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Úvod
V této práci si kladu za cíl stručně shrnout základní vývoj v právní úpravě ochranné
známky Společenství, stručně popsat její znaky, orgány, které jsou vůči ní relevantní,
proces jejího přihlašování a zapisování, a to zejména s akcentem na rozhodnutí soudů
Evropské unie, týkající se této problematiky. V oblasti práva duševního vlastnictví je
správní a soudní judikatura klíčová. Zákonodárce může obecně definovat instituty
rozlišovací způsobilosti či relevantní veřejnosti, ale v praxi nakonec rozhoduje pohled
soudců, který za předpokladu dobře vyargumentovaných odůvodnění vytváří ustálenou
judikaturu. Tímto je zejména tzv. známkové právo velmi specifické a i z tohoto důvodu
je pro orientaci v něm třeba obsáhnout i rozhodovací praxi. Zákony, směrnice či
nařízení poskytnou jen široký, obecně definovaný rámec a až rozhodnutí v konkrétních
případech stanoví užší hranice. Tato práce by tedy měla být především pohledem na
aktuální rozhodovací praxi v oblasti ochranné známky Společenství. Práce, která by
shrnovala aktuální ustálenou judikaturu v širším pohledu na specifika ochranné známky
Společenství, v současné době v odborné literatuře chybí. Dle mého názoru je však
z výše zmíněných důvodů judikatura podstatná jak pro studium oboru známkového
práva, tak i pro konkrétní přihlašovatele ochranných známek. Zároveň bych v této práci
chtěl, prostřednictvím pohledu na současnou judikaturu, kriticky zhodnotit to, zda
soudní rozhodnutí přispívají k uplatňování práva a tím i k ochraně jeho adresátů. Tedy
zhodnotit, zda soudy skutečně naplňují účely známkového práva, kterými bezesporu
jsou ochrana spotřebitele, ochrana majitelů ochranných známek a také, a to je dle mého
názoru úplně ten nejdůležitější účel, zda se jim daří nalézat takovou balanci, která na
jedné straně chrání registrované známky, ale na druhé straně bezdůvodně nebrání
přihlášení známek dalších subjektů. Hledání této rovnováhy je dle mého soudu v této
oblasti klíčové a pro správné fungování konkurenčního prostředí trhu esenciální.
Zároveň je důležitý i pohled na skutečnost, z jakých důvodů nepostačovala harmonizace
národních úprav známkového práva, a bylo zapotřebí vytvořit jednotný unijní institut.
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1. Pojem ochranné známky
Již od počátku obchodu se snažili prodejci odlišit své výrobky od výrobků konkurence,
ať už jejich kvalitou, balením či jinými specifiky. Motivací k této činnosti je bezesporu
skutečnost, že zákazník je schopen asociovat si určitý produkt s nějakým jeho znakem,
ať už názvem, tvarem obalu nebo třeba barvou loga. Na základě těchto asociací a
zkušeností s danými výrobky či službami se pak lidé rozhodují při svých dalších
nákupech. Obchodníci se tak snaží budovat renomé svých značek tak, aby tyto byly
znakem kvality či například prestiže a zákazníci si je tak spíše zvolili při svém
rozhodování o koupi. Značka tak v obchodních vztazích hraje velice důležitou roli.
S tím však souvisí také potřeba regulovat používání těchto značek a znaků výrobků
obecně. Státy tuto problematiku řeší zaváděním národních ochranných známek, které
chrání označení výrobků nebo služeb. Terminologicky je třeba rozlišovat pojmy značka
a ochranná známka. Značka je nechráněné označení, které slouží k označení a odlišení
výsledků lidského snažení. Ochranná známka je pak značkou, která byla na základě
přezkoumání zápisné způsobilosti zapsána do rejstříku ochranných známek 1. Pokud jde
o zařazení institutu ochranné známky do systému práva, je tento součástí průmyslového
práva, konkrétně pak součástí oblasti ochrany práv na označení, společně s označením
původu a zeměpisným označením výrobků 2. Ochranná známka je nehmotným statkem,
a může být tudíž předmětem vlastnického práva. Je tedy možné ji smluvně převést,
může být předmětem přechodu na právního nástupce nebo například předmětem
zástavního práva či exekuce3.
Ochranná známka je rovněž kapitálovým aktivem, může být využívána například
formou licence nebo franšízy. Ochranná známka je dále marketingovým nástrojem,
který se může stát hlavním aktivem firmy4. Ochranná známka je schopná rovněž
1

HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2011
2

JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. Vyd. 1. V
Praze: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2006
3

JAKL, Ladislav. Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví: repetitorium. Vyd. 1.
Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2004
4

Ochranné známky Společenství: [The community trade mark]. 1. české vyd. Praha: Úřad průmyslového
vlastnictví, 2006
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budovat identitu a povědomí o podnikateli v očích spotřebitelů, ale i ostatních
soutěžitelů.
Rozvoj společného trhu v rámci Evropské unie si vyžádal jednotnou ochrannou známku
pro celé Společenství. Nařízení Rady ES č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné
známce Společenství (dále jen „Nařízení“) definuje ochrannou známku Společenství
v článcích 1 a 4. Článek 1 zavádí legální zkratku „ochranná známka Společenství“ pro
ochrannou známku pro výrobky nebo služby, která je zapsána za podmínek a způsobem
stanoveným v Nařízení. Článek 4 pak stanoví, že 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. Článek 7 pak klade další požadavky na zápis známky do rejstříku, zejména
pak v souvislosti s její rozlišovací způsobilostí, ať už jde například o to, že zapsána
nebudou označení, která jsou tvořena výlučně tvarem, který vyplývá z povahy
samotného výrobku nebo třeba ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným
pořádkem nebo s dobrými mravy.
S pojmem „ochranná známka Společenství“ je rovněž pracováno v rámci celého textu
této práce. Jak ve své práci uvádí Čada5, ochranná známka Společenství by po nabytí
účinnosti Lisabonské smlouvy měla být zřejmě označována jako „ochranná známka
EU“. Avšak pro snazší orientaci a větší srozumitelnost je v této práci před tímto
termínem, či termínem „Evropská ochranná známka“, dána přednost pojmu obsaženému
v předpisech platného práva, se kterým stále pracují i soudy, tedy pojmu „ochranná
známka Společenství.“
Ochranná známka Společenství je založena na třech principech. Prvním je autonomní
charakter, tedy, že je institutem samostatného právního systému Evropské unie. Druhým
je její unitární charakter, tzn., že je platná a má stejné účinky na celém území Evropské
unie. Posledním principem je pak koexistence ochranné známky Společenství a

5

ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press,
2014
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národních ochranných známek, tedy, že zde jsou dva paralelní systémy ochrany na
základě územního rozlišení působnosti6.
Mezi funkce ochranné známky patří především to, že garantuje původce zboží nebo
služeb. Tuto funkci akcentovala judikatura dříve jako zdaleka nejdůležitější. Touto
funkcí rozumíme to, že spotřebitel díky ochranné známce může odlišit produkty
jednoho výrobce od produktů výrobců jiných bez nebezpečí záměny. Další funkcí je
garance kvality. Ochranná známka zaručuje, že výrobky či služby jí označené pocházejí
ze stejného podniku a tudíž reprezentuje určitou míru kvalitu, kterou si s ní spotřebitel
spojuje. Další funkcí je její funkce reklamní (také nazývána jako propagační nebo
komunikační), která akcentuje význam ochranné známky pro účely propagace. Díky
ochranné známce si dokáže veřejnost spojit konkrétní produkt s konkrétním výrobcem.
S funkcí reklamní úzce souvisí funkce prestižní (také nazývána investiční funkcí). Ta
reprezentuje schopnost ochranné známky být, i kupříkladu díky reklamě, vnímána jako
luxusní či exkluzivní7.
V kontextu práva Evropské unie se pak úprava ochranné známky Společenství nedotýká
jen volného pohybu zboží a služeb, jak je dále uvedeno v souvislosti s jejím historickým
vývojem, ale má návaznost i na oblasti další. Institut ochranné známky Společenství má
díky svému unitárnímu charakteru příznivý dopad i na svobodu usazování, když
podnikatelům umožňuje snazší přechod výkonu jejich ekonomické aktivity na území
jiného členského státu Unie. Ochranná známka Společenství je rovněž bezesporu
jedním z nástrojů politiky ochrany spotřebitele. Právě zájem na možnosti spotřebitele
odlišit jednotlivé výrobky je jedním ze základů právní úpravy v této oblasti. Rovněž je
zde zřejmá návaznost na oblast potlačování nekalé soutěže, když porušování norem
známkového práva může být jednou z příčin narušení hospodářské soutěže.
6

JAKL, Ladislav. Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví: repetitorium. Vyd. 1.
Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2004
Ke druhému principu rovněž BERÁNKOVÁ, Alena. Unitární charakter ochranné známky Společenství
z hlediska územního rozsahu ochrany, Průmyslové vlastnictví, 3/2012, Praha: Úřad průmyslového
vlastnictví
7

JEHORAM, Tobias Cohen, NISPEN Constant Van, HUYDECOPER Tony. European trademark law:
community trademark law and harmonized national trademark law. Austin: Wolters Kluwer, 2010,
Kluwer law international.
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2. Prameny právní úpravy
2.1 Historický vývoj
Základy právní úpravy ochranné známky Společenství položilo nařízení Rady (ES) č.
40/94 ze dne 20. prosince 1993. V preambuli tohoto nařízení se akcentuje potřeba
přizpůsobit právní podmínky potřebám podniků působících v rámci více států
Společenství. Dále je zde zmíněna nemožnost odstranění překážky teritoriality práv
udělených majitelům ochranných známek pouhým sbližováním právních předpisů
jednotlivých členských států (toto se předtím dělo zejména tzv. známkovou směrnicí8 ,
která měla za cíl sblížit jednotlivé národní právní úpravy týkající se národních
ochranných známek, když zde existovaly rozdíly bránící rozvoji volného pohybu zboží
a služeb, které zároveň mohly narušovat podmínky soutěže v rámci společného trhu).
Preambule dále poukazuje na klíčové přínosy vytvoření režimu ochranné známky pro
celé Společenství a to zejména možnost podniků vyvíjet hospodářskou činnost na území
celého Společenství. Zároveň rovněž akcentuje odstraňování překážek volného pohybu
zboží a služeb a vytváření režimu zajišťujícího, že nebude docházet k narušování
soutěže a na základě toho shledává nezbytným vytvoření společného režimu pro
ochranné známky. Toto nařízení představovalo komplexní právní úpravu, týkající se
ochranné známky Společenství. Ve svých obecných ustanoveních definuje samotnou
známku a zřizuje Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, což bylo jedno z klíčových
opatření i vzhledem k zefektivnění mezinárodní ochrany práv vyplývajících z
ochranných známek. Dále konstituuje práva, vznikající majiteli známky a upravuje její
užívání. Podrobně je zde pak zejména upraven proces přihlašování a zápisu známky.
Toto nařízení tedy dalo vzniknout institutu jednotné evropské ochranné známky
s přesně vymezenými právy, vyplývajícími z jejího vlastnictví a zřídilo k jejímu
přihlašování a zápisu samostatný orgán s přesně vymezenými procesními předpisy.
Tento model se tedy vyznačoval tím, že zakládal jednotný charakter procesu registrace i
účinků na celém území Evropské unie a také tím, že zde paralelně existovaly národní a

8

První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o
ochranných známkách
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komunitární systém ochrany známek 9. Následně bylo přijato prováděcí nařízení10 (dále
jen „Prováděcí nařízení“), které dále podrobně upravuje řízení o přihlášce a řízení o
zápisu známky. Samotné nařízení Rady č. 40/94 bylo pak několikrát měněno. Ať už se
změny týkaly zřízení funkce interního auditora v rámci Úřadu, za účelem kontroly
hospodaření se svěřeným rozpočtem11, některých aspektů procesu řízení o přihlášce12
nebo ustanovení reflektující přijetí tzv. Madridského protokolu 13 , stěžejní ustanovení
nařízení č. 40/94 se v praxi osvědčila a jejich změna tudíž nebyla nutná.

2.2 Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství
I výše uvedené změny však byly, jak je patrné z preambule Nařízení, důvodem k přijetí
nové právní úpravy, kterou představuje právě nařízení Rady ES č. 207/2009 ze dne 26.
února 2009 o ochranné známce Společenství. Toto Nařízení do značné míry přebírá
ustanovení nařízení č. 40/94, které nahrazuje, a jeho znění doposud nebylo měněno.
Nařízení obsahuje 167 článků, členěných do 14 hlav. Jak ve svém díle uvádí Ramírez,
současná úprava ochranné známky Společenství je velmi blízká úpravě německé
národní ochranné známky, která rovněž akcentuje tři klíčové parametry, kterými jsou
kontrola skutečného užívání ochranné známky, množství případů, ve kterých lze
namítat neoprávněnost používání ochranné známky a úprava částečného užívání
ochranné známky. Nařízení si z velké části bere za vzor německý zákon o ochranných

9

GÖDÖLLE, István. Koexistence systémů národních a komunitárních ochranných známek v Evropě,
Průmyslové vlastnictví, 2/2010, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví
10

Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady ES č.40/94
o ochranné známce Společenství
11

Nařízení Rady (ES) č. 1653/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení ES č. 40/94 o
ochranné známce Společenství
12

Nařízení Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se mění nařízení ES č. 40/94 o ochranné
známce Společenství
13

Nařízení Rady (ES) č. 1992/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se mění nařízení ES č. 40/94 o ochranné
známce Společenství, aby nabylo účinku přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Madridské
dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek přijatému v Madridu dne 27. června 1989

11

známkách z roku 1936 (Warenzeichengesetz), na nějž doktrinálně navazuje současný
zákon z roku 1994 (Markengesetz)14.

2.3 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních
známek
Tato dohoda15 z dne 14. dubna 1891 položila základ pro mezinárodní ochranu známek.
Ve svém prvním článku stanoví, že státy, na něž se vztahuje, tvoří Zvláštní unii pro
mezinárodní zápis známek (tzv. Madridskou Unii). Státní příslušníci smluvních zemí
mohou zajistit ochranu svých známek jejich přihlášením u Mezinárodního úřadu
Světové organizace duševního vlastnictví sídlícího v Ženevě. Známka je následně
chráněna po dobu 20 let s možností prodloužení. Dohodu mění protokol16 z roku 1989,
který mj. zkrátil dobu ochrany na 10 let a vedle francouzštiny přijal jako další jednací
jazyk Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví angličtinu 17.
Nařízení na Madridskou dohodu odkazuje ve svých článcích 145 a násl., když zejména
uvádí, že pro přihlášky podávané podle Protokolu k Madridské dohodě založené na
ochranné známce Společenství se užijí ustanovení Nařízení. Tyto mezinárodní přihlášky
založené na ochranné známce Společenství se podávají u Úřadu. V současnosti
Madridský systém zažívá geografickou expanzi, přičemž s rostoucím počtem smluvních
států stoupá i jeho atraktivita18.

3. Orgány
3.1 Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu
Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen „Úřad“) je ústředním orgánem
Evropské unie pro evropské ochranné známky a zapsané průmyslové vzory. Byl zřízen
14

RAMÍREZ, Felipe Palau. La obligación de uso de la marca. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005

15

Publikovaná pod číslem 65/1975 Sb. vyhláškou ministra zahraničních věcí

16

Publikovaný pod číslem 248/1996 Sb. sdělením ministerstva zahraničních věcí

17

JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. Vyd. 1. V
Praze: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2006
18

SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Řízení před patentovým a známkovým úřadem USA týkající se mezinárodního
zápisu ochranných známek, Průmyslové vlastnictví, 5/2008, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví
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nařízením Rady č. 40/94 ze dne 20. 12. 1993. V současné době je postavení Úřadu
podrobněji upraveno v hlavě XII. Nařízení. Úřad je institucí Evropské unie s právní
subjektivitou. Dle Nařízení má Úřad nejširší možnou právní subjektivitu, kterou daný
členský stát přiznává právnickým osobám, zejména může disponovat majetkem a je mu
přiznána i procesní způsobilost. Přihlášku ochranné známky Společenství je možné
podat v kterémkoliv z úředních jazyků Evropské unie. Úředními jazyky Úřadu jsou však
jen angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština. Z čehož plyne i povinnost
přihlašovatele uvést při podávání přihlášky i jeden z jazyků Úřadu, s jehož užitím
souhlasí v rámci námitkového nebo zrušovacího řízení, nebo řízení o neplatnosti.
Úřad je zastupován prezidentem. Prezidenta jmenuje na dobu nejvýše pěti let Komise ze
seznamu nejvýše tří kandidátů sestaveného správní radou, prezident může být jmenován
opakovaně. Na návrh správní rady může být prezident odvolán Radou EU. Mezi
pravomoci prezidenta Úřadu patří zejména přijímání rozhodnutí nezbytných pro činnost
Úřadu, jakými jsou například interní pokyny. Dále sestavuje rozpočet Úřadu a
předkládá Komisi každoročně zprávu o činnosti Úřadu. Zároveň může Komisi
předkládat návrhy na změnu Nařízení, jednacích řádů Úřadu, jakož i jiných předpisů,
týkajících se ochranné známky Společenství. Prezidentovi je nápomocen jeden nebo
více viceprezidentů. Na zákonnost rozhodnutí prezidenta dohlíží Komise.
Správní radu Úřadu tvoří jeden zástupce z každého členského státu, jeden zástupce
Komise a jejich náhradníci.
V rámci řízení před Úřadem mohou vydávat rozhodnutí jednotlivé složky Úřadu,
kterými jsou průzkumoví referenti, námitková oddělení, oddělení pro správu
ochranných známek a právní otázky, zrušovací oddělení a odvolací senáty. Průzkumový
referent vydává veškerá rozhodnutí týkající se přihlášky ochranné známky Společenství.
Námitkové oddělení vydává veškerá rozhodnutí týkající se námitek proti přihlášce
ochranné známky Společenství. Oddělení pro správu ochranných známek a právní
otázky vydává zejména rozhodnutí týkající se zápisů do rejstříků ochranných známek a
dále rozhodnutí, která nespadají do pravomoci průzkumových referentů, námitkového
oddělení nebo zrušovacího oddělení. Zrušovací oddělení vydává veškerá rozhodnutí o
návrzích na zrušení nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou. Odvolací senáty
pak rozhodují o odvoláních podaných proti rozhodnutím výše zmíněných složek Úřadu.
13

Úřad nemá pravomoc rozhodovat spory, vycházející z porušení práva zaručeného
ochrannou známkou Společenství.
Úřad je tedy klíčovým orgánem pro správu ochranné známky Společenství. Je to rovněž
orgán centralizovaný, obdobné úřady v jednotlivých zemích (v ČR je jím Úřad
průmyslového vlastnictví) Evropské unie hrají z tohoto hlediska jen podpůrnou roli
zejména v možnosti podat jejich prostřednictvím přihlášku pro zápis ochranné známky
Společenství.

3.2 Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České republiky19
pro ochranu průmyslového vlastnictví. Úřad průmyslového vlastnictví ve své
působnosti především poskytuje ochranu vynálezům, průmyslovým vzorům, užitným
vzorům, topografiím polovodičových výrobků, ochranným známkám a označením
původu výrobku20. Ve vztahu k ochranné známce Společenství je jeho role dána
především hlavou XII. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 21. Tento zákon
stanoví, že přihláška ochranné známky Společenství může být podána u Úřadu
průmyslového vlastnictví, který na ní vyznačí den podání a do 14 dnů ji předá Úřadu.
Zákon dále upravuje možnost vlastníka národní ochranné známky, jejíž přihláška byla
podaná v dobré víře před přístupem České republiky k Evropské unii, popřípadě
dovozuje-li vlastník z doby před přístupem právo přednosti, zakázat užívání ochranné
známky Společenství v České republice, jestliže je tato známka shodná s národní
ochrannou známkou nebo z důvodů shodnosti či podobnosti těchto známek zde existuje
pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti nebo pokud by majitel ochranné známky
Společenství nepoctivě těžil z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména národní
ochranné známky na území České republiky.

19

Dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů
20

Dle § 2 zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

21

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), ve znění pozdějších předpisů
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4. Řízení o přihlášce evropské ochranné známky před Úřadem
4.1 Náležitosti přihlášky
Podání přihlášky ochranné známky Společenství upravuje v obecných rysech hlava III
Nařízení, podrobněji pak zejména hlava I Prováděcího nařízení.
Přihláška musí zejména obsahovat žádost o zápis ochranné známky jako ochranné
známky Společenství, údaje umožňující zjistit totožnost přihlašovatele 22, seznam
výrobků nebo služeb23, pro něž se požaduje zápis a vyobrazení ochranné známky.
Prováděcí nařízení dále stanoví povinnost uvést případného zástupce přihlašovatele a
další nároky v případě uplatňování práva přednosti, výstavní priority nebo seniority.

4.2 Právo přednosti
Právem přednosti je dle článku 29 Nařízení chráněna osoba, nebo její právní nástupce,
jež podala přihlášku v kterémkoliv státě, který je stranou Pařížské úmluvy 24 nebo
Dohody o zřízení Světové obchodní organizace 25. Takováto osoba pak požívá po dobu
šesti měsíců od data podání přihlášky práva přednosti pro účely podání ochranné
známky Společenství pro stejnou ochrannou známku pro výrobky nebo služby totožné
s těmi, pro které je tato známka přihlášena.

4.3. Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu
Absolutními důvody pro zamítnutí zápisu rozumíme takové skutečnosti, pro které se
ochranná známka bez dalšího nezapíše do rejstříku ochranných známek Společenství.
Pokud Úřad shledá, že je zde dán absolutní důvod pro zamítnutí zápisu, odmítne
přihlášku, ale až poté, co dá žadateli možnost ji vzít zpět (což, jak ve své práci v tomto
22

Dle prováděcího nařízení jsou těmito údaji obligatorně jméno, adresa a státní příslušnost
přihlašovatele a stát, ve kterém má trvalé bydliště či sídlo nebo závod. Fakultativně pak mohou být
obsahem přihlášky telefonní čísla, faxová čísla, emailové adresy apod.
23
Pro klasifikaci výrobků a služeb se dle Prováděcího nařízení použije obecná klasifikace uvedená v
článku 1 Niceské dohody o mezinárodním třídění zboží a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15.
června 1957 ve znění pozdějších předpisů.
24
Publikována pod číslem 64/75 Sb. vyhláškou ministra zahraničních věcí
25

Publikována pod číslem 191/1995 Sb. vyhláškou ministerstva zahraničních věcí
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kontextu zmiňuje Jehoram26, může být pro žadatele výhodné, neboť se vyhne možnosti
případné publikace zamítavého rozhodnutí Úřadu a možné následné negativní reklamě u
veřejnosti) nebo ji změnit (například vymazáním jistých skupin výrobků dle Niceského
třídění, pro které známka postrádá rozlišovací způsobilost) a umožní žadateli uvést své
připomínky.

4.3.1 Nesplnění náležitosti pojmu ochranné známky (článek 7 odst. 1 písm. a) Nařízení)

Článek 7 odst. 1 písm. a) Nařízení stanoví jako absolutní důvod pro zamítnutí zápisu to,
že označení, nesplňuje podmínky článku 4 Nařízení27, tedy, že zde není naplněn jeden
ze základních pojmových požadavků, kladených na ochrannou známku Společenství.
Eden SARL vs. Úřad 28
Úřadu byla podána přihláška ochranné známky Společenství, spočívající v čichovém
označení, které není vnímatelné vizuálně, popsaného slovy „vůně zralé jahody“.
Přihláška byla doplněna o toto vyobrazení:

26

JEHORAM, Tobias Cohen, NISPEN Constant Van, HUYDECOPER, Tony. European trademark law:
community trademark law and harmonized national trademark law. Austin: Wolters Kluwer, 2010,
Kluwer law international.
27

Článek 4 Nařízení stanoví, že 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.
28

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T-305/04 ze dne 27. 10. 2005
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Zápis byl požadován zejména pro výrobky z oblasti oděvů, galanterie a čistících
přípravků. Tribunál v této věci potvrdil rozhodnutí Úřadu o zamítnutí zápisu známky.
Soudní dvůr již dříve v rozsudku Sieckmann29 uvedl, že ochrannou známku může tvořit
označení, které není způsobilé být jako takové vnímáno vizuálně, za podmínky, že může
být předmětem grafického ztvárnění, zejména prostřednictvím vyobrazení, čar nebo
znaků a musí být jasné, přesné, úplné samo o sobě, snadno přístupné, srozumitelné,
trvalé a objektivní. Žalobkyně v této věci předložila jako důkaz studii vypracovanou
evropským programem Coopération européenne dans le domaine de la recherche
stientifique et technique (COST - Evropská spolupráce v oblasti vědeckého a
technického výzkumu). V této studii degustační komise hodnotily vůně jednotlivých
sklizní různých odrůd jahod. Tento důkaz paradoxně žalobkyni uškodil, když závěry
této studie prokázaly, že vůně jahod se liší podle jejich odrůd. Tudíž popis „vůně zralé
jahody“ nemůže splňovat požadavek přesnosti. Pokud jde o připojení vyobrazení
jahody, uvádí Tribunál, že obrázek zralé jahody nepřináší k požadavku na zápis známky
„vůně zralé jahody“ nic nového, jde zde o poskytnutí té samé informace, jen jiným
způsobem.
Zajímavé je, že toto je jediné rozhodnutí Soudního dvora EU, které směřuje přímo na
článek 7 odst. 1 písm. a) Nařízení30. Ostatní případy byly vždy pravomocně ukončeny
ve stadiu řízení před Úřadem. Pro názornost uvádím některá z nich.
V případě čísla přihlášky 012741401 31 šlo o slovní označení: „Ochranná známka je
vůně tea tree oil32 nanesená na ochranné průmyslové rukavice.“ Dle přihlašovatele je
tato vůně tak specifická, že zakládá rozlišovací způsobilost. Avšak Úřad tuto přihlášku
zamítl právě pro nesplnění náležitosti pojmu ochranné známky.

29

Rozsudek Soudního dvora C-273/00 ze dne 12. prosince 2002

30

Takováto rozhodnutí většinou úzce souvisí s článkem 7 odst. 1 písm. b), který se týká rozlišovací
způsobilosti ochranné známky
31

Rozhodnutí Úřadu ve věci přihlašovatele ATG Ceylon (Pvt) Limited ze dne 21. 8. 2014

32

Výraz se nepřekládá, jde o olej s kafrovou vůní
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Ve věci R 1793/2014-433 byla Úřadem zamítnuta přihláška poziční ochranné známky
spočívající v tomto vyobrazení:

S popisem „Výhradní práva jsou cílena na osmiúhelníkové uspořádání či část
osmiúhelníkového oblouku s nejméně pěti vrcholy, které ukončuje uzavírací
mechanismus výrobku. Tečkované části nejsou součástí ochranné známky, slouží pouze
k označení umístění ochranné známky na výrobku.“ Zápis byl požadován pro výrobky
z kategorie popruhů a uvazovacích lan.
Úřad odmítl ochrannou známku zapsat pro rozpor s článkem 7 odst. 1 písm. a), když
grafické ztvárnění této známky označil zejména za nejasné a neurčité. Dle Úřadu je
nejasné, zda jde o čtyři pohledy na ten samý produkt nebo o čtyři možné varianty
produktu, zároveň práce s pojmy „osmiúhelník“ a „osmiúhelníkový oblouk“ je zde
matoucí.
V rámci této skupiny rozhodnutí je zde ještě jeden případ, který je na úrovní Soudního
dvora. Tímto rozsudkem však bylo rozhodováno o předběžné otázce.
Shield Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n . Memex (C-283/01)34
V tomto případě byla vznesena předběžná otázka týkající se mj. toho, zda zvuková
označení mohou být považována za ochranné známky a za jakých podmínek lze takové

33

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu ve věci R 1793/2014-4 ze dne 25. 3. 2015

34

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-283/01 ze dne 27. 11. 2003
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ochranné známky registrovat35. Soud uvedl, že demonstrativní výčet, který je
součástí definice ochranné známky, nevylučuje zapsání zvukového označení. K otázce
způsobu takového zapsání uvedl, že z definice ochranné známky vyplývá potřeba
jasnosti a přesnosti grafického ztvárnění. Toto dle soudu není splněno, pokud je
požadován zápis popisu užívajícího psaný jazyk, například slovním popisem křiku
zvířete nebo odkazem na známé hudební dílo. Zapsat takovouto známku je však možné
prostřednictvím notové osnovy, obsahující rozdělení na takty, noty, klíč a pomlky.
Většina států Madridského systému zaujímá k tzv. novým typům známek (kterými jsou
kromě čichových či hudebních i hmatové známky, známky tvořené vůní, pohybem,
hologramem, gestem, texturou nebo multimediální známky) rezervovaný postoj, což ve
svém článku akcentuje i Schönbornová36.
Dle mého názoru je rozhodovací praxe, týkající se tohoto článku správná. Nařízení ve
svém čtvrtém článku definuje demonstrativním výčtem formu grafického označení,
které musí ochranná známka splňovat. V oblastech, kde je grafické označení jen
prostředkem ke slovnímu popisu zapisované skutečnosti, ať už vůně nebo zvuku, je
spíše restriktivní přístup jistě vhodný. Tyto známky se odklání od původního smyslu
známky jako loga či tvaru a posouvají ho do, dle mého názoru, pro průměrného
spotřebitele nerozlišitelného rozměru. Zejména čichové vjemy jsou z mého pohledu
oproti kupříkladu těm zrakovým značně neostré a neurčité a ze samotné své podstaty tak
jdou proti hlediskům průměrného spotřebitele a rozlišovací způsobilosti, na kterých
známkové právo stojí.
4.3.2 Absence rozlišovací způsobilosti (článek 7 odst. 1 písm. b) Nařízení)

Článek 7 odst. 1 písm. a) Nařízení stanoví jako absolutní důvod pro zamítnutí zápisu to,
že označení postrádá rozlišovací způsobilost.
35

Tato kauza se dotýká úpravy První směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy
členských států o ochranných známkách. Definice ochranné známky v této směrnici je však totožná
s definicí použitou v Nařízení a tudíž lze závěry soudu aplikovat i na současný stav.
36

SCHÖNBORNOVÁ, Markéta. Ochranné známky v právním řádu České republiky a jejich nové typy,
Průmyslové vlastnictví, 2/2009, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví
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a) první skupinu ochranných známek v této oblasti tvoří trojrozměrné známky.
Think Schuhwerk vs. Úřad 37
Společnost Think Schuhwerk podala v roce 2010 přihlášku ochranné známky
Společenství. Přihláška spočívala v tomto vyobrazení:

Součástí byl popisek: „Ochrana je požadována pro boty s červenými konci tkaniček“
Úřad odmítl tuto ochrannou známku zapsat, neboť dle jeho názoru postrádala
rozlišovací způsobilost, k čemuž se přiklonil i odvolací senát. Věc byla projednávána
před Tribunálem, který dal Úřadu za pravdu, když uvedl, že jen znak, který se význačně
odlišuje od normy nebo zvyklostí může založit rozlišovací způsobilost. Zároveň zmínil,
že v souladu s konstantní judikaturou, není průměrný spotřebitel schopen rozlišit původ
zboží na základě jeho tvaru nebo tvaru jeho balení bez návaznosti na slovní nebo
grafické

označení

a

je

tudíž

složitější

založit

rozlišovací

způsobilost

na

třídimenzionálním ztvárnění než například na slovní nebo grafické značce.
V této věci tedy Tribunál akcentuje vyšší nároky kladené na třídimenzionální ochranné
známky, neboť dle ustálené judikatury jsou tyto pro spotřebitele obtížněji rozlišitelné od
jiných podobných produktů. Tato rozhodovací praxe má dozajista pevný základ. Člověk
je jistě lépe schopen odlišit slovní či grafická označení mezi sebou než je tomu u
37

Usnesení Soudního dvora ve věci C-521/13 P ze dne 11. 9. 2014

20

trojrozměrných ztvárnění. Avšak vyvstává zde otázka, zda tímto postupem nejsou ze
strany

soudu

kladeny

na

třídimenzionální

známky

v některých

případech

neopodstatněné nároky. V této věci jde o nepochybně neobvyklý prvek, jakým jsou
červené konce tkaniček u obuvi. A to, že průměrný spotřebitel není schopen na základě
tohoto výrazného a jedinečného prvku odlišit zboží tohoto výrobce od zboží výrobců
jiných, je minimálně pochybné.
Luis Vuitton Malletier vs. Úřad 38
V březnu 2004 společnost Luis Vuitton podala k Úřadu přihlášku ochranné známky
Společenství pro toto ztvárnění:

představující designový zámek tašek, kabelek, apod. Společnost Friis Group
International podala proti tomuto námitku z důvodů absence rozlišovací způsobilosti.
Odvolací senát dal společnosti Friis Group za pravdu, když přisvědčil, že zápis této
známky je nepřípustný, neboť tato nedisponuje rozlišovací způsobilostí. V odvolání
rozhodl Tribunál o tom, že názor odvolacího senátu byl správný, neboť u
třídimenzionálních známek je zde ustálená judikatura, která vyzdvihuje hledisko
značného odlišení, které v tomto případě není dáno.

38

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-97/12 P ze dne 15. 5. 2014

21

Pokud byla výše v případu Think Schuhwerk vs. Úřad vznesena jistá pochybnost o
opodstatněnosti nároků kladených na některé trojrozměrné známky, zde je třeba dát
odvolacímu senátu za pravdu. Toto ztvárnění zcela jistě nesplňuje nároky kladené na
třídimenzionální známky. Absence náležité rozlišovací způsobilosti je zde zcela zjevná.
Zápis takovýchto známek by dozajista přinesl právní nejistotu, když tato známka je
z hlediska známkového práva jen těžko uchopitelná a jen stěží se zde hledají jasné
odlišující znaky.
"Millano" Krzysztof Kotas vs. Úřad 39
V této věci přihlašovatel podal u Úřadu přihlášku ochranné známky Společenství pro
trojrozměrné zobrazení pro účely zboží z kategorie 30 Niceské dohody o mezinárodním
třídění zboží a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Niceská dohoda“), pro zboží odpovídající popisu
„bonboniéry“, spočívající v tomto vyobrazení:

Odvolací senát potvrdil rozhodnutí o odmítnutí přihlášky, když konstatoval, že takovéto
vyobrazení postrádá rozlišovací způsobilost, neboť se skládá z obvyklého tvaru
výrobku. Soudní dvůr v souladu s ustálenou praxí zamítl žalobu přihlašovatele, když
zejména uvedl, že skutečnost, že tento tvar je podle přihlašovatele vyráběn pouze jím,
nezakládá rozlišovací způsobilost dané známky.
Jedná se tedy zde o typický příklad absence rozlišovací způsobilosti, když přihlašovaná
známka jednoznačně nemůže v očích průměrného spotřebitele založit odlišnost od
obdobných produktů dalších subjektů na relevantním trhu.
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Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG vs. Úřad 40
V této věci podal přihlašovatel u Úřadu přihlášku trojrozměrného zobrazení láhve na
likér v této podobě:

V dolní části láhve je nápis Echte Kroatzbeere („likér z pravých ostružin“). Přihláška
byla zamítnuta z důvodu absence rozlišovací způsobilosti. Tribunál následně rozhodl
tak, že tvar této láhve se výrazně neodlišuje od tvaru lahví jiných výrobců. Nápis Echte
Kroatzbeere je, pokud je vůbec spotřebitelem zaznamenán, chápán německými
zákazníky pouze jako popis obsahu lahve, tedy, že je vyroben z pravých ostružin. Ani
kombinace obou těchto znaků dle Tribunálu nezakládá schopnost odlišit toto balení od
balení produktů dalších subjektů na trhu.
Tribunál tedy v tomto případě nepovažoval za dostačující prvek odlišnosti nápis na
láhvi. Láhev samotná má dozajista obvyklý tvar a tribunál se nepřiklonil k názoru, že je
tento, v kombinaci s nápisem, schopen láhev z hlediska průměrného spotřebitele
dostatečně odlišit. Tím, že Tribunál zmiňuje, že jde o nápis v dolní části láhve, který je
čistě popisný, dává prostor pro úvahu, zda by podobný tvar láhve s nápisem, který by
byl výraznější a originálnější či neobvyklejší, měl být Úřadem zapsán. Odpověď na tuto
otázku se nepřiklání ani k jednomu pohledu, zejména když vezmeme na jedné straně
jistou míru konzervativnosti v praxi zapisování známek s třídimenzionálním zobrazením
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a na straně druhé si představíme láhev s výrazným originálním nápisem, který by byl
dozajista i sám o sobě schopen produkt v očích zákazníka vyčlenit.
Podobně vyzněl i případ Olive Line International, S. L. vs. Úřad41, ve kterém se
přihlašovatel domáhal zapsání známky, spočívající v tomto vyobrazení:

Tato známka rovněž nebyla zapsána pro absenci rozlišovací způsobilosti. Na rozdíl od
výše uvedené láhve na likér, má tato láhev na olivový olej dekorativní prvky a nápis
v dolní části láhve obsahuje část názvu výrobce („OLIVE LINE“). Ani toto však nebylo
ze strany Tribunálu považováno za dostačující ke splnění požadavku na odlišnost.
Zde už se dle mého názoru dostáváme na pomezí oblasti, kde je na místě omezovat
registraci trojrozměrných ochranných známek a oblasti konfliktu se zájmy subjektů na
trhu a to jak výrobců, tak spotřebitelů. Máme zde případ odmítnutí zápisu ochranné
známky poměrně specifické lahve s ozdobnými prvky a nápisem obsahujícím firmu
výrobce. Je zde na místě úvaha, zda takovýto restriktivní přístup není už
kontraproduktivní jak vůči výrobcům, kteří tak nemají možnost chránit pomocí
ochranné známky odlišení svých produktů, tak vůči spotřebitelům, kterým mohou být
nabízeny vzhledově podobné produkty bez možnosti je rozlišovat podle kvality nebo
kupříkladu svých osobních preferencí. V tomto konkrétním případě se přikláním na
stranu Tribunálu, avšak považuji tuto známku za skutečně na samé hraně nezapsání, a
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pokud by v obdobném případě zde byl přítomen ještě jeden výraznější odlišující prvek
(barevný pruh na lahvi apod.) měla by být ochranná známka již zapsána.
Giorgis vs. Úřad 42
V roce 2009 byla u Úřadu zapsána ochranná známka Společenství spočívající v tomto
trojrozměrném vyobrazení, představující dva zabalené skleněné kelímky:

Tato známka byla zapsána pro výrobky z kategorie 30 Niceské dohody, odpovídající
popisu: „Led, ledové kostky, míchané šerbety, zmrzlinové šerbety, zmrzliny,
zmrzlinové nápoje, výrobky na bázi zmrzliny, dezerty na bázi zmrzliny, chlazené
dezerty, jogurtová zmrzlina, cukrářské výrobky“. Následně byl podán návrh na
prohlášení známky za neplatnou, pro absenci rozlišovací způsobilosti. Zrušovací
oddělení Úřadu tomuto návrhu vyhovělo. K tomuto názoru se přiklonil i odvolací senát
Úřadu. Proti tomuto rozhodnutí podal přihlašovatel žalobu k Tribunálu. Zajímavá zde
byla argumentace žalobce, když tvrdil, že: „průměrný spotřebitel zmrzliny vykazuje
vysoký stupeň pozornosti, neboť provádí volbu na základě různých faktorů, jako je
například příchuť zmrzliny, způsob její spotřeby, různé druhy zmrzliny a případný
výskyt některých přísad“. Žalobce se zde tímto způsobem snažil posunout profil
průměrného spotřebitele tak, aby bylo zřejmé, že obalu věnuje zvýšenou pozornost a
tudíž je i schopen odlišit tento konkrétní obal výrobce od obalů jiných. Tribunál
42
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k tomuto však uvedl, že „skutečnost, že si průměrný spotřebitel vybírá zmrzlinu podle
svých chutí a preferencí, není s to přiznat takovému spotřebiteli vysoký stupeň
pozornosti.“ Tribunál dále rozvádí, že „zmrzliny jsou výrobky běžné potřeby, jejich
cena není příliš vysoká a jejich nákupu nepředchází dlouhé rozmýšlení, a není tedy
důvodné dospět k závěru, že spotřebitel vykáže při jejich nákupu vysoký stupeň
pozornosti.“ Dále je zajímavé, že žalobce argumentuje nesprávným slovním popisem
známky ze strany odvolacího senátu Úřadu. Ten známku v napadeném rozhodnutí
popsal jako „dvě průhledné skleněné nádoby ve formě kelímků ve vnějším lepenkovém
obalu s vrchními a bočními otvory.“ Tribunál však uvádí, že toto vyobrazení odpovídá
obrazu této ochranné známky obsaženému v přihlášce k zápisu. Žalobce sám popsal
ochrannou známku jako „dva kelímky umístěné vedle sebe v kartonu, který je zcela
otevřený na úrovni vrchu kelímků a částečně otevřený na přední straně kelímků, s boky
zvláštní formy, která kopíruje a připomíná tvar kelímků, čímž vytváří zvláštní siluetu ve
formě flakonu uprostřed těchto dvou kelímků.“ Z tohoto argumentu je opět patrná snaha
žalobce přesněji vymezit ochrannou známku a na základě tohoto splnit požadavek
rozlišovací způsobilosti, v čemž však rovněž nebyl úspěšný.
V tomto případě byl dle mého úsudku naopak přístup Tribunálu správný, souhlasím
s názorem, že na trojrozměrné známky by měly být kladeny vyšší nároky než na
známky dvojrozměrné nebo slovní, otázkou samozřejmě je stanovení hranice. V této
věci šlo o snahu zapsat ničím nevybočující obal výrobku a zamítavé stanovisko
Tribunálu zde bylo na místě. U tohoto případu se nabízí otázka, zda je vůbec možné
požadovat zápis provedení samotného balení výrobku. Má odpověď je, že zajisté ano,
neboť průměrný spotřebitel se rozhoduje na základě vjemů, které získává při nákupu a
v této situaci často nejde ani tak o vzhled samotného výrobku, jako o jeho obal.
Typickým příkladem jsou potraviny.
Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu R 1784/2012-2
Velkou pozornost si jistě zaslouží rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 6. března 2013,
které se zcela odchyluje od výše uvedené rozhodovací praxe. V tomto případě se
přihlašovatel domáhal zapsání ochranné známky Společenství, spočívající v tomto
trojrozměrném zobrazení:
26

Známka se měla týkat produktů třídy 3, zejména tedy parfémů, deodorantů nebo gelů.
Tato známka po přezkoumání nebyla zapsána pro absenci rozlišovací způsobilosti pro
tento typ výrobků. Odvolací senát následně uvedl, že pro posouzení toho, zda známka
má nebo nemá rozlišovací způsobilost, je třeba se na ni podívat jako na celek a zároveň
prozkoumat každý její prvek. V tomto duchu senát shledal, že známka obsahuje prvek,
který je schopen odlišit výrobek sám o sobě. Dle senátu se jedná o nepravidelný
kruhový tvar, který simuluje rotující pohyb a který ve svém rozhodnutí senát vyobrazil
takto:

Odvolací senát tedy z výše uvedených důvodů známku zapsal.
Ve světle ustálené rozhodovací praxe je toto zcela odchylné rozhodnutí. Jak už bylo
uvedeno v jiných případech, na třídimenzionální známky jsou kladena vyšší kritéria
rozlišovací způsobilosti a ani v kombinaci s ozdobnými prvky nebo nápisy nedochází
k zápisu takovýchto známek. V tomto případě došlo k zapsání známky spočívající ve
vyobrazení obalu na sprchový gel, který má obvyklou podobu jako ostatní výrobky
tohoto typu, a to jen díky modré tečce v prostřední části nádoby. Toto rozhodnutí je jen
důkazem toho, jak velkou roli hraje ve známkovém právu lidský faktor. Dozajista je
27

zcela v souladu s právem, když určení hranic rozlišovací způsobilosti je v kompetenci
Úřadu, ale zároveň se velmi výrazně odchyluje od konstantní judikatury.

b) druhou skupinu tvoří tzv. poziční známky
Steiff vs. Úřad 43
V tomto případě podal německý výrobce hraček Steiff u Úřadu přihlášku pro registraci
ochranné známky Společenství spočívající v pozičním umístění knoflíku v uchu
plyšového medvěda:

Toto v přihlášce popsal jako „připojení kovového knoflíku, lesklého či matného,
upevněného veprostřed ucha jakékoliv plyšové hračky s ušima a připojení pruhu látky
podlouhlého obdélníkového tvaru tímto knoflíkem“. Předmětem ochrany pak neměl být
samotný knoflík ani pruh látky, ale právě poziční umístění knoflíku uprostřed ucha
plyšové hračky. Úřad tuto přihlášku zamítl pro absenci rozlišovací schopnosti, když dle
jeho názoru spotřebitel není schopen na základě výše uvedeného rozeznat, zda se jedná
o plyšovou hračku Steiff či plyšovou hračku od jiného výrobce. Proti tomuto rozhodnutí
podala společnost Steiff odvolání k Tribunálu, který dal Úřadu za pravdu. Uvedl, že
knoflíky a malé pruhy látky jsou běžnou součástí plyšových hraček a spotřebitel je
navíc zvyklý na velké množství nejrůznějších ztvárnění a kombinací. Umístění v uchu,
které není vůbec neobvyklé, bude spotřebitelem považováno za ozdobný prvek nebo
dokonce za funkční prvek, když součástí známky je i pruh látky, a nemůže být
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považováno za výjimečné. Tato kombinace bude spotřebitelem považována jen za jednu
z mnoha možných variací a spotřebitel tak nebude předpokládat, že jde o obchodní
záměr. Z těchto důvodů je dle Tribunálu fakt, že Steiff je pravděpodobně jediným
výrobcem, který takto umisťuje knoflíky do uší svých plyšových hraček, irelevantní.
X Technology Swiss vs. Úřad 44
Žalobkyně podala u Úřadu přihlášku pro ochrannou známku, kterou doplnila
následujícím vyobrazením:

Přihlášku doplnila popisem, že jde o poziční ochrannou známku, která „se vyznačuje
oranžovým zbarvením ve formě čepičky pokrývající špičku jednotlivého punčochového
výrobku (…) Ochranná známka se vždy objevuje v silném barevném kontrastu se
zbytkem punčochového výrobku a vždy se nachází na stejném místě.“
Tribunál v této věci shledal absenci rozlišovací způsobilosti, když uvedl, že relevantní
veřejností bude toto ztvárnění bráno buď jako dekorativní nebo funkční prvek. Zároveň
zde jde podle Tribunálu pouze o barevné rozlišení části výrobku od jeho zbytku, které
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nemá schopnost, na rozdíl třeba od loga na kotníkové části výrobku, odlišit tento
produkt od produktů konkurence.
Obě tato rozhodnutí jsou zajímavá zejména proto, že se zde jedná o zápis tzv. poziční
známky. Jde tedy o snahu zapsat jako ochrannou známku prostorové umístění jistého
prvku v rámci produktu. Podobně jako u trojrozměrných ztvárnění, je zde tedy praxe
v zapisování takovýchto známek spíše restriktivní. Na takovéto známky jsou z již výše
zmíněných důvodů kladeny větší nároky. To se projevilo i v těchto případech, kdy nebyl
zapsán tak na první pohled zcela jednoznačně odlišitelný a zapamatovatelný prvek,
jakým je knoflík s pruhem látky uprostřed ucha plyšové hračky. Argumentace tím, že
knoflíky a pruhy látky jsou běžnou součástí plyšových hraček, rozhodně nemůže obstát
v konfrontaci této konkrétní kombinace, která je výrazně specifická i v rámci hlediska
průměrného spotřebitele.
V druhém případě pak Tribunál dle mého názoru správně posoudil, že toto ztvárnění
není samo o sobě odlišitelné od podobných výrobků. Je zde však na místě uvést, že je
zde možnost nabýt rozlišovací způsobilost užíváním45. V tomto uvedeném případě je
představitelné, že veřejnost si začne asociovat tento prvek s tímto konkrétním výrobcem
a známka tak získá rozlišovací způsobilost tímto způsobem.
c) třetí skupinu pak tvoří ochranné známky slovní
Delphi Technologies, Inc. vs. Úřad 46

Společnost Delphi Technologies, Inc. podala u Úřadu přihlášku evropské ochranné
známky spočívající ve sloganu „INNOVATION FOR THE REAL WORLD“.
Úřad tuto známku odmítl zapsat pro absenci rozlišovací způsobilosti. Stejně rozhodl i
odvolací senát Úřadu, se kterým se ztotožnil i Tribunál, když uvedl, že pokud jde o
slogany, nestačí, že tyto jsou chápány spotřebiteli jako propagační formulace, důležitá
45
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je rovněž jejich rozlišovací způsobilost, která je musí odlišit od ostatních produktů
jiných značek.
Tribunál tak argumentačně navázal na předchozí rozhodnutí ve věci AUDI AG vs. Úřad
47

, ve kterém však společnosti AUDI AG přiznal možnost registrovat ochrannou

známku „Vorsprung durch Technik“ (v překladu „Náskok díky technice“) právě kvůli
přítomnosti rozlišovací způsobilosti, když konstatoval, že „tento slogan svědčí o určité
originalitě a výstižnosti, na základě nichž je snadno zapamatovatelným. Konečně
v rozsahu, v němž se jedná o slogan s dobrým jménem, který společnost Audi používá
již řadu let, nelze vyloučit, že skutečnost, že relevantní veřejnost je zvyklá spojovat si
tento slogan s automobily vyráběnými touto společností, usnadňuje rovněž identifikaci
obchodního původu označených výrobků nebo služeb touto veřejností.“
Tato rozhodnutí jsou zajímavá hned ze dvou důvodů. Tím prvním je požadavek na
originalitu, výstižnost a zapamatovatelnost sloganu. Tyto vlastnosti, na první pohled
nerozhodné pro rozhodnutí o zápisu ochranné známky, mají bezesporu svou důležitost.
Klíčový je zde totiž pohled průměrného spotřebitele, který dokáže rozlišit dva různé
produkty

na

základě

sloganu

právě

díky

jeho

originalitě.

Výstižnost

a

zapamatovatelnost pak toto rozlišení jen utvrdí. Druhým a zajímavějším důvodem je
argumentace dlouhodobým užíváním sloganu. Pravděpodobnost, že tento slogan by byl
zapsán hned v začátcích jeho užívání společností AUDI AG, by byla dozajista výrazně
menší než v době, kdy tento slogan byl používán již řadu let, díky čemuž vznikla u
relevantní veřejnosti jistá obeznámenost, na základě které výrobky této značky odlišují,
i v rámci tohoto sloganu, od výrobků jiné automobilky.

4.3.3 Obecné označení druhu, jakosti apod. (článek 7 odst. 1 písm. c) Nařízení)
Článek 7 odst. 1 písm. c) Nařízení stanoví jako absolutní důvod pro zamítnutí zápisu
skutečnost, že ochranné známky jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které
mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty,
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zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných
jejich vlastností.
Jak uvádí ustálená judikatura soudního dvora, tento článek sleduje cíl obecného zájmu,
který vyžaduje, aby označení nebo údaje popisující vlastnosti výrobků nebo služeb, pro
které je zápis požadován, mohly být všemi volně užívány. Toto ustanovení tedy
zabraňuje tomu, aby taková označení nebo údaje byly vyhrazeny pouze jedinému
podniku48. Sleduje se zde tedy zájem na tom, aby nově přistupující subjekty na trh
nebyly z důvodu existence ochranné známky omezeny tím, že svůj produkt nemohou
označit slovy, která jsou pro výrobek nebo službu čistě popisná.
Audi AG a Volkswagen AG vs. Úřad 49
V této věci podali žalobci přihlášku k zápisu ochranné známky Společenství spočívající
ve slovním označení TDI. Tribunál potvrdil zamítavé rozhodnutí odvolacího senátu
Úřadu, když konstatoval, že toto označení je zkratkou pro „turbo diesel injection“ nebo
„turbo direct injection“. Dále uvedl, že v případě vozidel, toto označení představuje
jejich jakost, neboť takovéto označení motoru představuje jednu ze základních
vlastností vozidla.
Airbus SAS vs. Úřad50
Výrobce letadel, společnost Airbus se domáhala zapsání ochranné známky Společenství
spočívající ve slovním označení NEO. Přihlášení této známky bylo ze strany Úřadu
zamítnuto, což potvrdil i Tribunál. Uvedl, že v řečtině slovo neo znamená „nový“ a je
tudíž důvodné předpokládat, že mezi řeckými spotřebiteli bude tento výraz brán jako
čistě popisný a pochvalný v tom smyslu, že jsou takto označené výrobky nové. Z toho
důvodu nemohla být ochranná známka zapsána pro rozpor s článkem 7 odst. 1 písm. c)
Nařízení.
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Joseba Larraňaga Otaňo a Mikel Larraňaga Otaňo vs. Úřad51
Žalobci podali u Úřadu přihlášku ochranné známky Společenství, spočívající ve
slovním označení GRAPHENE. Odvolací senát z předložených důkazů seznal, že se
jedná o anglický výraz označující strukturní formu chemického prvku uhlíku a tudíž
relevantní anglická veřejnost tento název vnímá jako označení specifického materiálu.
Jde tedy o ochrannou známku popisnou, jelikož informuje spotřebitele o konkrétních
vlastnostech výrobku. Zápis byl tedy Úřadem zamítnut a žalobci se následně obrátili na
Tribunál. Ten v rozsudku k námitce žalobců, že zde při současném stavu techniky není
spojitost mezi známkou a dotčenými výrobky, neboť se jedná o relativně nově
objevenou strukturní formu uhlíku, jejíž použití je stále ve fázi vývoje, uvedl, že dle
ustálené judikatury není nezbytné, aby v době podání přihlášky byla ochranná známka
skutečně používána k popisu výrobků nebo služeb, je postačující, že k tomu použita být
může. Tribunál zároveň uvedl další ustálenou konstantu v rozhodnutích o věcech tohoto
typu, a to, že skutečnost, že ochranná známka popisuje vlastnost výrobku, která při
daném stavu vědeckého poznání není možná, ještě neznamená, že relevantní veřejnost
tuto známku nemůže vnímat jako popisnou.
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG vs. Úřad52
Úřad v této věci zamítl zápis ochranné známky Společenství, představující slovní
označení CHROMA pro výrobky zejména z kategorie sanitárního zařízení. Žalobkyně
se následně obrátila na Tribunál. Ten uvedl, že označení CHROMA představuje
transliteraci řeckého slova „χρώμα“ (v překladu „barva“) do latinky. Řecký spotřebitel
tedy tento výraz může důvodně vnímat jako popisný, neboť barva označuje vlastnost
výrobku, zejména možnost jeho prezentace v různých barevných odstínech.
Na této vybrané judikatuře je vidět skutečnost, kterou ze své zkušenosti mohu označit
jako obecně platnou, a tou je silný důraz na vymezení relevantní veřejnosti a jejího
vztahu k ochranné známce v odůvodněních rozsudků. Rozhodnutí Soudního dvora
pracují s pojmem průměrného spotřebitele, který je dobře informovaný, pozorný a
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obezřetný. Pokud značná část takovéto veřejnosti vnímá znak produktu jako známku,
pak je tato relevantní. Přičemž s různými výrobky je vyžadována různá míra pozornosti
a informovanosti. Jehoram uvádí, že současná judikatura například u dražších produktů
vyšší míru pozornosti přímo předpokládá 53. Nejen soudy, ale i Úřad při svém
rozhodnutí klade důraz na správné vymezení pojmu relevantní veřejnosti, který je
klíčový nejen například pro určení rozlišovací způsobilosti, ale i třeba pro to, zda je
daná známka pro veřejnost klamavá.
4.3.4 Slova obvyklá v běžném jazyce (článek 7 odst. 1 písm. d) Nařízení)
Článek 7 odst. 1 písm. d) Nařízení stanoví jako absolutní důvod pro zamítnutí zápisu to,
že ochranná známka je tvořena výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými
v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.
Longevity Health Products, Inc. vs. Úřad 54
V tomto případě se žalobce domáhal zapsání ochranné známky Společenství, spočívající
ve slovním vyjádření „5 HTP“, pro výrobky spadající zejména do oblasti lékařských
přípravků. Tribunál uvedl, že relevantní veřejnost, kterou zde tvoří zejména odborníci
v oboru lékařství, bude toto označení vnímat jako zkratku pro aminokyselinu 5 hydroxytryptophan. Šlo zde tedy o ochrannou známku tvořenou výlučně označením, jež
se stalo obvyklým v zavedených obchodních zvyklostech, a jako takové bylo v rozporu
s článkem 7 odst. 1 písm. d) Nařízení.
Toto ustanovení tedy navazuje a částečně se překrývá s článkem 7 odst. 1 písm. c)
Nařízení, když brání v zápisu označením, která jsou obecná a používají se běžně, bez
vazby na konkrétní produkt.
4.3.5 Tvar typický pro výrobek (článek 7 odst. 1 písm. e) Nařízení)
Článek 7 odst. 1 písm. e) Nařízení stanoví jako absolutní důvod pro zamítnutí zápisu to,
že označení je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku
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nebo tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku nebo
tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu.
Bang & Olufsen A/S vs. Úřad 55
Žalobce se u Úřadu domáhal zapsání ochranné známky Společenství spočívající v tomto
trojrozměrném zobrazení, představujícím reproduktor:

Odvolací senát zápis této známky zamítl, když uvedl, že tato je v rozporu s článkem 7
odst. 1 písm. e) bodem iii., když je tvořena tvarem, který dává výrobku podstatnou
hodnotu. Tribunál následně konstatoval, že, jak už bylo uvedeno v předchozích
rozhodnutích, smyslem existence důvodů pro zamítnutí zápisu stanovených v článku 7
odst. 1 písm. e) je zabránit, aby ochrana práv z ochranné známky vedla k tomu, že
jejímu majiteli bude přiznán monopol na technická řešení nebo užitné vlastnosti
výrobku, které mohou být spotřebitelem vyhledávány u výrobků konkurentů. Takovýto
tvar je dle Tribunálu vnímán jako jakási čistá skulptura, která je pro reprodukci hudby
nadčasová. Byl zde tedy dán absolutní důvod pro zamítnutí zápisu.
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Lego Juris A/S vs. Úřad 56
V této kauze se společnost Lego Juris A/S domáhala zapsání trojrozměrné známky pro
výrobky z oblasti her a hraček ztvárněné takto:

Tato známka byla následně zapsána, avšak tento zápis byl posléze zrušen na základě
návrhu prohlášení neplatnosti známky učiněném společností Mega Brands Inc. Proti
tomuto rozhodnutí se společnost Lego Juris A/S odvolala. V rozhodnutí o odvolání
Soudní dvůr uvedl, že zájmem na němž stojí čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) je zabránit
tomu, aby byl podniku poskytnut monopol na technická řešení nebo užitné vlastnosti
výrobku. Dále kladl důraz na výklad pojmů „výlučně“ a „nezbytným“, které zabraňují
zápisu takové ochranné známky, která je tvořena pouze technickým řešením. Slovo
„nezbytný“ však dle výkladu soudu neznamená, že by tento prvek musel jediným, který
je schopný splnit daný účel. V této věci soud shledal, že předmětná známka spočívá
výlučně v tvaru, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku a v souladu
s článkem 7 odst. 1 písm. e) tak odvolání zamítl.
Ustanovení tohoto článku, podobně jako ustanovení článků 7 odst. 1 písm. c) a 7 odst. 1
písm. d), sledují zájem na tom, aby nebyla zapisována řešení (či v předchozích
případech označení) obecná či běžná. U výrobků, u kterých si mnohdy ani neumíme
představit jiné technické řešení (lžíce, brýle, apod.) by bylo zřejmým narušením
hospodářské soutěže, když by si jeden subjekt mohl toto řešení nechat zapsat jako
ochrannou známku a fakticky tak vyloučil konkurenci ostatních soutěžitelů.

4.3.6 Rozpor s dobrými mravy (článek 7 odst. 1 písm. f) Nařízení)
Článek 7 odst. 1 písm. f) Nařízení stanoví jako absolutní důvod pro zamítnutí zápisu to,
že ochranná známka je v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy.
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Couture Tech LTD vs. Úřad 57
Společnost Couture Tech LTD podala u Úřadu přihlášku ochranné známky
Společenství, spočívající v tomto obrazovém ztvárnění:

Odvolací senát Úřadu zamítl odvolání proti rozhodnutí o nezapsání této známky
z důvodu jejího rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy. Uvedl, že tato známka
může být vnímána jako v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy zejména
v těch státech Evropské unie, které byly podrobeny sovětskému režimu. Odvolával se
mimo jiné na znění maďarského trestního zákoníku, který v rámci trestného činu
„Užívání symbolů tyranie“ kriminalizuje tato jednání: Kdo a) šíří, b) používá před
širokou veřejností, c) nosí na veřejnosti svastiku, odznak SS, šípový kříž, srp a kladivo,
červenou pěticípou hvězdu nebo symbol je představující, dopustí se přečinu. Při
přezkumu tohoto rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu Tribunál uvedl, že maďarský
zákonodárce zde zakazuje užívání „symbolů tyranie“, kterými jsou mimo jiné i srp a
kladivo a červená pěticípá hvězda. Lze tedy mít za to, že ochranná známka spočívající
v kombinaci vyobrazení těchto symbolů by byla v rozporu s veřejným pořádkem a
dobrými mravy. Tribunál dal tedy odvolacímu senátu Úřadu za pravdu a žalobu zamítl.
Ustanovení tohoto písmene tedy nemíří ani tak na ochranu zájmů subjektů na trhu, jako
spíše na ochranu hodnot. Zatímco ostatní ustanovení článku 7 mají za cíl zabránit
registraci ochranných známek z důvodů primárně ekonomických, tato úprava se
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z tohoto rámce vymyká a chrání hodnoty, které jsou stěžejní ve všech státech Evropské
unie, tedy dobré mravy a veřejný pořádek. Pokud je u ostatních ustanovení článku 7
zájmem ochrana a podpora hospodářské soutěže, je zájem tohoto ustanovení zaměřen na
ochranu etických a kulturních norem společnosti.
V praxi nelze asi jednoznačně odlišit, zda jde o ochrannou známku v rozporu s dobrými
mravy či o ochrannou známku v rozporu s veřejným pořádkem. V unijních právních
normách jsou tyto dva pojmy používány často společně a jsou zaměnitelné.
4.3.7 Klamání veřejnosti (článek 7 odst. 1 písm. g) Nařízení)
Článek 7 odst. 1 písm. g) Nařízení stanoví jako absolutní důvod pro zamítnutí zápisu to,
že ochranná známka by mohla klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo
zeměpisný původ výrobku nebo služby.
K Tribunálu zatím nebyla podána žaloba, která by cílila přímo na tento článek, proto
uvedu některá rozhodnutí Úřadu pro osvětlení jeho výkladu.
V řízení o přihlášení ochranné známky společnosti Levelprint Limited 58 byla
přihlašována slovní ochranná známka Společenství „i-D“ pro elektrotechnické výrobky.
Toto bylo Úřadem přezkoumáváno pro potenciální možnost klamání veřejnosti, když při
přezkumu bylo uvedeno, že „spotřebitelé mohou nakupovat zboží či služby na základě
domněnky, že tyto jsou schopny rozpoznat identitu“. Důvodem pro tento názor byl fakt,
že značka i-D je podobná značce ID, která má ve vztahu k daným výrobkům jasný
význam jako identifikace, identita či ID karta. Odvolací senát se však se závěry
prvotního přezkumu neztotožnil, když uvedl, že relevantní veřejnost dokáže rozlišit,
mimo jiné i díky pomlčce mezi písmeny, že zde nejde o značku toho významu jaký má
zkratka ID. Proto zrušil původní rozhodnutí o nezapsání známky a umožnil její
registraci.
Ve věci přihlášky ochranné známky Společenství společnosti Citrix Systems, Inc.59
spočívající ve slovu VIDEOSCALER pro výrobky z oblasti počítačového softwaru byl
Úřadem zamítnut zápis této známky z důvodu, že by tato mohla klamat veřejnost. Úřad
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nejprve uvedl, že za předpokladu, že známka je tvořena kombinací dvou anglických
slov, je zde relevantní veřejností obyvatelstvo těch zemí Unie, kde je angličtina úředním
jazykem. Průměrný spotřebitel by zde mohl mít důvodně za to, že výrobek je schopen
za pomoci softwaru měnit kvalitu videa (z anglického „scale“, což v překladu znamená
„škála“), čehož tento být schopen nemusí. Vzhledem k tomu, že dle ustálené
judikatury60 postačí vážné nebezpečí toho, že veřejnost může být oklamána, tato
známka zapsána nebyla.
Toto ustanovení má tedy za cíl zejména ochranu spotřebitele a zachování co největší
míry jeho kvalifikované informovanosti při rozhodování mezi produkty.
4.3.8 Rozpor s Pařížskou úmluvou (článek 7 odst. 1 písm. h) Nařízení)
Článek 7 odst. 1 písm. h) Nařízení stanoví jako absolutní důvod pro zamítnutí zápisu to,
že k ochranné známce nebyl dán souhlas příslušnými orgány a má být zamítnuta podle
článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví 61.
Heinrich Beteiligungs GmbH vs. Úřad 62
Přihlašovatel se u Úřadu domáhal zapsání ochranné známky Společenství, spočívající
v tomto vyobrazení:

Evropská komise následně zaslala Úřadu vyjádření dle článku 40 Nařízení 63 vyjádření,
ve kterém uvedla svůj názor, že známka je pro podobnost s vlajkou Evropské unie

60

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-259/04 ze dne 30. 3. 2006

61

Článek 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví stanoví zákaz zápisu zejména
takových známek, které by obsahovaly erb, vlajku nebo jiný znak státní svrchovanosti unijních zemí,
úředních zkušebních, puncovních a záručních značek u nich zavedených, jakož i každá napodobení
z hlediska heraldického.
62

Rozsudek Tribunálu ve věci T-430/12 ze dne 13. 3. 2014
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Článek 40 Nařízení stanoví, že každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i sdružení zastupující výrobce,
poskytovatele služeb, obchodníky nebo spotřebitele, může po zveřejnění přihlášky ochranné známky
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v rozporu s článkem 7 odst. 1 písm. h) Nařízení ve spojení s článkem 6 ter Pařížské
úmluvy. Přihláška byla zamítnuta, toto rozhodnutí bylo potvrzeno i odvolacím senátem
Úřadu. Tribunál toto rozhodnutí následně potvrdil. Konstatoval, že posouzení, zda
ochranná známka obsahuje heraldickou imitaci emblému, musí být učiněno z hlediska
relevantní veřejnosti, která nemusí zaznamenat každý rozdíl, který by rozeznal
profesionál z oboru heraldiky. Tento princip byl ostatně již konstatován v
obdobném rozsudku EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES

64

, kde se přihlašovatel

domáhal zapsání známky spočívající v tomto vyobrazení:

Tribunál dále uvedl, že se zde jedná o vyobrazení kruhu hvězd, jež se vzájemně
nedotýkají, a i když jich je zobrazeno jen devět, veřejnost bude mít za to, že zbylé tři
jsou zakryty nápisem a bude tento motiv vnímat jako evropský znak, i když některé
z hvězd jsou červené a jiné modré. Toto by mohlo vést spotřebitele k domnění, navíc
v kombinaci se slovem „European“ v nápisu na známce, že zboží a služby od tohoto
subjektu zaštiťuje Evropská unie.

zaslat Úřadu písemná vyjádření, založená zejména na důvodech podle článku 7, pro které nelze z úřední
moci známku zapsat.
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Rozsudek Tribunálu ve věci T-413/11 ze dne 15. 1. 2013
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American Clothing Associates SA vs. Úřad 65
Žalobkyně podala u Úřadu přihlášku ochranné známky Společenství, spočívající
v tomto vyobrazení:

Domáhala se zápisu této známky pro výrobky a služby spadající do tříd 18 (Kůže a
imitace kůže, výrobky z těchto materiálů apod.), 25 (Oděvy, obuv, kloboučnické zboží)
a 40 (Pánské krejčovství, preparování živočichů) ve smyslu Niceské dohody.
Úřad známku nezapsal pro podobnost se symbolickým znakem kanadského státu:

65

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T-215/06 ze dne 28. 2. 2008

41

Z čehož dle názoru úřadu vyplýval rozpor s tehdejším článkem 7 odst. 1 písm. h)
nařízení 40/94, který je svým zněním totožný s označením stejným článkem současného
Nařízení. Soud prvního stupně Evropských společenství se však s názorem Úřadu
neztotožnil. Jádrem sporu zde bylo, zda článek 6 ter Pařížské úmluvy cílí jak na
ochranné známky pro výrobky, tak na ochranné známky pro služby. Soud zde po
přezkumu úmluvy dospěl k závěru, že tato rozlišuje mezi „továrními nebo obchodními
známkami“ a „obchodními známkami pro služby“, přičemž článek 6 ter cílí právě pouze
na tovární nebo obchodní známky a zákaz zápisu dle článku 7 odst. 1 písm. h) se tedy
nevztahuje na ochranné známky zapisované pro služby. Soud proto rozhodnutí Úřadu,
týkající se zamítnutí zápisu co do služeb spadajících do třídy 40 zrušil, pro třídy 18 a
25, týkající se výrobků, ponechal zamítavé rozhodnutí v platnosti.
K tomuto rozhodnutí lze tedy uvést, že v tomto případě zde byla dána heraldická
podobnost ochranné známky se státním znakem. Tato však není důvodem pro odmítnutí
zápisu ochranné známky na služby. Soud se tedy zde držel doslovného výkladu článku
7 odst. 1 písm. h) nařízení 40/94 a na něj navazujícího článku 6 ter Pařížské úmluvy a
odmítl extenzivní výklad Úřadu. Je zde na místě zamyšlení se nad tím, zda v těchto
případech není na místě teleologický výklad, který by chránil znaky suverénních států
jak pro výrobky, tak pro služby. Tato rozhodovací praxe je pouze logickou aplikací
textu zákona, kdy je zřejmé, že parazitovat na státních znacích je možné jak v oblasti
výrobní, tak v oblasti služeb. Dle mého názoru Úřad postupoval správně, když
extenzivně vztáhl článek 7 odst. 1 písm. h) na obě tyto oblasti. Následný postup soudu
je však samozřejmě z čistě právního hlediska správný, avšak ve svých důsledcích
nelogický.

4.3.9 Znaky ve zvláštním veřejném zájmu (článek 7 odst. 1 písm. i) Nařízení)
Článek 7 odst. 1 písm. i) Nařízení stanoví jako absolutní důvod pro zamítnutí zápisu to,
že ochranná známka obsahuje znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež jsou uvedeny
v článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, a jež představují
zvláštní veřejný zájem, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jejímu zápisu.

42

Tento článek je tedy svým způsobem doplňkovým k článku 7 odst. 1 písm. h) Nařízení,
když obecně chrání heraldické znaky, které představují zvláštní veřejný zájem.

Heinrich Kreyenberg vs. Úřad66
Pan Kreyenberg se domáhal zapsání ochranné známky Společenství pro toto obrazové
ztvárnění:

Evropská komise poslala následně návrh na prohlášení neplatnosti sporné ochranné
známky z důvodů rozporu s článkem 7 odst. 1 písm. i) Nařízení, když argumentovala
těmito emblémy:

66

Rozsudek Tribunálu ve věci T-3/12 ze dne 10. 7. 2013
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Tribunál následně uvedl, že z globálního přezkumu dotčené ochranné známky vyplývá,
že tato u veřejnosti vzbuzuje dojem souvislosti mezi jejím majitelem a Evropskou Unií
a dal tak za pravdu Evropské komisi.
4.3.10 Označení obsahující zeměpisný údaj (článek 7 odst. 1 písm. j) Nařízení)
Článek 7 odst. 1 písm. j) Nařízení stanoví jako absolutní důvod pro zamítnutí zápisu to,
že ochranná známka pro vína obsahuje zeměpisný údaj, určený k identifikaci vín anebo
ochranná známka pro lihoviny obsahuje zeměpisný údaj, určený k identifikaci lihovin,
přičemž tato vína nebo lihoviny tento původ nemají.
Abadía Retuerta SA vs. Úřad 67
Společnost Abadía Retuerta podala u Úřadu přihlášku ochranné známky Společenství.
Známka měla spočívat ve slovním spojení CUVÉE PALOMAR a měla být zapsána pro
výrobky třídy 33 ve smyslu Niceské dohody s popisem „vína“. Úřad zapsání známky
zamítl, když měl za to, že mezi názvem obce El Palomar, chráněným označením
původu „valencia“ a slovem „palomar“, které je součástí přihlašované známky, existuje
značná podobnost.

67

Rozsudek Tribunálu ve věci T-237/08 ze dne 11. 5. 2010
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4.3.11 Označení obsahující označení původu (článek 7 odst. 1 písm. k) Nařízení)
Článek 7 odst. 1 písm. k) Nařízení stanoví jako absolutní důvod pro zamítnutí zápisu to,
že ochranná známka obsahuje 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, pokud
odpovídá jedné ze situací, které upravuje článek 13 uvedeného nařízení 68 a týká 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.
Na základě tohoto článku Tribunál zatím neřešil žádný případ, uvedu tedy příklady
z rozhodovací praxe Úřadu.
Ve věci přihlašovatele Grandi Salumifici Italiani S.p.A. 69

byla podána přihláška

ochranné známky Společenství v tomto obrazovém provedení:

Tato přihláška byla ze strany Úřadu zamítnuta pro rozpor s článkem 7 odst. 1 písm. k)
Nařízení. Hlavním důvodem bylo to, že známka, zapisovaná pro produkty z masa,
obsahuje slovo Parma, které je významnou součástí zeměpisného označení „Proscuitto
di Parma“, chráněného na základě nařízení Rady (ES) č. 510/2006.

68

Článek 13 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a
označení původu zemědělských produktů a potravin stanoví zejména ochranu zapsaných názvů proti
jakémukoliv přímému či nepřímému obchodnímu použití zapsaného názvu pro produkty, na které se
zápis nevztahuje, jsou-li tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými pod tímto názvem nebo pokud
používání tohoto názvu umožňuje těžit z dobré pověsti chráněného názvu.
69

Rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu ve věci R 659/2012-5 ze dne 16. 1. 2013
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Ve věci přihlašovatele Jaencoop Societa Cooperativa Andaluza 70 bylo jako ochranná
známka Společenství přihlašováno slovní označení CAZORLIVA pro olivové oleje.
K zapsání této ochranné známky nedošlo, neboť existuje registrované označení původu
„Sierra de Cazorla“ zapsané rovněž pro olivové oleje. Úřad uvedl, že i když zde není
dána úplná totožnost mezi slovy Cazorliva a Cazorla, přihlašovaná známka obsahuje
všechna písmena části zapsaného označení původu a liší se pouze přidáním dvou
písmen. Úřad také dodává, že je to právě slovo Cazorla, které označení původu
významně odlišuje, zatímco slovo Sierra (v překladu „pohoří“) je pouze druhovým
zeměpisným pojmem. Navíc část slova Cazorliva „liva“ evokuje právě olivový olej,
když tento je ve španělském překladu „aceite de oliva“. Z těchto důvodů měl Úřad za to,
že u průměrného spotřebitele by produkty s označením Cazorliva vyvolaly asociaci
s označením původu Sierra de Cazorla.
Obě tato rozhodnutí považuji za správná, když registrovaná zeměpisná označení a
označení původu chápu jako ochranné známky svého druhu (ostatně podobně jako
zeměpisné údaje určené k identifikaci vín nebo lihovin podle ustanovení článku 7 odst.
1 písm. j)). Postup zde tedy není nepodobný případům, kdy se přezkoumává podobnost
se starší ochrannou známkou Společenství, samozřejmě s jistými specifiky. Ustanovení
tohoto článku Nařízení tak chrání majitele dříve zapsaných označení před tím, aby
subjekty na trhu těžily z jejich pověsti prostřednictvím ochranné známky.

4.4 Relativní důvody pro zamítnutí zápisu
Relativními důvody pro zamítnutí zápisu rozumíme námitky majitele starší ochranné
známky na základě těchto skutečností: a) ochranná známka, která má být zapsána je
totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána
přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší
ochranná známka chráněna, b) z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou
známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná
známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší
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Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu ve věci R 1732/2012-2 ze dne 26. 10. 2012
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ochranná známka chráněna, přičemž nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se
starší ochrannou známkou.
I když Úřad z úřední povinnosti prozkoumává případnou kolizi zapisované známky v
rámci absolutních důvodů pro zamítnutí zápisů, držitelé práv ze starších ochranných
známek mohou podat námitky již v průběhu procesu registrace71.

4.4.1 Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou
Environmental Manufacturing LLP vs. Úřad 72

Právní předchůdce společnosti Environmental Manufacturing, která se specializuje na
výrobu strojů pro zpracování dřevního a rostlinného odpadu, podal v roce 2006 u Úřadu
přihlášku ochranné známky Společenství pro obrazové ztvárnění loga představujícího
hlavu vlka:

Proti zápisu ochranné známky podala společnost Société Elmar Wolf námitky
odůvodněné možným nebezpečím záměny se starší ochrannou známkou, kterou měla
tato společnost zaregistrovanou ve Francii:
71

JEHORAM, Tobias Cohen. NISPEN, Constant Van, HUYDECOPER, Tony. European trademark law:
community trademark law and harmonized national trademark law. Austin: Wolters Kluwer, 2010,
Kluwer law international.
72

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-383/12 P ze dne 14. 11. 2013
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Odvolací senát Úřadu rozhodl ve prospěch společnosti Elmar Wolf, když uvedl, že tato
starší ochranná známka požívá velmi dobrého jména, existuje zde určitý stupeň
podobnosti a že si relevantní veřejnost může mezi označeními vytvořit spojitost i
s ohledem na podobnost výrobků, neboť společnost Elmar Wolf podniká v oboru
výroby zahradnických strojů.
Společnost Environmental Manufacturing následně podala k Tribunálu žalobu na
neplatnost rozhodnutí odvolacího senátu. Argumentovala zejména rozsudkem ve věci
Intel Corporation Inc. vs. CPM United Kingdom Ltd (C-252/07). V tomto rozsudku
Soudní dvůr Evropské unie podává výklad k článku 4 odst. 4 písm. a) 73 tehdy účinné
První směrnice Rady č. 89/104/ES74. Tento článek je převzat v článku 8 odst. 5
Nařízení.
Soudní dvůr uvedl, že:
Článek 4 odst. 4 písm. a) směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že:
– užívání pozdější ochranné známky může působit újmu rozlišovací způsobilosti starší
ochranné známky s dobrým jménem,
– první užití pozdější ochranné známky může postačovat ke způsobení újmy rozlišovací
způsobilosti starší ochranné známky,
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Členský stát může dále stanovit, že ochranná známka nebude zapsána a je-li zapsána, může být
prohlášena za neplatnou, pokud: a) ochranná známka je totožná nebo podobná starší národní ochranné
známce (…) a pokud má být nebo byla zapsána pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro
které je starší ochranná známka zapsána, jestliže starší ochranná známka získala v daném členském státě
dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací
způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu.
74

PRVNÍ SMĚRNICE RADY ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o
ochranných známkách (89/104/EHS)
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– důkaz o tom, že užívání pozdější ochranné známky působí nebo by působilo újmu
rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, předpokládá prokázání změny
hospodářského chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je starší
ochranná známka zapsána, vyplývající z užívání pozdější ochranné známky, nebo
vážného nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít. 75
Tribunál se v této věci nezabýval hospodářskými účinky užívání pozdější ochranné
známky, když uvedl, že: Za tímto účelem musí majitel starší ochranné známky předložit
důkazy umožňující dospět prima facie k závěru o nikoli pouze hypotetickém budoucím
nebezpečí újmy. K takovémuto závěru lze dospět zejména na základě logických dedukcí
vyplývajících z analýzy pravděpodobnosti a zohlednění praxe obvyklé v relevantním
obchodním odvětví, jakož i všech ostatních okolností projednávaného případu. Nelze
však vyžadovat, aby nad rámec těchto důkazů majitel starší ochranné známky
prokazoval dodatečný účinek pozdější ochranné známky na hospodářské chování
průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je zapsána starší ochranná
známka. Taková podmínka totiž není uvedena v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 ani v
rozsudku Intel Corporation76.
S názorem Tribunálu se však Soudní dvůr neztotožnil, když uvedl, že: Soudní dvůr ve
svém výše uvedeném rozsudku Intel Corporation jasně vyjádřil nezbytnost náročnějších
důkazních požadavků, aby bylo možné konstatovat újmu nebo nebezpečí újmy
rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Nařízení č. 207/2009 a judikatura
Soudního dvora sice nevyžadují podání důkazů o skutečné újmě, avšak zároveň
připouštějí vážné nebezpečí takové újmy, což umožňuje použití logických dedukcí.
Takové dedukce však nesmějí vyplývat z pouhých dohadů, ale, jak uvedl sám Tribunál,
tyto mají být založeny na „analýze pravděpodobnosti a zohlednění praxe obvyklé v
relevantním obchodním odvětví, jakož i všech ostatních okolností projednávaného
případu“.
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Rozsudek Soudního dvora C-252/07 ze dne 27. 11. 2008
Rozsudek Tribunálu T-570/10 ze dne 22. 5. 2012
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Soudní dvůr tak rozsudek Tribunálu zrušil z důvodu nedostatečného prokázání změny
hospodářského chování průměrného spotřebitele a vrátil věc Tribunálu k dalšímu
projednání.
Význam tohoto rozhodnutí se tedy dotýká zejména prokazování změny hospodářského
chování průměrného spotřebitele poté, co začala být užívána pozdější ochranná známka.
Toto je jeden z požadavků rozsudku Intel Corporation, který byl Tribunálem nesprávně
vyložen. Soudní dvůr tedy akcentuje požadavek na důkladné prokázání nebezpečí
vzniku újmy vlastníku starší ochranné známky. Tvrzení zde musí být výsledkem
konkrétní ekonomické analýzy dopadů užívání pozdější známky. Nepostačí zde pouhá
domněnka či obecný závěr bez uvedení konkrétních dat z relevantní hospodářské
oblasti.
Sanco, S. A. vs. Úřad 77
V této věci se přihlašovatel, společnost Marsalman, SL domáhal zapsání ochranné
známky Společenství pro toto obrazové ztvárnění:

Zápis této známky byl požadován pro výrobky a služby spadající do tříd 29, 35 a 39 dle
Niceské dohody. V rámci každé z těchto tříd pro tento popis, třída 29 „kuřata“, třída 35
„reklamní služby, obchodní zastupování, franšízing, vývoz a dovoz, velkoobchod a
maloobchod se všemi druhy potravin a prodej všech druhů potravin prostřednictvím
globálních počítačových sítí“ a třída 39 „doprava, skladování a distribuce kuřat“. Proti
77
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této známce podala společnost Sanco, S. A. námitky, založené na této starší španělské
ochranné známce:

Tato známka byla zapsána pro výrobky tříd 29 a 31, přičemž popis u těchto tříd byl u
třídy 29 „maso, drůbež a zvěřina, masové extrakty“ a u třídy 31 „živá zvířata“.
Námitkové oddělení vyhovělo námitkám jen částečně, když zápis zamítlo pro třídu 29
(„kuřata“) a pro část, spadající do třídy 35, představující „velkoobchod a maloobchod se
všemi druhy potravin a prodej všech druhů potravin prostřednictvím globálních
počítačových sítí“. Námitky tedy zamítlo, co do části třídy 35, představující „reklamní
služby, obchodní zastupování, franšízing, vývoz a dovoz“ a třídu 39 („doprava,
skladování a distribuce kuřat“). Proti tomuto rozhodnutí podala společnost Sanco, S. A.
odvolání, týkající se té části, ve které nebylo námitkám vyhověno. Odvolací senát
Úřadu rozhodnutí námitkového oddělení potvrdil, když zejména uvedl, že služby, na
které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka („reklamní služby, obchodní
zastupování, franšízing, vývoz a dovoz“ a „doprava, skladování a distribuce kuřat“),
nejsou podobné výrobkům, na které se vztahuje starší ochranná známka („maso, drůbež
a zvěřina, masové extrakty“ a „živá zvířata“) a vzhledem k tomu neexistuje nebezpečí
záměny u spotřebitelů.
Společnost Sanco, S. A. následně podala žalobu proti Úřadu s cílem, aby Tribunál
zamítl zápis pro všechny výrobky a služby uvedené v přihlášce. Toto Tribunál neučinil,
když uvedl, že v jeho pravomoci není zapisovat či nezapisovat ochranné známky.
Tribunál může toliko rozhodnutí Úřadu zrušit, případně jej změnit, avšak jen pokud je
návrh takové změny uveden v žalobě, což nebyl tento případ. Tribunál však rozhodnutí
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odvolacího senátu zrušil. Argumentoval tím, že zde existuje úzká vazba mezi dotčenými
výrobky a službami a uvádí příklad, ve kterém se podnik, který chce nakoupit kuřata,
setká nejprve s producentem kuřat, který je na trhu pod určitou ochrannou známkou a
následně s poskytovatelem služby přepravy kuřat, který má ochrannou známku
totožnou. Podnikatel nakupující kuřata, by se tak mohl domnívat, že kuřata a službu
přepravy kuřat zajišťuje stejná společnost, pouze například v jiném rámci své činnosti.
Tribunál se tedy argumentačně zcela vypořádal s chybnými závěry odvolacího senátu.
Nepochybně zde existuje důvodná obava z nebezpečí záměny v očích relevantní
veřejnosti a je zde tedy na místě zamítnout přihlášení ochranné známky i pro tyto
služby.
Compagnie des montres Longines, Francillon SA vs. Úřad 78
Společnost Staccata Srl podala u úřadu přihlášku ochranné známky Společenství,
spočívající v tomto vyobrazení:

Známkou měly být chráněny výrobky z tříd 9 (zejména „vědecké přístroje“) a 14
(„drahé kovy, šperky, chronometry“). Proti zápisu této známky byly podány námitky ze
strany žalobce. Argumentoval těmito staršími ochrannými známkami:

Tyto byly zapsány pro obdobné produkty ze tříd 9 a 14 a touto, která byla zapsána
pouze pro produkty z kategorie 14:
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Dle názoru žalobce zde došlo k porušení článku 8 odst. 1 písm. b) a článku 8 odst. 5
Nařízení. Námitkové oddělení Úřadu následně tyto námitky odmítlo a toto rozhodnutí
potvrdil i pátý odvolací senát Úřadu. Žalobce se následně obrátil na Tribunál. Ten
konstatuje, že v souladu s ustálenou judikaturou nebezpečí záměny znamená, že
veřejnost se může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pochází ze stejné
podnikatelské činnosti nebo ekonomicky propojených podnikatelských činností.
Pravděpodobnost takovéhoto nebezpečí musí být navíc zkoumána z celkového hlediska,
tzn., že musí být zkoumáno vnímání všech znaků a faktorů zboží nebo služeb relevantní
veřejností. U výrobků tyto znaky zahrnují zejména jejich povahu, zamýšlený účel a
způsob používání. Pro účely celkového posouzení musí být brán v potaz průměrný
spotřebitel, který je v rozumné míře informovaný a pozorný. Zároveň se však míra jeho
pozornosti liší v závislosti na kategorii zboží nebo služeb. V úvahu musí být brán i fakt,
že takovýto spotřebitel má zřídkakdy příležitost přímo porovnat ochranné známky a
musí spoléhat pouze na neúplnou vzpomínku.
V tomto případě nebyl spor o to, zda jde o stejný typ výrobků, obě společnosti jsou
významnými výrobci luxusních hodinek. Tribunál dále konstatuje, pokud jde o
relevantní veřejnost, že tato se skládá ze zákazníků, kteří mají možnost používat
výrobky chráněné jak starší ochrannou známkou, tak tou, která je přihlašována.
Soud se rovněž zabýval požadavkem článku 8 odst. 5 Nařízení na dobré jméno starší
ochranné známky. Uvedl, že dle ustálené judikatury je dobré jméno konstituováno
znalostí známky významnou částí veřejnosti, kterou lze prokázat na základě několika
skutečností. Těmi jsou podíl na trhu, intenzita, geografické území a trvání užívání
ochranné známky a velikost investice použité k propagaci této známky. Dle zjištění
soudu byly požadavky na dobré jméno prokázány z dokumentů poskytnutých žalobcem.
Soud však dále uvedl, že pokud jde přímo o grafickou podobnost, jsou tyto známky
výrazně odlišné a pokud zde existuje nějaká spojitost, tak v motivu křídel, na základě
kterého by relevantní veřejnost neshledala spojitost mezi těmito dvěma subjekty. Motiv
křídel je navíc mezi výrobci hodinek motivem obvyklým. Žalobce tedy neprokázal
podobnost se svou starší známkou a žaloba tak byla zcela zamítnuta.
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Toto rozhodnutí je z mého pohledu správně vyargumentováno, když pokud jde o
pouhou grafickou podobnost starší ochranné známky, je tato minimální a bránit zapsání
této nové ochranné známky by bylo nelegitimní a zapsáním nedojde k parazitování na
logu společnosti Longines. Mimo to spotřebitel, který v tomto případě jistě věnuje
zvýšenou pozornost svému výběru, zde dozajista dokáže rozlišit mezi těmito dvěma
logy, a tak ani z tohoto hlediska není třeba zápisu bránit. Zájem na možnosti registrace
nové ochranné známky zde jednoznačně převážil nad zájmem extenzivně chránit
výrazně odlišné logo stávající.

4.5 Řízení o zrušení ochranné známky Společenství
Centrotherm Systemtechnik GmbH vs. Úřad 79
Společnost Centrotherm Systemtechnik podala v roce 1999 přihlášku ochranné známky
Společenství na základě tehdy účinného nařízení Rady č. 40/94 o ochranné známce
Společenství. Společnost požadovala zapsání slovního označení CENTROTHERM.
Zápis byl požadován pro výrobky a služby spadající do tříd 11,17,19 a 42 dle Niceské
dohody. Ochranná známka CENTROTHERM byla v roce 2001 zapsána pro výše
uvedené výrobky jako ochranná známka Společenství.
Dne 7. února 2007 podala společnost Centrotherm Clean Solutions u Úřad návrh na
zrušení ochranné známky CENTROTHERM pro všechny zapsané výrobky a služby, ve
kterém argumentovala nepoužíváním této ochranné známky, což je jeden z možných
důvodů pro zrušení známky dle čl. 51 odst. 1 písm. a) Nařízení. Společnost Centrotherm
Systemtechnik byla následně Úřadem vyzvána, aby ve lhůtě tří měsíců80 předložila
důkazy o užívání ochranné známky. Společnost Centrotherm Systemtechnik v dané
lhůtě předložila faktury, digitální fotografie a čestné prohlášení jednatele společnosti
s tím, že má k dispozici řadu dalších kopií faktur, které odmítá předložit z důvodů
obchodního tajemství.
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Výzva dle Pravidla 40 odst. 5 Prováděcího nařízení, ve které Úřad rovněž stanoví lhůtu k předložení
důkazů

54

Úřad následně ochrannou známku zrušil, když měl za to, že poskytnuté důkazy nejsou
dostatečné

k prokázání

užívání

ochranné

známky.

Společnost

Centrotherm

Systemtechnik proti tomuto rozhodnutí podala odvolání, kterému odvolací senát Úřad
částečně vyhověl a zamítl návrh na zrušení ochranné známky pro výrobky ze skupin 11,
17 a 19 dle Niceské dohody, pro které měl z předložených důkazů za prokázané, že tato
ochranná známka u nich byla skutečně užívána. Pro výrobky ze skupiny 42 dle Niceské
dohody odvolání zamítl, neboť k užívání ochranné známky k výrobkům této skupiny
bylo jako důkaz poskytnuto pouze prohlášení jednatele, což odvolací senát neshledal
jako dostačující důkaz. Odvolací senát argumentoval tím, že doplňující důkaz, který byl
v této věci předložen, byl poskytnut až po uplynutí udělené tříměsíční lhůty, která je dle
jeho názoru lhůtou prekluzivní.
Společnost Centrotherm Systemtechnik podala v dané věci k Tribunálu žalobu na
neplatnost rozhodnutí v rozsahu vyhovění návrhu na zrušení ochranné známky. Tribunál
žalobu zamítl, když se ztotožnil s názorem odvolacího senátu ohledně prekluzivní lhůty.
Společnost Centrotherm Systemtechnik dále podala opravný prostředek k Soudnímu
dvoru, který ji dal za pravdu a rozsudek Tribunálu zrušil, když zejména uvedl, že dle čl.
76 odst. 2 Nařízení Úřad nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas
neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili. Dle Soudního dvora z tohoto
ustanovení vyplývá, že předložení důkazů je možné i po uplynutí lhůty k tomu
stanovené. Právě slovo „nemusí“ dává Úřadu širokou posuzovací pravomoc a tudíž
musí i své rozhodnutí, proč k těmto důkazům již nepřihlédl, náležitě odůvodnit. Úřad
měl, i s ohledem na částečné prokázání užívání známky u některých skupin výrobků,
využít své posuzovací pravomoci a k důkazům přihlédnout.
Soudní dvůr tedy tímto judikátem klade na kvalitu rozhodnutí ve věcech ochranných
známek vyšší nároky. Sám fakt, že Úřad nemusí přihlížet ke skutečnostem, které
účastníci včas neuvedli, neznamená, že se s tímto nemusí argumentačně vypořádat
v rámci odůvodnění příslušného rozhodnutí. Tato legislativní formulace by v opačném
případě dávala široký prostor pro svévoli, právní nejistotu a netransparentnost
rozhodnutí Úřadu.
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5. Pohled na aktuální právní stav
Z výše uvedených informací a především rozhodnutí lze zobecnit, že judikatura
v oblasti známkového práva akcentuje především precizní vymezení relevantní
veřejnosti a hledisko průměrného spotřebitele v konkrétních případech. Pro oba tyto
pojmy platí, že způsob jejich určování v konkrétních sporech stanoví především
ustálená judikatura81. Text Nařízení s těmito pojmy nepracuje dokonce vůbec, přesto
hrají klíčovou roli při posuzování důvodů pro nezapsání či například zrušení
ochranných známek Společenství82.
Zároveň lze s ohledem na uvedené případy shledat, že zákonodárce v článcích 7 a 8
Nařízení vhodně stanovil jednotlivé důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky
Společenství. Praxe ukazuje, že zde skutečně dochází ke snahám o zápis ochranných
známek v rozporu se všemi těmito důvody a neukazuje, že by zde byla absence
zákonného ustanovení, díky které by mohly být zapisovány ochranné známky narušující
konkurenční prostředí na společném trhu.
Lze také obecně říci, že rozhodovací praxe je ve velké míře ovlivňována samotnou
definicí uvedenou v článku čtvrtém Nařízení, a to zejména definičním znakem
schopnosti známky být graficky ztvárněna. Toto ve velké míře ovlivňuje zápis tzv.
netradičních ochranných známek, jakými jsou například známky čichové či zvukové.
Zde je na místě úvaha, zda tato definice není pro subjekty na trhu příliš omezující.
Osobně zastávám konzervativní pohled na ochrannou známku jako zejména na logo či
slogan a představa, že zákazník se při svém rozhodování orientuje například dle vůně
produktu, natož, že na jejím základě rozlišuje výrobky různých původců, nepovažuji za
reálnou. A právě definiční znak grafického ztvárnění zapisování takovýchto známek
značně omezuje.
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Pojem průměrného spotřebitele rámcově definuje směrnice o nekalých obchodních praktikách
2005/2009/ES, když uvádí, že tento má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný.
82

Úřad dokonce vydává metodické pokyny pro stanovení obsahu těchto pojmů v konkrétních situacích,
jakými jsou například koupě nemovitosti apod.
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Závěr
V této práci shrnuji aktuální judikaturu soudů Evropské unie v oblasti ochranné známky
Společenství a zasazuji ji do kontextu obecných poznatků o tomto institutu. Zároveň
bylo mým cílem kriticky zhodnotit, jak soudní rozhodnutí přispívají ke skutečným
účelům známkového práva, tedy ne jen pouze regulovat zápis ochranných známek, ale
jeho regulací zejména podporovat fungování společného trhu, což zahrnuje jak ochranu
spotřebitele, tak ochranu majitelů zavedených značek, ale i neomezování těch, kteří
vstupují na trh jako nové subjekty. V práci jsou rozebrána vybraná rozhodnutí
z poslední doby a jsou systematicky rozdělena dle struktury Nařízení, jako hlavního
pramene právní úpravy. Velká část práce je věnována judikatuře týkající se sporů
vznikajících z úpravy absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu. Je tomu tak proto, že
ustanovení o důvodech pro zamítnutí zápisu tvoří těžiště úpravy procesu přihlašování
ochranné známky Společenství v platném právu, přičemž důvody absolutní pak i
z hlediska jednotlivých ustanovení tvoří obsáhlejší část. Pohledem na judikaturu jsem se
zamýšlel nad jejími dopady na společný trh. Ve většině případů jsem se osobně se
závěry soudců ztotožnil, avšak jsou i oblasti, kde dle mého názoru judikatura působí
restriktivně, přičemž toto nepřináší výhody ani spotřebitelům ani podnikatelům. Těmito
oblastmi jsou zejména trojrozměrné a poziční ochranné známky. Jde o oblasti, které se
svým způsobem vymykají klasickým představám o ochranných známkách, z čehož dle
mého úsudku pramení i jistý konzervatismus soudů při rozhodování o jejich zápisu.
Pokud jde o oblasti ostatní, které se týkají tradičních dvojrozměrných známek, a
známek slovních, mohu jen konstatovat, že léty formována judikatura zde vytváří rámec
pro zdravé fungování trhu, co se ochrany log společností či kupříkladu jejich sloganů
týče. Okrajovou záležitostí jsou pak známky čichové, zvukové apod. Zde je myslím jistá
opatrnost, která je zjevná z praxe jejich zapisování, na místě z důvodů, které jsou v
práci rozebrány.
Pohled na judikaturu v této oblasti rovněž ukazuje akcentování precizního vymezování
pojmů relevantní veřejnosti a průměrného spotřebitele v konkrétních případech. Praxe
rovněž ukazuje jako vhodně zvolené vymezení jak absolutních tak relativních důvodů
pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství a také její samotnou legální
definici.
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Přínos této práce však neshledávám jenom ve vznášení úvah na téma efektivity
rozhodovací praxe ve vztahu k hospodářství na území Evropské unie, ale i v názorné
ukázce aplikace jednotlivých ustanovení právní úpravy. Při poznávání této oblasti práva
hrají totiž konkrétní kauzy stěžejní roli pro pochopení jednotlivých norem. Z toho
důvodu považuji za přínosné nejen zhodnocení vybrané judikatury, ale i její
systematické popsání samotné.
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Abstrakt
Tato diplomová práce zkoumá aktuální judikaturu evropských soudů týkající se
ochranné známky Společenství.
Práce je rozvržena do pěti kapitol. První kapitola definuje ochrannou známku
Společenství jako právní institut práva Evropské unie. Druhá kapitola se zabývá
relevantními prameny práva. Třetí kapitola poskytuje bližší pohled na instituce
významné zejména pro registraci a ochranu práv vyplývajících z ochranné známky
Společenství. Následně čtvrtá kapitola popisuje proces registrace ochranné známky
Společenství před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu. První část této kapitoly je
zaměřena na formální náležitosti přihlášky ochranné známky Společenství podávané
k Úřadu. Druhá část popisuje právo přednosti majitelů ochranných známek. Třetí část je
zaměřena na absolutní důvody pro zamítnutí přihlášky. Čtvrtá část kapitoly pak
popisuje důvody relativní. Pátá část se zabývá řízením o zrušení ochranné známky
Společenství. Pátá kapitola pak poskytuje pohled na aktuální právní stav v rámci
systému ochrany práv majitelů ochranných známek Společenství.
Výsledky této práce ukazují, že aktuální právní stav a judikatura přispívají k fungování
společného trhu a zejména volného pohybu zboží vhodný určením mezí ochrany
ochranné známky Společenství. Soudy ve svém rozhodování rovněž akcentují přesné
vymezení hlediska průměrného spotřebitele a relevantní veřejnosti v každém
konkrétním případu.
Tato diplomová práce zároveň ukazuje na skutečnost, že judikatura týkající se
trojrozměrných a pozičních ochranných známek je k jejich zapisování spíše restriktivní.
Okrajovou kategorii ochranných známek Společenství pak představují nekonvenční
ochranné známky, založené na vůni, zvuku, chuti nebo textuře. Tyto ochranné známky
zřídkakdy splní požadavek rozlišovací způsobilosti a jejich přihlášení je povětšinou
zamítnuto.
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European trade mark in the case law of European courts
Abstract
This thesis analyzes the contemporary case law of European courts regarding
Community trade mark.
The thesis is composed of five chapters. First chapter characterizes Community trade
mark as a legal instrument of the law of the European Union. Second chapter analyzes
relevant sources of law. Third chapter deals with institutions that are crucial mainly for
the registration and protection of Community trade marks. Then the fourth chapter
describes the registration process before the Office for Harmonization in the Internal
Market. First part of this chapter focuses on the formalities of an application of the
Community trade mark filed at the Office. Second part is concerned with the right of
priority. Third part looks at absolute grounds for refusal of an application. Fourth part
refers to relative grounds for refusal. Finally, the fifth part describes the grounds for
revocation of the rights of the Community trade mark. At last the fifth chapter examines
the contemporary legal background of the system of protecting the rights of proprietors
of Community trade marks.
The results of this thesis shows that the current legislation and the case law of European
courts contribute to the functioning of the common market and mainly to free
movement of goods by reasonable determination of limits for protection of Community
trade marks. Courts in their adjudication emphasize the role of specification of average
consumer and relevant public in each case.
This thesis also reveals that the case law regarding 3D trade marks and positional trade
marks is rather restrictive. Marginal category of trade marks represent non-conventional
trade marks based on smell, sound, taste or texture. These trade marks rarely match the
demands of distinctiveness and their registrations are mostly rejected.
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