona ITC, 

která byla v rozporu s dlouhodobým výkladem Ministerstva financí, jež je zodpovědné za 

provádění ustanovení tohoto odstavce. Prezident Reagan se domníval, že jeho souhlas s tímto 

rozhodnutím by mohl být vnímán jakožto změna v současné politice Ministerstva financí, která 

se dosud ztotožňovala s Nařízením celní služby USA č. 19 C.F.R. § 133.21(a) (2). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
141 Viz. Games II at 28-29, Ditiny Certain Airless Spray Pumps and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-90 
142 Cease and Desist Orders 
143 Certain Molded-In Sandwich Panel Inserts and Methods for Their Installation, Investigation No. 337-TA-99 
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4 Závěr 

Diskuze nad tím, zda prosazovat právní protekcionismus či umožnit ekonomickým subjektům 

realizovat neomezeně své obchodní aktivity v rámci volného obchodu zůstává nadále otevřena. 

Předmětem nejrůznějších světových právních fór144 je proto volání po jednotném mezinárodním 

právním principu, který by upravoval paralelní dovozy. 

Na základě ekonomických a právních studií145 vyplývá, že většina států světa upřednostňuje 

koncept národního (regionálního) vyčerpání práv k ochranným známkám, přestože, jak již bylo 

uvedeno výše, neexistuje žádný mezinárodní konsensus. Evropská komise vypracovala v roce 

1999, na podnět WTO a Rady EU, studii ohledně postoje jednotlivých členských států EU k 

mezinárodnímu vyčerpání práv. Ukázalo se, že vlády Dánska, Irska, Švédska a Velké Británie, 

stejně tak jako Evropská komise, byly silně pro zavedení mezinárodního vyčerpání práv k 

duševnímu vlastnictví. Naopak, Francie a Německo byly jediné státy, které striktně zastávaly 

Silhouette pravidlo. Proto nechala Evropská komise v roce 2000 vypracovat další nezávislou 

studii146, která ve výsledku zhodnotila, že se zavedení mezinárodního vyčerpání práv pro EU 

nejeví jako žádoucí. Evropská unie je přitom nejvýznamnějším seskupením států na světě, které 

aplikuje systém regionálního vyčerpání práv. V posledních letech se přístup jednotlivých států 

světa rozchází a můžeme vidět i státy nově zakotvující mezinárodní vyčerpání práv k duševnímu 

vlastnictví, jako je např. Japonsko či Austrálie. Je potřeba zmínit, že samozřejmě existují i 

studie147 propagující zavedení zásady mezinárodního vyčerpání práv a zpochybňující 

věrohodnost a relevantnost výše uvedených analýz a prognóz. Zároveň je však třeba zdůraznit, 

že tato problematika je předmětem významného lobby nejen ze strany majitelů ochranných 

známek, ale i ze strany paralelních dovozců. Tím pádem je debata stále otevřená a domnívám se, 

že můžeme být v budoucnu svědky i takového vývoje, který bychom dnes považovali za 

nereálný.  
                                                           
144 AIPPI – Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle; WIPO – World Intellectual 
Property Organizations; IIPI – International Intellectual Property Institute, WTO – World Trade Organization; etc. 
145 AIM Position Paper: „Parallel Trade - Consumer Benefit or Consumer Loss?, 1999; Max Planck Institute: 
„Parallel Imports and International Trade“, 1999; International Chamber of Commerce: „Exhaustion of Intellectual 
Property Rights“, 2000; AIPPI Q. 156: „International Exhaustion of Industrial Prperty Rights“, 2001; OECD Joint 
Group on Trade and Competition: „Synthesiss Report on Parallel Imports“, 2002; London School of Economics 
Special Research Paper: „The Economic Impact of Pharmaceutical Parallel Trade, 2004 
146 NERA Report for the EU Commission: „The Economic Consequences of the Choice of a Regime of Exhaustion 
in the Area of Trademarks“, 1999 
147 Zejména První a Druhá Abbotova zpráva zadaná Committee on International Trade Law of the International Law 
Association on the Subject of the Exhaustion Intellectual Property Rights and Parallel Importation Fredericku M. 
Abbotovi, přednesená v Londýně, červen 2000 
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Já osobně se přikláním k názoru INTA148, která se snaží přimět státy aplikující mezinárodní 

vyčerpání práv k ochranné známce k tomu, aby změnily své právní řády a uzákonily princip 

národního či alespoň regionálního vyčerpání práv. Regionální vyčerpání práv má opodstatnění 

zejména v oblastech harmonizovaných trhů, jakým je např. trh EU. Mezinárodní vyčerpání práv 

by mělo být vyloučeno, s výjimkou případů, kdy majitel ochranné známky projevil souhlas s 

dovozem zboží chráněným jeho ochrannou známkou. Takový souhlas může být jednak 

výslovný, ale také implicitní, pakliže lze z okolností jednoznačně vyvodit majitelovu vůli. 

Pakliže by ohledně interpretace souhlasu vyvstal spor, bylo by důkazní břemeno na straně 

paralelního dovozce, nikoli na straně majitele ochranné známky. Mezinárodní resp. globální 

vyčerpání práv by bylo žádoucí pouze za podmínek, že by existoval jednotný globální trh s 

globálním přístupem pro všechny, globálním systémem ochrany spotřebitelů, jednotnou 

ochranou životního prostředí a jednotným systémem vynucování práv duševního vlastnictví.  

Paralelní dovozy, s výjimkou paralelních dovozů realizovaných uvnitř harmonizovaných trhů 

jako je EU, jsou dle mého názoru negativním jevem, jelikož poškozují nejen zájmy majitelů 

ochranných známek, ale v mnoha případech i samotné spotřebitele. Je tomu tak z mnoha 

hledisek, která dle mého soudu výrazně převažují nad hledisky pozitivními. Tato hlediska by se 

však nemohla často uplatnit v rámci jednotného trhu jakým je EU, jelikož jsou z velkého 

procenta eliminovány harmonizovanou právní úpravou. Většina níže zmíněných negativ 

plynoucích z paralelních dovozů je tak vyloučena a zůstává často jen rozdílnost v cenách, balení 

či marketingu. Ačkoli je do určité míry oslabena ochrana majitelů ochranných známek uvnitř 

trhu EU/EHP, domnívám se, že zakotvení komunitárního vyčerpání práv je klíčové k zajištění 

zásad jednotného trhu a soutěžního práva. Majitelé ochranných známek paralelními dovozy 

nevyhnutelně přicházejí o zisky, domnívám se však, že mohou vyvinout takové obchodní 

strategie a stanovit adekvátní smluvní pokuty v licenčních smlouvách, aby významnějším 

ztrátám předešli. Proto dále tvrzené argumenty pro zákaz paralelních dovozů směřují pouze k 

dovozům realizovaným mimo homogenní trh EU/EHP.  

Kladné stránky paralelních dovozů, často argumentované dovozci samotnými, jsou totiž, jak 

vyplývá mimo jiné i z mnoha ekonomických analýz149, často nadhodnoceny. Motivace 

paralelních dovozců má svůj původ v zisku z prodeje paralelně dováženého zboží a jejich úsilí 
                                                           
148 International Trademark Association 
149 např. NERA Report for the EU Commission: „The Economic Consequences of the Choice of a Regime of 
Exhaustion in the Area of Trademarks“, 1999; Max Planck Institute: „Parallel Imports and International Trade“, 
1999; International Chamber of Commerce: „Exhaustion of Intellectual Property Rights“, 2000 
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směruje k maximalizování zisku, nikoli k poskytování altruistických „slev“ zákazníkům. Často 

navíc dochází k obcházení či vyhýbání se daňové povinnosti, zejména v případě prodeje malého 

množství zboží, prostřednictvím internetu. Z hlediska investic do nových produktů ze strany 

majitelů ochranných známek jsou paralelní dovozy zcela negativním jevem. Majitele ochranných 

známek ztrácí motivaci k výzkumu a vylepšování produktů, jelikož návratnost těchto často 

náročných investic není v konkurenčním prostředí s paralelně dováženým zbožím zaručena. 

Koncept podstatných rozdílů, který se v určité podobě uplatňuje jak v právu EU, tak v právu 

USA, je opodstatněn nebezpečím vyvolání záměny a rozdílných požadavcích na výrobky v 

závislosti na právní úpravě státu původu. Uzákonění práva majitelů ochranných známek zakázat 

paralelní dovozy v těchto případech, bylo tedy nutným logickým vyústěním obav, že v 

opodstatněných případech mohou rozdíly ve zboží poškodit nejen majitele ochranné známky, ale 

i spotřebitele. Příkladů negativních důsledků, pro spotřebitele spočívajících v rozdílných 

vlastnostech zboží, je nespočet. Kosmetické produkty vyvíjené v souladu se specifiky určité 

oblasti (např. vlhkostí vzduchu) nejsou logicky vhodné pro zákazníky v jiných geografických 

oblastech. Technologické výrobky vyrobené v Asii a určené pro asijský trh nejsou často 

kompatibilní s výrobky evropskými, vzhledem k rozdílnosti technologického pokroku a vývoje. 

Požadavky na motorové oleje a jejich složení je zcela odlišné např. na Blízkém východě a ve 

Skandinávských státech. Požadavky EU na obsah dehtu v cigaretách (12 miligramů) by nebyly 

splněny v případě dovozu cigaret z oblastí mimo EU/EHP, které se obvykle vyznačují vyšší 

tolerancí obsahu dehtu (např. 15 miligramů). Analogické problémy vyvstávají také v rozdílném 

procentu alkoholu v alkoholických nápojích. Výrobní procesy produktů pocházejících z 

rozvojových zemí často nereflektují požadavky na zachovávání životního prostředí, jelikož to 

jejich právní řády nevyžadují. Obaly výrobků často neobsahují informaci o recyklaci či způsobu 

nakládání s odpadem. Největší nebezpečí pro spotřebitele však dle mého názoru spočívá v 

paralelním dovozu potravinových produktů a léčiv. Proto je také této oblasti věnována 

neobvyklá pozornost na mezinárodní úrovni. Informace upozorňující na nevhodnost užití léku 

diabetiky či lidmi trpící alergiemi a další důležité informace mohou být opomenuty či záměrně 

vynechány, jelikož je předpisy státu výroby nevyžadovaly. Paralelní dovozy mohou mít však i 

negativní dopady na země třetího světa, jelikož společnosti vyrábějící či distribuující 

farmaceutické výrobky nebudou mít motivaci dodávat levné léky do nejchudších oblastí světa, 

pokud budou tyto výrobky zkupovány a dováženy na vyspělé trhy, za značného zisku paralelních 
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dovozců.  

 

Dalším nebezpečím, které úzce souvisí s paralelními dovozy, je prodej padělků. Paralelně 

dovážené zboží je totiž často promícháno se zbožím padělaným. Případy se ovšem často 

nedostanou na veřejnost, jelikož přistižení paralelní dovozci často tvrdí, že se domnívali, že je 

zboží pravé a raději přistoupí k mimosoudnímu vyrovnání. Také distribuční kanály paralelních 

dovozců jsou vhodné pro dovoz padělků. Majitele ochranných známek mají totiž ustálené 

dovozní praxe skrze běžné dopravní společnosti. Paralelní dovozci, stejně jako dovozci padělků, 

se však vyhýbají běžným dopravním cestám a těží ze zmatku vyvolaného užíváním často se 

měnících způsobů dovozů a různých celnic. O jiných nelegálních praktikách nemluvě.  

Ukázkou nejednotnosti právní úpravy jsou právě Spojené státy americké. Ty v podstatě aplikují 

mezinárodní vyčerpání práv, ovšem v poněkud „hybridní“ podobě, jelikož kombinují 

mezinárodní vyčerpání práv s prvky vyčerpání národního. Z osobní zkušenosti mohu říci, že 

roztříštěná právní úprava problematiky paralelních dovozů v USA je velice nepřehledná a velké 

množství výjimek a nejrůznějších pravidel spíše mate, než že by osvětlovalo přístup k dané 

problematice.  

Odlišná, relativně ustálená právní úprava paralelních dovozů ve známkovém právu EU a USA, 

přitom paradoxně výsledně nevede k naprosto odlišné praxi. Jde o zrcadlový pohled na paralelní 

dovozy. Legislativa a soudní praxe USA je v zásadě dovoluje, ale klade takové množství 

výjimek - včetně výjimky podstatných odlišností - že výsledně množství paralelně dovezeného 

zboží, které projde celnicí, není zdaleka tak závratné jak by bylo při rigidní aplikaci 

mezinárodního vyčerpání práv. Právo a judikatura EU naopak paralelní dovozy pocházející ze 

zemí mimo EU/EHP výslovně zakazuje, ačkoli jsou zde zároveň výjimky, ve kterých jsou 

povoleny, jak je uvedeno výše v této práci. Pokud se týče komunitárního vyčerpání práv, 

analogicky můžeme říci, že podstatné odlišnosti např. v balení produktů, vedou k možnosti 

uplatnění práva majitele ochranné známky zakázat dovoz takového zboží, stejně jako je tomu v 

praxi mezinárodního vyčerpání práv v USA. Navíc je v obou případech v zájmu majitele 

ochranné známky, aby sledoval paralelně dovážené zboží a měl možnost jej zablokovat v případě 

odlišných vlastností, jelikož jinak může prodej takového zboží bez jeho vědomí poškodit jeho 

dobrou pověst i spotřebitele samotné. V případě jednotného trhu EU by se tak stávat často však 

nemělo, jelikož harmonizovaná právní úprava eliminuje rozdíly ve verzích zboží, resp. alespoň 
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takové rozdíly, které by mohly vést ke zdravotní závadnosti či jiné vážné újmě spotřebitelů. ESD 

také judikoval, že pokud dochází k přebalování výrobků, musí být výrobce notifikován, a v 

odůvodněných případech by mu měl být dokonce poskytnut vzorek zboží. To považuji také za 

významný prostředek ochrany spotřebitelů. V USA musí naopak majitelé ochranných známek 

monitorovat paralelně dovážené zboží, pokud není automaticky vyřazeno z dovozu již na celnici, 

dle výjimek uvedených v této práci. Právní jistota a ochrana majitelů ochranných známek není 

tak dle mého názoru dostatečně zajištěna, a z toho plyne i nebezpečí pro spotřebitele, v podobě 

možnosti infiltrování nekvalitních a závadných produktů označených ochrannou známkou na trh 

USA. 

Z výše uvedených důvodů pokládám za efektivnější právní úpravu paralelních dovozů 

aplikovanou v Evropské unii, jelikož ta, dle mého názoru, mnohem lépe reflektuje požadavky 

právní jistoty, zájmy majitelů ochranných známek a zároveň požadavky jednotného trhu . 
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Parallel importation and trademark law in the Czech Republic, EU and USA 
 
 
Parallel imports are a non-counterfeit (genuine) goods, bearing a trademark, intended for sale in 

one country, but instead put on market without the consent of the trademark owner in another 

country. The price of parallelly imported good is actually lower than the price of the authorized 

good, due to several factors: currency exchange rates, laws, taxes, logistical expenditures etc. It 

is not only the price, but also other features of the merchandise, such as the appearance, required 

characteristics and customer safety measures that differ from the ones of the authorized goods. 

Such differences may damage the goodwill consumers associate with the trademark. Trademarks 

are protected dependently on national laws, therefore different countries address the issue 

differently. There is no international treaty that would solve the problem of parallel importation 

on international level. No consent has ever been unanimously reached.  

The issue of parallel importation is closely connected to the doctrine of exhaustion. Various 

countries apply national exhaustion whereas others apply international/global one. European 

Union developed specific type of regional exhaustion which means that once a trademark owner 

sells a good bearing the mark within the territory of the EU, his rights to that particular good are 

exhausted in all EU territories. The United States applies a doctrine of exhaustion on an 

international level. Thus, once a U.S. trademark owner introduces a good bearing the mark in on 

territory, the trademark owner’s rights to that particular good are exhausted in all territories. 

However, the principle of exhaustion is undermined by so many exceptions that scholars call the 

US system to be the „hybrid“ one. The United States nominally applies the principle of 

international exhaustion, but goods may only be allowed for importation if they come from a 

company which is affiliated with the brand owner, and they are not materially different from 

those marketed in the United States. 

I described approaches, laws and cases regarding parallel importation and rule of exhaustion. I 

included the latest developments and thoughts in terms of dealing with grey markets and pitfalls 

of both international and national exhaustion. Subsequently I was  comparing the approaches and 

laws regarding parallel importation in the Czech Republic, European Union and the United 

States of America. 
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