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Úvod 

Ochranné známky jsou řazeny mezi práva k průmyslovému vlastnictví, konkrétně 

k právům na označení. Jedná se o označení, která slouží především k identifikaci výrobků 

nebo služeb, ale mají též reklamní a komunikační funkci. Ochranné známky se vyvíjely již od 

pravěku a s ohledem na zvyšování významu obchodu postupně nabývaly na atraktivitě i ony. 

Dnes se jedná o jednu z nejdynamičtějších sfér obchodního práva. Ochranné známky se staly 

nejen prostředkem reklamního boje, ale též možností, jak investovat. O tom, že se může 

jednat o majetek velmi vysoké hodnoty, svědčí zejména uváděná hodnota nejvýznamnějších 

ochranných známek. 

Na rozdíl od jiných práv k průmyslovému vlastnictví se jedná o práva obnovitelná. I 

toto je důvodem oblíbenosti ochranných známek a snahy obchodníků získat ochranu pro 

označení svých výrobků nebo služeb právě jejich prostřednictvím. V současné době je 

registrováno přes 117 tisíc ochranných známek v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví 

(dále jen ÚPV) a přes 641 tisíc ochranných známek Společenství v registru Úřadu pro 

harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen OHIM).
1
 

S rozšiřováním Evropského společenství se ukázalo, že jednou z překážek fungování 

jednotného trhu jsou různorodé úpravy v jednotlivých členských státech. K jejich harmonizaci 

došlo přijetím Směrnice Rady 89/104/EEC, kterou se sbližují právní předpisy členských států 

o ochranných známkách, jež byla nahrazena Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2008/95/EC, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále 

jen Směrnice). Nařízení Rady 40/94/EC o ochranné známce Společenství, později nahrazené 

Nařízením 207/2009/EC o ochranné známce Společenství (dále jen Nařízení), zavedlo 

v Evropském společenství jednotný systém ochranné známky Společenství, který doplnil 

systémy národní. Komunitární ochranná známka poskytuje jednotnou ochranu na území 

celého Společenství, dnes Evropské unie. Hmotněprávní úprava ochranné známky 

Společenství se liší od harmonizovaných národních úprav především tím, že stanovené 

podmínky musí být splněny na celém území EU. 

Součástí českého právního systému se ochranná známka Společenství stala na základě 

přistoupení České republiky k Evropskému společenství v roce 2004. Již od roku 2003 byla 

česká úprava harmonizovaná s evropskou prostřednictvím Zákona č. 441/2003 Sb., 

o ochranných známkách a o změně zákona č.  6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a 

                                                 
1
 Informace převzaté z databáze ochranných známek (ÚPV, OHIM, WIPO, WIPO-EU) s účinky na území ČR. 

Dostupné z WWW http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.formular.  

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.formular
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státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 

znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách). 

S ohledem na obsáhlost tématu známkoprávní ochrany jsem se rozhodla ve své 

diplomové práci věnovat pouze některým částem této právní oblasti. Práce se tedy bude po 

uvedení do problematiky ochranných známek nejdříve zabývat analýzou jednotného 

charakteru ochranné známky Společenství, zejména s ohledem na nedávné kontroverzní 

rozhodnutí o námitkách vydané Úřadem pro duševní vlastnictví Beneluxu (dále jen BOIP) ve 

věci ochranné známky Společenství ONEL. Spor o územní rozsah ochrany komunitární 

ochranné známky zatím ESD nerozhodl. Toto téma tak přináší možnost rozsáhlé polemiky, 

obzvlášť díky různorodosti názorů, které se zde setkávají. Zároveň se jedná o velmi důležitou 

otázku, jejíž zodpovězení bude mít vliv na celý systém evropské známkoprávní ochrany. 

Ústředním tématem mé diplomové práce jsou absolutní důvody odmítnutí ochrany 

(resp. zamítnutí zápisu) uvedené v čl. 7 Nařízení, čl. 3 Směrnice a § 4 Zákona o ochranných 

známkách. Jedná se o důvody, které úřad přezkoumává ex officio a k zamítnutí zápisu 

označení do rejstříku ochranných známek postačí existence jediného z nich. V případě 

ochranné známky Společenství je k odmítnutí ochrany dokonce dostatečná existence jednoho 

z důvodů jen v části Společenství, příp. jen v některém z úředních jazyků členských států EU. 

Judikatura ESD je v této oblasti velmi bohatá a vzhledem k tomu, že svou interpretací ESD 

nejen vykládá platnou právní úpravu, ale též ji upřesňuje a doplňuje její mezery, je pro oblast 

známkoprávní ochrany stěžejním zdrojem. Proto jsem se také rozhodla postavit svou práci 

zejména na judikatuře ESD a na její interpretaci českými i zahraničními odborníky. 

Přestože absolutní důvody odmítnutí ochrany jsou upraveny obdobně v Nařízení 

i v Zákoně o ochranných známkách, lze nalézt rozdíly jak přímo v právní úpravě (např. 

zahrnutí podání přihlášky nikoli v dobré víře do důvodů pro odmítnutí ochrany v Zákoně 

o ochranných známkách), tak ve výkladu některých shodně znějících ustanovení v závislosti 

na druhu ochranné známky (např. zápisná způsobilost zvukových označení). Cílem mé práce 

tedy bude rozebrat jednotlivé absolutní důvody, zejména otázky, které v minulosti byly 

sporné, případně dodnes nejsou zcela dořešené, a poukázat na eventuální odlišnosti české 

úpravy ve vztahu k té evropské. Přestože ochranná známka Společenství je mladším 

institutem než národní ochranná známka, lze ji dnes (i s ohledem na uvedená množství 

registrovaných známek) považovat za institut významnější. Proto také bude základem mé 

práce právě evropská úprava. 

Část své diplomové práce též věnuji netradičním označením, jež se sice stávají 

oblíbeným komunikačním nástrojem obchodníků, avšak jejich ochrana v rámci známkového 
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práva zůstává problematickou. V této věci bude jistě zajímavé srovnat evropský přístup 

s přístupem USA a přístup OHIM s přístupem českého ÚPV. 

Cílem této práce je tedy v rámci výše zmíněného postupu vyzdvihnout pravidla pro 

zápis ochranných známek přijatá na základě judikatury ESD, upozornit na případné odlišnosti 

v českém národním systému, a usnadnit tak přihlašovatelům orientaci při registraci nových 

ochranných známek. 
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1. Historie ochranných známek, vývoj jejich právní ochrany 

Ochranná známka představuje jeden z druhů práv duševního vlastnictví, konkrétně 

jedno z průmyslových práv. Ochranné známky jsou poměrně starým právním institutem. 

Jejich kořeny sahají až do pravěku, kdy sloužily především jako označení vlastnictví 

k určitému majetku. Obdobně jako prehistoričtí „farmáři“ pak používali značky pro své zboží 

první obchodníci, kteří tím taktéž chtěli prokázat vlastnictví k danému zboží. Z tohoto 

značkování se později vyvinulo označení původu, které je dodnes jednou z hlavních funkcí 

ochranné známky. Postupně začali obchodníci využívat známky také za účelem reklamy a již 

začátkem 20. století se objevují známky považované za „lákadla pro zákazníky“. Známka 

představovala vedle identifikace původu zboží také záruku kvality, a tak poskytovala výrobku 

jistou identitu.
2
 Ochranná známka se tak postupně stává nejen prostředkem ochrany, ale také 

investičním nástrojem. Odhadovaná hodnota současně nejvýznamnějších ochranných známek 

se pohybuje v desítkách miliard dolarů (např. v rámci průzkumu v roce 2011 byla hodnota 

ochranné známky Coca-Cola vyčíslena v žebříčku společnosti Interbrand
3
 na cca 71,86 mld. 

USD, IBM na 69,91 mld. USD a Microsoft na 59,09 mld. USD).
4
 

Jakmile ochranná známka začala znamenat více než pouhé označení původu, stala se 

nutností také patřičná ochrana obchodníků i spotřebitelů. 

 

1.1. Vývoj známkové právní ochrany na našem území 

Problematika ochranných známek byla na území České republiky poprvé upravena 

rakouským císařským patentem č. 230/1858 ř. z., o ochraně průmyslových známek. Nejstarší 

českou ochrannou známkou je Pilsner Bier z roku 1859.
5
 

Po vzniku Československa došlo na základě tzv. recipročních zákonů (zákony 

č. 469/1919 Sb., č. 471/1919 Sb. a č. 261/1921 Sb.) k převzetí právní úpravy z dřívějšího 

Rakouska-Uherska na území nové republiky. V oblasti známkového práva tak byl nový zákon 

přijat teprve roku 1952 - zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, 

který byl posléze nahrazen zákonem č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. 

                                                 
2
 Seville, C. EU Intellectual Property Law and Policy. Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2009, 

s. 210 (Seville C. EU Intellectual Property Law and Policy). 
3
 Společnost Interbrand je v současné době největší společností zabývající se poradenstvím v oblasti obchodních 

značek. 
4
 Dostupné z WWW http://www.interbrand.eu/en/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-

brands-2011.aspx.  
5
 Slováková, Z.: Průmyslové vlastnictví, druhé, doplněné a rozšířené vydání, Praha: LexisNexis CZ, s.r.o., 2006, 

s. 121 (dále citováno jako Průmyslové vlastnictví). 

http://www.interbrand.eu/en/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx
http://www.interbrand.eu/en/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx
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V roce 1995 pak byla přijata nová úprava v podobě zákona č. 137/1995 Sb., 

o ochranných známkách, který již plně převzal zásady ochrany stanovené směrnicí 

č. 89/104/EEC. Tento zákon odstranil všechny překážky v nakládání s ochrannými známkami, 

které byly dosud poznamenány administrativními zásahy státu do postavení jednotlivých 

hospodářských subjektů.
6
 Bylo posíleno postavení vlastníka ochranné známky, zároveň se 

zvýšila i odpovědnost dalších podnikatelských subjektů při označování výrobků a služeb. 

Zavedením námitkového řízení před zápisem ochranné známky do veřejnoprávního rejstříku, 

a tím i principu ochrany práv třetích osob, vycházel zákon již důsledně z pojetí známkové 

ochrany v komunitárním právu.
7
 S ohledem na v té době již probíhající slaďování národní a 

komunitární legislativy nebylo překvapením téměř doslovné převzetí absolutních a relativních 

důvodů zamítnutí zápisu uvedených ve směrnici. Přijetím zákona byla již v polovině 

devadesátých let v zásadě završena první etapa přestavby systému ochrany průmyslového 

vlastnictví v České republice.
8
 

Současnými předpisy poskytujícími stěžejní úpravu ochranných známek je., Zákon 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 

soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (Zákon o ochranných známkách) a 

vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. S výjimkou ustanovení 

týkajících se ochranné známky Společenství, které jsou účinné od vstupu České republiky do 

Evropské Unie, zákon i prováděcí vyhláška nabyly účinnosti 1. dubna 2004.
9
 

 

1.2. Vývoj právní úpravy Ochranné známky Společenství 

Známkové právo se v Evropském společenství vyvíjelo na základě akčního plánu 

představeného Evropskou komisí ve dvou etapách. Důvodem byla především přílišná 

rozdílnost jednotlivých právních řádů v oblasti ochranných známek. Bylo zcela nemyslitelné 

přijmout okamžitě komplexní systém ochrany, proto byla v roce 1988 přijata harmonizační 

Směrnice 89/104/EEC. Teprve poté, co došlo ke sblížení národních úprav, bylo možné zavést 

jednotný systém ochrany v celém společenství pomocí komunitární ochranné známky na 

základě Nařízení 40/94/EC o ochranné známce Společenství, přijatého 23. prosince 1993. Tak 

vznikly dva navzájem se doplňující systémy. 

                                                 
6
 Dostupné z WWW http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/komunitarni.html. 

7
 Tamtéž. 

8
 Tamtéž. 

9
 Slováková, Z. Průmyslové vlastnictví, s. 121. 

http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/komunitarni.html
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Sblížení předpisů členských států v oblasti ochranných známek prostřednictvím 

harmonizační směrnice mělo především za cíl odstranit existující rozdíly mezi národními 

předpisy členských států, a tím přispět k volnému pohybu zboží a svobodě poskytování 

služeb.
10

 Dostatečnou ochranu ochranných známek vyžaduje také boj proti padělkům a 

pirátství v oblasti průmyslového vlastnictví. Směrnice se tak soustředila hlavně na ustanovení, 

která mají největší dopad na vnitřní trh.  Zejména sjednotila pojem ochranné známky, tedy 

jaká označení mohou být chráněna, a dále důvody vedoucí k odmítnutí ochrany, prohlášení za 

neplatnou, atd. Stanovila tím minimální standard ochrany, který je napříště stejný ve všech 

členských státech EU. Procesní úpravu ochrany však zmíněná směrnice ponechala na 

členských státech.  

Zavedení Ochranné známky Společenství Nařízením 40/94/EC přineslo ve všech 

zemích EU jednotnou ochranu, a to prostřednictvím jediné přihlášky podávané u Úřadu pro 

harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM), který byl otevřen v roce 1996 v Alicante. Nařízení 

mělo především za cíl umožnit podnikatelům přizpůsobení jejich činnosti rozsahu 

Společenství.
11

 Přes poměrně skeptická očekávání, se Komunitární ochranná známka těší 

velkému zájmu. Na konci roku 2006 měl OHIM více než 500 tisíc podaných přihlášek, a 

z toho 350 tisíc jich vyústilo v registraci. Nejvíce přihlášek pochází ze Spojených států 

amerických, Velké Británie a Německa. Z toho také vyplývá, že nejčastěji užívaným jazykem 

je angličtina (42%) a němčina (19%)
12

. Zbývajícími oficiálními jazyky OHIM jsou dále 

francouzština, italština a španělština.
13

 K otázce zákonnosti ustanovení čl. 115 Nařízení 

40/94/EC (dnes čl. 119 Nařízení), které omezuje použití oficiálních jazyků tehdy Společenství 

na těchto zmíněných pět, se vyjádřil ESD ve věci Kik v Office for the Harmonization in the 

Internal Market (Trademarks and Designs) (C-361/01 P) [2003]. Podle ESD bylo jazykové 

pravidlo přijato „za legitimním účelem dosažení rozhodnutí o jazycích v případech, kde … 

řízení probíhá mezi stranami, které nemají stejnou jazykovou preferenci a nemohou se mezi 

sebou na jazyku řízení dohodnout“ a Rada učinila „vhodný a přiměřený výběr, přestože bylo 

s jazyky Společenství nakládáno rozdílně“.
14

  

Nejvýznamnější doplnění Nařízení 40/94/ES byla přijata v souvislosti s přistoupením 

nových členských států v roce 2004 a 2007, která se vyrovnávala s možným konfliktem 

ochranných známek Společenství a národních ochranných známek registrovaných před datem 

                                                 
10

 Dostupné z WWW http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/komunitarni.html. 
11

 Seville, C. EU Intellectual Property Law and Policy s. 221. 
12

 Tamtéž, s. 221. 
13

 Nařízení, čl. 119 odst. 2. 
14

 Maniatis S., Botis. D. Trademarks in Europe: a Practical Jurisprudence, 2 vydání. London: Sweet & 

Maxwell, 2010, s. 9 (dále citováno jako Trademarks in Europe). 

http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/komunitarni.html
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přistoupení. Další významnou novelu představuje přistoupení k Madridskému protokolu. 

V neposlední řadě pak bylo v roce 2009 přijato nové Nařízení 207/2009/EC a spolu s přijetím 

Lisabonské smlouvy došlo také k doslovnému zakotvení kompetence EU regulovat oblast 

duševního vlastnictví, a to v novém článku 118 TFEU. Před Lisabonskou smlouvou se 

evropské instituce mohly opírat pouze o obecná ustanovení o svobodě volného pohybu zboží. 

Navzdory vynaloženému úsilí ze strany Evropského Společenství, i nadále na národní 

úrovni zůstávají určité rozdíly, jak v rámci práva hmotného, tak procesního. Důvodem jsou 

především volitelná ustanovení Směrnice a fakt, že Směrnice nezahrnuje úpravu procesních 

aspektů, nápravných prostředků a ustanovení týkajících se ochranných známek jakožto 

předmětu vlastnického práva (např. postoupení, či licence). Navíc národní úřady mají sklon 

vykládat zákonná ustanovení jinak a pracují podle rozdílných norem výkonu.
15

 Znatelné 

rozdíly jsou např. v řízení o přihlášce a průzkumu, a také v přístupu k námitkovému řízení.
16

 

Z pohledu zapojení Soudního dvora Evropské Unie (dále jen ESD) spočívá hlavní 

rozdíl mezi Směrnicí a Nařízením v tom, že zatímco v případě národního systému se na ESD 

mohou s předběžnými otázkami obracet soudy, případně úřady členských států přímo, pro 

komunitární ochrannou známku slouží ESD jako poslední odvolací instance proti 

rozhodnutím OHIM poté, co byl daný případ projednán odvolacím senátem a Tribunálem.
17

 

 

1.3. Mezinárodní ochrana 

1.3.1. Pařížská úmluva
18

 

S rozvojem mezinárodního obchodu se koncem 19. století stává stále větším 

problémem různorodost v přístupu k průmyslovým právům v jednotlivých státech. Vedle 

národního práva chránícího primárně vlastní občany existovala celá řada především 

bilaterálních smluv, což ovšem nebylo možné považovat za uspokojivé řešení. Pařížská 

úmluva byla přijata v roce 1883 s úmyslem vytvořit systém pravidel, která by bez 

diskriminace byla shodná pro všechny příslušníky přistoupivších států. Pařížská úmluva se 

zabývá pouze hmotným právem, procesní aspekty nechává plně v pravomoci smluvních stran. 

Jedním z hlavních přínosů bylo zavedení principu národního zacházení
19

, a dále principu 

priority, který spočívá v tom, že přihláška podaná ve smluvním státě dává zapisovateli na šest 

                                                 
15

 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Mnichov : Max Planck Institute for 

Intellectual Property and Competition Law, 2011, s. 32 (dále citováno jako Studie Max Planckova institutu). 
16

 Seville C. EU Intellectual Property Law and Policy, s. 213. 
17

 Cook, T. EU Intellectual Property Law. New York : Oxford University Press, 2010, s. 232. 
18

 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883. 
19

 Pařížská úmluva, čl. 4. 
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měsíců prioritní právo podat stejnou přihlášku i v jiných smluvních státech, a to se stejným 

datem přednosti jako u první přihlášky. Pokud dojde k registraci v kterémkoli ze smluvních 

států, stává se tato nezávislou na registraci v jiném státě. Naopak v případě, že byla ochranná 

známka řádně zaregistrována v zemi původu, musí být (až na výjimky uvedené v Pařížské 

úmluvě) přijata k zápisu a chráněna ve své původní formě i v dalších smluvních státech. 

Pařížská úmluva ovšem sama o sobě v Evropské unii přímo aplikovatelná není
20

. 

Všechny státy EU jsou smluvními stranami Pařížské úmluvy, proto i ustanovení 

Směrnice a Nařízení jsou v souladu se závazky vyplývajícími z této úmluvy, a v některých 

případech Směrnice i Nařízení na Pařížskou úmluvu odkazují.
21

 

1.3.2. Madridský systém 

Madridský systém pro mezinárodní registraci ochranných známek založený v roce 

1891 funguje na základě Madridské dohody
22

 (1891) a Madridského protokolu
23

 (1989).
24

 

Hlavním cílem systému je zjednodušit získání ochrany označení ve více státech a poté udržení 

této ochrany.
25

 

Madridská dohoda byla uzavřena za účelem překonání omezení zásady teritoriality ve 

známkovém právu
26

 a poskytnutí mezinárodní ochrany držitelům národních ochranných 

známek. Navazujíc na Pařížskou úmluvu vytvořila institut mezinárodního zápisu ochranných 

známek. Majitel označení tak získává ochranu ve všech členských zemích na základě podání 

jedné přihlášky u Mezinárodního úřadu na ochranu průmyslového vlastnictví v Ženevě 

prostřednictvím příslušného zápisného úřadu původu přihlašovatele
27

. Zápis v mezinárodním 

rejstříku má stejné účinky, jako kdyby známka byla přihlášena k zápisu jednotlivě ve všech 

členských státech.
28

 Národní úřady mohou odmítnout poskytnutí ochrany pouze na základě 

důvodů uvedených v Pařížské úmluvě, a to ve lhůtě jednoho roku od mezinárodního zápisu.
29

 

Ochrana je poskytnuta na dobu 20 let a může být obnovena vždy na dalších 20 let. 

                                                 
20

 Seville C. EU Intellectual Property Law and Policy, s. 214. 
21

 Např. Nařízení, čl. 7 odst. 1 písm. h), či Směrnice, čl. 3 odst. 1 písm. h). 
22

 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek z roku 1891. 
23

 Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek z roku 1989. 
24

 Dostupné z WWW http://www.wipo.int/madrid/en/. 
25

 The Madrid System for the International Registration of Marks. WIPO publication No. 492. 2003. Dostupné 

z WWW http://www.wipo.int/madrid/en/. 
26

 Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství.  Praha : ASPI, a. 

s., 2007, s. 46 (dále citováno jako Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském 

společenství).  
27

 Dostupné z WWW http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-

zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html. 
28

Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství, s. 47. 
29

 Madridská dohoda, čl. 5 odst. 1 a odst. 2. 

http://www.wipo.int/madrid/en/
http://www.wipo.int/madrid/en/
http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html
http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html
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 V roce 1989 došlo k přijetí Madridského protokolu (dále jen Protokol). Na rozdíl od 

Madridské dohody, Protokol již nevyžaduje zápis národní ochranné známky, postačí to, že 

přihláška byla ve státě původu podána. Na základě Protokolu získává vlastník ochranné 

známky ochranu na dobu 10 let a opět s možností obnovy. Uplynutím pěti let od data 

mezinárodního zápisu se s určitými výhradami tento zápis stává nezávislým na základní 

přihlášce.
30

 Jestliže před uplynutím tohoto pětiletého období dojde ke zpětvzetí, či zániku 

základní přihlášky nebo ke vzdání se práv z ochranné známky, příp. zániku těchto práv 

z jiného důvodu stanoveného v čl. 6 odst. 3 Protokolu, nelze se již dovolávat ochrany 

plynoucí z mezinárodního zápisu.
31

 Smluvní stranou Protokolu je také Evropská unie jako 

celek. Prostřednictvím mezinárodního zápisu je tak možné získat i Ochrannou známku 

Společenství. 

 Madridská dohoda a Protokol sice vytváří navzájem propojený systém, avšak fungují 

odděleně. Mezinárodní přihlášky podané ve státech Protokolu mohou mít účinky pouze 

v těchto státech, a stejně tak přihlášky podané ve státech Madridské dohody mohou vést 

k zápisu pouze ve smluvních státech této dohody.
 32

 Ve vztazích mezi státy, které jsou 

smluvní stranou Madridské dohody, i Protokolu, se dnes užije ustanovení Protokolu.
 
Před 

1. zářím 2008, kdy vstoupil v platnost nový čl. 9sexies Protokolu, se na vztahy těchto států 

vztahovala Madridská dohoda. V současné době není stát, který by byl smluvní stranou pouze 

Madridské dohody.
33

 

1.3.3. TRIPS 

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen TRIPS) byla 

přijata v roce 1994 jako příloha 1C Dohody o Světové obchodní organizaci (dále jen WTO). 

Stejně jako Madridský systém navazuje na Pařížskou úmluvu a v čl. 2 dokonce zavazuje své 

členy k dodržování čl. 1 až 12 a čl. 19 Pařížské úmluvy. TRIPS rozšířila předmět ochrany 

stanovený Pařížskou úmluvou u všeobecně známých známek. Ochrana tak zahrnuje vedle 

zboží i služby. Nevztahuje se pouze na podobné zboží a služby, ale i na případy, kdy by 

užívání známky ve vztahu k danému zboží, či službám, ukazovalo na vztah mezi tímto 

zbožím, či službami, a majitelem zapsané ochranné známky, a to za podmínky že by tím došlo 

k pravděpodobnému poškození zájmů majitele zapsané ochranné známky.
34

 

                                                 
30

 Madridský Protokol, čl. 6 odst. 2. 
31

 Madridský Protokol, čl. 6 odst. 3. 
32

 Seville, C. EU Intellectual Property Law and Policy, s. 218. 
33

 Studie Max Planckova institutu, s. 206. 
34

 TRIPS, čl. 16 odst. 2 a odst. 3. 
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Opět je v TRIPS zakotven princip národního zacházení,
35

 ale dohoda reflektuje také 

další základní zásady WTO jako doložku nejvyšších výhod a princip nediskriminace.
36

 

Zejména doložka nejvyšších výhod zakotvená v čl. 14 byla novinkou v oblasti duševního 

vlastnictví. 

 Přestože Evropská unie je smluvní stranou TRIPS, její ustanovení nejsou přímo 

aplikovatelná v Unijním právu.
37

 Z důvodu převážně mezinárodně veřejnoprávního 

charakteru TRIPS není možná přímá aplikace ani orgány jednotlivých smluvních států. Na 

základě Nařízení Rady 3286/94/EC o postupech Společenství ve společné obchodní politice 

k výkonu mezinárodních obchodních pravidel se však subjekty z členských států EU mohou 

obrátit na komisi se svými stížnostmi na porušení TRIPS. Komise pak může iniciovat 

mezinárodní řešení sporu v rámci WTO.
 38

 

V souvislosti s interpretací TRIPS potvrdil svou příslušnost ESD mj. v řízení 

o předběžné otázce ve věci C-245/02 Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar. Podle 

ESD v případě, kdy Evropská Unie je smluvní stranou TRIPS, je povinna vykládat známkové 

právo v souladu se zněním a účelem této dohody. Proto i ESD je příslušný k interpretaci 

jednotlivých ustanovení TRIPS.
39

 

1.3.4. Niceská dohoda
40

 

S ohledem na princip speciality známkoprávní ochrany je důležité také zmínit 

Niceskou dohodu o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (dále jen 

Niceská dohoda) přijatou v červnu 1957. Niceská dohoda rozděluje zboží a služby do 45 tříd, 

z toho 34 pro zboží a 11 pro služby. Toto třídění se pak využívá ve většině členských států EU 

v přihlášce k zápisu ochranné známky. Označení třídy podle Niceské dohody zcela neuznává 

Malta a tendenci spíše je neuznat má také Polsko. Francie je uznává, pokud jsou dostatečně 

přesné. Český Úřad průmyslového vlastnictví byl jedním z těch, které sice na podaných 

přihláškách uznávají označení třídy, avšak nepovažují je za automaticky obsahující veškeré 

zboží v dané třídě uvedené.
41

 

  

                                                 
35

 TRIPS, čl. 3. 
36

 Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství, s. 53. 
37

 Seville, C. EU Intellectual Property Law and Policy, s. 220. 
38

 Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství, s. 55. 
39

 C-245/02 Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar ze dne 16. Listopadu 2004, par. 41-43. Dustupné 

z WWW http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/. 
40

 Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek z roku 1957. 
41

Studie Max Planckova institutu, s. 15.  

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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2. Pojem ochranné známky 

2.1. Označení způsobilé zápisu  

Znění § 1 Zákona o ochranných známkách a čl. 4 Nařízení týkající se označení, která 

mohou tvořit ochrannou známku, jsou velmi podobná. Je to dáno i tím, že cílem evropského 

zákonodárce bylo, aby se systémy komunitární a národní ochrany navzájem prolínaly, proto 

obzvlášť v oblasti hmotného práva nacházíme často podobné, někdy i identické znění daných 

ustanovení. V takovémto případě je také nutná jednotná interpretace uvedených pojmů. 

Nadále se tedy budu v této kapitole zabývat Ochrannou známkou Společenství, s případným 

upozorněním na odlišnosti v národní úpravě. 

Aby mohlo být označení zapsáno jako ochranná známka, musí splňovat dvě základní 

podmínky: (1) musí naplňovat definici v čl. 4 Nařízení (resp. §1 Zákona o ochranných 

známkách) a (2) nesmí být vyloučeno ze zápisu na základě absolutních nebo relativních 

důvodů pro zamítnutí zápisu. 

Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického 

ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo 

jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků 

nebo služeb jiných podniků.
42

 Zákon o ochranných známkách ve stejném ustanovení 

(převzatém ze Směrnice) však používá namísto pojmu „podnik“ širší pojem „osoba“. V tomto 

ohledu můžeme říci, že se jedná o české specifikum.
43

 Důvodem, proč nedošlo k doslovnému 

převzetí znění Směrnice, je spor o to, zda pojem podniku v objektivním smyslu tak, jak je 

vymezen v § 5 Obchodního zákoníku, je zásadní překážkou tomu, aby byl pojem podnik použit 

také v jeho významu jako subjektu.
44

 Přestože je definice uvedená v Obchodním zákoníku 

určena výlučně pro účely tohoto zákona, existovaly obavy, že by mohla být překážkou pro 

použití pojmu podnik ve smyslu subjekt nebo ekonomický celek tak, jak jej využívá Evropské 

právo. Znění Zákona o ochranných známkách tedy umožňuje vlastnit ochrannou známku 

jakékoli fyzické, či právnické osobě způsobilé k právním úkonům, s tím, že vlastníkem 

ochranné známky mohou být o subjekty veřejného práva.
45

 Takto široce vymezený okruh 

možných přihlašovatelů byl omezen judikaturou NSS, který mj. stanovil, že ze souvislosti 

známkového práva s právem soutěžním, jakož i ze základních principů, na nichž je právní 

                                                 
42

 Nařízení, čl. 4. 
43

 Dostupné z WWW http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/TextyIfinal.pdf, s. 16. 
44

 Tamtéž, s. 16. 
45

 Horáček R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. 

Komentář, 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 55 a 59 (dále citováno jako Zákon o ochranných známkách. 

Komentář, 2. vydání). 

http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/TextyIfinal.pdf
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úprava známkové ochrany vystavěna, … vyplývá, že … by bylo možné jako ochrannou známku 

zapsat pouze takové označení výrobků nebo služeb, kterými se subjekt, který není 

podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku, účastní trhu, resp. soutěže na tomto trhu.
46

 

Tato podmínka se jeví jako logická s ohledem na to, že pokud se daná osoba nechce se svými 

výrobky, či službami účastnit trhu, nebude dané označení naplňovat funkce ochranné známky, 

a tudíž by bylo i podle mého názoru nepřípustné blokovat takové označení pro využití jinými 

subjekty, které se naopak trhu účastnit chtějí, a jejichž záměrem je využívat dané označení 

jako ochrannou známku a těžit z funkcí, které poskytuje. Samozřejmým požadavkem je pak 

také oprávnění přihlašovatele nakládat s přihlašovanými výrobky a službami, pro které má být 

ochranná známka registrována. 

Ochrannou známku může tvořit pouze označení, které je schopné grafického 

znázornění, avšak demonstrativní výčet možných označení implikuje, že a priori nejsou 

vyloučena ani ta označení, která sice nejsou primárně vnímána graficky, avšak za určitých 

okolností mohou být graficky znázorněna, např. označení zvuková.
47

 

Protože prvním z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu je nesplnění podmínek čl. 4 

Nařízení, budu se této problematice podrobněji věnovat v kapitole Absolutní důvody 

odmítnutí ochrany. 

 

2.2. Funkce ochranné známky 

Jak jsem již uvedla na začátku kapitoly 1., ochranná známka má několik 

ekonomických funkcí. V Evropském kontextu je vždy na prvním místě uváděna funkce 

označení původu, jejíž vysoká důležitost je vyzdvihována v preambuli Nařízení i Směrnice
48

. 

Vedle této primární funkce však rozeznáváme i další funkce jako je záruka kvality, prostředek 

komunikace, reklamní, či investiční nástroj.
49

 Ochrana těchto funkcí se prolíná celou 

známkoprávní legislativou, zejména se však odráží v úpravě práv z ochranné známky a 

související judikatuře. 

Preambule Nařízení (stejně tak i Preambule Směrnice) hovoří o tom, že ochrana 

vyplývající z ochranné známky Společenství, jejíž funkcí je zejména zajistit ochrannou známku 

jako označení původu, by měla být v případě totožnosti ochranné známky a označení a 

                                                 
46

 Rozhodnutí NSS sp. zn. 7 A 110/2002 ze dne 27. listopadu 2008. In právní databáze ASPI. 
47

 Kupka, P. Nová právní úprava ochranných známek. 2004. Dostupné z WWW http://pravniradce.ihned.cz/c1-

14010510. 
48

 Nařízení, Preambule, čl. 8, Směrnice, Preambule, čl. 11. 
49

 Studie Max Planckova institutu, s. 103. 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-14010510
http://pravniradce.ihned.cz/c1-14010510
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výrobků nebo služeb absolutní.
50

 U totožných označení a výrobků nebo služeb by tedy nemělo 

být třeba dokazovat nebezpečí záměny. Absolutní ochrana však bude podle Studie o celkovém 

fungování evropského systému ochranných známek („Study on the Overall Functioning of the 

European Trade Mark System“, dále jen Studie Max Planckova institutu) poskytnuta, pouze 

pokud bude dotčena základní funkce ochranné známky, tedy funkce označení původu. Užití 

ochranné známky třetí osobou pak Studie rozděluje na (1) užití jako označení původu 

vlastního zboží, či služeb a (2) užití za účelem identifikace nebo reference vůči zboží, či 

službám vlastníka ochranné známky. Na rozdíl od první zmíněné situace, tzv. referenční užití 

zpravidla ke konfliktu s funkcí označení původu nepovede.
51

 

Mezi případy, kdy ESD shledal narušení práv z ochranné známky, patří např. 

rozhodnutí ve věci C-533/06 O2 v. Hutchinson 3G. Jedná se o jeden z mnoha případů užití 

ochranné známky v rámci srovnávací reklamy. ESD v tomto rozsudku mj. říká, že vlastník 

ochranné známky není oprávněn bránit v užití daného označení na základě čl. 5 odst. 1 písm. 

(b) Směrnice, pokud neprokáže existenci nebezpečí záměny.
52

 Z tohoto příkladu můžeme tedy 

vyvodit závěr, že při užití ochranné známky za účelem odkazu na zboží, či služby vlastníka 

ochranné známky (jako je tomu např. ve srovnávací reklamě) daný vlastník musí prokázat 

nebezpečí záměny, aby mohl takové užití zakázat. Tento závěr potvrzují i další rozhodnutí 

ESD jako např. rozhodnutí C-236/08 Google France v. Louis Vuitton, podle kterého dochází 

k zásahu do funkce označení původu, a tedy i do práv majitele ochranné známky, jestliže 

inzerce třetí osoby navozuje dojem existence hospodářského propojení mezi touto třetí osobou 

a majitelem ochranné známky.
53

 Je tedy opět na osobě, která tvrdí zásah do funkce označení 

původu, aby dané hospodářské propojení (a tím i možné nebezpečí záměny) prokázala. 

Podle Studie Max Planckova insitutu je porušení práv vlastníka ochranné známky 

vyloučeno, pokud funkce garance původu není dotčena, neboť veřejnost nepovažuje známku 

za označení původu.
54

 Přestože Studie Max Planckova institutu zohledňuje případ C-487/07 

L‟Oréal/Bellure, uzavírá úvahu nad rolí tzv. doplňkových funkcí tím, že pro budoucí praxi, 

v zásadě, nebudou hrát autonomní roli v definování rozsahu ochrany podle čl. 5 odst. 1 písm. 

(a) Směrnice a čl. 9 odst. 1 písm. (a) Nařízení, a že nepříznivý účinek na tyto funkce nemá 

                                                 
50

 Nařízení, Preambule, čl 8. 
51

 Studie Max Planckova Institutu, s. 103. 
52

 C-533/06 O2 Holdings Limited and O2 (UK) Limited v. Hutchison 3G UK Limited ze dne 12. června 2008, 

par. 50. Dostupné z WWW http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/. 
53

 C-236/08 až C-238/08 Google France SARL a Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA a další ze dne 

23. března 2010, par. 89. Dostupné z WWW http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/. 
54

 Studie Max Planckova Institutu, s. 104. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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žádný význam pro ochranu podle pravidla vzájemné totožnosti.
55

 Tato poslední věta se mi zdá 

až příliš odmítavá k možnosti dovolat se ochrany na základě narušení jiných funkcí než 

označení původu. Dle mého názoru ESD v rozsudku ve věci L„Oréal naopak poskytuje 

vlastníku ochranné známky právo zakázat užívání označení na základě dovolání se i dalších 

funkcí, zejména komunikační, investiční, či reklamní. S ohledem na dnešní vliv médií a 

reklamy jako takové na spotřebitele, i z hlediska stále častějšího vnímání ochranné známky 

spotřebitelem jakožto reklamního prostředku, můžeme v daném rozsudku spatřovat jistou 

cestu k rozšíření ochrany poskytované primárně funkci označení původu i na další funkce. 

Tuto úvahu však bude ESD muset teprve potvrdit, či vyvrátit ve své další judikatuře. 

 

2.3. Principy autonomie a koexistence 

V Nařízení můžeme spatřovat tři hlavní prvky regulace komunitární ochranné známky, 

a to autonomie evropské právní úpravy, jednotná povaha ochranné známky Společenství a 

koexistence a součinnost komunitárního systému s národními. 

Autonomie komunitární úpravy spočívá v její oddělenosti od národní úpravy 

známkového práva jednotlivých členských států. Na účinky ochranné známky Společenství se 

podle čl. 14 odst. 1 Nařízení vztahuje pouze toto Nařízení. Komunitární systém však zároveň 

existuje vedle systémů národních ochranných známek a jsou vzájemně propojeny, o čemž 

svědčí zejména podávání přihlášek k zápisu ochranné známky Společenství prostřednictvím 

národních, resp. regionálních úřadů, dále uplatňování principu seniority, možnost konverze 

přihlášky komunitární známky na národní přihlášky, vzájemné uznávání národních 

ochranných známek a známek komunitárních v námitkovém řízení jakožto „starších 

ochranných známek“ a v neposlední řadě také výkon soudní ochrany komunitárních 

ochranných známek prostřednictvím národních soudních institucí. O uplatňování principu 

koexistence můžeme hovořit i ve vztahu mezi komunitárním a Madridským systémem. 

S ohledem na aktuálnost tématu jednotné povahy ochranné známky Společenství jsem 

se rozhodla věnovat této problematice samostatnou kapitolu. 

 

                                                 
55

 Studie Max Planckova Institutu, s. 104. 
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3. Unitární charakter ochranné známky Společenství 

Podstatou komunitárního systému ochranných známek je založení jednotného práva – 

jediné právo z ochranné známky, které je platné na celém území Evropské unie.
56

 Komunitární 

ochranná známka má jednotnou povahu a má stejné účinky v celé Unii. Zápis, převod, vzdání 

se, prohlášení za neplatnou, zrušení a zákaz užívání ochranné známky Společenství má účinky 

pro celé území EU.
57

 Naopak licence může být poskytnuta pouze pro část EU. Stejně tak je 

možné vzdát se známkových práv (případně je zrušit, či poskytnout k nim licenci) pouze 

k části zboží, pro které je ochrana zapsána. 

Jednotná povaha ochranné známky Společenství však neskýtá pouze výhody. Přináší 

také unikátní problémy jak v rámci práva hmotného, tak procesního.
58

 Mezi ně patří zejména 

poslední dobou živě diskutované téma územního rozsahu ochrany, a to v souvislosti 

s užíváním ochranné známky Společenství v EU podle čl. 15 Nařízení, či získáním dobrého 

jména „v rámci Společenství“ podle čl. 9 odst. 1 písm. (c) Nařízení. 

 

3.1. ONEL v OMEL 

Velké diskuse vzbudilo v lednu 2010 rozhodnutí o námitkách vydané Úřadem pro 

duševní vlastnictví Beneluxu (dále jen BOIP) ve věci ochranné známky Společenství ONEL, 

jejíž vlastník, Leno Merken (dále jen Leno), podal námitku proti zápisu mezinárodní ochranné 

známky OMEL, přihlašované společností Hagelkruis Beheer BV (dále jen Hagelkruis), 

s odůvodněním, že se jedná o podobné nebo totožné označení, které by mělo být zapsáno pro 

totožné výrobky, resp. služby. O podobnosti (dokonce možné totožnosti) označení a 

totožnosti výrobků, resp. služeb nebylo v řízení mezi protistranami sporu. Hagelkruis však 

žádal prokázání užívání ochranné známky ONEL na území Společenství (resp. EU). Leno 

prokázal užívání své ochranné známky na území Nizozemí. Hagelkruis ale požadoval 

prokázání užívání i jinde v EU s poukazem na to, že on své označení chce užívat pouze ve 

Skandinávských zemích, nikoli v Nizozemí. Vyhovět tomuto požadavku Leno odmítl s tím, že 

užívání na území jednoho členského státu je pro „řádné užívání ve Společenství“ považováno 

za dostačující, odvolávajíce se na Společné stanovisko Rady a Komise ze dne 20. prosince 

1993 (dále jen Společné stanovisko). Podle Leno poskytnutí důkazu užívání je jednou ze 

silných stránek systému; na základě jediné přihlášky je obdržena ochrana pro rozsáhlé území, 

                                                 
56

 Maniatis S., Botis. D. Trademarks in Europe, s. 8. 
57

 Nařízení, čl. 1 odst. 2. 
58

 Studie Max Planckova Institutu, s. 140. 
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zatímco požadavky na udržení ochrany jsou nízké.
59

 Daný argument se mi zdá poněkud 

kontroverzní. Skutečně je možné prohlásit, že silnou stránkou systému je de facto 

nevyrovnanost poskytované ochrany a požadavku na její udržení? 

Hagelkruis oproti argumentu protistrany považuje za nespravedlivé, aby na základě 

takto poskytnutého výkladu mohl majitel ochranné známky blokovat celý Evropský trh se 

známkou, kterou využívá pouze v jeho malé části, a mohl tak znemožňovat aktivitu ostatních 

účastníků i v oblastech, kde sám aktivní vůbec není.
60

 Tento argument se mi zdá logičtější, 

zejména s ohledem na důvod zavedení komunitárního systému tak, jak je uveden v Preambuli 

Nařízení - aby bylo podnikům umožněno vyvíjet bez omezení hospodářskou činnost na území 

celého vnitřního trhu.
61

 Z tohoto účelu sice na jednu stranu vyplývá, že ochranná známka 

Společenství slouží jejímu majiteli k usnadnění výkonu hospodářské činnosti na celém území, 

avšak nemůže znamenat vytváření překážek fungování společného trhu jako takového. Jak se 

ve svém rozhodnutí vyjádřil právě BOIP, právo k ochranné známce poskytuje monopol. 

K ospravedlnění takového monopolu a naplnění její základní funkce musí být známka užívána. 

Monopol, který jde (mnohem) dále než teritorium, ve kterém je známka užívána, rozhodně 

znamená překážku pro volný pohyb zboží, i svobodu poskytování služeb v rámci vnitřního 

trhu.
62

 BOIP poukazuje také na ustanovení čl. 112 odst. 2 písm. (a), tedy na možnost 

konverze v případě, kdy je známka užívána pouze v jednom státě, které by podle něj 

postrádalo smysl, kdyby užívání ochranné známky Společenství v jednom členském státě EU 

mělo a priori postačovat ke splnění požadavků čl. 15 Nařízení a  jejímu udržení. I s ohledem 

na rozšíření EU od doby, kdy bylo přijato Společné stanovisko, nepovažuje BOIP za nadále 

udržitelný výklad územního rozsahu užívání, na jehož základě je užívání v jednom státě 

dostatečné. 

Tento postoj vyvolal poměrně bouřlivé reakce, z nichž jen málo bylo sympatizujících 

(obdobnou rozhodovací praxi zavedl např. maďarský úřad). OHIM se k otázce územního 

rozsahu užívání vyjádřil zejména v Příspěvku ke Studii celkového fungování systému 

ochranných známek v Evropě (dále jen Příspěvek ke Studii Max Planckovaova Institutu). 

OHIM poukazuje na to, že požadavek řádného užívání v každém státě, ve kterém by hrozilo 

porušení práv z ochranné známky Společenství, by byl pro majitele takové známky příliš 

                                                 
59

 Rozhodnutí BOIP ve věci ONEL v. OMEL, para. 21. Dostupné z WWW 

http://www.boip.int/pdf/opposition/BBIE_OMEL-ONELenglish.pdf.  
60

 Tamtéž, para. 24. 
61

 Nařízení, Preambule, čl. 4. 
62

 Rozhodnutí BOIP ve věci ONEL v OMEL, para. 36. 
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zatěžující.
63

 Dále dodává, že jakákoli legislativní změna by musela být dostatečně 

specifikována tak, aby vyloučila jakoukoli právní nejistotu nebo odlišné interpretace.
64

 

Použití neurčitého termínu jako např. „podstatná část Společenství“ by do dané problematiky 

podle OHIM vneslo ještě více nejistoty a zatížilo majitele ochranné známky Společenství 

neúnosným důkazním břemenem.
65

 

Pojem „podstatná část Společenství“ byl předmětem výkladu ESD (na rozdíl od 

územního rozsahu užívání) ve věci Pago. Opět se jedná o rozhodnutí, které bylo podrobeno 

značné kritice a dá se říci, že otázka rozsahu území, na kterém musí ochranná známka 

Společenství získat dobré jméno, aby naplnila požadavky čl. 9 odst. 1 písm. (c) Nařízení, 

zůstává nevyjasněna. Pro utvoření uceleného názoru na danou problematiku je podle mě třeba 

podívat se i na argumentaci použitou v tomto případě, přestože např. Marques, asociace 

evropských majitelů ochranných známek, tvrdí, že při posuzování řádného užívání známky ve 

Společenství na případ Pago odkázat nelze.
66

 

 

3.2. Pago v Tirolmilch 

Ve věci C-301/07 Pago International GmbH v Tirol Milch reg Gen mbH ze dne 6. 

října 2009 (dále jen věc Pago) se ESD na základě předběžné otázky, podané rakouským 

nejvyšším soudem, vyjádřil k otázce, kdy se lze dovolat dobrého jména ve Společenství pro 

účely užití čl. 9 odst. 1 písm. (c) Nařízení. Pago International GmbH (dále jen Pago) zahájilo 

řízení ve věci porušení ochranné známky proti Tirol Milch reg Gen mbH (dále jen Tirol 

Milch), přičemž dané porušení ochranné známky spatřovalo v tom, že Tirol Milch prodávalo 

ovocné nápoje v podobných lahvích jako Pago, stejně tak podobným způsobem své produkty 

inzerovalo. Daný způsob inzerce i láhve jsou přitom předmětem ochranné známky 

Společenství vlastněné Pagem, která již nabyla dobrého jména na území Rakouska, tedy 

jednoho členského státu EU. 

ESD ve svém rozhodnutí vychází zejména z výkladu poskytnutého již dříve ve věci C-

375/97 General Motors, kde k přiznání dobrého jména pro celou oblast Beneluxu uznal za 

dostačující, pokud známka nabyla dobrého jména alespoň v podstatné části daného teritoria, 

zde tedy v Nizozemí. Koncept dobrého jména podle ESD předpokládá určitou úroveň znalosti 

                                                 
63

 Příspěvek ke Studii celkového fungování systému ochranných známek v Evropě, s. 13. Dostupné z WWW 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/OHIMPublications/ohim_contribution.pdf.  
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 Tamtéž, s. 14. 
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 Tamtéž, s. 14. 
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u relevantní veřejnosti.
67

 Z územního hlediska považuje ESD podmínky nabytí dobrého jména 

za splněné, pokud ochranná známka má dobré jméno v „podstatné části“ území 

Společenství
68

, přičemž podle ESD ve světle okolností daného případu, území členského 

státu, o který se jedná, může být považováno za naplňující tento požadavek.
69

 

Přes některé velmi negativní odezvy, dle mého názoru, nesmí být tento rozsudek 

přeceňován. Je třeba zdůraznit použití výrazu „the Member State in question“ a dále to, že se 

ESD odvolává na „okolnosti daného případu“. Zůstává otázkou, jak by se ESD zachoval 

v případě, že by v postavení Rakouska byla např. Malta. To je také ona slabá a velmi 

kritizovaná stránka celého rozsudku. Interpretace totiž zůstává i nadále nejasná a situace 

ochranných známek Společenství s dobrým jménem rozšířeným pouze na území jednoho 

členského státu nejistá. 

Dá se říci, že o něco jasnější postoj k řešené otázce zaujala ve svém stanovisku 

generální advokátka Sharpston. Podle ní byl komunitární systém vytvořen za účelem 

překonání hranic mezi členskými státy a nelze tudíž trvat na uplatňování těchto hranic 

v případech týkajících se nabytí dobrého jména, ani v případech užívání ochranné známky 

Společenství. Na základě uplatněného principu jednotné povahy komunitární ochranné 

známky je nutné Společenství (EU) brát jako celek a při hodnocení dobrého jména vycházet 

z území Společenství bez ohledu na státní hranice.
70

 Rozsudek ve věci General Motors by měl 

být použit pouze jako pomůcka k určení pojmu podstatná část území. Podle generální 

advokátky je pak nutné stanovit, co je podstatnou částí Společenství pro každý jednotlivý 

případ a zohlednit přitom dotčenou veřejnost z hlediska výrobků a služeb obsažených 

v ochranné známce a důležitosti oblasti, ve které dobré jméno známky existuje, určené faktory 

jako jsou územní rozsah, populace a ekonomická významnost v kontextu území Společenství 

jako celku.
71

 Pro generální advokátku Sharpston je tak z hlediska dobrého jména ve 

Společenství mnohem podstatnější dotčená veřejnost, než územní rozsah, který je pouze 

jedním z faktorů pro uvážení, zda je dotčená veřejnost dostatečná pro to, aby se dalo hovořit o 

dobrém jménu nabytém napříč Společenstvím. 

Zcela souhlasím s názorem, že z jednotné povahy ochranné známky Společenství 

vyplývá, že v případě územních požadavků na ochrannou známku, by se na území Unie mělo 
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dívat jako na celek, nikoliv jako na souhrn území jednotlivých členských států. Přístup 

nastíněný ve věci Pago by mohl vést k uplatnění ochranné známky, u níž by bylo dobré jméno 

prokázáno jen v jednom členském státě bez nutnosti jejich využívání jinde v EU, 

k zablokování užívání třeba i jen podobných označení, aniž by zde ovšem hrozilo nebezpečí 

záměny, či pouhé asociace ze strany spotřebitele. Podle některých komentářů možnost 

uplatňování ochranné známky Společenství, která má dobré jméno v jednom státě, v jiném 

členském státě, v němž ovšem daná ochranná známka dobrého jména nepožívá, vytváří chaos 

a právní nejistotu.
72

 V tomto ohledu se mi ovšem jako správnější jeví názor Marques, podle 

kterého rozsudek ve věci Pago sice implikuje, že je možné, aby ochranná známka 

Společenství, která nabyla dobrého jména v jednom členském státě, byla chráněna napříč EU, 

ovšem nelze z něho vyvodit závěr, že v jiných zemích nelze vůbec podobná, či totožná 

označení užívat. V daném případě totiž nedojde k naplnění podmínek čl. 9 odst. 1 písm. (c), 

tedy nebude možné prokázat, že by dané označení bez řádného důvodu neprávem těžilo 

z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo 

na újmu.
73

  

 

3.3. Závěr 

Přestože se v případech užívání ochranné známky Společenství a dobrého jména ve 

Společenství nejedná o stejné situace, požadavky na územní rozsah by teoreticky mohly být 

stejné, neboť v obou případech vycházíme z jednotné povahy ochranné známky Společenství. 

Naproti tomu následky jsou u daných ustanovení zcela rozdílné. V případě, že ochranná 

známka bude mít dobré jméno pouze v jednom členském státě, požívá sice teoretické ochrany 

na celém území Společenství, avšak v praxi se jí majitel z výše uvedených důvodů nejspíše 

nedovolá. Pokud ovšem hovoříme o užívání ochranné známky Společenství, jakmile zde 

nebude splněna podmínka užívání ve Společenství, ochrana zcela zaniká (když necháme 

stranou možnost konverze na národní známku). V tomto ohledu by se mohla nemožnost 

odkázání na věc Pago v případě řádného užívání známky zdát logická. Ovšem podle mého 

názoru, stejně jako v případě General Motors, na Pago lze odkázat, pokud hovoříme 

o podstatné části Společenství, ve které by měla být ochranná známka užívána, a faktorech, ze 

kterých můžeme na onu podstatnou část usuzovat. Jinou otázkou pak zůstává, zda lze 
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považovat za podstatnou část Společenství jeden členský stát, jak je nakonec také uvedeno ve 

Společném stanovisku. 

Jak se všichni shodují, Společné stanovisko není právně závazné. Některé státy volají 

po jeho nahrazení, resp. se k němu staví tak, že již bylo překonáno (jako např. BOIP). Účelem 

Společného stanoviska bylo především poskytnout návod, jak se vypořádat s neurčitostí 

územního rozsahu užívání ochranné známky Společenství. Vzhledem ke stručnosti daného 

stanoviska se nabízí podle Studie Max Planckova Institutu dva výklady: (1) jakékoli užívání 

dostatečné k udržení národní známky postačuje i k udržení ochranné známky Společenství; a 

(2) Stanovisko pouze potvrzuje, že pokud užívání ochranné známky Společenství nepřesahuje 

hranice jediného státu, toto nevylučuje shledání užívání podle čl. 15 Nařízení.
74

 Právě druhý 

výklad se mně, stejně jak je uvedeno ve Studii Max Planckova Institutu, jeví jako správný. 

Také se zcela ztotožňuji s názorem, že řešením dané otázky nemůže být uplatňování nějakého 

předem stanoveného, striktně vymezeného pravidla, ale záleží na okolnostech každého 

jednotlivého případu.
75

 

Nespravedlivou se zdá zejména situace, kdy připustíme, aby ochranná známka 

Společenství, která je užívána pouze v části EU, mohla zablokovat nabytí národní ochranné 

známky v naprosto vzdáleném teritoriu, kde nehrozí žádné narušení práv majitele dané 

ochranné známky. Nabízejícím se řešením by mohlo být omezení vlastníka v možnosti 

podávat námitky, či návrh na zrušení pozdější známky.
76

 Otázkou ovšem zůstává, jestli 

v takovém případě budeme ještě stále moci hovořit o jednotné povaze ochranné známky 

Společenství, když de facto nebude mít stejné účinky napříč celou Evropskou Unií. 

Je také třeba připomenout si jeden z důvodů atraktivnosti komunitárního systému, tj. 

získání práva platného v celé EU, které zajišťuje vlastníkovi možnost rozšířit jeho obchodní 

činnost kamkoli v EU, a to i v případě, že známka je momentálně užívána pouze v jednom 

členském státě.
77

 Pokud budou požadavky na užívání známky příliš vysoké, přestane být 

ochranná známka Společenství výhodná a podniky budou upřednostňovat národní známky. 

Na druhou stranu je určitě nutné, aby požadavky na ochrannou známku Společenství byly 

vyšší než u národních známek. 

Konečně je nutné si přiznat, že se v daném případě nejedná jen o otázku právní, ale 

také politickou. Pokud totiž vezmeme jako obecné pravidlo, že užívání známky v jednom 

členském státě je dostačující, a to bez ohledu na velikost daného státu, nastolíme tak 
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nerovnováhu v požadavcích na majitele ochranné známky v různých členských státech. Úsilí 

a náklady na udržení ochranné známky při jejím užívání v Německu by totiž jistě 

několikanásobně převyšovaly úsilí a náklady na udržení známky např. na Maltě. Jakmile 

budeme chtít stanovit, že pouze státy od určité velikosti jsou dostačující pro naplnění 

teritoriální podmínky řádného užívání, povede to přinejmenším k rozsáhlým diskusím a 

některé státy se budou nikoli bezdůvodně cítit diskriminovány. 

I proto souhlasím s názorem generální advokátky Sharpston, že EU by měla být 

územně brána jako celek bez ohledu na jednotlivé hranice členských států. 

Podle mě bude nutné najít kompromis, a to např. v podobě, jak řešení dané 

problematiky nastínila Studie Max Planckova Institutu. Autoři této studie se domnívají, že si 

lze udržet ochrannou známku Společenství i v případech, kdy bude užívána pouze v malé 

části Unie. Po uplynutí určité doby (zde navrženo 15 let od zápisu) by majitel ochranné 

známky Společenství nemohl podat námitky, či návrhy na zneplatnění ochranné známky 

přihlášené v některém členském státě, který je vzdálený od oblasti, v níž je dřívější označení 

užíváno. Uplatnění tohoto pravidla Studie Max Planckova institutu podmiňuje vedle uplynutí 

přiměřeného časového období, jak jsem zmínila výše, také prokázáním dobré víry na straně 

přihlašovatele pozdější známky. Navíc dané pravidlo by se uplatňovalo pouze v řízení o 

námitkách, zneplatnění či porušení práv vyvolaného vlastníkem ochranné známky 

Společenství nebo přihlašovatelem pozdější známky. Dále, jakmile se užívání starší ochranné 

známky rozšíří a novější práva se dostanou do konfliktu s těmi staršími, ona starší ochranná 

známka Společenství převládne.
78

 Bude tedy především na přihlašovateli novějšího označení, 

aby zvážil rizika spojená s přihláškou národní ochranné známky, která je totožná, či podobná 

jinému označení, zapsanému v komunitárním systému. 

Výše zmíněné záruky jsou podstatné zejména z důvodu ochrany jednotné povahy 

komunitární ochranné známky. Právo jejího vlastníka na užívání svého označení napříč Unií 

totiž zůstává nedotčeno a není třeba bát se rozdrobování společného trhu.
 79

 Navíc takovéto 

pravidlo také poskytuje jistou ochranu před zneužíváním komunitárního systému 

k přihlašování spekulativních, či obranných ochranných známek, které z nepřiměřených 

důvodů brání užívání daného označení osobami s legitimním zájmem. 

Ráda bych vyjádřila své sympatie s nastíněným řešením. Jak jsem již zmínila výše, 

nejedná se o ohrožení unitárního charakteru ochranné známky Společenství. Ve Studii je 

navrženo, aby dané pravidlo bylo pouze promítnuto do Preambule Nařízení beze změn ve 
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znění čl. 15. I já jsem toho názoru, že legislativní změny vedoucí k přílišnému zpřesnění 

daného ustanovení by byly spíše na škodu a ponechávaly příliš úzký prostor pro soudní 

výklad, který může, a má, zohlednit okolnosti každého jednotlivého případu. 

Pro další ujasnění výkladu územního rozsahu užívání ochranné známky Společenství, 

resp. toho, co může být považováno za podstatnou část EU (i pro účely nabytí dobrého 

jména), budeme nyní netrpělivě očekávat rozhodnutí ESD, na nějž se s předběžnou otázkou 

obrátil nizozemský odvolací soud ve věci ONEL v OMEL. Zejména s ohledem na poměrně 

přesně vymezené otázky a také velká očekávání veřejnosti by měl ESD zaujmout k výkladu 

územního rozsahu užívání jasné stanovisko. 
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4. Absolutní důvody odmítnutí ochrany 

V následující části se budu věnovat ústřednímu tématu své práce, tedy absolutním 

důvodům pro zamítnutí zápisu ochranných známek. O absolutních důvodech, tzv. výlukách 

nebo překážkách zápisné způsobilosti, se v literatuře někdy také hovoří jako o negativním 

vymezení označení, která mohou tvořit ochrannou známku,
80

 zatímco za pozitivní definici je 

považována právní věta uvedená v § 1 Zákona o ochranných známkách, resp. čl. 4 Nařízení. 

Zmíněná ustanovení ovšem spíše vymezují formy označení způsobilých známkoprávní 

ochrany, ze kterých lze odvodit druhy ochranných známek.
81

 Je proto diskutabilní, jestli je lze 

označit za definici v pravém slova smyslu. 

Absolutní důvody přezkoumává OHIM i národní úřady ex officio a k odmítnutí 

ochrany je v řízení o ochranné známce Společenství nebo o národní ochranné známce 

dostačující existence jediného z důvodů taxativně vypočtených v čl. 7 Nařízení, resp. § 4 

Zákona o ochranných známkách. K tomu je však nutné poznamenat, že OHIM ve svých 

pokynech doporučuje, aby se úřady zabývaly všemi důvody a poskytly tak úplný seznam těch, 

na jejichž základě má být dané označení odmítnuto.
82

 Důvodem je zejména to, aby žadateli o 

zápis byla poskytnuta možnost odstranit zároveň veškeré nedostatky, které by vedly 

k zamítnutí zápisu a které odstranit lze. I český komentář se k zápisné způsobilosti vyjadřuje 

tak, že se jedná o komplexní problém, který zahrnuje kombinaci objektivních a subjektivních 

prvků. Vždy je nutné vzít v úvahu celkový dojem, … s přihlédnutím k povaze zboží či služeb a 

dalším relevantním faktorům.
83

 V případě ochranné známky Společenství pro zamítnutí zápisu 

postačuje, že daný důvod existuje jen v části Společenství, což vyplývá z jednotné povahy 

komunitární ochranné známky. Tato podmínka může přinášet problémy zejména u slovních 

označení v případě důvodů uvedených v písm. (b) a (c) čl. 7 Nařízení, kdy postačí, aby dané 

označení postrádalo rozlišovací způsobilost nebo bylo popisné v jednom z 23 úředních jazyků 

EU, a takovou ochrannou známku nebude možné v rámci komunitárního systému zapsat. 

Naopak, podle ESD nic nebrání tomu, aby jako národní ochranná známka bylo zapsáno 
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označení, které je v jazyce jiného členského státu deskriptivní, pokud takové označení není 

jako popisné vnímáno běžnými spotřebiteli v daném státě.
84

 

V judikatuře ESD je zpravidla zdůrazňováno, že každý z absolutních důvodů hájí 

určitý veřejný zájem. Nejčastěji hovoříme o zájmu spotřebitelů identifikovat výrobky 

v případě důvodu pod písmenem (b) a o zájmu soutěžitelů zachovat určitá označení dostupná, 

který je obsažen v důvodu (c). Touto problematikou se tedy budu blíže zabývat 

v podkapitolách věnovaných jednotlivým absolutním důvodům. 

Porovnáme-li znění ustanovení týkajících se absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu 

v Nařízení a v Zákoně o ochranných známkách, lze konstatovat, že jejich obsah se v podstatné 

části shoduje. Důvodem je především to, že český zákonodárce z větší části převzal znění 

Směrnice, které je v zásadě shodné se zněním Nařízení. Nejvýznamnějším rozdílem 

v legislativě je tak zařazení nedostatku dobré víry mezi absolutní důvody odmítnutí ochrany 

podle Zákona o ochranných známkách. Nařízení toto uvádí pouze jako důvod pro zrušení 

ochranné známky Společenství. 

Z hlediska odlišností v rozhodovací praxi je významné rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu (dále jen NSS), sp. zn. 5 As 69/2006, ve kterém se NSS vyjádřil k otázce 

konformity národní judikatury s judikaturou ESD. NSS podle daného rozhodnutí rozeznává 

dvě situace, a to případ, kdy se posuzované skutkové okolnosti odehrály před přistoupením 

ČR k EU a kdy k nim došlo až po tomto přistoupení. Pro první situaci považuje NSS evropské 

právní předpisy a judikaturu za vhodné výkladové vodítko při výkladu české právní úpravy, … 

V případech, kdy skutkové okolnosti posuzovaného právního vztahu leží po přistoupení, není 

pochyb o tom, že jak soudy, tak správní orgány mají povinnost souladného výkladu českého 

práva s právem Evropských společenství.
85

  

Nadále se v této kapitole budu věnovat analýze jednotlivých absolutních důvodů. 

 

4.1. Označení, která nemohou tvořit ochrannou známku 

Zápis označení jako ochranné známky bude zamítnut podle čl. 7 odst. 1 písm. a) 

Nařízení (resp. § 4 písm. a) Zákona o ochranných známkách), pokud dané označení nebude 

splňovat podmínky čl. 4 Nařízení, resp. § 1 Zákona o ochranných známkách. Z důvodu 

shodného obsahu těchto ustanovení se zaměřím na ochrannou známku Společenství s tím, že 

na případné rozdíly v české úpravě vždy upozorním. 
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Čl. 4 Nařízení – označení, která mohou tvořit ochrannou známku Společenství, zní: 

Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, 

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

pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb 

jiných podniků.
86

 

O rozdílném znění čl. 4 Nařízení a § 1 Zákona o ochranných známkách
87

 jsem již 

hovořila v kapitole s názvem Pojem ochranné známky. Budu se tedy nadále věnovat 

ustanovení čl. 4 Nařízení a jeho výkladu. Tento článek stanoví tři základní podmínky zápisné 

způsobilosti – aby mohla být ochranná známka zapsána, musí se předně jednat o „označení“, 

za druhé musí být toto označení schopné grafického znázornění a třetí podmínkou je 

rozlišovací schopnost přihlašovaného označení ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je 

přihlašováno, přičemž podle názoru generálního advokáta Légera vyjádřeného v jeho 

stanovisku v řízení C-321/03 Dyson Ltd (CLEAR BIN) (dále jen Dyson) by se mělo jednat 

spíše než o obecnou schopnost odlišit výrobky a služby pocházející od jednoho podniku od 

produktů jiného podniku, o vnitřní rozlišovací způsobilost spočívající výhradně ve schopnosti 

známky být sama o sobě odlišující, bez nutnosti jejího užívání.
88

 Jinými slovy se musí jednat 

o označení, u kterého je na první pohled jasné, že představuje ochrannou známku, tedy že 

naplňuje její funkce, aniž by bylo nutné na fakt, že spotřebitel má před sebou ochrannou 

známku, nějak viditelně upozorňovat. Tento požadavek může být problematický zejména 

u trojrozměrných ochranných známek představujících tvary výrobku. Na názor generálního 

advokáta je však třeba nahlížet též v souvislosti se zásadou, že ochranná známka nemůže 

existovat samostatně, nýbrž je vždy spojena s konkrétním zbožím, … nebo službami.
89

 I když 

uvádím citaci z rozsudku českého NSS, jedná se o princip přijímaný obecně napříč EU. 

Vyjádření generálního advokáta Légera tedy, podle mého názoru, vyžaduje drobné upřesnění, 

a to, že se musí jednat o označení zboží nebo služeb, u kterého je na první pohled jasné, že má 

představovat ochrannou známku, aniž by bylo nutné výrazně upozorňovat na fakt, že se 

o ochrannou známkou chráněné označení jedná. 
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4.1.1. Označení 

OHIM zaujímá velmi otevřený postoj k tomu, co může být označením, a řadí pod tento 

pojem např. i zvuková označení.
90

 ÚPV v tomto ohledu naopak pojímá „označení“ mnohem 

úžeji. Než však přejdu k problematice netradičních ochranných známek, ráda bych upozornila 

na již výše zmíněný případ Dyson, ve kterém se k tomu, co chápat pod pojmem označení, 

vyjádřil také ESD. 

V daném případě se jednalo o přihlášku tvaru nádoby na prach u bezsáčkového 

vysavače. Přestože předběžná otázka národního soudu se přímo interpretace pojmu označení 

netýkala, ESD uznal za vhodné tento pojem blíže vymezit. Hlavním problémem přihlášky 

bylo, že se společnost Dyson nesnažila získat zápis ochranné známky pro jeden nebo několik 

tvarů průhledné sběrné nádoby (jak sama společnost přiznala, tvary uvedené v přihlášce byly 

pouze příklady takové nádoby), ale spíše pro průhlednou nádobu jako takovou.
91

 Jinými 

slovy, jednalo se o případ, kdy by měla být ochranná známka poskytnuta v podstatě 

samotnému technickému řešení, což je také v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení. ESD 

v tomto ohledu zdůraznil, že účelem čl. 2 Směrnice bylo především zabránit tomu, aby bylo 

právo ochranných známek zneužito k získání neoprávněné soutěžní výhody.
92

 Taková výhoda 

by podle ESD představovala nepřijatelnou překážku v hospodářské soutěži, neboť vlastník 

dané ochranné známky by mohl bránit svým soutěžitelům v použití jakékoli průhledné 

nádoby, která je součástí vnějšího povrchu vysavače, pro jejich produkty. ESD se nelíbila 

zejména neurčitost přihlášky spočívající v žádosti o poskytnutí ochrany pro všechny 

představitelné průhledné sběrné nádoby. Právě čl. 2 Směrnice, resp. čl. 4 Nařízení, brání podle 

ESD v získání takového neoprávněného monopolu. Svůj postoj k danému případu vyjádřila 

i Evropská komise, podle které přihláška společnosti Dyson nesplňuje první z podmínek 

zápisné způsobilosti, neboť se týká konceptu, v daném případě konceptu průhledné sběrné 

nádoby vysavače bez ohledu na její tvar. Jelikož však koncept nelze vnímat jedním z pěti 

fyzických smyslů a vyžaduje pouze zapojení představivosti, není „označením“ ve smyslu 

článku 2 směrnice.
93

 Jak ve stanovisku Komise, tak v rozhodnutí ESD je patrná snaha zabránit 

zneužití ochranných známek pro výsledky tvůrčí činnosti, k jejichž ochraně slouží jiné 

instituty průmyslového vlastnictví. Snaha výrobců o získání známkoprávní ochrany vychází 

zejména z výhody časové neomezenosti ochranných známek. Časové omezení u ostatních 
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institutů má však svůj důvod a nelze tak, podle mého názoru, než souhlasit s tím, že je třeba 

redukovat zápis ochranných známek jen na takové známky, které skutečně lze považovat za 

označení, nikoli koncepční řešení jako v případě sběrných nádob vysavačů Dyson. Lze tedy 

uzavřít, že za „označení“ nelze považovat prostou vlastnost dotyčného výrobku.
94

 

Edward Smith
95

 ve svém článku o rozsudku ve věci Dyson kritizuje snahu ESD 

nahradit chybějící výslovné zakotvení veřejného zájmu jako jednoho z absolutních důvodů.
96

 

Já si naopak myslím, že není vždy nutné zakotvit pozitivně veškeré možnosti a že s ohledem 

na dynamický vývoj známkoprávní ochrany je dobře, že je judikatuře ponechán prostor pro 

výklad, a dokonce i dotvoření daných ustanovení. Samozřejmě, že z hlediska právní jistoty by 

byla vhodnější co nejpřesnější úprava, nicméně pokud má být určité ustanovení platné co 

nejdéle, je třeba ponechat jej trochu otevřené, aby bylo schopné obsáhnout i další vývoj 

v dané oblasti. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o zápisu ochranné známky patří do oblasti 

správních rozhodnutí, je podle pak mě jen logické, že za každým z absolutních důvodů pro 

zamítnutí zápisu musí stát určitý veřejný zájem. Dnes již máme také poměrně bohatou 

judikaturu, není tedy třeba pozitivně-právně upravit veřejný zájem. 

4.1.2. Grafická znázornitelnost 

Požadavek grafické znázornitelnosti vychází zejména z principu právní jistoty. 

Registrace totiž slouží k tomu, aby úřady, a stejně tak i soutěžitelé či širší veřejnost byli 

schopni identifikovat, jaké označení je chráněno. Znázornění musí být jasné, přesné a 

srozumitelné pro ty, kteří chtějí do registru nahlédnout.
97

 Je vhodné, aby případní zájemci 

o ochrannou známku věděli, zda jimi potenciálně přihlašované označení je ještě volné. 

Především však striktní vyžadování splnění požadavku grafické znázornitelnosti 

ospravedlňuje fakt, že v případě porušení práv z ochranné známky hrozí porušiteli nemalé 

sankce. 

Základním rozhodnutím ESD pro grafickou znázornitelnost je zajisté rozsudek C-

273/00 ve věci Sieckmann (dále jen rozhodnutí Sieckmann), ve kterém ESD popsal hlavní 

funkce a důvody grafické znázornitelnosti. Předběžná otázka byla položena Německým 

federálním patentovým soudem v záležitosti registrace čichové známky pro řadu služeb, např. 

právní služby, vzdělávání, apod. Je nutné zdůraznit, že ESD jednoznačně připustil, že 
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označení, která nejsou vnímatelná vizuálně, mohou i přesto být znázorněna graficky.
98

 Podle 

generálního advokáta Colomera mohou v zásadě jakákoli označení způsobilá smyslového 

vnímání sloužit jako ochranné známky.
99

 Podle přístupu českého ÚPV, i na základě již výše 

zmíněného názoru Zuzany Slovákové, se domnívám, že tato teze by v českém právním 

prostředí bezvýhradně přijata nebyla, přestože já osobně s ní souhlasím. Otázkou ovšem 

zůstává, zda myšlenka, že netradiční označení mohou sloužit jako ochranné známky, také 

indikuje, že mohou být jako taková registrována. S dosavadní právní úpravou v České 

republice se přikláním k většinovému názoru, že nikoli. Nicméně zejména u zvukových 

ochranných známek, o kterých se blíže zmíním dále, se domnívám, že vzhledem ke stavu 

technologického vývoje, je úprava zbytečně přísná. Vezmeme-li si jako příklad světově 

známou znělku pro nápoj Coca-Cola, myslím, že lze zcela oprávněně říci, že splňuje veškeré 

funkce ochranné známky. Jedinou překážkou je tak grafická znázornitelnost, respektive 

interpretace notové osnovy, která by jako grafické znázornění mohla sloužit. Kdyby ovšem 

právní úprava přijímala jako náhradu, či doplnění grafického znázornění zvukový záznam na 

datovém nosiči, problém interpretace zvukových označení by okamžitě zmizel. V případě 

ochranné známky Společenství již byl tento přístup navíc zaveden. 

Současný koncept grafické reprezentace vyžaduje vykreslení označení v papírové 

podobě, a to srozumitelným způsobem, neboť srozumitelnost je předpokladem pro 

rozlišování. Grafická znázornitelnost je tak úzce spojena s identifikační funkcí ochranné 

známky.
100

 ESD v rozhodnutí Sieckmann stanovil 8 podmínek, které musí grafické 

znázornění přihlašovaného označení splnit. Znázornění musí být jasné a přesné, tak aby bylo 

možné přesně určit, co je předmětem ochrany. Dále je třeba splnit podmínky úplnosti, 

přístupnosti a srozumitelnosti, aby uživatelé registru rozeznali, o jaké označení se má jednat. 

V neposlední řadě by pak podle ESD znázornění mělo být trvalé, neboť označení, jež tvoří 

ochrannou známku, musí být vnímáno jednotně po celou dobu trvání zápisu, a konečně má 

být jednoznačné a objektivní.
101

 Cílem posledních dvou podmínek je především snaha 

vyhnout se jakémukoli elementu subjektivity v rámci identifikace a vnímání označení.
102

 

Z výše uvedených podmínek, ale i z pozdější rozhodovací praxe ESD vyplývá, že 

přestože právní úprava nevylučuje existenci jiných než výslovně uvedených ochranných 
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známek a i ESD je ve svém rozhodnutí připustil, u netradičních označení, zejména u známek 

čichových, chuťových a zvukových, je velmi obtížné požadované nároky splnit. Nicméně 

i tak se stávají stále více atraktivními. 

4.1.3. Netradiční označení 

Zejména díky technologickému rozvoji jsou obchodníky stále více využívány 

netradiční známky jako např. zvuková nebo čichová označení. Jejich význam začal stoupat 

koncem 90. let minulého století, i když první zvuková známka byla v USA zapsána již v roce 

1950, a to pro rádiové vysílání společnosti National Broadcasting Corp. (NBC).
103

 Nové 

druhy ochranných známek mohou mít vysokou ekonomickou hodnotu, a zároveň být součástí 

inovativní tvorby.
104

 Obzvlášť zvuky a barvy jsou dnes běžně používány jako ochranné 

známky kvůli obchodnímu dojmu, který zanechávají na zákaznících.
105

 S vyjádřením autora 

citovaného článku, že zvuky a barvy jsou „běžně“ používány jako ochranné známky, nemohu 

úplně souhlasit. Domnívám se, že alespoň v Evropě toto tvrzení není zcela pravdivé 

s ohledem na množství zapsaných netradičních ochranných známek v poměru k ostatním 

běžně zapisovaným známkám
106

. Pravdou ovšem zůstává, že obchodníci se snaží zaujmout 

zákazníky všemi dostupnými způsoby a netradiční ochranné známky jim umožňují působit na 

spotřebitelovy estetické smysly. Je tedy jen otázkou času, kdy se tomuto trendu přizpůsobí 

také zatím spíše konzervativnější přístup evropských úřadů a soudů. 

Je nutné poznamenat, že netradiční ochranné známky nejsou v EU podrobeny jednotné 

úpravě. Směrnice, ani Nařízení se o nich výslovně nezmiňují. Dohoda TRIPS v čl. 15 odst. 1 

stanoví pouze možnost smluvních států požadovat, aby ochranná známka byla vnímatelná 

vizuálně. Někteří autoři považují ochrannou známku za komunikační nástroj, a jako taková 

může být vnímána alespoň jedním z pěti smyslů.
107

 Jako ukázku nejednotného přístupu 

k regulaci netradičních ochranných známek lze uvést právní úpravu možnosti zápisu barvy 

jako ochranné známky. Francouzský zákon například zahrnuje do definice ochranné známky 

barevné kombinace, či uspořádání, obdobná úprava je i v  TRIPS. Německý zákonodárce 

dokonce zakotvil možnost registrace barvy jako takové, i když z interní směrnice německého 

patentového úřadu spíše vyplývá, že registrace takovýchto označení je vyloučena, pokud 
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nejsou kombinovány ještě s dalšími rozlišovacími znaky.
108

 Stejně tak český Zákon 

o ochranných známkách umožňuje zápis barvy jako ochranné známky, pokud splní podmínky 

zápisné způsobilosti. Nařízení už však výslovně barvu nezakotvuje. Nicméně výčet označení, 

která mohou tvořit ochrannou známku, není taxativní, tudíž je možné barvu nebo její 

kombinace u OHIM zapsat (doposud bylo podáno téměř 750 přihlášek na zápis barvy jako 

ochranné známky Společenství). 

Jak jsem již zmínila u české úpravy, pro to, aby mohlo být netradiční označení 

registrováno jako ochranná známka, musí, stejně jako tradiční označení, splnit podmínky 

zápisné způsobilosti. Největší potíže přináší grafická znázornitelnost, obzvlášť u zvukových, 

čichových a chuťových označení. Podle některých autorů označení, u nichž je splnění 

podmínky grafické znázornitelnosti problematické (např. označení zvuková, čichová, světelná 

či pohybová), ochrannou známkou být nemohou.
109

 Další obtíže při naplňování podmínek 

způsobuje požadavek na odlišovací schopnost (v souvislosti s funkcí ochranné známky 

jakožto označení původu), ale také fakt, že známka nemůže být tvořena formou, která vyplývá 

ze samotné povahy výrobku nebo služby. V důsledku toho nelze zapsat jako ochrannou 

známku vůni parfému, neboť ta je přímo základem tohoto výrobku.
110

 V české úpravě je 

požadavek grafické znázornitelnosti vyžadován v porovnání s úpravou ochranné známky 

Společenství mnohem přísněji. U označení, která nejsou zobrazitelná v grafické podobě, lze 

k ochraně přihlásit jejich převod do této podoby…; předmětem ochrany je potom tento 

záznam, nikoliv jeho provedení.
111

 

V případě čichových označení, i když byla jejich existence v rozhodnutí Sieckmann 

nepřímo připuštěna, zápis takové známky je v praxi zatím v podstatě nemožný. Ve zmíněném 

rozhodnutí ESD odmítl všechny způsoby znázornění, které přihlašovatel v řízení uplatnil, tj. 

chemický vzorec, slovní popis, uložení vzorku s příslušnou vůní i kombinaci zmíněných 

ztvárnění. Odmítnutí chemického vzorce ESD zdůvodnil tak, že jen několik lidí by bylo 

schopno v chemickém vzorci rozeznat vůni jako takovou.
112

 Popis vůně nebyl pro ESD 

dostatečně jasný, přesný a objektivní. Uložení vzorku vůně nepředstavuje grafické 

znázornění, a není ani dostatečně stálé a trvalé,
113

 neboť vůně se může vlivem vnějších 
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podmínek, ale i díky těkavosti látky, jež je jejím nosičem, měnit, či dokonce zcela zmizet.
114

 

Kombinace zmíněných způsobů by podle ESD nesplňovala zejména požadavek jasnosti a 

přesnosti. 

Navzdory výše zmíněnému rozsudku zůstala v registru OHIM zapsána jako ochranná 

známka Vůně čerstvě posekané trávy pro tenisové míčky. Tato známka již však zanikla a 

z celkového počtu sedmi přihlášek k zápisu ochranné známky byla jediným úspěšným 

pokusem. Z takto nízkého počtu přihlášek vyplývá, že v Evropě je zatím všeobecně 

přijímaným faktem, že čichové známky zapsat není možné. Objevila se však i kritika 

stanoviska ESD, podle níž rozhodnutí, že chemický vzorec není dostatečně přesný a jasný, je 

v rozporu s čl. 2 Směrnice.
115

 V tomto má autor článku do jisté míry pravdu, neboť chemický 

vzorec je určitě dostatečně přesný. Co se týče jasnosti, zdá se mi již zmíněné tvrzení sporné, 

neboť chemický vzorec určitě není jasný většině relevantní veřejnosti. V této souvislosti zcela 

jistě nesplňuje ani podmínku srozumitelnosti, neboť převážná většina osob nahlížejících do 

rejstříku ochranných známek si pod chemickým vzorcem vůni nepředstaví. Přikláním se tedy 

k názoru ESD, že v současných podmínkách a při aktuální právní úpravě, zejména s ohledem 

na princip právní jistoty, čichové ochranné známky není možné zapsat. Je ale také vhodné zde 

zmínit, že v USA to lze (i když to není běžné) díky možnosti nahrazení grafického ztvárnění 

detailním písemným popisem.
116

 V roce 1990 zde tak byla zapsána první čichová ochranná 

známka (popsána jako high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms, 

applied to sewing thread)
117

. Přístup amerických úřadů je však obecně liberálnější než 

v Evropě, tudíž fakt, že v USA lze registrovat čichová označení, není příliš překvapující. 

I když zatím není vůním poskytována ochrana na poli ochranných známek, nelze říci, 

že by byly ponechány zcela bez ochrany. Vůně lze chránit především právem autorským.
118

 

V případě chuťových známek je přístup úřadů a soudů obdobný jako u známek 

čichových. Opět se jedná o velmi subjektivně vnímané označení a často bude registrace 

známky zamítnuta i proto, že daná chuť je přirozeným atributem výrobku. Takto rozhodl např. 

OHIM v řízení o přihlášce chuťové známky podané společností Eli Lilly and Company, kdy 

podle Úřadu chuť umělých jahod u farmaceutických výrobků je zcela obvyklá pro potlačení 
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nepříjemné příchuti, kterou by jinak mohly mít
119

 a označení tak postrádá rozlišovací 

způsobilost, neboť jahodová příchuť je u léků za tímto účelem běžně využívána a musí pro 

svou funkčnost být výrobcům dostupná. Nicméně existence chuťových označení připuštěna 

byla, i když otázka, jak by měla být graficky znázorněna, aby byl jejich zápis povolen, 

dořešena zatím nebyla. 

Významný prvek v označení výrobku může tvořit také zvuk. Není pochyb o tom, že 

zvuková znělka má rozlišovací způsobilost. Mezinárodní asociace ochranných známek 

(„International Trademark Asociation“, dále jen INTA) zaujímá stanovisko, že zvukové 

označení spojené s výrobkem, či službou může sloužit jako ochranná známka a mělo by být 

oprávněno ke stejné ochraně a registraci jako kterákoli jiná ochranná známka.
120

 V některých 

zemích však i nadále zůstává překážkou pro zápis zvukové ochranné známky požadavek 

grafické znázornitelnosti. Ve věci C-283/01 Shield Mark BV v Kist (dále jen rozhodnutí 

Shield Mark) ESD řešil zápisnou způsobilost melodie prvních devíti not hudební skladby „Pro 

Elišku“ od L. van Beethovena a označení v podobě kohoutího kokrhání. ESD uplatnil 

podmínky grafické znázornitelnosti stanovené v rozhodnutí Sieckmann. Opět se jedná o 

označení, jež nelze vnímat vizuálně. Podle ESD členské státy nesmí bránit registraci 

zvukových ochranných známek jako takových, nicméně každý případ musí být posouzen 

zvlášť s ohledem na dané skutkové okolnosti.
121

 ESD především zdůraznil, že přihlašovatel 

musí, pokud chce dané označení zapsat jako zvukovou ochrannou známku, toto uvést, jinak 

bude označení považováno za známku slovní nebo obrazovou.
122

 Pro splnění požadavku 

grafického ztvárnění ESD nevylučuje slovní popis jako dostačující, avšak v případě Shield 

Mark podle něj postrádal přesnost a jasnost. Nepřijatelným znázorněním je pak onomatopoie, 

neboť chybí konzistence mezi vyslovenou onomatopoií jako takovou a skutečným zvukem, 

který má být foneticky napodoben.
123

 Zvukomalba také postrádá objektivnost, neboť její 

vnímání je závislé na jednotlivci nebo státu. ESD neuznal ani sekvenci not bez dalšího 

upřesnění, která podle jeho vyjádření postrádá přesnost, jasnost a není úplná sama osobě, totiž 

neumožňuje zejména určit výšku a délku zvuků.
124

 Naopak pokud je ztvárnění tvořeno 
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kompletní notovou osnovou rozdělenou na takty, na níž jsou uvedeny zejména klíč, hudební 

noty, pomlky a případně alterace – přičemž všechny tyto značky určují výšku a délku zvuků – 

může představovat věrné ztvárnění sledu zvuků, které tvoří melodii, jejíž zápis je 

požadován.
125

 Takové ztvárnění podle ESD splňuje jím stanovené požadavky. I když takové 

ztvárnění není bezprostředně srozumitelné, nic to nemění na tom, že může být snadno 

srozumitelné, přičemž tak umožní příslušným orgánům a veřejnosti, zvláště hospodářským 

subjektům, aby přesně věděly, o jaké označení, jehož zápis jakožto ochranná známka je 

požadován, se jedná.
126

 Zmíněné tezi tak odporuje názor některých českých odborníků, že 

zvuková označení graficky znázornit nelze, který je odůvodněn problematickou interpretací 

zvuku, jež by měl být chráněn.
127

 Zejména pokud přihlašovatel uvede též hudební nástroje, na 

nichž má být melodie interpretována, mělo by být takovéto ztvárnění úřadem přijato. Proti 

takovému názoru by však mohla být vznesena námitka, že notová osnova je v zásadě 

obdobným typem grafického znázornění jako chemický vzorec, který u čichových známek 

přijatelným řešením není. Je pravdou, že stejně jako chemický vzorec, ne každý bude schopen 

přečíst notový zápis, nicméně dle mého názoru notový zápis je stále srozumitelnější větší části 

populace a díky moderním technologiím jej lze poměrně snadno převést do zvukové podoby. 

Dalším argumentem ve prospěch zápisné způsobilosti zvukových známek oproti čichovým je 

fakt, že na základě notové osnovy si osoba, která je schopná ji přečíst, vždy představí určitou 

melodii, kterou dokáže též interpretovat. Pochybuji, že osoba, která je schopná přečíst 

chemický vzorec, bude moci okamžitě popsat vůni, kterou má znázorňovat. 

 Jedná-li se o hluk, jako např. zvuky vydávané zvířaty (kokrhání, řev lva, apod.), 

znázornitelnost takového označení je mnohem problematičtější, neboť je nelze znázornit na 

notové osnově a např. sonogram není jednoznačně dostačující. 

 Přihlašování zvukových známek v EU usnadnil zejména moderní přístup OHIM, 

který v roce 2005 rozhodl, že přihlašovatelé mohou k elektronické přihlášce připojit datovou 

složku obsahující přihlašovaný zvuk.
128

 Obdobně připouští reprezentaci zvuku v podobě 

nahrávky i Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). V tomto ohledu považuji 

přístup českého ÚPV za příliš konzervativní, a dokonce i odporující rozhodnutí Shield Mark. 

Úřad de facto odmítá přihlásit jakoukoli zvukovou ochrannou známku, neboť veškerá její 

grafická ztvárnění považuje za známky slovní, či obrazové. Svůj postoj obhajuje především 
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již zmíněnou problematikou interpretace zvuku. Tento problém by ovšem, dle mého názoru, 

bylo možné snadno vyřešit přizpůsobením se moderním technologiím a zavedením, stejně 

jako v případě ochranné známky Společenství, možnosti připojit k přihlášce zvukovou znělku, 

či signál v elektronické podobě. Argumentem ve prospěch zápisu zvukových známek je nejen 

fakt, že většina členských zemí EU uznává zvuková označení za zápisu schopná, ale také to, 

že v České republice zvukové ochranné známky existují a jsou právně chráněny díky jednotné 

povaze ochranné známky Společenství. Na českém území tak pro zvuk nelze získat pouze 

národní ochrannou známku. Pro srovnání je vhodné doplnit, že v USA úřady dokonce upustily 

od požadavku vykreslení známky a namísto toho je požadován její popis.
129

 V tomto ohledu 

se však domnívám, že požadavek na přesnost a jasnost popisu by musel být velmi přísně 

střežen a že by mohlo být velmi obtížné jej naplnit. Za vhodnější přístup proto považuji 

zpřístupnění možnosti podávat přihlášku spolu s nahrávkou přihlašovaného zvuku, jak již 

bylo zmíněno výše. 

Efektivním nástrojem pro vytvoření image výrobku nebo služby je barva. Je také 

nejčastěji zapisovaným netradičním označením. U barev není většinou problematické grafické 

znázornění jako spíše užívání barvy. Přesto se ESD ve svém rozhodnutí ve věci C-104/01 

Libertel Groep BV (dále jen rozhodnutí Libertel) grafickým ztvárněním barvy zabýval. 

Společnost Libertel Groep BV přihlásila k zápisu jako ochrannou známku pro 

telekomunikační služby oranžovou barvu, aniž by ji specifikovala kódem odstínu. Podle 

názoru generálního advokáta Légera barva jako taková nemůže být ochrannou známkou, 

neboť nesplňuje požadavky čl. 2 Směrnice.
130

 Zejména podle něj nemůže existovat 

samostatně. Je zde vysoké nebezpečí záměny mezi odstíny stejné barvy a narušen by byl též 

princip právní jistoty.
131

 Problém však přináší i rozdílnost v přístupu k otázce zápisné 

způsobilosti barev v jednotlivých členských státech, kterou umožňuje otevřené znění čl. 2 

Směrnice, jak je již zmíněno výše. ESD se v rozhodnutí Libertel odklonil od stanoviska 

generálního advokáta a naopak přiznal samotné barvě v souvislosti se zbožím schopnost tvořit 

označení a být tak způsobilou zápisu.
132

 Podle ESD nelze principiálně zakázat, aby barvy 

samy o sobě byly považovány za způsobilé odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží 

nebo služeb jiných podniků. Nelze totiž vyloučit, že existují situace, ve kterých může samotná 
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barva sloužit jako označení původu zboží nebo služeb podniku.
133

 Zároveň však říká, že 

situací, kdy by barva byla schopná sdělit přesné informace, bude s ohledem na její podstatu 

minimálně.
134

 Z hlediska grafické znázornitelnosti považuje ESD v závislosti na okolnostech 

případu v zásadě za dostatečný slovní popis barvy a mezinárodně uznávaný identifikační kód 

barvy, případně jejich kombinaci.
135

 

V pozdějším rozhodnutí ve věci C-49/02 Heidelberg Bauchemie GmbH (dále jen 

rozhodnutí Heidelberg), který se týkal kombinace barev, již ESD zaujal přísnější postoj a 

mírně upravil názor rozvinutý v rozhodnutí Libertel. Grafické ztvárnění tvořené dvěma nebo 

více barvami, které jsou popsány abstraktním způsobem a bez obrysu, musí obsahovat 

systematické uspořádání, které přiřazuje dotčené barvy předem určeným a stálým 

způsobem.
136

 Jak naznačil i generální advokát Léger, ochranná známka sestávající se 

z kombinace barev bez jakéhokoli uspořádání může mít nejrůznější podoby a celkový dojem 

vyvolávaný u spotřebitele se bude lišit podle způsobu použití zapsaných barev.
137

 Taková 

známka by pak postrádala rozlišovací způsobilost, neboť pro spotřebitele by bylo velmi 

obtížné spojit si s barevnou kombinací příslušný výrobek či službu. Některé evropské státy 

(např. Spojené království, Norsko a Německo) požadují nejen u kombinací, ale i u barev 

samotných, aby již nabyly rozlišovací schopnosti před zápisem, neboť samy o sobě nejsou 

distinktivní.
138

 Také OHIM považuje za zápisu schopný pouze specifický odstín, který získal 

pro výrobky vlastníka rozlišovací způsobilost.
139

 V této souvislosti hovoříme také o tzv. 

druhotném významu barvy („secondary meaning“). Barva má druhotný význam, pokud 

upozorňuje zákazníka nikoli na výrobek či službu jako takovou, ale na výrobce, resp. 

poskytovatele služby. Taková barva tedy musí být v souvislosti s výrobkem, či službou, po 

určitou dobu používána. Pokud se jedná o kombinaci barev, měly by být užívány v jistém 

uspořádání tak, aby si je časem spotřebitel mohl spojit s daným produktem. Je ovšem otázkou, 

jestli se pak nebude často jednat spíše o obrazové označení. 

Je vhodné dodat, že barvy, které mají být použity jako ochranné známky, by měly být 

pro výrobek, s nímž je registrace spojena, neobvyklé. V opačném případě by mohlo dojít 
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k odmítnutí přihlášky z důvodu veřejného zájmu na ponechání takové barvy volné i pro další 

soutěžitele.  

 Lze uzavřít, že u netradičních označení se přihlašovatel setkává s několika 

problémy – ve většině případů je velmi obtížné, ne-li nemožné, takové označení graficky 

znázornit, dále je třeba pamatovat na to, že zejména určité barvy a znělky musí z důvodu 

veřejného zájmu zůstat přístupné všem, a v neposlední řadě může být problematickou 

funkčnost dané známky, jako je tomu např. u parfému, jež vůbec ochrannou známkou 

chráněny být nemohou, neboť se jedná o samotnou podstatu výrobku. I přes vyjmenované 

překážky se však domnívám, že netradiční označení mají budoucnost, zvlášť s ohledem na 

současný technologický vývoj a shovívavější přístup OHIM a dalších úřadů, který se již 

projevuje zejména u zvukových známek. 

 

4.2. Rozlišovací způsobilost 

Rozlišovací způsobilost, tedy vlastnost, která činí předmět, jenž je chráněn, jedinečně 

identifikovatelným mezi výrobky a službami, pro které je přihlašován,
140

 je poslední 

z uvedených podmínek čl. 4 Nařízení. Zároveň však nedostatek rozlišovací způsobilosti je 

jako jeden z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uveden v čl. 7 odst. 1 písm. b). 

Rozlišovací způsobilosti se navíc nepřímo dotýkají i další z absolutních důvodů: písmena c) a 

d). Z hlediska vztahu mezi jednotlivými absolutními důvody můžeme hovořit o obecném 

ustanovení pod písmenem b), které vylučuje zápis jakýchkoli označení postrádajících 

rozlišovací způsobilost bez ohledu na příčinu tohoto nedostatku. Ostatní důvody jsou pak 

ustanoveními speciálními, která znemožňují zápis označení, jež nejsou schopna odlišit 

výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků pro svou 

popisnost, či obvyklost. Úřady a soudy tyto důvody často aplikují společně s obecným 

nedostatkem způsobilosti. ESD je však někdy kritizován za nejednotný přístup k této 

problematice, zejména z hlediska míry požadované odlišnosti.
141

  

Ke vztahu čl. 7 odst. 1 písm. a) písm. b) Nařízení (resp. čl. 3 odst. 1 písm. a) a písm. b) 

Směrnice) se ESD vyjádřil ve svém rozhodnutí C-299/99 Koninklike Philips Electronics NV 

v. Remington Consumer Products ze dne 18. června 2002 (dále jen rozhodnutí Philips). Podle 

ESD není možné, aby určité označení nebylo vyloučeno ze zápisu z některého z důvodů pod 
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písmeny b), c) nebo d), zároveň však postrádalo rozlišovací schopnost podle písmene a).
142

 

Všechna ustanovení týkající se rozlišovací způsobilosti jsou vzájemně provázána. Článek 3 

odst. 1 písm. a), stejně jako pravidlo stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. b) až d) brání tomu, aby 

byly zapsány údaje nebo označení, která nesplňují jednu ze dvou podmínek stanovených 

v článku 2 Směrnice.
143

 V této souvislosti je velmi zajímavé stanovisko, jež ESD zaujal 

v rozsudku ve věci C-218/01 Henkel KGaA v. Deutsches Patent- und Markenamt (dále jen 

rozhodnutí Henkel), podle nějž z toho, že označení je v zásadě způsobilé být ochrannou 

známkou podle čl. 4 Nařízení, automaticky nevyplývá, že takové označení též splňuje 

požadavek rozlišovací způsobilosti dle ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) ve vztahu ke 

konkrétním výrobkům, či službám.
144

 Z uvedeného lze vyvodit, že i když určité označení 

může samo o sobě být způsobilé tvořit ochrannou známku, ve spojení s konkrétním výrobkem 

se může stát popisným, či obvykle užívaným, případně z jiného důvodu neschopným naplnit 

požadavek rozlišovací způsobilosti ochranné známky.  

Rozdílem mezi absolutními důvody pod písmeny a) a b) se zabýval též generální 

advokát Jacobs ve svém stanovisku v řízení C-329/02 SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v. 

OHIM. Podle něj se čl. 7 odst. 1 písm. a) vztahuje k abstraktní schopnosti odlišovat výrobky a 

služby určitého podniku od výrobků a služeb jiného, zatímco písmeno b) se zabývá odlišovací 

schopností ve vztahu ke konkrétní třídě přihlašovaných výrobků a služeb.
145

 Tímto názorem 

jistě navazuje na zmíněné rozhodnutí Henkel. 

Otázkou je, jak významné bude abstraktní posouzení v praxi. Ochranné známky jsou 

vždy vázány na určité výrobky a služby a jejich rozlišovací schopnost je podle čl. 4 Nařízení 

též vztažena k výrobkům a službám konkrétního podniku. Úřady jsou povinny jakákoli 

označení posuzovat s ohledem na konkrétní situaci a ve vztahu ke konkrétním produktům. 

Abstraktní posuzování způsobilosti být ochrannou známkou bez ohledu na přihlašované 

výrobky a služby může mít smysl především pro osobu, jež přihlašuje ochrannou známku pro 

širší škálu výrobků a služeb. Určité označení totiž skutečně může pro jednu kategorii výrobků 

zcela naplňovat funkce ochranné známky, zatímco pro jinou mít rozlišovací způsobilost 

nebude, jak bylo též poznamenáno v rozhodnutí Postkantoor.
146

 Přihlašovatel tak může 

v případě, kdy jeho známka je vyloučena pouze na základě nedostatku rozlišovací 
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způsobilosti podle písmene b), zhojit tuto vadu vyškrtnutím z přihlášky těch kategorií zboží 

nebo služeb, u nichž problém nastal. 

Ve své judikatuře ESD také často připomíná, že jednotlivé absolutní důvody je třeba 

posuzovat s ohledem na veřejný zájem, který chrání. V případě absolutního důvodu pod písm. 

b) se jedná o ochranu základní funkce ochranné známky, tj. označení původu. Ochranná 

známka musí být způsobilá být pro spotřebitele indikátorem původu označeného zboží. 

Distinktivita příslušného označení je základní povahou příslušného označení, … Tato 

distinktivita činí z označení obecného něco jedinečného, čímž je možné samotné takové 

označení spojit s určitými výrobky a službami.
147

 Podle rozhodnutí NSS, sp. zn. 6 A 67/2002, 

pro naplnění požadavku rozlišovací způsobilosti nestačí, aby se označení pouze odlišovalo od 

známých označení, ale musí být svou formou a obsahem natolik originální, že jeho svérázné 

znaky mají schopnost individualizovat zboží, které jím má být označeno.
148

 Pro ochrannou 

známku Společenství je důležité, aby označení bylo distinktivní ve všech členských zemích 

EU. Zejména u slovních známek bude někdy možné získat ochranu pouze v některých zemích 

v rámci národních systémů, neboť ochranná známka, jež v jedné zemi postrádá rozlišovací 

způsobilost, v jiném státě tímto nedostatkem trpět nemusí. V tomto ohledu je díky své 

rozšířenosti do jisté míry znevýhodněna angličtina. 

Spekulovalo se též, zda veřejným zájmem stojícím za absolutním důvodem pod 

písmenem b) není potřeba ponechat určitá označení volná pro ostatní uživatele. ESD se však 

v této věci vyjádřil tak, že tyto úvahy jsou relevantní pouze pro popisná označení podle 

písmene c).
149

 ESD ve svém rozhodnutí SAT.2 zároveň stanovil, že dalším z cílů absolutního 

důvodu pod písmenem b) je neomezovat nadměrně dostupnost určitých označení, což je podle 

něj méně přísným požadavkem než ponechat určitá označení volná, jak vyžaduje veřejný 

zájem pro písmeno c). Nicméně veřejným zájmem podstatným pro hodnocení aplikovatelnosti 

písmene b) tak zůstává nerozlučnost rozlišovací způsobilosti a hlavní funkce ochranné 

známky jako indikátoru původu.
150

 

Způsobilost označení rozlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobků a služeb 

jiných se posuzuje z hlediska výrobků a služeb, pro které je přihlašováno, a na základě 

vnímání relevantní veřejnosti, tedy běžného spotřebitele, jemuž jsou výrobky či služby 

určeny. Za běžného spotřebitele ESD považuje informovaného a přiměřeně pozorného 
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průměrného spotřebitele. NSS ve svém rozsudku sp. zn. 6 A 67/2002 upozorňuje na shodný 

přístup českých soudů k vymezení pojmu spotřebitel a zároveň dodává, že tento termín je 

třeba ve známkovém právu vnímat tak, aby zahrnoval co nejširší okruh dotčených osob.
151

 

ESD dále ve své judikatuře upozornil na fakt, že běžný spotřebitel při svém rozhodování 

porovnává ochrannou známku s tím, co si uchoval v paměti, na což je třeba při určení 

rozlišovací způsobilosti označení brát zřetel.
152

 Čím výraznější prvky známka vykazuje, tím 

pravděpodobnější je, že bude uznána za schopnou identifikovat produkty, na něž je vázána. 

Pozornost spotřebitele závisí též na druhu zboží. Obecně se uvádí, že v případě zboží 

každodenní spotřeby je pozornost nižší než například u luxusního zboží a nároky na rozlišující 

způsobilost ochranné známky jsou tak vyšší. Nicméně ani tuto tezi není možné podle mne 

aplikovat bezvýhradně. Lze tedy pouze zkonstatovat, že vnímání spotřebitele je nutné 

zkoumat u každého označení zvlášť. Význam nemá ani počet výrobků daného druhu na trhu, 

jak podotkl ve svém stanovisku v řízení ve věci Henkel KGaA generální advokát Colomer. 

V případě týkajícím se tablet do myčky nádobí, použil při přezkumu rozlišovací schopnosti 

tvaru tablet Soud prvního stupně (dále uváděno jako Tribunál)
153

 ke srovnání nikoli výrobky 

v té době na trhu dostupné, ale paradigma skládající se z prvků, jež vyvstanou na mysli, pokud 

si produkt představíme.
154

 Stěžovatelé tento test nepovažovali za dostatečně objektivní, avšak 

generální advokát s tímto názorem nesouhlasil a dané srovnání pokládal, pokud bylo dle jeho 

slov správně použito, za naprosto vhodné. I já se domnívám, že v případě, kdy je určitý tvar 

pro výrobek typický a automaticky si jej tak představíme v souvislosti s takovým produktem, 

nelze si jej nárokovat jen proto, že ostatní výrobci ještě své výrobky na trh dodat nestihli. Jak 

již bylo řečeno výše, ochranná známka musí být jedinečná. Tuto podmínku však nemůže 

splňovat označení, které si každý představí, jakmile pomyslí na jistý druh produktů. Právě 

proto je vedle analýzy schopnosti známky odlišit konkrétní výrobky a služby od jiných též 

podstatné zjištění, jak bude známka vnímána veřejností. Jistou roli zde tedy hraje i subjektivní 

pocit průměrného spotřebitele. Tím, že ochranná známka slouží k identifikaci zboží právě 

spotřebiteli, nelze tento faktor při hodnocení označení pominout. 

Pro časové posouzení přihlašovaného označení je rozhodující nejen stav v okamžiku 

podání přihlášky, ale také v době registrace. Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by dojít 
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k zápisu ochranné známky, která však již v průběhu řízení ztratila rozlišovací způsobilost a 

lze ji zneplatnit na základě čl. 52 Nařízení, resp. § 32 Zákona o ochranných známkách. 

4.2.1. Kombinace označení 

Ochranné známky se často skládají z více prvků. Pokud je alespoň jeden z nich 

distinktivní, bude mít rozlišovací schopnost i sama ochranná známka.
155

 V případech, kdy se 

označení skládá z prvků, jež samy o sobě distinktivní nejsou, je nutné hodnotit především 

distinktivitu označení jako celku. Prověření rozlišovací způsobilosti jednotlivých prvků, jež 

úřady zpravidla činí, může být sice nápomocné, nicméně z pouhého faktu, že každý 

z elementů je sám o sobě nedistinktivní, automaticky nevyplývá, že jejich kombinace je též 

nedistinktivní. Příkladem zde může být rozhodnutí ESD ve věci SAT.2. Tribunál rozhodl, že 

známka jako celek postrádá rozlišovací způsobilost proto, že jednotlivé prvky, které ji tvoří, 

nejsou dostatečně distinktivní a označení jako celek není víc než pouhý součet jeho částí.
156

 

Podle generálního advokáta však nelze automaticky předpokládat, jak již bylo zmíněno i výše, 

že známka, jež se skládá z prvků, které samy o sobě postrádají rozlišovací způsobilost, bez 

nějakého dodatečného faktoru též není distinktivní.
157

 S tímto postojem souhlasil i ESD a 

dodal, že zápis označení jako ochranné známky … není podmíněn konstatováním určité 

úrovně kreativity nebo jazykové či umělecké představivosti na straně majitele ochranné 

známky.
158

 Originalita označení tedy nemusí být založena na fantazii jejího tvůrce, avšak 

postačí, když označení bude natolik jedinečné, že spotřebiteli umožní identifikovat 

ekonomický původ výrobku či služby. Nicméně je dobré mít na paměti, že čím vyšší 

originalita ochranné známky bude (a fantazijní označení zpravidla poskytují vysokou míru 

originality), tím vyšší ochrany bude požívat.  

Dalším z rozhodnutí ESD týkajících se kombinovaných označení je rozsudek ve věci 

C-37/03 BioID AG v. OHIM, ve kterém ESD řešil rozlišovací způsobilost zkratky BioID 

vytvořené ze spojení „biometric identification“. Toto rozhodnutí potvrdilo význam celkového 

dojmu, jenž označení vytváří u relevantní veřejnosti, kterou však nemusí být jen koncový 

spotřebitel, ale např. i distributor výrobku. Zároveň ESD potvrdil, že fakt, že je označení 

běžně užíváno v obchodním styku, není hlavním měřítkem pro interpretaci čl. 7 odst. 1 
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písm. b).
159

 V tomto ohledu souhlasím s autory článku v tom, že časté užívání označení do 

jisté míry narušuje jeho jedinečnost a ztěžuje plnění funkce ochranné známky jako ukazatele 

původu produktu. Nicméně i v takovém případě je nutné vzít v potaz, jak používané označení 

vnímá běžný spotřebitel, resp. relevantní veřejnost. Časté užití označení neovlivňuje přímo 

hodnocení míry rozlišovací způsobilosti, ale spíše vnímání spotřebitele, které je jedním 

z rozhodujících faktorů pro její posouzení.  

 

4.2.2. Slovní ochranné známky 

Z hlediska prokázání rozlišovací způsobilosti se slovní ochranné známky řadí k těm 

náročnějším, zejména jedná-li se o zápis jednoho, či několika písmen nebo číslic. Ani takové 

označení však nelze a priori odmítnout a je třeba je podrobit plnému šetření založeném na 

konkrétních okolnostech a produktech, pro které má být přihlášeno.
160

 

Nutnost individuálního přezkumu u každého přihlašovaného označení potvrdilo mj. 

rozhodnutí ve věci C-404/02 Nichols Plc v. Registrar of Trade Marks (dále jen rozhodnutí 

Nichols), kdy britský úřad odmítl jako ochrannou známku pro potraviny a nápoje zapsat 

jméno Nichols, neboť se jedná o běžné anglické příjmení. Podle ESD četnost příjmení ve 

společnosti nemůže být rozhodujícím faktorem pro rozlišovací schopnost zapisovaného 

označení, může pouze ztížit naplnění funkce ochranné známky jako označení původu zboží. 

ESD tak znovu připomněl, že podmínky zápisné způsobilosti jsou pro všechny kategorie 

ochranných známek stejné. Není samozřejmě vyloučeno, že z hlediska vnímání relevantní 

veřejnosti se může ukázat pro některé druhy označení obtížnějším rozlišovací způsobilost 

prokázat.
161

 Nicméně větší obtíž, k níž může popřípadě dojít při konkrétním posouzení 

rozlišovací způsobilosti určitých ochranných známek, nemůže odůvodnit předpoklad, že 

takové ochranné známky postrádají a priori rozlišovací způsobilost nebo ji mohou nabýt 

pouze užíváním podle čl. 3 odst. 3 směrnice.
162

 Dále se ESD zabýval také vztahem čl. 3 

odst. 1 písm. b) Směrnice a čl. 6 odst. 1 písm. a) Směrnice, podle kterého ochranná známka 

neopravňuje svého majitele, aby zakázal třetím osobám užívat v obchodním styku své jméno. 

Jak také generální advokát Colomer připomněl ve svém stanovisku v řízení C-404/02 Nichols 
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Plc v. Registrar of Trade Marks, samo znění čl. 2 Směrnice jména jako označení způsobilá 

ochrany zahrnuje a příjmení jsou pro účely známkoprávní ochrany často používána.
163

 Podle 

ESD tedy čl. 6 odst. 1 písm. a) Směrnice pouze omezuje práva související s užíváním již 

zapsané ochranné známky a na posouzení rozlišovací schopnosti před její registrací nemá 

žádný vliv.
164

 

Ze známkoprávní ochrany nejsou vyloučeny ani slogany, pokud jsou schopny vedle 

plnění marketingové funkce u průměrného spotřebitele též indikovat původ zboží, či služby. 

Zajímavou otázkou, kterou se ESD zabýval v řízení ve věci C-353/03 Société des produits 

Nestlé SA v. Mars UK Ltd (dále jen rozhodnutí Nestlé), je, zda lze nabýt distinktivní 

charakter užíváním ve spojení s již zapsanou ochrannou známkou nebo jako její součást.
165

 

V tomto případě se jednalo o užívání sloganu „Have a break“ bez spojení se značkou KitKat. 

Důležitým byl především výklad ustanovení čl. 3 odst. 3 Směrnice a pojmu „užívání“, které 

v tomto ustanovení není nijak omezeno. Je-li tedy v rámci „užívání“ myšleno „užívání 

ochranné známky jako ochranné známky“, ESD nepovažuje za nutné užívat označení zcela 

samostatně. Pokud získá ve spojení s jinou ochrannou známkou či jako její součást takovou 

pozici v povědomí spotřebitele, že podle něj samotného je relevantní veřejnost schopna 

identifikovat původ daných výrobků nebo služeb, lze hovořit o získané rozlišovací 

schopnosti.
166

 S odůvodněním ESD zcela souhlasím, neboť se též domnívám, že pokud 

průměrnému spotřebiteli při pohledu na sousloví „Have a Break“ ihned přijde na mysl 

čokoláda KitKat, není možné hovořit o tom, že by slogan funkci ochranné známky 

nesplňoval. Samozřejmě je na přihlašovateli, aby toto prokázal, což může být obtížnější, než 

kdyby byl slogan užíván samostatně nebo přihlašován ve spojení s názvem produktu. Kladná 

odpověď ESD na položenou otázku nevyvolala vlnu nových přihlášek a měla ve 

svém konečném důsledku především význam pro podnikatele, kterým se již podařilo 

dosáhnout určitého stupně známosti svých reklamních sloganů a mohou tak získat monopol 

k jejich užívání, aniž by zároveň museli uvádět obchodní značku výrobku. 
167
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Podobný případ jako ESD v rozhodnutí Nestlé řešil i ÚPV v řízení o rozkladu proti 

rozhodnutí o zamítnutí návrhu na výmaz ochranné známky „VÁM DÁVÁ KŘÍÍÍDLA“
168

. 

Podle ÚPV má slogan schopnost individualizovat přihlašované výrobky a služby zejména, je-

li jeho součástí distinktivní prvek jako např. jméno přihlašovatele nebo jeho ochranná 

známka. Stejně tak však mohou plnit funkci ochranné známky i slogany, které sice konkrétní 

distinktivní prvek neobsahují, ale jako celek jsou neobvyklé či obsahují vtip nebo nadsázku a 

jsou nadány jistou rozlišovací způsobilostí. Takové slogany při svém používání na trhu 

nenechají spotřebitele lhostejným, ale naopak upoutají jeho pozornost, vryjí se mu do paměti, 

a mohou tak orientovat spotřebitele na původce poskytovaných výrobků nebo služeb.
169

 Tak 

tomu bylo podle ÚPV i v případě sloganu „VÁM DÁVÁ KŘÍÍÍDLA“ zapsaného jako 

ochranná známka mj. pro různé druhy nápojů. 

4.2.3. Ochranné známky trojrozměrné a barvy 

V rámci trojrozměrných ochranných známek jsou nejčastěji přihlašovány tvary a obaly 

výrobku. Nejproblematičtějším pro ně bývá překonat důvod pod písmenem e). Z hlediska 

rozlišovací způsobilosti je podstatné, že ani pro tato označení se neuplatňuje v rámci řízení 

žádný přísnější test a jsou hodnocena jako ostatní ochranné známky na základě vnímání 

relevantní veřejnosti a v souvislosti s výrobky nebo službami, pro které jsou přihlašovány. 

Obaly a tvary výrobků často spotřebitel nevnímá jako ochrannou známku, což právě ve 

srovnání se slovními označeními stěžuje prokázání rozlišovací způsobilosti u trojrozměrných 

ochranných známek.
170

 Dané označení musí umožnit spotřebiteli rozlišit původ výrobků, aniž 

by museli podstupovat zvláštní analýzu.
171

 

V rozhodnutí Henkel ESD stanovil, že pouhé vybočení z toho, co je v příslušném 

sektoru obvyklé, není dostačující pro vyloučení použití čl. 3 odst. 1 písm. b). Naopak 

označení, jež z takové normy vybočuje významně a naplňuje hlavní funkci ochranné známky, 

rozlišovací způsobilost nepostrádá.
172

 Na otázku, jak významně je třeba vybočovat, lze 

odpovědět pouze v konkrétním případě. Nicméně z rozhodnutí je možné vydedukovat, že 

pokud spotřebitel musí věnovat zvláštní pozornost tomu, jaké označení před sebou má a zda 

se vůbec jedná o ochrannou známku, bude téměř nemožné u takového označení rozlišovací 
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způsobilost prokázat. Výsledkem je, že základní a zřejmé geometrické tvary, které nejsou 

dostatečně unikátní, nebo pouhé „obměny“ tvarů, jež jsou již v obchodě běžně užívány, jsou 

považovány za nezpůsobilé ochrany na základě nedostatku rozlišovací schopnosti.
173

 

I pro barvy platí stejná pravidla jako pro ostatní známky. S trojrozměrnými 

označeními mají především společné to, že zpravidla nejsou prvotně vnímány jako ochranné 

známky. V obou případech se tedy bude zkoumat spíše než rozlišovací způsobilost ab initio 

(přestože ji samozřejmě nelze vyloučit) rozlišovací způsobilost nabytá na základě užívání. Ve 

Spojených státech se v této souvislosti hovoří o již zmíněném druhotném významu. Zatímco 

pro evropské pojetí není rozdíl v podmínkách získání rozlišovací způsobilosti a v obou 

případech je nutné zkoumat vnímání veřejnosti, americké soudy považují tento test za zásadní 

pouze v případě druhotného významu. Přestože ochrana trojrozměrných označení není 

americkými předpisy upravena výslovně, jako je tomu v Evropě, tento nedostatek je překonán 

tím, že je poskytována též neregistrovaným prodejním balení.
174

 

4.2.4. Závěr 

Z výše uvedeného lze učinit závěr, že ochranná známka musí být natolik jedinečná, 

aby podle ní byl průměrný spotřebitel schopen identifikovat obchodní původ výrobku nebo 

služby a mohl buď zopakovat svou pozitivní zkušenost s výrobkem, či se vyhnout zkušenosti 

negativní. 

V případech, kdy dochází ke kombinaci více důvodů pro zamítnutí zápisu, je třeba 

zdůraznit, že důvody pod písmeny c) a d) jsou speciálními ve vztahu k nedostatku rozlišovací 

způsobilosti. Proto bude-li označení popisné, lze z toho zpravidla vyvodit, že též postrádá 

rozlišovací způsobilost. Naopak však postupovat nelze. 

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že všechna označení musí splnit stejná kritéria 

proto, aby byla zápisu způsobilá, a z hlediska přísnosti jejich uplatnění ESD nečiní žádný 

rozdíl. Z povahy některých typů známek ovšem plyne, že je pro ně těžší stanovené podmínky 

splnit. 

 

4.3. Popisná označení 

Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení zní: ochranné známky, které jsou tvořeny 

výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, 
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jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo 

poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností.
175

 Jak již bylo řečeno výše, jedná se de facto 

o podmnožinu označení, jež postrádají rozlišovací způsobilost, z důvodu, že jsou popisná. 

Popisnost ochranných známek přináší jejich majitelům výhodu především v tom, že 

spotřebiteli sděluje jistou, zpravidla pozitivní, informaci o produktu, pro který je známka 

přihlášena.
176

 Naproti tomu, z hlediska veřejného zájmu je u takových označení nebezpečí, že 

pokud budou popisná příliš, nebudou schopná naplnit základní funkci ochranné známky jako 

označení původu. Je proto více než žádoucí, aby byla stanovena hranice tzv. únosné 

popisnosti. Jinými slovy je třeba určit, kdy je označení natolik popisné, že jej již nelze 

zapsat.
177

 Vodítkem je zde především judikatura ESD, která však díky své občasné 

rozporuplnosti neposkytuje vždy přesné odpovědi. 

Jedním ze základních měřítek při určování popisnosti označení je opět veřejný zájem 

stojící za absolutním důvodem. Přestože se ESD k veřejnému zájmu pro písmeno c) ve své 

judikatuře několikrát vyjádřil, není odborná veřejnost v této věci zcela jednotná. Dle ustálené 

judikatury ESD je veřejným zájmem stojícím za absolutním důvodem odmítnutí ochrany 

podle písmene c), aby popisná označení a údaje vztahující se k přihlašovanému zboží mohla 

být volně užívána kýmkoli, např. i v podobě kolektivních ochranných známek.
178

 Od tohoto 

převažujícího názoru se mírně odchýlil generální advokát Jacobs ve svém stanovisku v řízení 

ve věci C-383/99 Procter & Gamble Co, podle kterého cílem tohoto absolutního důvodu není 

zabránění monopolizaci běžných popisných označení, ale spíše registraci popisných 

obchodních značek, pro které není ochrana dostupná kvůli omezení účinků ochranných 

známek na základě ustanovení čl. 12 písm. b) Nařízení.
179

 Toto ustanovení brání majiteli 

ochranné známky Společenství zakázat třetím osobám používat v obchodním styku údaje 

týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby 

výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností.
180

 Tedy v případě, že by takové 

označení bylo zapsáno, jeho majitel by nemohl jiným osobám bránit v jeho užívání a zápis by 

pozbyl svůj smysl, neboť takováto ochranná známka by nemohla sloužit jako označení 
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původu. Já se přikláním spíše k pohledu na veřejný zájem zastávanému ESD, i když si 

myslím, že se tato dvě stanoviska nevylučují. Podle mého názoru je v čl. 7 odst. 1 písm. c) 

zásadním slovo „výlučně“. Označení tvořené výlučně popisnými prvky zapsáno být nemůže, 

neboť by poskytovalo svému majiteli výlučná práva (tedy monopol) k jinak běžně užívaným 

údajům, či označením. Čl. 12 pak poslouží jako „pojistka“ pro případy, kdy ochranná známka 

sice je tvořena popisnými označeními, avšak jako celek popisná není (případně není popisná 

pro přihlášené výrobky nebo služby), a je tak schopná rozlišovat výrobky a služby 

přihlašovatele od výrobků a služeb jiné osoby. Nicméně její majitel se nemůže dovolat 

ochrany jen proto, že jeho konkurent v obchodním styku použil (popisnou) část jeho ochranné 

známky. Domnívám se tedy, že cílem písmene c) je zabránit získání monopolu nad popisnými 

označeními, která mohou být užívána kýmkoliv, neboť ochranná známka by nemohla plnit 

svou hlavní funkci. Navíc jejímu majiteli by z ní neplynula žádná exkluzivní práva, jež jsou 

hlavním důvodem investice obchodníků do známkoprávní ochrany. 

4.3.1. Windsurfing Chiemsee 

Jedním z popisných prvků, který je uveden v ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. c), je 

zeměpisný původ. Možností uvést v ochranné známce zeměpisné označení se ESD zabýval 

v rozhodnutí ve spojeném řízení ve věci C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee 

Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz 

Attenberger (dále jen rozhodnutí Windsurfing Chiemsee), které se týkalo sporu o užití názvu 

německého jezera v ochranné známce pro sportovní oblečení. 

Ve svém stanovisku k tomuto rozhodnutí se generální advokát Cosmas zabýval mj. 

podmínkami aplikace čl. 3 odst. 1 písm. c) v případě, že se v ochranné známce vyskytuje 

zeměpisné označení. Podle generálního advokáta musí být ochranná známka, aby byla 

odmítnuta, tvořena výlučně geografickým označením, použitý termín musí být v obchodě 

způsobilý sloužit jako označení zeměpisného původu a tento původ musí být spojován 

s vlastnostmi produktu.
181

 Podmínka exkluzivity vylučuje ze zápisné nezpůsobilosti označení, 

která svým celkovým dojmem působí odlišně, neboť popisný znak je pouze jedním z prvků 

označení. Druhá podmínka generálního advokáta pak zajišťuje možnost zápisu pro zeměpisná 

označení mytická, smyšlená, či taková, která by si průměrný spotřebitel s přihlašovaným 

produktem nikdy nespojil, a nepůsobí tedy jako označení zeměpisného původu výrobku či 

služby. Pod spojením zeměpisného označení s vlastnostmi produktu požaduje generální 
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advokát, aby dané označení charakterizovalo a odlišovalo přihlašovaný produkt.
182

 S takto 

stanovenými podmínkami souhlasím, pouze k té první mám drobnou výhradu. Dle mého 

názoru by měla zahrnovat též kombinaci více popisných výrazů bez dalšího rozlišovacího 

prvku, nikoli pouze zeměpisná označení. Jako příklad může posloužit slovní označení 

Karlovarské oplatky, které by též bylo ab initio popisné, a tudíž bez rozlišovací způsobilosti. 

Nicméně je možné, že takto restriktivní výklad ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. c) byl podán 

pouze ve vztahu ke skutkovým okolnostem daného případu, kdy ochranná známka měla být 

tvořena výlučně názvem jezera Chiemsee. 

ESD v tomto rozhodnutí především rozebral problematiku veřejného zájmu pro 

absolutní důvod odmítnutí ochrany dle písmene c). Jak již bylo zmíněno výše, určitá označení 

mají zůstat dostupná k užívání všem. V případě zeměpisného označení bude registrace 

ochranné známky dle ESD zamítnuta, pokud dané označení původu je v mysli relevantní 

veřejnosti spojeno s přihlašovanými výrobky a službami, případně pokud lze takovou asociaci 

do budoucna rozumně předpokládat.
183

 Z toho lze vyvodit, že pokud místo použité v označení 

není známé, nebrání jeho použití zápisu takové ochranné známky.
184

 Stejně tak není na 

překážku použití známého zeměpisného označení pro výrobky a služby, které si průměrný 

spotřebitel s takovým místem nespojí (např. komunitární ochranná známka Mont Blanc a 

parfémy). 

V případě, že je registrace ochranné známky tvořené zeměpisným označením 

z důvodu jeho asociace s přihlašovanými výrobky a službami vyloučena, může přihlašovatel 

dosáhnout zápisu na základě získání rozlišovací způsobilosti užíváním známky v souvislosti 

s přihlašovanými výrobky nebo službami dle čl. 7 odst. 3 Nařízení. V takovém případě 

zeměpisný název získává nový význam a jeho užití již není výlučně popisné. Pokud se ovšem 

jedná o velmi známé místo, bude k získání rozlišovací způsobilosti třeba intenzivního a 

dlouhodobého užívání přihlašovatelem.
185

 

4.3.2. Baby-Dry 

Rozhodnutí ESD ve věci C-383/99 Procter & Gamble Company v. OHIM (dále jen 

rozhodnutí ve věci Baby-Dry) bylo mj. prvním případem, kdy se ESD zabýval rozlišovací 

                                                 
182

 Stanovisko generálního advokáta Cosmase v řízení ve věci C-108/97 a 109/97 Windsurfing Chiemsee 

Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger ze dne 5. 

května 1998. In Maniatis S., Botis. D. Trademarks in Europe, s. 210 -211. 
183

 ESD ve věci C-108/97 a 109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und 

Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger ze dne 4. května 1999, para. 31. 
184

 Gielen, Ch. European Community: trade marks - protection of geographical indication as a trade mark, 

1999. Volume 21 (10), s. 182. 
185

 Tamtéž, s. 183. 



48 

 

způsobilostí slovní kombinace. Jedná se o velmi kontroverzní rozhodnutí, které si vysloužilo 

v řadách odborné veřejnosti značnou míru kritiky a od kterého se i sám ESD ve své pozdější 

judikatuře odchyluje. Rozhodnutí bylo vytýkáno především stanovení velmi nízké hranice 

zápisné způsobilosti u popisných označení. To vyvolalo oprávněné obavy, že běžný jazyk by 

mohl být monopolizován několika málo obchodníky.
186

 

V uvedeném rozhodnutí se jedná o zápis ochranné známky Baby-Dry pro dětské 

pleny, která podle rozhodnutí OHIM i podle Tribunálu byla popisná, neboť odkazovala na 

účel plen, tj. udržet dítě suché („keep baby dry“). Označení se tedy podle něj skládalo 

výhradně ze slov, jež v oblasti obchodu slouží k označení účelu výrobku. Přihlašovatel 

Procter & Gamble se proti rozhodnutí Tribunálu odvolal. 

Podle ESD, který ve svém rozsudku navázal na stanovisko generálního advokáta 

Jacobse, je nutné interpretovat ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení v souvislosti s čl. 12 

písm. b) Nařízení, a také s čl. 4 Nařízení. Z této interpretace ESD vyvodil, že veřejným 

zájmem stojícím za písmenem c) je zabránit registraci označení, která by nemohla plnit funkci 

ochranné známky jako identifikátoru podniku uvádějícího relevantní výrobky nebo služby na 

trh, protože nejsou odlišná od běžného způsobu popisování takových výrobků nebo služeb, či 

jejich vlastností, a tudíž postrádají rozlišovací způsobilost potřebnou pro tuto funkci.
187

 Za 

popisná označení podle čl. 7 odst. 1 písm. c) lze podle ESD považovat pouze ta, která mohou 

při normálním použití z pohledu zákazníka popsat, přímo nebo prostřednictvím jedné z jejich 

základních vlastností, výrobky nebo služby, pro něž je ochranná známka přihlašována.
188

 

Registrace by však neměla být odmítnuta známce, která vedle znaků uvedených v definici 

obsahuje ještě další označení či údaje nebo pokud čistě popisná označení nebo údaje jsou 

uváděny, respektive složeny tak, že odlišují celkový dojem od běžného způsobu popisu 

daných výrobků nebo služeb, či jejich základních vlastností.
189

 Toto byl podle ESD a 

generálního advokáta Jacobse právě případ Baby-Dry. Podle generálního advokáta je sice 

pravděpodobné, že by slova „baby“ a „dry“ byla v obchodě používaná k popisu plen, avšak 

není to jisté. Navíc spojení „Baby-Dry“ v obchodě užíváno v souvislosti s plenami není, 

i když v podstatě jejich účel vyjadřuje. Podle generálního advokáta tak přístup OHIM a 

Tribunálu byl příliš rigidní a při hodnocení popisnosti nebyly vzaty v potaz některé důležité 
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faktory, jako např. neobvyklá gramatická struktura, neúplnost, či tvořivost.
190

 ESD pak ve 

svém rozhodnutí navázal na tyto úvahy a stanovil, že je-li řazení slov v označení nějak 

neobvyklé, běžně neužívané, může se jednat o známku s rozlišovací způsobilostí, přestože 

slova, ze kterých se skládá, jsou sama o sobě popisná.
191

 Právě lingvistická invence byla 

v případě „Baby-Dry“ podle názoru ESD důvodem neaplikovatelnosti čl. 7 odst. 1 písm. c). 

Z hlediska přístupu k registraci ochranných známek odborná veřejnost rozlišuje mezi 

liberálnějším a konzervativnějším směrem. Oba přístupy mají za cíl zachování rovnováhy 

mezi právy vlastníka ochranné známky a ostatních osob, čehož dosahují zvažováním toho, co 

je registrovatelné a jaký má být rozsah monopolu, který vlastník získá zápisem svého 

označení jako ochranné známky. Liberální přístup klade důraz spíš na následnou obranu 

třetích osob před zneužitím známkoprávní ochrany jejím majitelem, jež je zajištěna mj. čl. 12 

Nařízení. Naopak konzervativnější přístup se snaží přistupovat přísně již k samotnému zápisu 

ochranných známek, tudíž podle jeho zastánců není následná ochrana tak potřebná.
192

 

Zatímco obvykle jsou rozhodnutí ESD považována spíše za konzervativní, v případě Baby-

Dry zaujal velmi liberální postoj. Právě u liberálního přístupu se naskýtá problematická 

otázka – jak ochránit práva ostatních soutěžitelů? Bude-li známka již zapsána, její majitel 

získá výrazně silnější postavení než jeho konkurenti. Pokud bychom toto postavení chtěli 

oslabit poskytnutím možnosti silné obrany před používáním např. popisných ochranných 

známek, oslabíme tak pozici ochranné známky jako takové. Proto zcela souhlasím 

s názorem generálního advokáta Colomera vyjádřeným v jeho stanovisku v řízení ve věci C-

104/00 DKV Deutsche Krankenversicherung AG v. OHIM, který odmítl, že by riziko 

monopolizace určitých označení mělo být vyváženo omezeními účinků ochranné známky 

uvedenými v čl. 12 Nařízení. Podle něj jsou mnohem přínosnějším přísná pravidla a jistá 

omezení již při zápisu označení do registru ochranných známek.
193

 I já se domnívám, že je 

žádoucí případným sporům předejít tím, že sporná označení zapsána nebudou, a nikoli zapsat 

popisné označení, u kterého však soud buď nebude moci poskytnout z důvodu jeho popisnosti 

v podstatě žádnou ochranu před neoprávněným užitím ostatními soutěžiteli, nebo naopak 

poskytne monopol jejímu majiteli, a znemožní tak užívání daného výrazu v obchodě, i když 

však daný výrobek nebo službu, případně některou z jejich charakteristických vlastností, bude 
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např. obtížné popsat za pomoci jiného údaje. Konečně i ESD ve svém rozhodnutí Libertel 

odmítl, že by obrana na základě čl. 6 Směrnice (čl. 12 Nařízení) byla dostačující k ochraně 

práv ostatních obchodníků. Takový přístup by podle něj znamenal, že posouzení zápisné 

způsobilosti by bylo z registrujícího úřadu a okamžiku zápisu odloženo a přeneseno na soudy 

pověřené zaručením konkrétního výkonu práv.
194

 Navíc podle ESD je takový přístup 

neslučitelný se systémem směrnice, která je založena na kontrole předcházející zápisu, a 

nikoli na kontrole a posteriori.
195

 

Další kritika rozhodnutí Baby-Dry se týká přímo aplikace pravidel zápisu ochranných 

známek. Z hlediska určení relevantní veřejnosti vyčetl ESD např. Ian Kilbey, že v daném 

případě neurčil správně okruh spotřebitelů, neboť průměrným spotřebitelem je zde podle něj 

matka, zatímco soudci (muži) se řídili vlastním pohledem.
196

 Otázkou tak skutečně zůstává, 

zda by pro matku spojení „Baby-Dry“, i když se jedná o lingvistickou invenci, nezůstalo 

pouze popisem účelu dětských plen. 

Dále je udělení ochranné známky označení Baby-Dry tímto autorem kritizováno proto, 

že podle něj nenaplňuje funkci označení původu. Podle něj by ochranná známka měla 

odlišovat výrobky podle jejich ekonomického původu, jinými slovy by měla odkazovat na 

výrobce výrobku, nikoliv od sebe pouze odlišovat různé výrobky jako takové. Důvodem je, že 

zákazník se při svém výběru orientuje právě podle původu výrobku, který buď považuje za 

důvěryhodný, nebo ne.
197

 Z označení Baby-Dry ovšem původ zboží vyčíst nelze. Naopak, 

pokud by byla ochranná známka zapsána ve znění Pampers Baby-Dry (pod tímto názvem byly 

také pleny uváděny na trh
198

), v takovém případě by skutečně o odkaz na ekonomického 

původce zboží šlo, neboť Pampers je značka, již Procter & Gamble pro své výrobky užívá. 

Baby-Dry je potom jen jedním z několika druhů plen Pampers, které Procter & Gamble 

prodává. Z uvedeného vyplývá, že Baby-Dry skutečně nenaplňuje dostatečným způsobem 

funkci indikátoru původu výrobků nebo služeb a pouze odlišuje jeden druh výrobku od 

jiného. 

V neposlední řadě byly po přijetí rozhodnutí Baby-Dry vysloveny pochybnosti o tom, 

zda se skutečně jedná o lingvistickou invenci a ne o pouhé otočení běžného slovosledu.
199
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I v tomto případě se přikláním na stranu kritiků tohoto rozhodnutí, neboť ve spojení „Baby-

Dry“ žádnou tvořivost či invenci nevidím. Zeptáme-li se v angličtině na účel plen, velmi 

pravděpodobně bude odpověď znít: „To keep baby dry“ („udržet dítě suché“). Jak je patrné 

z českého překladu, ani v češtině není otočení pořadí slov neobvyklé. Důvodem může být 

např. zdůraznění informace obsažené ve větě. Jedinou invencí v případě spojení „Baby-Dry“ 

je tak vytržení z kontextu celé věty. Podle mého názoru toto není dostatečné pro překonání 

absolutního důvodu uvedené v písmenu c). 

4.3.3. Judikatura ESD po rozhodnutí Baby-Dry 

Rozhodnutí Baby-Dry odbornou veřejnost překvapilo a panovaly obavy, že ESD bude 

pokračovat v liberálním přístupu, což povede k zápisu řady dalších popisných označení. Již 

rozhodnutí ve věci C-104/00 DKV Deutsche Krankenversicherung AG v. OHIM (dále jen 

rozhodnutí Companyline) ovšem tyto obavy vyvrátilo. ESD v rozhodnutí Companyline 

připomněl, že, jak vyplývá ze znění čl. 7 odst. 2, pro zamítnutí zápisu ochranné známky 

Společenství postačí, je-li známka popisná v jednom z jazyků členských států, čímž také 

odmítl argumenty přihlašovatele poukazující na fakt, že Companyline je jako ochranná 

známka v některých státech již zapsána.
200

 ESD tak potvrdil zamítavé rozhodnutí Tribunálu, 

podle kterého se v případě Companyline nejedná o víc, než pouhé spojení 2 popisných slov.
201

 

Ke svému předchozímu rozhodnutí Baby-Dry se ovšem nijak nevyjádřil. 

Stejně se ESD vyhnul jakémukoli odkazu na rozhodnutí Baby-Dry v případě 

rozhodnutí ve věci C-191/01 OHIM v. Wm. Wrigley Jr. Company (dále jen rozhodnutí 

Doublemint). Opět se zde vrátil k pojetí veřejného zájmu, jež zaujal v rozhodnutí Windsurfing 

Chiemsee, tedy cílem absolutního důvodu pod písmenem c) je, aby popisná označení zůstala 

dostupná a mohla tak být volně užívána všemi.
202

 Podle ESD pro aplikaci čl. 7 odst. 1 písm. c) 

není nutné, aby označení bylo používáno ve vztahu k produktu nebo jeho charakteristickým 

vlastnostem popisným způsobem, stačí, že je to možné. Proto také musí být odmítnuto 

poskytnutí ochrany u slov nebo jejich spojení, která mají více významů, přestože vůči 

přihlašovaným výrobkům nebo službám je popisný jen některý z těchto významů.
203

 

Pro interpretaci zákazu popisnosti se významným stalo také rozhodnutí o předběžné 

otázce ve věci C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV (dále jen rozhodnutí Postkantoor). 
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Jednalo se zde o slovní ochrannou známku „Postkantoor“
204

, o jejíž zápis bylo požádáno 

u BOIP. Jedním z argumentů přihlašovatele byla existence jiných pojmů použitelných pro 

popsání týchž vlastností. ESD však existenci alternativních výrazů odmítl jako nepodstatnou, 

neboť čl. 3 odst. 1 písm c) Směrnice nepožaduje, aby údaje, kterými je známka tvořena, byly 

jediným možným způsobem, jak popsat výrobek nebo službu, případně jejich vlastnosti.
205

 

Stejně tak není důležitý počet konkurentů nebo to, jestli se jedná o vlastnosti základní, či 

vedlejší.
206

 Označení, které je pro určitý produkt popisným, ovšem může sloužit podle ESD 

jako ochranná známka pro jiný. Nejznámějším příkladem takové situace asi bude ochranná 

známka Apple. Termín Postkantoor ovšem měl být zapsán pro výrobky v kategoriích jako 

např. papír, poštovní známky, doprava a telekomunikace. 

ESD se v rozhodnutí Postkantoor zabýval také složenými ochrannými známkami. 

Podle ESD, skládá-li se označení z popisných prvků, nemusí to ještě znamenat, že celé 

označení je popisné. Pouhé spojení těchto prvků ovšem není pro získání zápisné způsobilosti 

dostačující. Mezi nově vzniklým výrazem a pouhým spojením použitých prvků musí být 

vnímatelný rozdíl, přihlašované označení tedy musí nabýt nového významu nebo vytvářet 

dojem odlišný od toho, kterým na průměrného spotřebitele působí pouhá kombinace 

použitých prvků.
207

 V tomto vyjádření lze rozhodnutí Postkantoor přirovnat k rozhodnutí 

Baby-Dry, ve kterém však došlo dle mého názoru k nesprávné aplikaci stanovených pravidel. 

4.3.4. Shrnutí 

Ačkoliv judikatura k písmenu c) není zcela jednotná a systému bývá vytýkána 

nepředvídatelnost
208

, lze dnes z rozhodnutí ESD vyčíst určitá pravidla používaná pro určení 

zápisné způsobilosti popisných označení. Podle mého názoru je také již možné považovat 

rozhodnutí Baby-Dry za překonané. 

V případě kombinovaných ochranných známek je třeba mít na paměti, že kombinace 

popisných výrazů musí, aby mohla být zapsána, vyvolat u relativní veřejnosti odlišný dojem, 

než vyvolává pouhé spojení těchto údajů. Z toho také plyne, že spojením popisných výrazů 

nemusí vždy vzniknout popisné označení. Naopak, je-li označení popisné, automaticky bude 

postrádat i rozlišovací způsobilost. 

Je vhodné také připomenout, že písmeno c) je jedním z absolutních důvodů, které lze 

překonat získáním rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky ve vztahu 
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k přihlašovaným výrobkům nebo službám (čl. 7 odst. 3 Nařízení). Naopak za irelevantní 

argument bude považováno tvrzení, že u přihlašovaného označení není jisté, zda bude užíváno 

popisným způsobem, nebo že pouze některý z více významů použitého označení je popisný. 

Stejný přístup OHIM a národní úřady zaujmou i k argumentu, že není třeba ponechat takové 

označení k volnému užití ostatním obchodníkům, neboť mohou využít jiných možností jak 

své výrobky nebo služby popsat, případně že přihlašovatel je jedinou osobou nabízející 

výrobky nebo služby, pro které je známka popisná.
209

 

 

4.4. Druhová označení 

Podle čl. 7 odst. 1 písm. d) se do rejstříku nezapíší ochranné známky, které jsou 

tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo 

v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech. Druhová označení nemohou plnit funkci 

ochranné známky jako označení původu zboží, neboť jsou užívána všeobecně ve vztahu 

k určitému druhu výrobků nebo služeb (např. linoleum). Nemusí se jednat o označení, která 

popisují vlastnosti přihlašovaných výrobků nebo služeb. Dokonce se může jednat o slova, 

zkratky nebo figurativní prvky, které původně neměly žádný význam.
210

  

Tento absolutní důvod odmítnutí ochrany se částečně překrývá (jak již bylo i výše 

zmíněno) s  čl. 7 odst. 1 písm. b) a c). Často tedy bude použit právě ve spojení s těmito 

důvody, zejména s písmenem b). Z hlediska vztahu k písmenu c) je vhodné zmínit, že čistě 

popisné výrazy jsou podle generálního advokáta Colomera vyloučeny výhradně na základě 

čl. 7 odst. 1 písm. c).
211

 Písmeno d) se uplatní pouze, pokud je známka obvyklá v současném 

jazyce nebo v obchodních zvyklostech vztahujících se k výrobkům nebo službám, které má 

identifikovat.
212

 Stejně tento absolutní důvod interpretoval i ESD ve svém rozhodnutí ve věci 

C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. V případě, že se jedná o běžně užívaný výraz, avšak 

nikoli pro přihlašované výrobky nebo služby, není jeho obvyklost na překážku zápisu do 

rejstříku ochranných známek, pokud má ve vztahu k přihlašovaným výrobkům nebo službám 

rozlišovací způsobilost.
213
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Podobně jako u písmene c) i písmeno d) vyžaduje pro svou aplikaci, aby ochranná 

známka byla tvořena obvyklými označeními výlučně. Pokud tomu tak nebude, může být její 

zápis stále zamítnut pro nedostatek rozlišovací způsobilosti podle písmene b).
214

 

Lze doplnit, že druhovým označením se také může stát ochranná známka, jestliže je 

všeobecným užíváním bez účinné obrany ze strany vlastníka natolik rozmělněna, že ztratila 

charakter ochranné známky.
215

 Toto je pak důvodem nejen pro zamítnutí zápisu, případně 

prohlášení ochranné známky za neplatnou podle čl. 52 odst. 1 písm. a), ale též pro zrušení již 

zapsané ochranné známky na základě čl. 51 odst. 1 písm. b). Je ovšem také možné, že 

označení, ač druhové, bude zapsáno (příp. nebude prohlášeno jako ochranná známka za 

neplatnou), neboť získalo rozlišovací způsobilost užíváním ve vztahu k přihlašovaným 

výrobkům nebo službám. 

 

4.5. Nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním 

Myslím si, že by bylo na tomto místě vhodné shrnout několik poznatků týkajících se 

možnosti překonat omezení vyplývající z čl. 7 odst. 1 písm. b) – d) na základě užívání 

známky dle čl. 7 odst. 3. 

Předně je třeba zdůraznit, že toto ustanovení se vztahuje výslovně pouze na absolutní 

důvody pod písmeny b) – d). Jak již bylo zmíněno výše, ESD v rozhodnutí Nestlé vyložil 

pojem „užívání“ jako jakékoli užívání, i v souvislosti s jinou ochrannou známkou.
216

 Jinými 

slovy, žádné užívání nelze a priori vyloučit jako způsob pro nabytí rozlišovací způsobilosti. 

V případě, že označení, které má být registrováno jako ochranná známka Společenství je 

nedistinktivní pouze v části EU, musí nabýt rozlišovací schopnosti na základě užívání právě 

v této části.
217

 V podstatě lze říci, že existuje-li překážka pro zápis ochranné známky 

Společenství jen v některém z členských států, musí být odstraněna právě v tomto státě, a to 

z důvodu zachování jejího jednotného charakteru. 

Užívání bude nutné úřadu prokázat. Za důležité faktory jsou považovány např. 

intenzita a rozšířenost užívání, doba, po kterou je takto známka užívána, dále také podíl 
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známky na trhu nebo investice do prezentace známky.
218

 I zde bude samozřejmě určujícím 

faktorem, jak je označení vnímáno relevantní veřejností. 

 

4.6. Označení tvořená výlučně tvarem, jenž vyplývá z povahy 

samotného výrobku, je nezbytný pro dosažení technického výsledku nebo dává 

výrobku podstatnou užitnou hodnotu 

Tvar výrobku může být jedním z hlavních lákadel ke koupi výrobku a spoluurčuje tak 

jeho úspěch na trhu. To je také důvodem, proč výrobci investují nemalé částky do prezentace 

svých produktů i do její ochrany. Zatímco ochrana prostřednictvím průmyslových vzorů je 

poskytnuta nejdéle na dobu 25 let, patentová ochrana trvá nejdéle 20 let a ochrana 

prostřednictvím užitných vzorů 10 let, ochranné známky lze neustále obnovovat. Neomezená 

ochrana technických řešení či estetické hodnoty výrobků prostřednictvím ochranných známek 

by ovšem přinesla monopol některým z výrobců a narušila by tak hospodářskou soutěž 

v daném sektoru. Primárním cílem absolutního důvodu pod písmenem e), jenž vylučuje zápis 

označení, která jsou tvořena výlučně i) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, 

ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, iii) tvarem, který 

dává výrobku podstatnou hodnotu,
219

 je tudíž podpora poctivé a efektivní soutěže v produkci 

spotřebního zboží a služeb a zamezení nežádoucích monopolů.
220

 Autoři Studie Max 

Planckova institutu vidí jako důvod pro odmítnutí ochrany u tvarů uvedených v první a druhé 

odrážce udržení rovnováhy mezi jednotlivými zájmy v rámci systému duševního vlastnictví. 

Veřejný zájem stojící za třetí odrážkou však není zcela jasný, a ani judikatura týkající se 

tohoto bodu nedává konkrétní odpověď.
221

 Lze říci, že první a druhá odrážka vylučují ze 

zápisu základní, funkční nebo užitečné tvary, zatímco třetí odrážka se především vztahuje 

k estetickým prvkům daného tvaru.
222

 Pojem „podstatná hodnota výrobku“ ale zůstává 

poněkud vágní a v konkrétním případě bude jeho výklad hodně záviset na subjektivním 

vnímání dotčené veřejnosti. Ve své Studii tak odborníci z Max Planckova institutu navrhují 

vymazání třetí odrážky z právní úpravy absolutních důvodů. Z jejich pohledu je toto 

ustanovení nadbytečné, neboť označení, která zahrnuje, mohou být ze zápisu vyloučena i na 

základě písmene b) nebo c). I já souhlasím s tím, že pokud vzhled výrobku pouze přidává na 
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atraktivitě daného produktu, ale nevypovídá nic o původu výrobku, tedy neplní základní 

funkci ochranné známky, nelze jej považovat za distinktivní, a může být tudíž odmítnut na 

základě čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení, příp. §4 písm. b) Zákona o ochranných známkách. Na 

druhou stranu, bude-li vzhled výrobku natolik originální, že si jej spotřebitel spojí s původcem 

produktu, není podle mě důvodu, aby takový tvar při splnění ostatních podmínek nemohl jako 

ochranná známka fungovat. 

Pro čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení platí, že omezení v něm uvedená nelze, na rozdíl od 

ustanovení v písmenech b) – d), překonat získáním rozlišovací způsobilosti podle čl. 7 odst. 3 

Nařízení. ESD se k postavení písmene e) vyjádřil tak, že tvoří předem překážku, jež může 

zabránit tomu, aby označení tvořené výlučně tvarem zboží mohlo být zapsáno.
223

 Příčinou je 

podle generálního advokáta Colomera především to, že absolutní důvod zamítnutí zápisu pod 

písmenem e) není na rozdíl od předchozích důvodů spojen s distinktivitou. Toto ustanovení 

spíše reflektuje obavy z toho, aby exkluzivní práva z ochranných známek nebyla rozšiřována 

na vynálezy a technická řešení.
224

 Komentář k Zákonu o ochranných známkách říká, že 

výluka pod písmenem e) je mj. opět rozvedením nedostatku rozlišovací způsobilosti 

označení.
225

 S tímto názorem se nemohu zcela ztotožnit, neboť o rozdílnosti mezi absolutními 

důvody týkajícími se distinktivity a ustanovením písmene e) hovoří i jeho nezařazení do § 5 

Zákona o ochranných známkách.
226

 Funkční tvary mohou být distinktivní, ale také nemusí. 

Podstatné na tomto absolutním důvodu ovšem není přítomnost rozlišovací způsobilosti, ale 

právě zabránění monopolizaci technických řešení, která by měla být po vypršení platnosti 

případných jiných průmyslových práv dostupná všem. I v této souvislosti vidím třetí odrážku 

písmene e) jako nadbytečnou, neboť nesouvisí příliš s funkčností výrobku. Domnívám se 

také, že v případě, kdy se tvar výrobku stane rozlišujícím a spotřebitelé si jej spojují 

s konkrétní osobou, je třeba chránit nejen tuto osobu, ale i spotřebitele před činy ostatních 

soutěžitelů, které by mohly vést k zaměnitelnosti výrobků různého původu. Základní tvary 

i nadále zůstávají chráněny v rámci první odrážky. Myslím tedy, že je příliš přísné bránit 
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výrobcům v ochraně jejich originálních nápadů, které jsou nebo se stanou pro dané výrobky 

distinktivními, a zároveň nebrání rozvoji zdravé hospodářské soutěže. 

Na tomto místě je třeba upozornit na rozdílné znění § 4 písm. e) Zákona o ochranných 

známkách, který hovoří o tvarech, které dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu,
227

 tedy 

jistým způsobem upřesňuje neurčitý pojem „podstatná hodnota“. Nicméně i nadále ponechává 

použitý pojem neurčitý. Pod pojmem „užitný“ můžeme též rozumět funkční. Domnívám se, 

že v takovém případě se ovšem tato podmínka značně překrývá s vyloučením tvarů, které jsou 

nezbytné pro dosažení technického řešení,
228

 a je tudíž opět nadbytečná jako v případě třetí 

odrážky čl. 7 odst. 1 písm. e). 

4.6.1. Funkční tvary - rozhodnutí Philips a Lego 

Jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí ESD týkajících se výkladu ustanovení čl. 3 

odst. 1 písm. e) Směrnice
229

 je již zmíněné rozhodnutí Philips, ve kterém se zabýval platností 

zápisu tvaru hlavice holicího strojku jako ochranné známky. Vedle určení veřejného zájmu čl. 

3 odst. 1 písm. e) Směrnice, o němž jsem hovořila již výše, se ESD vyjádřil zejména k druhé 

odrážce čl. 3 odst. 1 písm. e), jež podle něj musí být vykládána tak, že označení tvořené 

výlučně tvarem zboží nemůže být na základě tohoto ustanovení zapsáno, pokud se prokáže, že 

základní funkční vlastnosti tohoto tvaru lze přičíst výlučně technickému výsledku. Nadto důkaz 

existence jiných tvarů umožňujících dosáhnout téhož technického výsledku nemůže vyloučit 

uplatnění důvodu pro zamítnutí nebo prohlášení neplatnosti zápisu obsaženého v uvedeném 

ustanovení.
230

 Důležité je zejména to, že pro uplatnění čl. 3 odst. 1 písm. e) ESD nepřipustil 

relevanci existence jiných tvarů, které by umožnily dosažení stejného výsledku. Tvary, jejichž 

funkční vlastnosti vyplývají z technického výsledku, musí být dostupné i ostatním 

soutěžitelům, ledaže daný výrobce požívá ochrany v rámci jiných práv duševního vlastnictví. 

Z ustanovení a jeho interpretace je tak podle mě patrná snaha tvůrců Směrnice i ESD 

o udržení hranice mezi jednotlivými druhy práv k duševnímu vlastnictví. Tím je také zaručen 

co největší možný výběr pro spotřebitele a do určité míry i technický vývoj, neboť to, že i 

ostatní soutěžitelé mohou používat stejné tvary, povede všechny k neustálému zlepšování 

svých produktů, aby byli alespoň po určitou dobu o krok před svou konkurencí. 

Rozhodnutí Philips mělo vliv na změnu rozhodovací praxe některých evropských 

úřadů. Příkladem může být německý patentový úřad, který do vydání tohoto rozsudku 
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zapisoval ochranné známky pro funkční tvary v případech, kdy existoval alternativní tvar 

plnící stejnou funkci.
231

 

Na rozhodnutí Philips a v něm učiněný výklad čl. 3 odst. 1 písm. e) Směrnice navazuje 

rozhodnutí ve věci C-48/09 Lego Juris A/S v. OHIM (dále jen rozhodnutí Lego). V daném 

řízení došlo na základě návrhu konkurenční společnosti k prohlášení neplatnosti ochranné 

známky Společenství pro červenou kostku Lego. Velký odvolací senát OHIM i Tribunál toto 

rozhodnutí potvrdily a společnost Lego Juris A/S se tak odvolala k ESD. Ten předně potvrdil 

své stanovisko v rozhodnutí Philips, že veřejným zájmem čl. 7 odst. 1 písm. e) druhé odrážky 

je zabránit, aby známkové právo vedlo k tomu, že poskytne podniku monopol na technická 

řešení nebo užitné vlastnosti výrobku.
232

 V daném případě navíc společnosti Lego Juris A/S 

uplynula doba, po kterou byla její kostka chráněna patentem. Velký odvolací senát OHIM sice 

uznal, že z udělení patentu a priori nevyplývá, že tvaru má být odmítnuta známkoprávní 

ochrana na základě čl. 7 odst. 1 písm. e), zároveň je však významným důkazem o funkčnosti 

takového tvaru.
 233

 ESD na toto navázal názorem, že ochrana tvaru výrobku, který pouze 

zahrnuje patentované technické řešení, prostřednictvím ochranné známky poté, co byla 

platnost patentu ukončena, by značně a trvale snížila možnost ostatních podniků využívat 

uvedené technické řešení.
234

 

Z uvedeného lze vyvodit, že tvary výrobků, jež byly patentovány, bude velmi obtížné 

zapsat jako ochranné známky, neboť jejich základní vlastnosti zpravidla budou vycházet 

z technického výsledku. Právě výkladem toho, co je „nezbytné“ pro dosažení technického 

výsledku, co jsou to základní vlastnosti a co znamená podmínka výlučnosti, se ESD též 

zabýval. 

Podle ESD pro posouzení, zda je přihlašované označení tvořeno výlučně tvarem 

výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku,
235

 není relevantní, jestli též obsahuje 

i jiné než základní vlastnosti, které plní technickou funkci.
236

 Přítomnost jednoho či několika 

druhořadých arbitrárních prvků v trojrozměrném označení, jehož všechny základní prvky jsou 

určeny technickým řešením, které toto označení zobrazuje, nemá dopad na závěr, podle 

kterého je uvedené označení tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení 
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technického výsledku.
237

 Z toho plyne, že zahrnuje-li tvar také významný nefunkční (např. 

ozdobný nebo fantazijní) prvek, který lze považovat též za základní vlastnost, čl. 7 odst. 1 

písm. e) druhá odrážka aplikován nebude. Pro určení, co je základní vlastností označení, tedy 

co se týká jeho nejdůležitějších prvků, navíc není rozhodující vnímání veřejnosti, které je 

určujícím faktorem u rozlišovací způsobilosti. Základní vlastnosti musí být určeny objektivně 

a úřad musí provést přezkum u každého jednotlivého označení, přičemž může vycházet pouze 

z celkového dojmu, ale může též postupně přezkoumat každý prvek zvlášť.
238

 Ani já nemohu 

souhlasit se stanoviskem navrhovatelky, že základní vlastnosti by měly být určeny 

spotřebitelem. Zatímco v případě rozlišovací způsobilosti odmítnutí zápisu skutečně stojí na 

tom, jestli spotřebitel díky označení poznává původ výrobku nebo služby, určení základních 

vlastností výrobku a jeho funkčnosti závisí na objektivních okolnostech. Každý tvar má určitý 

účel, který může být čistě dekorativní, zcela funkční, nebo může spočívat v kombinaci 

obojího. Tomuto účelu však bude sloužit bez ohledu na to, jak jej bude vnímat spotřebitel. Pro 

zjištění, která vlastnost je převládající, je tak nutný individuální přezkum oproštěný od 

subjektivity. 

Při výkladu v ustanovení použitého slova „nezbytný“ ESD především upozornil na to, 

že tato podmínka neznamená, že by dotčený tvar musel jako jediný umožňovat dosažení tohoto 

výsledku.
239

 Tímto opět navazuje na názor vyslovený již v rozhodnutí Philips, a to že 

existence alternativ není pro aplikaci písmene e) relevantní. Dále toto zdůvodňuje tím, že 

v případě, že by takový tvar byl zapsán jako ochranná známka, ostatní osoby by na základě 

omezení v čl. 9 odst. 1 Nařízení nemohly používat nejen tentýž tvar, ale ani tvary podobné.
240

 

ESD navíc připomněl, že pro ochranu před otrockými napodobeninami případně poslouží 

pravidla v oblasti nekalé hospodářské soutěže.
241

 

Rozhodnutí Lego navázalo na názor ESD vyjádřený v rozhodnutí Philips, čímž vneslo 

vyšší stupeň jistoty do sporů o registraci funkčních tvarů jako ochranných známek. Zároveň 

však upozorňuje na problémy, které snaha zapsat technická řešení přináší. I nadále zůstávají 

některé otázky nezodpovězené, např. co znamená pojem „základní vlastnost“ označení. Je to 

pouze účel, ke kterému má být označení užíváno, nebo by měl být zahrnut i způsob užití, 

materiál a další prvky? Je velmi pravděpodobné, že ESD bude mít v budoucnu příležitost 
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zaměřit se na identifikaci základních vlastností, zejména v případech, kdy se přihlašovatel 

bude snažit prokázat, že jeho označení obsahuje též důležité nefunkční prvky.
242

 

4.6.2. Americká doktrína funkčnosti
243

 

Pro srovnání bych nyní ráda uvedla doktrínu funkčnosti, která tvoří základ pro 

pravidla registrace tvarů jakožto ochranných známek v USA. Stejně jako v Evropě je zápis 

takovýchto označení omezen za účelem zabránit narušení hospodářské soutěže tím, že 

přihlašovatel získá exkluzivní práva navzdory požadavkům vyplývajícím z práva týkajícího se 

patentů či průmyslových vzorů. I v případě, že se tvar stane známým a je schopen rozlišit 

výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné, nelze jej pro jeho funkčnost zapsat 

jako ochrannou známku. Funkčnost označení lze také použít jako ochranu při obvinění 

z narušení práv z ochranné známky. 

V případě, že se jedná o estetické prvky, které dávají výrobku podstatnou hodnotu, 

není takové označení registrovatelné, pokud nemá druhotný význam. Tímto se americký 

systém liší od současného evropského pojetí. V případě, že se spotřebitel naučí vnímat určitý 

estetický prvek jako indikátor původu zboží, není důvodu, aby takové označení nemohlo 

sloužit jako ochranná známka. Domnívám se, že toto je přístup, který se snaží navrhnout 

tvůrci Studie Max Planckova institutu zrušením třetí odrážky čl. 7 odst. 1 písm. e) a i já 

s tímto přístupem souhlasím, jak jsem se již vyjádřila i výše. 

 

4.7. Absence dobré víry 

Jednou z hlavních odlišností mezi českou známkoprávní úpravou a regulací ochranné 

známky Společenství je zahrnutí fakultativního absolutního důvodu podle čl. 3 odst. 2 písm. 

d) Směrnice, tj. podání přihlášky, aniž by přihlašovatel byl v dobré víře, mezi absolutní 

důvody v § 4 Zákona o ochranných známkách. Nařízení sice nezahrnuje podmínku dobré víry 

v absolutních důvodech, nicméně zápis ochranné známky může být z důvodu nedostatku 

dobré víry zamítnut na základě námitky podané podle čl. 8 odst. 3 Nařízení. Ze stejného 

důvodu bude také již zapsaná ochranná známka prohlášena za neplatnou dle ustanovení čl. 52 

odst. 1 písm. b) Nařízení. 

Ve výkladu pojmu „dobrá víra“ činí problémy především absence zákonné definice 

tohoto termínu, a to jak v právu EU, tak v českém právním řádu. Určité vodítko představují 
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doktrína, rozhodovací praxe úřadů a především judikatura. Pojem „zlá víra“, se kterým 

obzvlášť zahraniční úpravy často pracují, je považován za opak dobré víry. 

Doktrína rozeznává 3 koncepce dobré víry, které se od sebe liší mírou subjektivity, či 

objektivity daného přístupu. Podle krajně subjektivního přístupu je ve zlé víře pouze ten, kdo 

jistou skutečnost subjektivně věděl. … V souladu s druhou koncepcí je ve zlé víře i ten, kdo o 

rozhodné skutečnosti sice nevěděl, ale věděl by o ní, kdyby se nedopustil hrubé nedbalosti 

(díky své hrubé nedbalosti o příslušné skutečnosti vědět měl). Třetí koncepce pak vychází 

z předpokladu, že v dobré víře nemůže být ten, kdo věděl o určité skutečnosti, stejně jako ten, 

kdo by věděl, kdyby se nedopustil jakékoliv (tedy nikoliv jen hrubé) nedbalosti.
244

 Právní 

prostředí v České republice se přiklání k subjektivnímu pojetí. Podle rozhodnutí Nejvyššího 

soudu sp. zn. 31 Cdo 3177/2005 je dobrá víra vnitřní přesvědčení určité osoby, že nejedná 

nesprávně.
245

 Jedná se tedy o subjektivní pocit jednající osoby, který je ovšem nutné prokázat 

objektivními skutečnostmi. O subjektivní přístup se ve své rozhodovací praxi opírá i OHIM, 

který pro zamítnutí zápisu na základě absence dobré víry OHIM vedle úmyslu jednající osoby 

vyžaduje též existenci určité neoprávněné výhody na straně přihlašovatele, resp. 

pravděpodobnost vzniku újmy jiným osobám. Podle OHIM lze zlou víru definovat jako 

„odkaz“ na stav mysli člověka, který vědomě konaje něco v rozporu s uznávanými principy 

etického chování nebo poctivými obchodními a podnikatelskými zvyklostmi získává 

neoprávněnou výhodu nebo způsobí jiným nespravedlivou újmu.
246

  

Nedostatek dobré víry v době podání přihlášky bývá často spojován s úmyslem 

ochrannou známku nevyužívat. I důvodová zpráva k ustanovení § 4 písm. m) Zákona 

o ochranných známkách říká, že institut dobré víry se uplatní při zamezení zápisu tzv. 

„spekulativní“ známky, kterou si její přihlašovatel dává zapsat nikoli za účelem užívání 

v obchodním styku, ale pouze pro dosažení zisku ze známkové transakce, popř. hodlá-li 

zneužít již získané rozlišovací způsobilosti jiné známky i pro své označení.
247

 V této 

souvislosti považuji za vhodné zmínit, že v některých právních systémech je po vlastnících 

ochranných známek vyžadováno, aby pravidelně, nebo alespoň při každém obnovení 

ochranné známky, prokazovali, že známka je užívána. Toto pravidlo však není užíváno 

v žádném z evropských států. Předně zatěžuje dalšími povinnostmi nejen vlastníky 
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ochranných známek, ale též úřady, a lze také pochybovat o účinnosti tohoto požadavku.
248

 

Nedomnívám se, že by evropský systém ochranných známek trpěl nadměrným množstvím 

neužívaných známek, přestože v něm žádná taková povinnost zakotvena není. V případě, že 

známka není nepřetržitě po dobu pěti let užívána, může být na základě čl. 51 odst. 1 písm. a) 

Nařízení zrušena. 

ESD považuje tzv. „spekulativní“ ochranné známky pouze za jednu z možných situací, 

kdy přihlašovatel nepodává přihlášku v dobré víře.
249

 Podle ESD musí být při posouzení 

nedostatku dobré víry brány v úvahu všechny relevantní faktory, zejména pak skutečnost, že si 

je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba používá přinejmenším 

v jednom členském státě totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, 

které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá; úmysl přihlašovatele zabránit této třetí 

osobě v dalším používání takového označení a úroveň právní ochrany, které požívají označení 

třetích osob a označení, jehož zápis je požadován.
250

 Ve zmíněném rozhodnutí C-529/27 

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH (dále jen rozhodnutí 

Lindt) se jednalo o spor mezi společností Lindt & Sprüngli AG (dále jen Lindt), která uváděla 

na trh od 50. let 20. století v určité podobě velikonočního čokoládového zajíce a v roce 2000 

si jej též nechala zaregistrovat jako ochrannou známku Společenství, a společností Franz 

Hauswirth GmbH (dále jen Hauswirth), která od 60. let uváděla na trh podobného 

velikonočního zajíce. Oba výrobky v době přihlášky již byly poměrně známé. Zatímco Lindt 

žádal, aby rakouské soudy zakázaly společnosti Hauswirth uvádění zajíců na trh, Hauswirth 

vznesl námitku absence dobré víry podle čl. 52 odst. 1 písm. b) Nařízení. 

V řízení podala vyjádření i česká vláda, podle níž přihlašovatele, který podá přihlášku 

ochranné známky s cílem zabránit konkurentovi v dalším používání totožného nebo 

podobného označení, ačkoliv v době podání přihlášky si je vědom nebo si musí být vědom, že 

konkurent již používáním totožného nebo zaměnitelně podobného označení pro totožné nebo 

podobné výrobky nebo služby nabyl „cenná majetková práva“…, je rovněž nutno považovat 

za přihlašovatele, který není v dobré víře.
251

 V podstatě se jedná o druhou situaci absence 

dobré víry uváděnou důvodovou zprávou k ustanovení § 4 písm. m) Zákona o ochranných 

známkách, tedy zneužití rozlišovací způsobilosti jiného označení pro to vlastní. Otázkou je, 

jestli je možné zneužít cizí rozlišovací způsobilost v případě, kdy vlastní výrobky jsou na trhu 
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známé a mají jistou reputaci, jinými slovy když jsou samy distinktivní. ESD stanovil, že 

povědomí o současném užívání podobného či stejného označení jinou osobou nezakládá samo 

o sobě zlou víru. Zápis ochranné známky, která je zaměnitelná s označením užívaným 

konkurentem přihlašovatele, může sledovat i legitimní cíl, např. ochranu vlastního užívaného 

označení.
 252

 Podle ESD v případě, kdy dotyčné označení, jehož zápis je požadován, spočívá 

v celkovém tvaru a vzhledu výrobku, by totiž mohlo být snazší prokázat neexistenci dobré víry 

přihlašovatele, pokud je svoboda volby konkurentů ohledně tvaru a vzhledu výrobku omezená 

technickými nebo obchodními aspekty, takže majitel ochranné známky může svým 

konkurentům zabránit nejen v užívání totožného nebo podobného označení, ale rovněž 

v uvádění srovnatelných výrobků na trh.
253

 Neměl by však takovýto případ být vyloučen ze 

zápisu již na základě ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení? Podle Rona Moscony
254

 je 

výklad pojmu zlé víry ze strany ESD příliš extenzivní, neboť ochrana je již zaručena 

absolutními důvody pod písmeny b), d) a e). Podle něj by zlá víra měla být uplatněna pouze 

ve zvláštních případech jasné nepoctivosti.
255

 

Také se domnívám, že výklad poskytnutý ESD v rozhodnutí Lindt je pojatý příliš 

široce a bude třeba jej v další judikatuře ještě upřesnit. V této podobě by totiž institut dobré 

víry konkuroval absolutním důvodům uvedeným v čl. 7 odst. 1 písm. b), d), a e) Nařízení, 

případně důvodům relativním, a úřady by tak byly nuceny provádět obdobné šetření dvakrát. 

Za správný přístup tedy považuji omezení absence dobré víry pouze na případy, kdy je 

ochranná známka přihlášena bez úmyslu ji užívat, aby přihlašovatel zabránil jejímu užívání 

jinými osobami (např. i z důvodu ochrany vlastní podobné ochranné známky), dále je-li za 

účelem spekulativních obchodů a v neposlední řadě chce-li přihlašovatel těžit z již získané 

reputace označení používaného konkurentem. Souhlasím ale s ESD, že taková situace 

nenastává v případě, kdy sám přihlašovatel již označení užívá a jeho vlastní označení se stalo 

na trhu známým. Pak, i když jeho úmyslem je zabránit konkurenci v užívání podobných 

označení, nelze jeho jednání považovat za jednání ve zlé víře. To ovšem neznamená, že nelze 

zamítnout zápis, případně prohlásit ochrannou známku za neplatnou na základě jiného důvodu 

uvedeného v čl. 7 nebo v čl. 8 Nařízení. 
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Max Planckův institut se ve své Studii zabýval mj. i otázkou zařazení absence dobré 

víry mezi absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství a dospěl 

k závěru, že to není nutné.
256

 Já si nemyslím, že by v českém Zákoně o ochranných známkách 

byl tento důvod uvedený v § 4 Zákona o ochranných známkách nadbytečným. Je sice 

pravdou, že případů, kdy je označení z důvodů nedostatku dobré víry přihlašovatele 

vyloučeno ze zápisu, není mnoho, nicméně se domnívám, že je lepší, zejména u zjevných 

případů, zasáhnout ještě v řízení o zápisu a nečekat až na možnost prohlášení ochranné 

známky za neplatnou. 

 

4.8. Zbývající absolutní důvody 

Zbývající absolutní důvody i s ohledem na jejich méně časté použití v praxi zpravidla 

nečiní velké potíže a ani judikatura u nich není příliš obsáhlá. Budu se jim tedy věnovat všem 

v rámci jedné podkapitoly a spíše stručně. 

4.8.1. Veřejný pořádek a dobré mravy 

Čl. 7 odst. 1 písm. f) Nařízení, ve shodě s § 4 písm. f) Zákona o ochranných 

známkách, uvádí, že do rejstříku nebudou zapsány ochranné známky, které jsou v rozporu 

s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.
257

 Při výkladu pojmů „veřejný pořádek“ a „dobré 

mravy“ je třeba vycházet ze zásad jednotlivých členských států, nicméně se jedná o pojmy 

evropského práva, tudíž musí být takto uplatňovány bez ohledu na případné rozdíly v chápání 

mravnosti v jednotlivých členských státech, čímž není dotčeno znění čl. 7 odst. 2 Nařízení.
258

 

Podle rozhodovacích zásad OHIM je „veřejným pořádkem“ („public policy“) systém všech 

právních norem nezbytných pro fungování demokratické společnosti a právního státu. „Dobré 

mravy“ („accepted principles of morality“) jsou principy zcela nepostradatelné pro náležité 

fungování společnosti. Vyloučena jsou tak např. rouhavá, rasistická a diskriminující označení, 

známky podněcující k trestné činnosti či názvy teroristických organizací. Aby mohlo být 

označení vyloučeno ze zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. f) Nařízení, musí být jednoznačně 

ofenzivní pro „normálně citlivou osobu“.
259

 

Podle britského Úřadu průmyslového vlastnictví (Intellectual Property Office) se 

označení odporující veřejnému zájmu nebo dobrým mravům dělí do 3 kategorií: na ty, které 
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mají určitý kriminální obsah, náboženský podtext nebo tzv. tabu označení.
260

 Podle českého 

ÚPV jsou za označení odporující dobrým mravům a veřejnému pořádku považovány např. 

nemravné obrázky, pohoršlivá a nemravná označení, symboly propagující nebo evokující 

násilí, rasismus, zločinné ideologie (vyobrazení hákového kříže, Ku-Klux-Klan apod.), drogy 

či označení pornografického charakteru. Ve vztahu k některým výrobkům a službám mohou 

být jako odporující veřejnému pořádku posuzována označení tvořená zobrazením či jmény 

např. státních činitelů, významných osob národních dějin, názvy politických stran či státních 

orgánů a institucí.
261

 Ze zápisu do rejstříku ochranných známek jsou též vyloučena jména či 

oslovení užívaná pro významné osobnosti jako byla např. Lady Diana. Toto oslovení bylo 

základem ochranné známky zapsané v rejstříku a na základě rozhodnutí ÚPV z něj bylo pro 

rozpor s veřejným pořádkem vymazáno. Podle ÚPV do označení vyloučených na základě §4 

písm. f) Zákona o ochranných známkách spadají i jména osob, které se určitým způsobem 

zasadily o dění v současném světě a jejich použití v ochranné známce by se příčilo obecnému 

zájmu resp. zájmu společnosti.
262

 

4.8.2. Klamavá označení 

Klamavá označení jsou podle čl. 7 odst. 1 písm. g) Nařízení, resp. §4 písm. g) Zákona 

o ochranných známkách, ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde 

o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby.
263

 Obecným zájmem stojícím za 

tímto ustanovením je podle ESD ochrana spotřebitele.
264

 Klamavá ochranná známka je takové 

označení, které obsahuje informaci o vlastnostech výrobku nebo služby, která je však 

v rozporu se skutečností. Známka se nemusí skládat výlučně z nepravdivých údajů, aby mohla 

být označena za klamavou. V případě, že se bude jednat o nadsázku, nebo známka bude pouze 

sugestivní, nicméně nebude používána klamavým způsobem, ze zápisu vyloučena nebude.
265

 

Klamavost tedy bude opět určena především tím, jak známku ve vztahu k přihlášeným 

výrobkům nebo službám vnímá relevantní veřejnost.
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V případě klamavosti ochranné známky je důležité, že označení obsahuje nepravdivou 

informaci, která by mohla uvést spotřebitele v omyl. Tím se liší od popisných označení, jež 

podávají pravdivou informaci o vlastnostech výrobku nebo služby a tím je popisují. Dále není 

rozhodné, zda klamavé označení skutečně uvede veřejnost v omyl, postačí možnost, že by se 

tak mohlo stát.
266

 Na druhou stranu, existuje-li možnost, že označení nebude užíváno 

klamavým způsobem, nelze jej na základě písmene g) ze zápisu vyloučit.
267

 

I v případě, kdy ochranná známka obsahuje jméno osoby, která již však s činností 

společnosti vlastnící ochrannou známku nemá nic společného, nemusí být klamavou. 

Ochranná známka je převoditelná, a pokud je současně převeden i podnik, ke kterému je 

vázána, nebude se jednat o klamání spotřebitele, bude-li i nadále v souvislosti s tímto 

podnikem využívána. Ochranná známka totiž je sice jistou zárukou kvality, ale v tom smyslu, 

že indikuje původce výrobku nebo služby a ten je odpovědný za to, že výrobky nebo služby 

mají právě tu kvalitu, která je u nich předpokládána. 
268

 

Z výše uvedeného lze vyvodit, že bude velmi záležet na tom, jakým způsobem je 

známka užívána, a to především v případech, kdy sice neobsahuje přímo lživou informaci, ale 

teoreticky by mohla veřejnost mást. Pro doplnění je vhodné též uvést, že ochrana před 

klamavými označeními je též poskytnuta na základě pravidel nekalé soutěže (§ 46 zákona 

č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).
 

4.8.3. Ochranné známky podané bez souhlasu příslušných orgánů
269

 

Podle čl. 7 odst. 1 písm. h) a i) Nařízení jsou ze zápisu vyloučeny též ochranné 

známky, k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány a mají být zamítnuty podle článku 6 ter 

Pařížské úmluvy
270

 a ochranné známky, které obsahují znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež 

jsou uvedeny v článku 6 ter Pařížské úmluvy, a jež představují zvláštní veřejný zájem, ledaže 

by příslušný orgán dal souhlas k jejich zápisu.
271

 Stejné absolutní důvody jsou v Zákoně 

o ochranných známkách uvedeny v § 4 pod písmeny i) a j). 

Podle čl. 6 ter Pařížské úmluvy jsou chráněny názvy, erby, vlajky, symboly a jiné 

znaky států, mezinárodních organizací a jiných mezistátních orgánů. Čl. 7 odst. 1 písm. i) 
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Nařízení pak tuto ochranu rozšiřuje též zejména o označení nevládních organizací, ovšem 

pouze o ta zvláštního veřejného významu. Při zjišťování, zda konkrétní symbol je chráněn na 

základě písmene h) poslouží jako pomůcka tzv. seznam státních symbolů („the list of State 

emblems“) přístupný na webových stránkách WIPO. Zatímco státní vlajky být na seznamu 

obsaženy nemusí, ostatní symboly budou považovány za státní symboly nebo symboly 

mezinárodních organizací podle čl. 6 ter Pařížské úmluvy pouze, pokud jsou na seznamu 

uvedeny. V případě znaků, jež jsou chráněny podle čl. 7 odst. 1 písm. i) Nařízení, má být 

ochrana poskytnuta pouze, je-li jim zaručena ve všech členských státech EU, a to např. 

mezinárodní úmluvou, jejímiž smluvními stranami všechny jsou. Příkladem je čl. 44 

Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů z roku 1949, který stanoví omezení 

týkající se užívání znaku červeného kříže. 

V případě ochranných známek podle písmene h) je vyloučen též zápis jejich 

heraldických napodobenin, přičemž stupeň podobnosti musí být poměrně vysoký. Jedná-li se 

o unikátní vlajky (např. švýcarská vlajka), ochrana bude odmítnuta i jejich černobílé 

reprodukci. Totéž pravidlo platí i pro černobílou reprodukci jedinečných státních symbolů, 

příp. jejich významných prvků. Podle ESD se zákaz vztahuje i na označení, ve kterých vlajka 

nebo symbol tvoří pouze jeden z prvků ochranné známky.
272

 Stejným způsobem jsou 

chráněny znaky mezinárodních organizací. 

Pokud dojde ke změně tvaru vlajky, nejedná se již podle OHIM o chráněnou imitaci a 

takový prvek může být v ochranné známce obsažen. Použití státních vlajek a symbolů bez 

souhlasu příslušných orgánů je zakázáno pro veškeré výrobky a služby. Jedná-li se o užití 

úředních, zkušebních, záručních a puncovních značek, je zakázáno pouze ve vztahu 

k výrobkům a službám identickým či podobným těm, na něž se značka vztahuje. V případě 

vlajek a symbolů mezinárodních organizací bude dle OHIM v rozhodnutí o zamítnutí zápisu 

nutné stanovit rozsah výrobků nebo služeb, na které se zamítnutí vztahuje. 

Označení podle písmene i) již nedosahují takového stupně ochrany, nejsou chráněny 

jejich heraldické napodobeniny. Na druhou stranu je ale jejich užití vyloučeno pro všechny 

výrobky a služby. 

4.8.4. Absolutní důvody na základě čl. 7 odst. 1 písm. j) a k) Nařízení 

Písmeno j) bylo mezi absolutní důvody zamítnutí zápisu ochranné známky 

Společenství zařazeno na základě dohody TRIPS a stejná úprava týkající se národní ochranné 
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známky je obsažena i v § 4 písm. h) Zákona o ochranných známkách. Toto ustanovení brání 

zápisu ochranných známek pro vína a lihoviny, které obsahují zeměpisný údaj určený k jejich 

identifikaci, ačkoli výrobek takový původ nemá.
273

 Jinými slovy, zeměpisný údaj lze použít, 

není-li jeho užití vyloučeno na základě písmene c), ale pouze pro výrobky, které z dané 

oblasti skutečně pocházejí. Výluku tak lze překonat určením výrobků dodatkem potvrzujícím, 

že přihlašované výrobky, u nichž bude ochranná známka používána, budou skutečně pocházet 

z dané oblasti. Nepostačí však pouhá záruka, že jsou vyráběna podle místní receptury.
274

 

Hlavní rozdíl oproti vyloučení popisných označení podle písmene c) spočívá v tom, že 

na základě písmene j) budou vyloučeny pouze ty ochranné známky, které obsahují oblast 

chráněnou jako původ určitého vína nebo lihoviny. Druhou podmínkou pro vyloučení je, že 

přihlašovaná vína nebo lihoviny z této oblasti pocházet nebudou. Naopak písmeno c) vylučuje 

zeměpisná označení, která jsou s výrobky spojená, ale nikoli proto, že by byla označením 

jejich původu. Proto nelze zapsat jako ochrannou známku „francouzské víno“, ale je možné, 

aby označení obsahovalo pojem „Bordeaux“, pochází-li přihlašované víno z této oblasti. 

Písmeno j) se vztahuje též na ochranné známky, které obsahují významný prvek chráněného 

označení původu. 

Podle písmene k) nebudou zapsány do rejstříku ochranné známky, které obsahují 

označení původu nebo zeměpisného označení zapsaného v souladu s nařízením Rady (ES) 

č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu 

zemědělských produktů a potravin nebo z něj sestávají, pokud odpovídají jedné ze situací, 

které upravuje článek 13 uvedeného nařízení, a týkají se stejného druhu výrobku, za 

podmínky, že žádost o zápis ochranné známky byla podána po dni, k němuž byla Komisi 

podána žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení.
275

 Toto ustanovení 

slouží k vyloučení duplicitní ochrany označení, která již byla zapsána jako označení původu 

nebo zeměpisná označení pro zemědělské produkty či potraviny. Taková označení by totiž 

nemohla s ohledem na povahu zeměpisných označení a označení původu podle nařízení č. 

510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a 

potravin poskytnout svému majiteli monopol na takovou ochrannou známku a plnit tak její 

základní funkci. Nicméně je možné, aby označení původu či zeměpisné označení bylo pouze 

jedním z prvků ochranné známky zapsané pro zemědělské produkty a potraviny. 
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Český zákon neobsahuje tuto výluku. Přesto nelze říci, že by nezajišťoval ochranu 

označení původu a zeměpisných označení. Předně je zde § 4 písm. l) Zákona o ochranných 

známkách, podle kterého jsou ze zápisu vyloučena označení, jež se příčí jiným právním 

předpisům (tedy i Zákonu č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných 

označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění). Dále by se na takovou 

přihlášku vztahovalo písmeno b), neboť označení, které je již zapsáno jako označení původu 

nebo zeměpisné označení dozajista postrádá rozlišovací způsobilost. 

Z hlediska možných změn v evropské úpravě je relevantním názorem návrh autorů 

Studie Max Planckova institutu, podle kterého by mj. měla úprava dle čl. 7 odst. 1 písm. j) 

Nařízení zahrnout též podobné produkty a absolutní důvod v písmenu k) by se měl týkat též 

napodobenin označení původu, či zeměpisného označení, případně označení, která je 

evokují.
276

 I já se domnívám, že navrhovaná doplnění by mohla být prospěšná pro zvýšení 

právní jistoty. 

4.8.5. Zbývající absolutní důvody podle Zákona o ochranných známkách 

Absolutní důvody odmítnutí ochrany dle § 4 písm. k) a l) byly do Zákona 

o ochranných známkách převzaty z fakultativních ustanovení Směrnice – čl. 3, odst 2 písm. a) 

a b). Podle písmene k) nelze zapsat označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, 

zejména náboženský symbol.
277

 Náboženské symboly jsou pouze příkladem znaků vysoké 

symbolické hodnoty a zahrnují symboly všech náboženství, neboť zneužití takovýchto 

symbolů ke komerčním účelům by se mohlo dotknout cítění kteréhokoli z příslušníků těchto 

společenství. Tímto ustanovením jsou dále chráněny např. také znaky vysoké kulturně 

historické hodnoty nebo znaky významné z hlediska bezpečnosti.
278

 Domnívám se, že se 

v podstatě jedná o speciální ustanovení k písmenu f), tudíž v případě ochranných známek 

Společenství, ačkoli Nařízení konkrétní ustanovení neobsahuje, by tyto znaky byly chráněny 

právě v rámci zákazu zápisu označení, jež jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými 

mravy. 

Písmeno l) vylučuje označení, jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního 

předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních 

smluv. Jedná se o typické veřejnoprávní ustanovení, které zajišťuje propojení právní úpravy 

ochranných známek a jejich registrace se zbytkem právního systému. 
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Závěr 

Ochranné známky jsou velmi mocným nástrojem v rukou obchodníků. Jsou 

prostředkem získání zákazníků a mohou se stát velmi výhodnou investicí. To je také 

důvodem, proč je třeba je nejen účinně chránit, ale také zajistit, aby se ochrannými známkami 

mohla stát pouze taková označení, jež naplní základní funkci ochranné známky jako označení 

původu a jež nebudou představovat nadměrné omezení hospodářské soutěže. Za tímto účelem 

byly v Nařízení a v Zákoně o ochranných známkách zakotveny taxativně vypočtené absolutní 

důvody odmítnutí ochrany a úřady spolu se soudy se snaží o kontrolu jejich řádné aplikace. 

Jednotná povaha ochranné známky pak zajišťuje uplatňování stanovených pravidel a práv 

vyplývajících z ochranné známky Společenství bez rozdílu na celém území Evropské unie. 

Právě pojetí jednotné povahy komunitární ochranné známky bylo značně 

poznamenáno rozšířením Evropské unie. Jak ukázalo rozhodnutí BOIP ve věci ochranné 

známky Společenství ONEL, některé státy odmítají i nadále považovat pro účely unitárního 

charakteru za dostatečné užívání komunitární ochranné známky v jednom členském státě EU. 

V kapitole týkající se problematiky jednotné povahy ochranné známky Společenství jsem se 

snažila nastínit nejen otázky, které současná nejistota okolo výkladu územního rozsahu její 

ochrany vyvolává, ale též možná řešení, která by tuto nejistotu mohla odstranit. Jak již bylo 

řečeno, pomyslné „poslední slovo“ bude v interpretaci tohoto pojmu mít ESD a zároveň bude 

záležet na evropském zákonodárci, zda Studií Max Planckova institutu navrhované řešení 

v právní úpravě zakotví. 

Stěžejní část mé práce je věnována absolutním důvodům odmítnutí ochrany, přičemž 

mým cílem bylo mj. poukázat na judikaturu významnou pro stanovení pravidel při 

uplatňování uvedených absolutních důvodů. Bohužel, ESD není vždy ve svých stanoviscích 

jednotný (příkladem je rozhodnutí Baby-Dry), a jeho práce je tak někdy kontraproduktivní, 

neboť namísto odpovědi vyvolá vlnu nových otázek. Nicméně z celkového pohledu se mi zdá 

judikatura ESD velmi přínosná. Úkolem ESD je většinou poskytnout pouze návod k řešení, 

který je však aplikovatelný ve všech obdobných případech, a to se mu podle mého názoru 

zpravidla daří, jak jsem se také snažila ve své práci ukázat. 

Zajímavým tématem jsou netradiční označení, která v posledních letech získávají na 

atraktivitě. Česká republika v tomto ohledu bohužel zůstává díky rigidnímu přístupu ÚPV ke 

zvukovým označením trochu pozadu. Naopak americký přístup se mi jeví jako příliš liberální. 

Za přiměřený proto považuji evropský postoj, který je schopen přizpůsobit se moderním 

technologiím a zůstává otevřen i novým druhům označení, ale zároveň trvá na zajištění 
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určitého stupně právní jistoty, a to prostřednictvím požadavku grafického znázornění 

v podobě, která je přístupná a srozumitelná pro všechny uživatele rejstříku. Na tomto místě 

bych ráda vyzdvihla rozhodnutí Sieckmann, jenž je v tomto ohledu dodnes platným vodítkem. 

Jak ukazuje zejména absolutní důvod pod písmenem e), ochranné známky jsou součástí 

většího celku – práv k duševnímu vlastnictví, jež poskytují svým majitelům určitá exkluzivní 

práva. Snahou právní úpravy je tak i udržení rovnováhy mezi jednotlivými odvětvími práv 

k duševnímu vlastnictví. Ochranné známky představují časově neomezený monopol a přístup 

k nim je tedy nutné citlivě regulovat. I v této věci pomáhá určit hranici mezi jednotlivými 

instituty judikatura ESD.
279

 

Z pohledu rozdílností ve vnitrostátní úpravě oproti evropským pravidlům 

známkoprávní ochrany je třeba na prvním místě zdůraznit, že ani Směrnice neposkytuje zcela 

totožnou úpravu absolutních důvodů, jaká je uvedena v Nařízení. Dále je třeba vzít v úvahu, 

že evropský právní systém je součástí toho českého teprve od roku 2004. Ve srovnání s úřady 

v zemích, které již byly členskými státy Evropského společenství v době, kdy byl komunitární 

systém známkového práva zaváděn, a jejich rozhodovací praxe mohla být upravována 

pozvolně v souladu s postupy OHIM a ESD, do českého právního prostředí vstoupil již 

víceméně hotový systém. Tudíž i přesto, že již před vstupem České republiky do EU bylo 

snahou českých soudů a ÚPV následovat rozhodovací praxi ESD a OHIM, dodnes zůstává na 

některé otázky odlišný názor.
280

 

Nejvýznamnějším rozdílem je oproti Nařízení zařazení konceptu zlé víry mezi 

absolutní důvody uvedené v § 4 Zákona o ochranných známkách. Domnívám se, že tato 

výluka má mezi absolutními důvod své místo a že je vhodné u zjevných případů vyloučit 

takové ochranné známky již v řízení o zápisu. Dalšími důvody, které nejsou obsaženy v čl. 7 

odst. 1 Nařízení, jsou zákaz zápisu označení obsahujících znaky vysoké symbolické hodnoty a 

vyloučení označení, jejichž užívání je v rozporu s jinými právními předpisy nebo pro Českou 

republiku závaznými mezinárodními smlouvami. Nicméně nemohu říci, že bych tato 

ustanovení v čl. 7 Nařízení postrádala. Naopak do Zákona o ochranných známkách není 

zařazena ochrana označení původu, jak je tomu v čl. 7 odst. 1, písm. k) Nařízení. Zůstává 

otázkou, jestli ochrana poskytnutá na základě § 4 písm. b) a l) je v tomto ohledu dostatečně 

jasná. 

V případě ochranných známek je třeba mít neustále na paměti, že při šetření 

předcházejícímu zápisu ochranné známky je třeba ke každému označení přistupovat 
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 Např. rozhodnutí Philips. 
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 Např. zvuková označení. 
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individuálně, se zohledněním konkrétních okolností daného případu, a že žádný druh označení 

není a priori vyloučen. Postačí však existence jediného absolutního důvodu a ochrannou 

známku nebude možné zapsat. V případě, že se bude jednat o zápis ochranné známky 

Společenství a absolutní důvod zamítnutí zápisu existuje pouze pro část EU, je možné dané 

označení zapsat jako národní ochrannou známku v zemích, kde registraci nic nebrání. 

Z hlediska aplikace pravidel je jistě možné představit si přísnější, ale i benevolentnější 

přístup. I proto se domnívám, že přístup, který volí ESD a v souladu s jeho judikaturou 

i OHIM a ÚPV, je v zásadě správný, neboť jej můžeme označit jako „zlatou střední cestu“. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: 15 Nejvýznamnějších světových obchodních značek roku 

2001
281

 

Rank  Brand  Region/Country  Sector Brand Value ($m)  

1 
 

United States Beverages 68,945 

2 
 

United States Computer Software 65,068 

3 
 

United States Business Services 52,752 

4 
 

United States Diversified 42,396 

5 
 

Finland Electronics 35,035 

6 
 

United States Electronics 34,665 

7 
 

United States Media 32,591 

8 
 

United States Automotive 30,092 

9 
 

United States Restaurants 25,289 

10 
 

United States Telecommunications 22,828 

11 
 

United States Tobacco 22,053 

12 
 

Germany Automotive 21,728 

13 
 

United States Financial Services 19,005 

14 
 

Japan Automotive 18,578 

15 
 

United States Electronics 17,983 
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Příloha č. 2: 15 Nejvýznamnějších světových obchodních značek roku 

2010
282

 

Rank  Brand  Region/Country  Sector Brand Value ($m)  

1 
 

United States Beverages 70,452 

2 
 

United States Business Services 64,727 

3 
 

United States Computer Software 60,895 

4 
 

United States Internet Services 43,557 

5 
 

United States Diversified 42,808 

6 
 

United States Restaurants 33,578 

7 
 

United States Electronics 32,015 

8 
 

Finland Electronics 29,495 

9 
 

United States Media 28,731 

10 
 

United States Electronics 26,867 

11 
 

Japan Automotive 26,192 

12 
 

Germany Automotive 25,179 

13 
 

United States FMCG 23,298 

14 
 

United States Business Services 23,219 

15 
 

Germany Automotive 22,322 
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Příloha č. 3: 15 Nejvýznamnějších světových obchodních značek roku 

2011
283

 

Rank  

Previous 

Rank  

Brand  Region/Country  Sector Brand Value ($m)  

Change in 

Brand 

Value  

1 1 
 

United States Beverages 71,861 2% 

2 2 
 

United States Business Services 69,905 8% 

3 3 
 

United States Computer Software 59,087 -3% 

4 4 
 

United States Internet Services 55,317 27% 

5 5 
 

United States Diversified 42,808 0% 

6 6 
 

United States Restaurants 35,593 6% 

7 7 
 

United States Electronics 35,217 10% 

8 17 
 

United States Electronics 33,492 58% 

9 9 
 

United States Media 29,018 1% 

10 10 
 

United States Electronics 28,479 6% 

11 11 
 

Japan Automotive 27,764 6% 

12 12 
 

Germany Automotive 27,445 9% 

13 14 
 

United States Business Services 25,309 9% 

14 8 
 

Finland Electronics 25,071 -15% 

15 15 
 

Germany Automotive 24,554 10% 
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Seznam zkratek 

BOIP Úřad pro duševní vlastnictví Beneluxu 

ESD Soudní dvůr Evropské Unie 

EU Evropská Unie 

INTA Mezinárodní asociace ochranných známek („International 

Trademark Association“) 

OHIM Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu 

Madridská dohoda Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo 

obchodních známek z roku 1891 

Nařízení Nařízení Rady Evropských společenství č. 207/2009 o ochranné 

známce Společenství 

Niceská dohoda Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely 

zápisu ochranných známek z roku 1957 

NSS Nejvyšší správní soud 

Pařížská úmluva Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883 

Protokol Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných 

známek z roku 1989 

Rada Rada ministrů 

Směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. října 2008, 

kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných 

známkách, 2008/95/ES 

Studie Max-Planckova institutu Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark 

System. Mnichov : Max Planck Institute for Intellectual Property 

and Competition Law, 2011 

TFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

ÚPV Úřad průmyslového vlastnictví 

WIPO Světová organizace duševního vlastnictví 

WTO Světová obchodní organizace 

Zákon o ochranných známkách Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona 

č.  6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a 

soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 

známkách) 
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The Community Trade Mark in Comparison with the National 

Trade Mark – Focused on the Unitary Character of the Community Trade 

Mark and the Absolute Grounds of Refusal  

Abstract 

The Community Trade Mark system has existed since 1994 when the Community 

Trade Mark Regulation No. 40/94/EC was adopted. Even though the European system is 

younger than the national trade mark systems, one cannot say that it is a less successful 

system – particularly according to the number of registered Community Trademarks. 

The regulation of trademarks is very complex and for this reason I have decided to 

focus only on one part of the regulation, namely the unitary character, which represents a 

special characteristic of a Community Trade Mark – and further on the absolute grounds of 

refusal and their comparison in European and Czech trade mark law. The two systems for the 

registration of trademarks show considerable resemblance; however, one shall find 

differences, e.g. an integration of bad faith as one of the absolute grounds of refusal appearing 

only in the national system. The purpose of my thesis is to compare the two systems of 

trademarks - the Community level and the National level, and to provide readers with clear 

guidance regarding the general rules applicable within the registration. I will do this through 

an analysis that relates ECJ decisions. 

My thesis consists of four chapters. The first introductory chapter describes the history 

of trademarks and the development in their regulation, including the international 

conventions. 

The second chapter inquires into the term “trade mark” and the trade mark‟s functions. 

The function of the identification of the origin is especially important. If the sign fails to fulfil 

this requirement, it cannot be registered as a trade mark. Further this chapter describes 

principles of autonomy and coexistence which govern the relationships between national and 

European system. 

The third chapter deals with one of the main topics of my thesis, i.e. the unitary 

character of the Community Trade Mark. I examine the controversial decision of the Benelux 

office concerning the requirement on territorial scope of use of the Community Trade Mark, 

and I have compared it with the conclusions of the Court of Justice of the EU (ECJ) in its 

decision C-301/07. 

The last chapter contains an analysis of each absolute ground and relating ECJ 

decisions. Due to the similarity of European and national regulation, the analysis is based on 
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the Community Trade Mark system; nevertheless, the differences in the Czech system are 

pointed out. In the beginning of this chapter I discuss inter alia the area of non-traditional 

trademarks where the approach of the offices has not yet been totally unified. A part of this 

chapter focuses on the reasons which are included only in the Czech regulation. 

Conclusions are drawn in the Summary. The outcome of this paper shows primarily 

that each sign is unique and therefore must be examined on an individual basis adhering to 

general rules mostly set by the ECJ within its trademarks jurisdiction. Application of the 

general rules in the case of Community Trademarks is further influenced by their unitary 

character, which obliges them to fulfil all of the requirements throughout the entire European 

Union. 
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Abstrakt 

Komunitární systém ochranných známek existuje od roku 1994, kdy bylo přijato 

Nařízení 40/94/EC, o Ochranné známce Společenství. Ačkoliv je evropský systém mladší než 

národní systémy, nelze říci, že by se jednalo o systém méně užitečný, obzvlášť s ohledem na 

počet zapsaných ochranných známek Společenství. 

Právní úprava ochranných známek je velmi rozsáhlá, rozhodla jsem se tedy soustředit 

pouze na její část, tj. jednotnou povahu, jakožto zvláštní vlastnost ochranné známky 

Společenství, a dále na absolutní důvody odmítnutí ochrany a jejich porovnání v rámci 

evropského a českého systému ochranných známek. Úprava registrace ochranných známek je 

velmi podobná v obou systémech, přesto zde můžeme nalézt rozdíly, jako např. začlenění zlé 

víry mezi absolutní důvody pouze v národním systému. Účelem mé práce je porovnat tyto dva 

systémy ochranných známek – komunitární úroveň a národní úroveň, a poskytnout jejím 

čtenářům pomocí analýzy příslušných judikátů ESD určité vodítko pro použití obecných 

pravidel, jež jsou při registraci známky aplikována. 

Má diplomová práce je tvořena čtyřmi kapitolami. První, úvodní, kapitola popisuje 

historii ochranných známek a vývoj jejich právní regulace, včetně mezinárodních úmluv. 

Druhá kapitola se zabývá pojmem „ochranná známka“ a jejími funkcemi. Zejména 

funkce identifikace původu je velmi důležitá, neboť v případě, že označení nenaplní tuto 

funkci, nebude moci být zapsáno jako ochranná známka. Dále tato kapitola popisuje princip 

autonomie a koexistence, které ovládají vztah mezi národním a evropským systémem. 

Třetí kapitola se věnuje jednomu z hlavních témat mé práce, tj. jednotné povaze 

ochranné známky Společenství. Zabývala jsem se zde kontroverzním rozhodnutím úřadu 

průmyslového vlastnictví Beneluxu týkajícím se požadavku na územní rozsah užívání 

komunitární ochranné známky a porovnala jej se závěry ESD  v rozhodnutí ve věci C-301/07. 

Poslední kapitola obsahuje analýzu jednotlivých absolutních důvodů a rozhodnutí 

ESD, která se k nim vztahují. Z důvodu podobnosti evropského a národního systému je tato 

analýza založena na komunitární úpravě, nicméně na případné rozdíly v národním systému je 

zvlášť upozorněno. V první části této kapitoly hovořím mj. o oblasti netradičních ochranných 

známek, ke které dosud nebyl přístup úřadů zcela sjednocen. Samostatná část čtvrté kapitoly 

je pak věnována důvodům odmítnutí ochrany, které jsou obsaženy pouze v národní právní 

úpravě. 

Shrnutí mé práce je uvedeno v Závěru. Domnívám se, že má práce prokazuje 

především fakt, že každé označení je unikátní, a tudíž k němu také musí být individuálně 

přistupováno při jeho hodnocení, ačkoliv se samozřejmě uplatní i určitá obecná pravidla. Tato 
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pravidla jsou převážně určována judikaturou ESD. Aplikace těchto pravidel je u ochranných 

známek Společenství ještě ovlivněna jejich jednotnou povahou, která má za následek, že 

veškeré zákonné požadavky musí být u takové ochranné známky splněny v celé Evropské 

unii. 
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Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

Ochranná známka - ochranná známka Společenství - komunitární ochranná známka - jednotná 

povaha ochranné známky Společenství - absolutní důvody odmítnutí ochrany - absolutní 

důvody zamítnutí zápisu 

Trade Mark - Community Trade Mark - unitary character of Community Trade Mark - 

absolute grounds of refusal 

 

 

 


