VI. ZÁVĚR
Systém registrace ochranných známek Společenství funguje od 2. ledna 1996,
kdy Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu začal přijímat první přihlášky. Již v prvním
roce (1996 – 1997) byl počet přihlášek třikrát větší než se vůbec předpokládalo. Bylo
jich okolo 51 000. Systém ochranné známky Společenství má zatím nebývalý úspěch.
Funguje vedle národních systémů ochranných známek a má jednotnou povahu. Počet
zájemců o registraci této známky neustále stoupá a především s každým dalším
rozšířením Evropské unie nabývá tento systém stále na větší významu.
Ochranná známka Společenství prošla od svého vzniku velkým vývojem. Tento
systém byl postupně zdokonalován a nyní můžeme říci, že největší překážky pro jeho
fungování byly již překonány. Jedním z největší pokroků je podle mého názoru změna
v systému rešerší. Od 10. března 2008 byl zjednodušen tento systém natolik, že již není
povinná národní rešerše ochranných známek. Povinná je jen rešerše na úrovni
Společenství. Národní rešerše od této chvíle je prováděna jen na základě žádosti
přihlašovatele a je zpoplatněna. Tím došlo k urychlení procesu registrace ochranné
známky Společenství, jelikož se již nemusí čekat na to, až budou národní rešerše
vyhotoveny a poslány Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Další velký pokrok
spatřuji ve vymezení okruhu vlastníků této známky. V dnešní době může být
vlastníkem naprosto kdokoliv.
I nadále by úprava ochranné známky Společenství měla směřovat ke
zjednodušení a zrychlení registračního procesu. Zároveň je nutné, aby Evropa ochránila
své inovace a zůstala i nadále konkurenceschopnou ve světové ekonomice. Ochranné
známky jsou totiž také naprosto zásadní pro hospodářskou soutěž, neboť umožňují
spotřebiteli odlišovat produkty a služby jednotlivých podniků. Díky ochranným
známkám si spotřebitelé vytváří obraz o jednotlivých podnikatelích a kvalitách jejich
výrobků. V poslední době se také neustále zvyšuje počet udělovaných licencí, tudíž
právní úprava by měla účinně působit i proti jejich nesprávnému udělování či jejich
neoprávněnému užívání. Evropský systém práv k průmyslovému vlastnictví by měl být
proto vysoce kvalitní. V dalším vývoji evropského známkového práva bude proto
důležitá integrovaná činnost.
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