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1 ÚVOD 

Ochranné známky jsou významnou součástí moderního světa businessu i našeho 

každodenního života. V důsledku rozsáhlé reklamy rozšiřované zejména médii se 

ochranné známky jako výrobní nebo obchodní značky jednotlivých podnikatelských 

subjektů stávají nedílnou součástí našeho každodenního života.1 Registrace ochranných 

známek významně přispívá ke zlepšení pozice obchodní společnosti na trhu jak ve 

vztahu k zákazníkům, tak i k ostatním soutěžitelům. Ochranné známky jsou rovněž 

jedním z nejefektivnějších prostředků, jak určitou obchodní značku dostat do 

podvědomí širokého okruhu spotřebitelů a tím výrazně zvýšit její finanční hodnotu. 

Finanční hodnota obchodní značky je pak častokrát vyšší, než hodnota samotných aktiv 

společnosti. Například hmotná aktiva společnosti Coca-Cola byla v roce 2011 

odhadována na 20 miliard dolarů, přičemž hodnota obchodní značky Coca-Cola na 70 

miliard dolarů2, v roce 2014 pak dokonce na 81,563 miliard dolarů 3. 

Přijetím Nařízení Rady ES č. 40/94 o ochranné známce Společenství ze dne 

20. prosince 1993, jehož kodifikované znění bylo vyhlášeno pod č. 207/2009 dne 

26. února 2009 byl zaveden zcela nový institut Evropského společenství, tím je 

ochranná známka Společenství. Jedná se o poměrně revoluční systém, kdy na základě 

jediné přihlášky je ochranná známka registrována pro území celého Evropského 

společenství. Tento Evropský systém existuje vedle systému národních a umožňuje tak 

znásobit ochranu ochranných známek tím, že je lze zaregistrovat na obou úrovních. 

Přistoupením České republiky k Evropské unii v roce 2004 se i českým podnikatelům 

otevřel nový prostor pro registraci ochranných známek Společenství u Úřadu pro 

harmonizaci ve vnitřním trhu4 (dále jen „OHIM“).5 

                                                 
1 Úřad průmyslového vlastnictví: brožura Ochranné známky a jejich právní ochrana, dostupné na 

www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/data/brozury/OZ-2014_CZ.pdf 
2 ROENNING D. Making a mark in global markets, WIPO Magazine, April 2011, dostupné na 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/02/article_0006.html 
3 Best Global Brands: dostupné na http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/  
4 anglicky „Office for Harmonization in the Internal Market“ 
5 Podnikatelé se sídlem v České republice mohli podat přihlášku ochranné známky Společenství již před 

vstupem České republiky do Evropské unie, neboť Česká republika byla již před tím členským státem 

Pařížské úmluvy. Vstupem ČR do EU ovšem počet přihlášek ochranných známek Společenství nebývale 

vzrostl. 

http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/data/brozury/OZ-2014_CZ.pdf
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/02/article_0006.html
http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/
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 Již během studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem se o právo 

průmyslového vlastnictví zajímala. Během své koncipientské praxe jsem se pak 

prakticky seznámila s tím, jak vysokou hodnotu může mít pro podnikatele ochranná 

známka a tato problematika mne velice zaujala. Současně jsem vypozorovala, že 

registrace ochranných známek prostřednictvím ochranné známky Společenství je mezi 

podnikateli poměrně oblíbená, a to zřejmě pro její administrativní nenáročnost a 

v podstatě i finanční dostupnost. Proto jsem se rozhodla na téma ochranné známky 

Společenství vypracovat rigorózní práci. V práci jsem se zaměřila především na důvody 

odmítnutí ochrany, a to protože s odmítnutím registrace ochranné známky ze strany 

OHIM mám rovněž praktické zkušenosti.  

 Celou práci jsme rozdělila do tří částí, přičemž teoretickou část práce jsem se 

vždy snažila podpořit příkladem z rozhodovací praxe. V první části jsem se obecně 

zabývala institutem ochranné známky. Ve stručnosti jsem se snažila případného čtenáře 

seznámit s historií institutu ochranné známky, funkcí ochranné známky a právním 

rámcem ochranné známky Společenství. Do této části jsem pro snadnější pochopení 

zařadila rovněž popis registrace ochranné známky Společenství a opravné prostředky 

proti odmítnutí registrace.  

 Ve druhé části práce jsem se zabývala absolutními důvody odmítnutí ochrany. 

V této části jsem se snažila popsat každý jednotlivý důvod, tj. (i) označení nesplňující 

definici ochranné známky, (ii) označení postrádající rozlišovací způsobilost, (iii) 

popisná označení, (iv) druhová označení a (v) ostatní absolutní důvody, a zároveň teorii 

podpořit judikaturou Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“), přičemž 

mám na mysli jak Tribunál, tak Soudní dvůr. Ke každé kapitole jsem se snažila vybrat 

ty nejzajímavější a nejvýznamnější judikáty, které ovlivnily rozhodovací praxi OHIM, 

potažmo i úřadů průmyslových vlastnictví jednotlivých členských zemí.  

 V poslední části se věnuji relativním důvodům zápisné nezpůsobilosti, kde jsem 

se rovněž snažila vybrat zajímavá rozhodnutí Soudního dvora nebo OHIM.  

 Ve své práci jsem se nesnažila podat ucelený výklad známkového práva 

Evropského společenství, což by vzhledem k rozsahu práce a podrobnosti této oblasti 

ani nebylo možné, ale snažila jsem se analyzovat nejzajímavější rozhodnutí OHIM, 

Tribunálu a Soudního dvora týkající se ochranných známek a důvodů zamítnutí zápisu, 
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aby si případný čtenář mohl udělat ucelený obrázek o důvodech, pro které jsou 

přihlášky ochranných známek Společenství zamítány. Tato práce tak zahrnuje ucelenou 

tematiku týkající se nejčastějších důvodů, které v praxi vedou k zamítnutí přihlášky.  

 Obecně si myslím, že ochranné známky představují velice zajímavý právní 

institut, který aniž bychom si to možná uvědomovali, se stal každodenní součástí našich 

životů a významně nás jako spotřebitele ovlivňuje. 
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2 OCHRANNÁ ZNÁMKA 

2.1 Historický exkurz 

Problematika duševního vlastnictví je v současné době velmi aktuální, a to nejen 

s ohledem na neustále se zvyšující technologický rozvoj a hospodářský růst moderní 

společnosti, „Rapidně se zvyšující aktuálnost duševního vlastnictví vyplývající z 

celosvětových ekonomických proměn a následné transformace systému ochrany práv k 

duševnímu vlastnictví, je základním důvodem, proč se zabývat moderním vývojem 

duševního vlastnictví…“.6 Ochranná známka představuje jeden z institutů práva 

duševního vlastnictví, který se v poslední době významně rozvíjí. Institut ochranné 

známky má však dlouholetou historii. Jejich původ nalézáme již v pravěku, kdy sloužily 

především pro označování vlastnictví. Literární prameny uvádějí první zmínky o 

institutu ochranných známek v období starověku. V této době se začalo užívat určitých 

označení ve spojitosti s cihlářskými, keramickými nebo koženými výrobky, ty sloužily 

k označování zboží a služeb poskytovaných váženými řemeslníky nebo obchodníky. 

Takováto označení byla zpravidla tvořena různými značkami, písmeny, iniciály nebo 

jinými symboly, které se různými způsoby připevňovaly na výrobky. Vypalovanými 

označeními byla značkována rovněž zvířata. Také za dob antického Řecka a Říma, 

řemeslníci umisťovali na své výrobky svoje znaky, které zaručovaly jejich zákazníkům 

původ a kvalitu daného produktu. Znaky sloužily jako pojistka kvality a originality pro 

případné kupce. S rozvojem obchodu rostla i potřeba vylepšit označování výrobků a 

služeb a tím odlišit jednotlivé výrobce a poskytovatele od druhých. Současně také 

vzrostla potřeba, aby taková označení, získala-li významného věhlasu, byla dostatečně 

chráněna.  

 Vývoj ochranných známek pokračoval ve středověku za dob feudalismu přes 

rodové erby, které sloužily k identifikaci konkrétního šlechtického rodu, např. při 

různých rytířských turnajích. Erby se pak začaly objevovat na všem, co patřilo jejich 

držitelům, jako na nemovitostech, zbraních nebo např. na oděvech. Se vznikem 

cechovních spolků vznikly i cechovní znaky, které sloužily k odlišení jednotlivých 

                                                 
6 DOBŘICHOVSKÝ, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 

dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde Praha a. s., 2004, s. 15. ISBN: 80-7201-467-6 
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cechů. Tím se v širokém měřítku rozšířilo označování zboží. Cechovní znaky byly 

symbolem ochrany a výrobci pak měli povinnost vyrábět výrobky dobré kvality typické 

pro specifický cech. S průmyslovou revolucí a s rozvojem velkovýroby se začaly 

rozvíjet tzv. tovární známky. Postupně se začaly označení a známky využívat také za 

účelem propagace. Jednotliví výrobci propagovali své výrobky prostřednictvím reklamy 

a tím se snažili zapůsobit na své zákazníky.  

 K významnému pokroku v oblasti ochrany těchto značek došlo jejich registrací. 

Registrací se rozumí zapsání značky do příslušného rejstříku, čímž se ze značky stává 

ochranná známka. Mezi nejpokrokovější země, pokud jde o právní ochranu užívaných 

označení, v té době patřily Spojené státy americké, Anglie, Francie, Německo a 

Rakousko. První právní úpravy v podobě zákonů na ochranu ochranných známek 

vznikají ve vyspělých obchodních státech již v polovině 19. století (ve Francii v roce 

1857, Bavorsku v roce 1862 a v USA v roce 1881).7 

 Ochranné známky se tak postupně staly součástí světa byznysu. Kupující si 

vybírá zboží v neposlední řadě podle ochranné známky, která představuje vodítko k 

výběru kvalitního produktu. Ochranná známka je součástí tzv. obchodní značky, která je 

dnes považována za klíčový faktor k úspěchu ve světě obchodu. Odhadovaná hodnota 

současně nejvýznamnějších obchodních značek se pohybuje v desítkách miliard dolarů 

(např. v rámci průzkumu v roce 2014 byla hodnota obchodních značek Apple vyčíslena 

v žebříčku společnosti Interbrand8 na cca 118,863 mld. USD, Google  na 107,439 mld. 

USD a Coca-Cola na 81,563 mld. USD).9 „Dnes je ochranná známka označením, 

pomocí něhož společnosti identifikují samy sebe, své výrobky nebo služby a současně 

právním institutem se základní funkcí zaručit totožnost původu výrobku nebo služby, a 

tak je odlišit bez možnosti záměny od výrobků nebo služeb, které mají jiný původ. 

Ochranná známka se tímto výrazným způsobem podílí na uskutečňování úspěšné 

hospodářské soutěže, resp. na úspěšném rozvoji hospodářské činnosti podnikatelů, 

                                                 
7 JAKL, L. a kolektiv.: Ochranné známky a označení původu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví 

2002. ISBN: 80-7282-017-6. s. 11 a násl. 
8 Společnost Interbrand je americká společnost, která se zabývá poradenstvím v oblasti obchodních 

značek 
9 Best Global Brands: dostupné na http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/ 

http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/
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jejichž výlučným vlastnictvím se stává zápisem do rejstříku obchodních známek a je pro 

ni zajišťována právní ochrana.“10  

 

„Ochranné známky představují nepochybně jeden z nejúčinnějších prostředků, jak 

dostat do podvědomí co nejširší veřejnosti výrobky či služby určité osoby. Ochranné 

známky výrobky a služby identifikují a napomáhají tak k vyšším objemům prodeje a 

k uplatnění na relevantním trhu. Ve vztahu k potenciálním spotřebitelům pak ochranné 

známky představují záruku, že jimi označované zboží či služby vykazují vysokou kvalitu, 

osvědčené vlastnosti apod., což se následně odráží v poptávce. Ochranné známky tak 

významně zhodnocují zboží či služby jimi označované a jako takové mají i svou 

nezanedbatelnou finanční hodnotu. Význam ochranné známky je tedy vysoce 

ekonomický. Čím je ochranná známka starší, známější, tím více se promítá do ceny 

výrobků či služeb, které označuje.“11 

2.2 Ochranná známka na českém území 

 Ochrana označení má na českém území rovněž poměrně dlouhou historii, a to i 

díky vysoké úrovni zákonné úpravy v této oblasti. Vývoj v českých zemích byl ovlivněn 

vývojem v rámci rakousko-uherské monarchie. Problematika ochranných známek byla 

poprvé upravena v polovině 19. století, a to rakouským císařským patentem č. 230 na 

ochranu průmyslových známek a jiných označení vydaným 7. prosince 1858.  Zákon 

prvně vymezil pojem ochranné známky. Ochrannou známku definoval jako zvláštní 

druh označení sloužící v obchodním styku k rozlišení zboží různých výrobců. Ochranu 

bylo možné získat zápisem do příslušného rejstříku, což znamenalo zisk výlučného 

práva k ochranné známce a tomu, kdo porušil toto výlučné právo, hrozil postih ze strany 

státu. První českou ochrannou známkou byla známka „PILSNER BIER“12, která byla 

do rejstříku zapsána již roku 1859, tedy necelý rok po vstoupení císařského patentu 

v platnost. 

                                                 
10 PIPKOVÁ H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství, Praha: 

ASPI, a.s., 2007. ISBN: 978-80-7357-265-5. s. 3 
11 SLOVÁKOVÁ, Z.: Průmyslové vlastnictví, druhé, doplněné a rozšířené vydání, Praha: LexisNexis CZ, 

s.r.o., 2006. ISBN: 80-86920-08-9. s. 121 
12 SLOVÁKOVÁ, Z.: Průmyslové vlastnictví, druhé, doplněné a rozšířené vydání, Praha: LexisNexis CZ, 

s.r.o., 2006. ISBN 80-86920-08-9. s. 121 
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 Agendu ochranných známek měl od roku 1890 na starosti ústřední známkový 

rejstřík, který byl zřízen na území tehdejšího Rakouska. „Již v té době bylo trvání doby 

ochrany ochranné známky v českých zemích stanoveno na 10 let, s možností obnovy 

zápisu. Existovaly i prostředky proti porušení ochranné známky a možnosti obrany 

nezapsaného dříve užívaného označení proti majiteli později zapsané ochranné 

známky.“13 

 Dalším právním předpisem pak byl říšský zákon č. 19/1890 ř. z., o ochraně 

známek, vydaný dne 6. ledna 1890. Jedná se o zákon, který novelizoval císařský patent 

č. 230. Mimo jiné z  patentu převzal definici ochranné známky, která tak zůstala 

nezměněna. Nově naopak zákon č. 19 vymezil, co ochrannou známkou není. Ochrannou 

známkou nemohlo být zapsáno znamení, jež vyobrazovalo Císaře Pána a členy císařské 

rodiny nebo znamení, které pohoršovalo nebo bylo v rozporu s veřejným pořádkem, 

bylo druhové nebo obsahovalo státní znaky, čísla.14 „Užívání ochranné známky bylo 

fakultativní, ale ministr obchodu byl oprávněn nařídit, aby určité druhy výrobků byly 

povinně označeny ochrannou známkou.“15 V případě neoprávněného užívání zapsané 

ochranné známky hrozila pachateli peněžitá pokuta nebo až jeden rok vězení. Negativní 

definice se později drží i další právní předpisy, ať už české, tak i právní předpisy 

Evropského společenství, včetně Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce 

Společenství. 

 V roce 1895 byl zákon č. 19/1890 ř. z., rovněž  novelizován, a to zákonem č. 

108/1895 ř. z. Tento zákon nově stanovil např. možnosti výmazu zaměnitelné ochranné 

známky a dále podrobně vymezil označení, která byla vyloučena ze zápisu. Po vzniku 

Československa v roce 1918 došlo k převzetí dříve platných rakousko-uherských 

                                                 
13 JAKL, L. a kolektiv. Ochranné známky a označení původu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví 

2002. ISBN: 80-7282-017-6. s. 11 
14 KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek. Právní rádce, 2004, č. 2, dostupný na 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek 
15 ČADA, K. Průmyslově právní informace., 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. ISBN: 80-246-0314-4. s. 8 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek
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právních úprav (zákony č. 469/1919 Sb., č. 471/1919 Sb. a č. 261/1921 Sb.), čímž byla 

zachována kontinuita známkového práva.16 

 Zákonem č. 305/1919 Sb. byl v Praze zřízen Patentní úřad a zároveň byl 

ustanoven i Patentní soud. Ve stejném roce přistoupilo Československo k Pařížské 

úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví.17 Novelizací zákona č. 19/1890 ř. z. byl 

rovněž zákon č. 27/1933 Sb., který například upravil nemožnost užívání znaků 

svrchovanosti, puncovních značek a úředních značek Československa.  

 Rakousko-uherské zákonodárství platilo na českém území až do roku 1952, kdy 

došlo k vydání zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech. 

V tomto zákoně byl poprvé použit pojem „ochranná známka“. Zákon však vychází ze 

zásad centralistického řízení ekonomiky, která postrádá jakékoli prvky tržního 

hospodářství a soukromého vlastnictví. V éře socialistické ekonomiky ztratila ochranná 

známka svoji funkci i opodstatnění. „Jedině skutečnost, že Československo zůstalo 

členem mnoha mezinárodních dohod v oblasti průmyslových práv a přijalo tak na tomto 

poli i určité závazky, zabránila úplné devastaci patentového a známkového práva.“18 

Dne 1. dubna 1952 vznikl na území Československa také Úřad pro vynálezy a 

zlepšovací náměty (později Úřad pro vynálezy, resp. Státní úřad pro vynálezy a 

normalizaci). 

 Následoval zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, účinný od 1. ledna 

1989 do 30. září 1995, ve kterém se rovněž promítá snaha státu regulovat 

soukromoprávní vztahy. Např. k převodu ochranné známky na jinou právnickou nebo 

fyzickou osobu mohlo dojít pouze se souhlasem státního orgánu. Zákon obsahoval 

vymezení ochranné známky jak pozitivně, tak negativně. Pozitivní vymezení ochranné 

známky zákon stanovil v § 2: „Ochrannou známkou je slovní, obrazové nebo 

kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od 

různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných 

                                                 
16 DVOŘÁKOVÁ, K.: Právní úprava ochranných známek na našem území do vzniku ČSR. Průmyslové 

vlastnictví, 2006, roč. 16, č. 1-2. ISSN 0862-8726. s. 13-15 
17 HÁK J.: Mezinárodní ochrana průmyslových práv. Aplikované právo 2/2005, ISSN: 1214-4878. s14. 

dostupné z: http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf 
18 HÁK J.: Mezinárodní ochrana průmyslových práv. Aplikované právo 2/2005, ISSN: 1214-4878. s. 9. 

dostupné z: http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf 

http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf
http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf
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známek.“, negativní pak v § 3 tohoto zákona19. Zákon bylo nutné brzy novelizovat, 

protože již v době jeho přijetí, bylo jasné, že se v komunistickém Československu 

schyluje ke změně politického a ekonomického prostředí. Proto brzy poté bylo započato 

s harmonizací českého práva na ochranu průmyslového vlastnictví s právem Evropské 

unie. Velmi rychle byl jako první vydán zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, 

zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, následoval zákon č. 237/1991 Sb., o 

patentových zástupcích, dále zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií 

polovodičových výrobků a zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech. Nový zákon 

týkající se ochranných známek byl přijat až po rozpadu Československa. Zákon č. 

137/1995 Sb., o ochranných známkách, „odstranil všechny překážky v nakládání s 

ochrannými známkami, které byly dosud poznamenány administrativními zásahy státu 

do postavení jednotlivých hospodářských subjektů.“20 Česká republika k 1. lednu 1993 

převzala existující právní úpravy, které platily k 31. prosinci 1992 na území České a 

Slovenské federativní republiky a současně převzala všechny závazky z mezinárodních 

smluv v oblasti průmyslového vlastnictví, jimiž byla do té doby ČSFR vázána. 

 Nejvýznamnějším zákonem samostatné České republiky týkající se ochranných 

známek je samozřejmě zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění 

pozdějších předpisů, do kterého již byly zapracovány právní předpisy Evropské unie, a 

to v souvislosti se sbližováním českého právního řádu právě s těmito předpisy. 

2.3 Počátky komunitární ochrany ochranné známky  

„Ochranné známky byly jedním z prvních předmětů průmyslového vlastnictví, na 

který se Evropské společenství zaměřilo.“21 Snahy o sjednocení evropského práva 

                                                 
19 § 3 zákona č. 174/1988 Sb., (1) Ochrannou známkou nemůže být: a) pouhý název, vyobrazení nebo jiné 

označení druhu výrobků nebo služeb, b) pouhé úřední nebo všeobecně známé zeměpisné označení, c) 

klamavé nebo nepravdivé označení, d) označení shodné s proslulou ochrannou známkou (§ 18), která je 

zapsána pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu, e) označení shodné s ochrannou známkou, která je 

zapsána pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu pro výrobky nebo služby téhož druhu, f) označení 

shodné s názvem chráněné odrůdy rostlin nebo chráněného plemene zvířete, g) označení, jehož užívání by 

bylo v rozporu se zájmy společnosti, h) označení, jehož užívání by bylo v rozporu se závazky 

vyplývajícími pro Československou socialistickou republiku z mezinárodních smluv týkajících se 

ochrany označování výrobků nebo služeb, nebo z členství Československé socialistické republiky v 

mezinárodních organizacích. (2) Ochrannou známkou rovněž nemůže být označení obsahující prvky 

uvedené v odstavci 1 písm. c) až h). 
20 ŠEBESTA, K.: Ochranné známky a jejich historický vývoj, dostupné na 

http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html 
21 SLOVÁKOVÁ, Z.: Průmyslové vlastnictví, druhé, rozšířené a doplněné vydání. Praha: LexisNexis CZ, 

s.r.o., 2006. ISBN 80-86920-08-9. s. 161 

http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html
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týkajícího se ochranných známek se datují již od šedesátých let minulého století, kdy 

Komise Evropského společenství zahájila první práce na vytvoření institutu evropské 

ochranné známky. Volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu v prostoru bez vnitřních 

hranic je jedním z hlavních cílů Společenství22 a národní systémy ochrany známek jsou 

ve své podstatě překážkou k fungování jednotného vnitřního trhu. Evropské 

společenství proto zahájilo snahy o vytvoření známky, která by poskytovala ochranu ve 

všech státech Evropského společenství současně. V roce 1964 navrhla Komise ES tzv. 

„Dohodu o ochranné známce Společenství“ („Convention for the Community Trade 

Mark“) a v roce 1976 vzniklo „Memorandum o vytvoření ochranné známky EHP“ 

(„Memorandum on the creation of a EEC trade mark“), které se stalo základem pro 

nařízení o ochranné známce Společenství.  

Harmonizační Směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy 

členských států o ochranných známkách, byla přijata dne 21. prosince 1988 a členské 

státy byly povinny ji implementovat do 28. prosince 1991. Kodifikované znění bylo 

vyhlášeno jako Směrnice Evropského parlamentu a Rady pod č. 2008/95/ES dne 22. 

října 2008. Směrnice zavazovala všechny země Evropského společenství, aby 

přizpůsobily své právní normy směrnici. Česká republika byla povinna tuto směrnici 

implementovat ke dni svého vstupu do Evropské unie, tedy 1. května 2004. Učinila tak 

přijetím platného zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.  

Pouhá harmonizace národních právních úprav členských států se ale ukázala jako 

nedostatečné řešení, neboť smyslem harmonizace není překonat teritoriální povahu 

ochranných známek ani sjednotit právní prostředky ochrany na území Evropského 

společenství, ale pouze v nezbytném rozsahu přiblížit jednotlivé národní právní úpravy 

členských států. Dne 20. prosince 1993 proto bylo přijato Nařízení Rady ES č. 40/1994 

o ochranné známce Společenství, které vstoupilo v platnost 14. března 1994. Nařízení 

bylo několikrát novelizováno a dne 26. února 2009 bylo z důvodu srozumitelnosti a 

přehlednosti vyhlášeno kodifikované znění Nařízení Rady (ES) pod č. 207/2009 o 

ochranné známce Společenství.23  Ochranná známka Společenství se ve své podstatě 

stala novým institutem, systémem, který je autonomní, nezávislý na národních 

                                                 
22 Čl. 2 Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského 

společenství, podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007 
23 COOK, T.: EU Intellectual Property law, United States. New York: Oxford University Press Inc. 2010. 

ISBN: 978-1-90-450152-7. s. 359 
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známkách a jako takový se řídí i jinými ustanoveními, vyplývajícími z nařízení. Na 

území Evropské unie se proto můžeme setkat jednak s harmonizovanou právní úpravou 

ochranných známek a rovněž s komunitární právní úpravou ochranné známky 

Společenství. 

2.3.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES 

Důvodem pro přijetí směrnice Rady (ES) č. 89/104, kterou se sbližují právní 

předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „Směrnice“) ze dne 21. 

prosince 1988, jejíž kodifikované znění bylo vyhlášeno dne 22. října 2008 jako 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, byla potřeba sjednotit právní 

úpravu v jednotlivých členských státech Evropského společenství, která byla v oblasti 

ochrany ochranných známek značně nejednotná. Vzhledem k této nejednotnosti 

vznikaly překážky, které bránily volnému pohybu zboží a služeb a narušovaly 

podmínky soutěže v rámci společného trhu zemí Evropského společenství. Preambule 

Směrnice nepředpokládala nutnost regulace ochrany ochranných známek formou 

nařízení24, a proto v této době byla zvolena forma směrnice25. Později se však situace 

ukázala jako nedostatečná a Evropské společenství muselo přistoupit k přijetí nařízení 

týkající se ochranných známek. Směrnice nereguluje a ponechává volnost členským 

státům v procesních věcech týkajících se ochranných známek, jako je např. proces 

registrace, zrušení a neplatnosti ochranných známek získaných zápisem. Směrnice ani 

nevylučuje užití jiných právních předpisů k regulaci ochranných známek, jako například 

předpisů v oblasti nekalé soutěže, občanskoprávní odpovědnosti nebo o ochraně 

spotřebitele. Evropské společenství především cílilo, aby byla sjednocena definice 

ochranné známky. Tu nalezneme v článku 2 Směrnice:  

„Ochrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, 

zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho 

balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku 

od zboží či služeb jiných podniků.“ 

Směrnice dále stanoví důvody nezpůsobilosti ochranné známky k zápisu do 

rejstříku. Článek 3 Směrnice upravuje „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“ 

                                                 
24 „Nařízení“ je právně závazné a platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii. 
25 „Směrnice“ je právní akt stanovující cíl, který musejí všechny země Evropské unie splnit. Každá země 

se však může rozhodnout jakým způsobem. 
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1. „Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými: 

a) označení, která nemohou tvořit ochrannou známku; 

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost; 

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které 

mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, 

hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby 

nebo jiných jejich vlastností;  

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly 

obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních 

zvyklostech; 

e) označení, která jsou tvořena výlučně: 

- tvarem, který vyplývá z povahy samotného zboží, 

- tvarem zboží, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, 

- tvarem, který dává zboží podstatnou hodnotu; 

f) ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými 

mravy; 

g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, 

jakost nebo zeměpisný původ zboží nebo služby; 

h) ochranné známky, k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány a mají být 

zamítnuty nebo prohlášeny za neplatné podle článku 6ter Pařížské úmluvy na 

ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížské úmluvy“).“ 

Podle Směrnice tato označení nemohou být zapsána už ze samotné podstaty, 

protože nenaplňují potřebné znaky ochranné známky. Jediná výjimka je obsažena 

v odstavci 3, který stanoví, že Přihláška ochranné známky není zamítnuta nebo v 

případě, že je ochranná známka zapsána, není prohlášena za neplatnou podle odst. 1 

písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky získala v důsledku užívání 

rozlišovací způsobilost. Získanou rozlišovací způsobilostí se blíže zabývám v kapitole 

Získaná rozlišovací způsobilost (kapitola 5.6).  



13 

 

Další důvody zamítnutí, které se týkají střetu se staršími právy, jsou vymezeny 

v článku 4 Směrnice, „Další důvody zamítnutí či neplatnosti, týkající se střetu se 

staršími právy“:  

1. Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za 

neplatnou: 

a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které 

byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, 

jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna; 

b) pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a 

totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, 

existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší 

ochrannou známkou. 

2. Pro účely odstavce 1 se „staršími ochrannými známkami“ rozumí: 

a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, s přihlédnutím k právu 

přednosti, uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, jež patří do 

následujících kategorií: 

i) ochranné známky Společenství; 

ii) ochranné známky zapsané v členském státě nebo, v případě Belgie, 

Lucemburska či Nizozemska, u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu; 

iii) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro 

členský stát; 

b) ochranné známky Společenství, které si v souladu s nařízením o ochranné 

známce Společenství platně činí nárok na senioritu na základě ochranné známky 

uvedené pod písm. a) v bodě ii) a iii), i když se majitel této ochranné známky 

vzdal nebo známka zanikla; 

c) přihlášky ochranných známek uvedených pod písmeny a) a b) s podmínkou jejich 

zápisu; 

d) ochranné známky, které ke dni podání přihlášky ochranné známky nebo 

případně ke dni práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné 
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známky, jsou „obecně známé“ v členském státě ve smyslu článku 6 bis Pařížské 

úmluvy. 

3. Ochranná známka dále nebude zapsána nebo, je-li zapsána, může být prohlášena za 

neplatnou, pokud je totožná nebo podobná starší ochranné známce Společenství ve 

smyslu odstavce 2 a pokud má být nebo byla zapsána pro zboží nebo služby, které 

nejsou podobné těm, pro které je starší známka zapsána, jestliže tato ochranná známka 

Společenství získala ve Společenství dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky 

bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého 

jména starší ochranné známky Společenství anebo jim působilo újmu. 

4. 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 ve 

smyslu ustanovení odst. 2 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; 

b) práva k nezapsané známce nebo jinému označení užívanému v obchodním styku 

byla nabyta přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo přede 

dnem práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce pozdější ochranné 

známky a tato nezapsaná známka nebo jiné označení dává svému majiteli právo 

zakázat užívání pozdější ochranné známky; 

c) užívání ochranné známky může být zakázáno na základě jiného staršího práva, 

než jsou práva uvedená v odstavci 2 a pod písm. b) tohoto odstavce, a zejména: 

i) práva na jméno, 

ii) práva na ochranu projevů osobní povahy, 

iii) práva autorského, 

iv) práva průmyslového vlastnictví; 
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d) ochranná známka je totožná se starší kolektivní ochrannou známkou nebo je jí 

podobná a právo vyplývající ze starší známky zaniklo ve lhůtě nejvýše tří let 

před podáním přihlášky; 

e) ochranná známka je totožná se starší garanční nebo certifikační známkou nebo 

je jí podobná a právo, vyplývající z jedné nebo druhé známky, zaniklo před 

podáním přihlášky ve lhůtě, jejíž délku stanoví členský stát; 

f) ochranná známka je totožná se starší ochrannou známkou, která byla zapsána 

pro stejné nebo podobné zboží či služby nebo je jí podobná a právo vyplývající 

ze starší známky zaniklo z důvodu neobnovení zápisu ve lhůtě nejvýše dvou let 

před podáním přihlášky, ledaže by majitel starší ochranné známky souhlasil se 

zápisem pozdější ochranné známky nebo svou ochrannou známku neužíval; 

g) ochranná známka může vést k záměně s ochrannou známkou, která byla užívána 

ke dni podání přihlášky v zahraničí a která se tam dosud užívá, pokud 

přihlašovatel při podání přihlášky nejednal v dobré víře. 

5. Členské státy mohou stanovit, že za určitých okolností nemusí být přihláška zamítnuta 

nebo ochranná známka prohlášena za neplatnou, pokud majitel starší ochranné známky 

nebo jiného staršího práva souhlasí se zápisem pozdější ochranné známky. 

6. Členský stát může odchylně od odstavců 1 až 5 stanovit, že důvody pro zamítnutí nebo 

neplatnost, které platily v tomto státě přede dnem vstupu v platnost předpisů nezbytných 

pro dosažení souladu se směrnicí 89/104/EHS, platí pro ochranné známky, jejichž 

přihláška byla podána před tímto dnem. 

 Většina členských států Směrnici implementovala do vnitrostátních předpisů, ale 

regulace ochranné známky na úrovni jednotlivých států, i když harmonizovaných 

Směrnicí nebyla dostatečná. Ochrana ochranných známek nadále nebyla jednotná, 

každý jednotlivý patentový úřad se shodnou přihláškou nakládal odlišně. „Směrnice 

nevyřešila také problém teritoriální ochrany spočívající v tom, že každý přihlašovatel, 

pokud nepoužil mezinárodní systém založený Madridskou dohodou, popř. Madridským 

Protokolem, musel k dosažení ochrany v jiném členském státě zaregistrovat svou 

ochrannou známku v tomto státě zvlášť podle zde platného práva. Přihlašovatel tak byl 

nucen platit poplatky za zápis v každém členském státě. Ve svých důsledcích se jednalo 
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o řadu překážek volného pohybu zboží a služeb.“26 Pro vytvoření jednotného trhu 

musely být nejen odstraněny tyto překážky volného pohybu zboží a služeb, ale bylo 

zapotřebí vytvořit režim zajišťující, aby nedocházelo k narušení soutěže. To vedlo 

Evropskou komisi k závěru, že vytvoření jediné ochranné známky pro celé území 

Evropského Společenství, která by se dala získat jediným registračním řízením, je 

vhodným způsobem, jak tyto problémy odstranit. Jediná ochranná známka vznikla na 

základě Nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství. Od účinnosti 

tohoto nařízení není nutné podávat přihlášky k registraci v jednotlivých státech, ale stačí 

pouze jedna přihláška ochranné známky Společenství. Tento přístup velmi usnadnil 

zavádění ochranné známky Společenství do života a zvláště menším podnikům ulehčil 

registraci jejich ochranných známek v jiných zemích Evropské unie.  

2.3.2 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství  

Přijetí nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 o ochranné známce 

Společenství, ze dne 20. prosince 1993 (dále jen „Nařízení“), jehož kodifikované znění 

bylo vydáno jako Nařízení Rady (ES) pod č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, 

znamenalo výrazný přínos v oblasti ochrany ochranných známek. Nařízením byl 

položen základ ochranné známce Společenství. Jedná se o přímo působící normu 

komunitárního práva. „Účelem přijetí tohoto nařízení bylo vytvoření systému jedné 

ochranné známky Společenství, který přihlašovateli umožňuje na základě jediné 

přihlášky získat ochranu své ochranné známky pro území celého Společenství.“27 

Preambule Nařízení předpokládá, že chráněny budou pouze ochranné známky 

Společenství, které jsou skutečně užívány. Nařízení se tímto snaží čelit situacím, kdy 

určitý podnikatel se záměrem poškodit jiného zablokuje ochrannou známku a sám ji 

přitom nevyužívá, nebo případy, kdy podnikatel spekulativně registruje ochranné 

známky za účelem jejich pozdějšího odprodeje, bez zájmu skutečně známku používat.  

Nařízením byl zřízen nezávislý a autonomní Úřad pro harmonizaci ve vnitřním 

trhu, „Office for Harmonization in the Internal Market“ (OHIM). Nejprve nepanovala 

shoda na tom, kde bude mít úřad sídlo, poté se ale členské státy Evropského 

                                                 
26 SLOVÁKOVÁ, Z.: Průmyslové vlastnictví, druhé, rozšířené a doplněné vydání, Praha: LexisNexis CZ, 

s.r.o., 2006. ISBN: 80-86920-08-9. s. 163 
27 SLOVÁKOVÁ, Z.: Průmyslové vlastnictví, druhé, doplněné a rozšířené vydání, Praha: LexisNexis CZ, 

s.r.o., 2006. ISBN 80-86920-08-9. s. 163 
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Společenství shodly na tom, že OHIM bude sídlit ve španělském Alicante. OHIM byl 

zřízen k 1. září 1994, fakticky však začal přijímat přihlášky až 2. ledna 1996. 

Evropská úprava ochranných známek je přímo aplikovatelná ve všech členských 

státech, ale nenahrazuje vnitrostátní předpisy o ochranných známkách jednotlivých 

států. Národní známky i po účinnosti Nařízení zůstaly pod stejným právním režimem 

jako do té doby, pouze přibyla možnost získat ochranu i formou ochranné známky 

Společenství upravenou komunitárním právem. „Systém ochranné známky Společenství 

a národní známkové systémy členských států jsou navzájem nezávislé a existují 

paralelně vedle sebe.“28 

 Nařízení ve svém článku 4 definuje, co může tvořit ochrannou známku 

Společenství:  

„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.“  

Nařízení dále upravuje absolutní a relativní důvody pro zamítnutí zápisu 

přihlášené ochranné známky Společenství, užívání ochranné známky Společenství, její 

přihlašování, zápisné řízení, jakož i dobu platnosti, obnovu zápisu ochranné známky a 

mnohé další instituty. Některými z nich se budu podrobněji zabývat ve své práci níže.  

2.4 Mezinárodní ochrana ochranných známek 

V průběhu 19. století dochází k velkému rozvoji industrializace a mezinárodního 

obchodu. Rozličnost právních úprav jednotlivých států a současně různorodý přístup 

k průmyslovým právům se však stává brzdou tomuto rozvoji. V té době je průmyslové 

právo ovládáno zásadou teritoriality, tzn., že předmět průmyslového vlastnictví je 

chráněn pouze na území státu, kde je přihlášen. Např. v jednom státě bylo možné 

vynález patentovat, ale v jiném státě již ne a v něm tento vynález nepožíval žádnou 

ochranu. Kvůli této problematické situaci mezi sebou různé státy začaly uzavírat 

dvojstranné někdy i vícestranné smlouvy týkající se průmyslových práv. Tyto smlouvy 

však nemohly překonat všechny problémy, které vznikaly např. při obchodování mezi 

                                                 
28 SLOVÁKOVÁ, Z.: Průmyslové vlastnictví, druhé, doplněné a rozšířené vydání, Praha: LexisNexis CZ, 

s.r.o., 2006. ISBN: 80-86920-08-9. s. 164 



18 

 

státy.  Ve druhé polovině 19. století se proto poprvé začala vést diskuze o možné 

mezinárodní ochraně práv průmyslového vlastnictví, která vyústila v sepsání první 

úmluvy specializující se na předměty průmyslového vlastnictví. Tou byla Pařížská 

úmluva, ve které se členské státy dohodly na zavedení nediskriminační zásady 

národního zacházení a byly stanoveny minimální standardy pro práva průmyslového 

vlastnictví. První snahy o sjednocení však započaly již na mezinárodní výstavě 

vynálezů konané v roce 1873 ve Vídni, „která v praktické rovině ukázala na 

nedostatečnou ochranu průmyslového vlastnictví překračujícího hranice států.“29 

2.4.1 Pařížská úmluva 

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská 

úmluva“) byla uzavřena dne 20. března 1883 v Paříži a kladla si za cíl stanovit systém 

pravidel ochrany a úpravy práv průmyslového vlastnictví, který by byl pro všechny 

členské státy stejný. Pařížská úmluva je základním dokumentem ochrany průmyslového 

vlastnictví, upravuje jak patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, tak i 

tovární a obchodní známky, známky služeb, obchodní jména, údaje o původu zboží a 

označení původu. Mimo jiné se úmluva vztahuje také na potlačování nekalé soutěže. 

V průběhu doby došlo k několika revizím Pařížské úmluvy, a to tzv. revizními akty, ke 

kterým došlo na konferencích v Římě v roce 1886, v Madridu v letech 1890 a 1891, v 

Bruselu v letech 1897 a 1900, ve Washingtonu v roce 1911, v Haagu v roce 1925, v 

Londýně v roce 1934, v Lisabonu v roce 1958 a naposledy v roce 1967 ve Stockholmu. 

Česká republika je vázána stockholmským zněním, jako velká většina ostatních 

smluvních zemí. Text úmluvy byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod vyhláškou č. 64/1975 

Sb. ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.  

Jedním z hlavních přínosů Pařížské úmluvy bylo zavedení tzv. principu 

národního zacházení30, kterým se příslušníkům všech unijních zemí přiznávají stejná 

práva v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví a dále principu priority31, na základě 

čehož má přihlašovatel přihlášky ve smluvním státě po určitou dobu právo podat 

stejnou přihlášku i v jiných smluvních státech, a to se stejným datem přednosti jako u 

první přihlášky. Znamená to tedy, že taková přihláška má přednost před všemi 

                                                 
29 HÁK J.: Mezinárodní ochrana průmyslových práv. Aplikované právo 2/2005. ISSN: 1214-4878. s. 14. 

dostupné z: http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf 
30 Článek 2 Pařížské úmluvy 
31 Článek 4 Pařížské úmluvy 

http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf
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přihláškami, které byly v daném státě podány v průběhu prioritní lhůty jinými 

přihlašovateli pro stejný vynález, průmyslový vzor nebo ochrannou známku. Pařížská 

úmluva se zabývá pouze hmotným právem, procesní aspekty nechává plně v pravomoci 

smluvních stran. „Dalším nepopiratelným přínosem Pařížské úmluvy je skutečnost, že je 

základním mezinárodně právním dokumentem, který vymezuje průmyslové vlastnictví. 

Tento význam nespočívá pouze v rovině teoretické, ale má i nesporný praktický význam. 

Pokud totiž jiné mezinárodní či jen národní dokumenty odkazují na průmyslové 

vlastnictví, aniž by obsahovaly bližší definici pojmu, při jeho výkladu se zpravidla 

využívá vymezení průmyslového vlastnictví, jak je obsaženo v Pařížské úmluvě.“32 

Všechny státy Evropské unie jsou smluvními stranami Pařížské úmluvy, proto i 

ustanovení Směrnice a Nařízení jsou s Pařížskou úmluvou v souladu, někdy na 

Pařížskou úmluvu dokonce přímo odkazují. Celkově je dnes Pařížskou úmluvou vázáno 

176 států, které tvoří tzv. Unii na ochranu průmyslového vlastnictví („Pařížskou 

unii“).33 Tato unie v mezinárodních vztazích nevystupuje samostatně, ale v rámci WIPO 

(World Intellectual Property Organization, česky Světová organizace duševního 

vlastnictví), která Pařížskou úmluvu spravuje.  

2.4.2 Madridská dohoda 

Další významným počinem na poli mezinárodního práva týkajícího se ochrany 

průmyslového vlastnictví je Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních a 

obchodních známek, „Madrid Agreement Concerning the International Registration of 

Marks“ (dále jen „Madridská dohoda“) uzavřená dne 14. dubna 1891, a Protokol k 

Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek uzavřený dne 27. června 

1989 na diplomatické konferenci v Madridu, „Protocol Relating to the Madrid 

Agreement“ (dále jen „Protokol“). Protokol na Madridskou dohodu ve své podstatě 

navazuje, jedná se však o zcela samostatný dokument, např. členové Madridského 

protokolu nemusí být členy Madridské dohody a naopak.34 Madridská dohoda je 

zvláštní úmluvou ve smyslu článku 19 Pařížské úmluvy. Ustanovení Madridské dohody 

                                                 
32 HÁK J.: Mezinárodní ochrana průmyslových práv. Aplikované právo 2/2005. ISSN: 1214-4878. s. 15. 

dostupné z: http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf 
33 Členské Státy Pařížské úmluvy, dostupné na 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2 
34 MAREŠOVÁ, J.: Změny v systému mezinárodních zápisů ochranných známek, Průmyslové vlastnictví, 

1996, roč. 6, číslo 5-6, ISSN: 0862-8726. s. 104 

http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2


20 

 

nesmějí být s Pařížskou úmluvou v rozporu, ta se totiž subsidiárně použije na případy, 

které nejsou Madridskou dohodou výslovně upraveny. Madridská dohoda a Protokol 

jsou stejně jako Pařížská úmluva spravovány WIPO.  

Cílem přijetí Madridské dohody a Protokolu bylo zjednodušení systému získávání 

ochrany v různých zemích a poskytnutí mezinárodní ochrany držitelům národních 

ochranných známek. Na základě Madridské dohody a Protokolu vznikl tzv. Madridský 

systém pro mezinárodní registraci ochranných známek. Přihlašovatel tak podáním 

jediné přihlášky u Mezinárodního úřadu na ochranu průmyslového vlastnictví v Ženevě 

získal ochranu ve všech členských zemích.35 Podle Madridské dohody přihlašovatel 

nejdříve registroval známku u svého národního zápisného úřadu a pak prostřednictvím 

tohoto úřadu podal přihlášku k Mezinárodnímu úřadu v Ženevě. Ochrana mu byla 

poskytována na dobu 20 let.  Protokol postup registrace zjednodušil tím způsobem, že 

„mezinárodní přihláška může být podána již na základě podání základní přihlášky 

ochranné známky u příslušného úřadu v zemi původu. Není tedy nutné čekat až na zápis 

ochranné známky do příslušného rejstříku.“36 Mezinárodní zápis je pak ale závislý na 

následném zápisu ochranné známky u národního úřadu. Na takto podanou přihlášku se 

poté hledí, jako by byla podána k zápisu v každém členském státu zvlášť. Po zápisu 

Mezinárodní úřad oznámí zápis ochranné známky všem smluvním státům Madridské 

dohody a/nebo Protokolu, do nichž je mezinárodní známka přihlašována k ochraně, tj. 

do těch, které jsou vyznačeny v mezinárodní přihlášce ochranné známky. Národní úřady 

mohou pak do jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu odmítnout 

ochranu mezinárodní ochranné známce, odporuje-li jejich vnitrostátním předpisům. 

Protokol umožňuje členským státům prohlásit, že lhůta pro odmítnutí se prodlužuje na 

18 měsíců.37 Protokol stanoví dobu ochrany mezinárodní ochranné známky na deset let, 

ta ale může být později obnovována. Jak jsem již zmínila výše, Madridská dohoda a 

Protokol spolu navzájem souvisí, ale fungují víceméně odděleně. Mezinárodní přihlášky 

                                                 
35 ÚPV: Mezinárodní ochranná známka - obecné informace, dostupné na 

http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-

ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html 
36 ČADA, K. Průmyslově právní informace., 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. ISBN: 80-246-0314-4. s. 9 
37 Tato prodloužená lhůta 18 měsíců se však vztahuje pouze na členské státy Protokolu. Je-li stát členem 

obou mezinárodních smluv (Protokolu i Madridské dohody), může mezinárodní ochranné známce 

odmítnout na svém území ochranu pouze ve lhůtě 1 roku od data oznámení mezinárodního zápisu. 

http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html
http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html
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podané v členských zemích Protokolu mohou mít účinky pouze v zemích Protokolu a 

stejně to funguje u Madridské dohody. 

Protokol umožňuje, aby k němu mohly přistoupit i mezinárodní organizace. 

Smluvní stranou Protokolu proto také může být Evropská unie jako celek, a to na 

základě hlavy XIII. Nařízení s účinností od 1. října 2004.38 Prostřednictvím 

mezinárodního zápisu je tak možné získat i ochrannou známku Společenství. Česká 

republika39 je členskou zemí Madridské dohody od roku 1919.40 K datu 15. ledna 2014 

měla Madridská dohoda 55 členských států a Protokol 93 členských států.41 

2.4.3 Niceská dohoda 

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu 

známek (dále jen „Niceská dohoda“) byla přijata 15. června 1957. Jedná se jakousi 

revizi Madridské dohody. Niceskou dohodou byla vytvořena zvláštní unie členských 

států, které touto dohodou přijaly pravidla pro třídění výrobků a služeb za účelem 

zápisu a registrace ochranných známek. Niceská dohoda rozděluje zboží a služby do 45 

tříd, z čehož 34 pro zboží a 11 pro služby. Niceská dohoda též obsahuje abecední 

seznam výrobků, který je dostupný na internetových stránkách WIPO42. Toto třídění se 

pak využívá ve většině členských států EU v přihlášce k zápisu ochranné známky. 

Zrovna tak OHIM využívá toto třídění pro přihlášky ochranných známek Společenství. 

Český Úřad průmyslového vlastnictví uznává na přihlášce jak niceské třídění, tak i jiné 

mezinárodní třídníky.43  

2.4.4 TRIPS 

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví („Trade Related 

Intellectual Property Rights – TRIPS“) byla přijata v roce 1994 v rámci tzv. 

Uruguayského kola, které probíhalo v letech 1986-1994 při jednání na konferenci o 

Všeobecné dohodě o clech a obchodu a je účinná od 1. ledna 1996 (dále jen „Dohoda 

                                                 
38 Členské státy Madridské dohody a Protokolu, dostupné na: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf 
39 resp. bývalé Československo 
40 ČADA, K. Průmyslově právní informace., 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. ISBN: 80-246-0314-4. s. 9 
41 Počet členů Madridské dohody a Protokolu, dostupný na: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf 
42 Niceská klasifikace: http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=EN 
43 Třídníky - ochranné známky, dostupné na internetových stránkách ÚPV: 

http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html  

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=EN
http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html
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TRIPS“). V současnosti se jedná o nejkomplexnější mezinárodní smlouvu v oblasti 

práva duševního vlastnictví.44 Dohoda TRIPS je jednou z mnoha příloh Dohody o 

zřízení Světové obchodní organizace (WTO). Zde vyvstává otázka, proč není dohoda 

TRIPS spravována organizací WIPO stejně jako tomu je u například u Pařížské úmluvy 

nebo u Madridské dohody a Protokolu. Když došlo k pozastavení jednání o změnách 

Pařížské úmluvy způsobeným určitým konfliktem mezi vyspělými a rozvojovými státy, 

rozvojové státy po jednáních souhlasily, částečně výměnou za liberalizaci 

zemědělských a textilních dovozů vyspělých zemí, s tím, že se jednání ohledně otázek 

ochrany práv k duševnímu vlastnictví přesunou na půdu v rámci Všeobecné dohody o 

clech a obchodu („General Agreement on Tarrifs and Trade“ – GATT), která byla 

později nahrazena Světovou obchodní organizací „WTO“. Výsledkem těchto jednání 

bylo nakonec přijetí Dohody TRIPS. Dohoda TRIPS poprvé zavádí souhrnný pojem 

ochranné známky namísto původně používaných továrních a obchodních známek a 

známek služeb. Obsahuje definici ochranné známky a stanoví dobu ochrany minimálně 

na sedm let. Stěžejním přínosem Dohody TRIPS je bezpochyby rozšíření ochrany o tzv. 

všeobecně známé známky („well-known trade mark“).  Institucionální rámec tvoří Rada 

pro TRIPS. Evropská unie, jakož i všechny členské státy EU jsou taktéž členem WTO a 

i smluvní stranou TRIPS.45 Dohoda TRIPS je tedy součástí komunitárního práva, 

nicméně nemá bezprostřední účinek. Vzhledem k tomu, že se jedná o dohodu 

mezinárodního práva veřejného, která postrádá povahu tzv. self-exekuting (přímo 

použitelné), nemohou se jí jednotlivci ani na území svého státu domáhat. Evropská unie 

tento problém vyřešila Nařízením Rady 94/3286/ES, o komunitárních postupech ve 

společné obchodní politice k výkonu mezinárodních pravidel zejména přijatých pod 

záštitou WTO, podle kterého se subjekty Evropského společenství mohou obracet přímo 

na Komisi se svými stížnostmi na porušování Dohody TRIPS.46 

 

                                                 
44 DOBŘICHOVSKÝ, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 

dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. ISBN: 80-7201-467-6. s. 29 
45 Smluvní strany TRIPS, dostupné na: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
46 DOBŘICHOVSKÝ, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 

dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. ISBN: 80-7201-467-6. s. 36 – 38 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
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3 POJEM A FUNKCE OCHRANNÉ ZNÁMKY 

3.1 Pojem ochranné známky 

Pojem ochranné známky není v právních řádech jednotný. Právo Evropského 

společenství užívá pojem „trade mark“ (obchodní značka). Stejný pojem používají 

WIPO a WTO. Naopak v českém právu se užívá pojem „ochranná známka“. Tento 

pojem byl poprvé použit v zákoně č. 8/1952 Sb. o ochranných známkách a chráněných 

vzorech a stejný pojem užívá i současný platný zákon č. 441/2003 Sb. Na tomto místě 

bych ráda připomněla, jaký je hlavní rozdíl mezi značkou a ochrannou známkou. 

„Značka je nechráněné označení, které slouží k označení a odlišení výsledků lidského 

snažení, jakéhokoli díla výtvarného, literálního, technického nebo řemeslného“ oproti 

tomu ochranná známka je značkou, která byla na základě přezkoumání zápisné 

způsobilosti zapsána do rejstříku ochranných známek (registrována) a požívá ochrany 

na území konkrétního státu.“47 Každá ochranná známka je tedy značkou, ale ne každá 

značka je ochrannou známkou. Pojem značky je širší, pojem ochranné známky je užší, 

avšak v praktickém použití závažnější. „Ochranná známka je značka, kterou oprávněný 

subjekt označuje své zboží jako jím vyrobené nebo jím prodané, aby prokázal jeho 

pravost. Ochranná známka je slovní, obrazová, kombinovaná nebo jiná značka zapsaná 

stanoveným způsobem do rejstříku ochranných známek.“48  

3.2 Definice ochranné známky  

Definici ochranné známky nalezneme hned v několika dokumentech. Většinou se 

jedná o tzv. pozitivní definici ochranné známky, tedy o vymezení forem a druhů 

označení způsobilých veřejnoprávní ochrany.  

Směrnice definuje ochrannou známku v článku 2 následovně: „Ochrannou 

známkou může být jakékoli označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, 

včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud 

jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či 

služeb jiných podniků.“  

                                                 
47 HORÁČEK, R.; ČADA, K.; HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2011. ISBN: 978-80-7400-417-9. s. 360 
48 PIPKOVÁ H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství, Praha: 

ASPI, a.s., 2007. ISBN: 978-80-7357-265-5. s. 1 



24 

 

Pozitivní definici ochranné známky Společenství obsahuje článek 4 Nařízení: 

„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.“  

Vzhledem k nemožnosti podat vyčerpávající pozitivní definici předmětu 

známkového práva, Směrnice i Nařízení obsahují i tzv. negativní definici ochranné 

známky, tj. překážky zápisné způsobilosti ochranných známek. Směrnice vymezuje 

v článku 3 tzv. „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“ a článku 4 tzv. „Další důvody 

zamítnutí či neplatnosti týkající se střetu se staršími právy“. Nařízení obsahuje negativní 

definici ochranné známky Společenství v článku 7 „Absolutní důvody pro zamítnutí 

zápisu“ a v článku 8 „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“. Těmto důvodům se budu 

podrobně věnovat v kapitole 5 a 6 mé práce. 

Rovněž zákon 441/2003 Sb., o ochranných známkách pozitivně stanoví 

v ustanovení § 1, které označení je způsobilé stát se ochrannou známkou. „Ochrannou 

známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné 

grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, 

číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky 

nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“ Zákonná definice vychází 

z definice uvedené ve Směrnici. Zákon o ochranných známkách však používá namísto 

pojmu „podnik“ širší pojem „osoba“. Důvodem pro užití tohoto pojmu byl spor o to, 

zda pojem podniku v objektivním smyslu tak, jak je vymezen v § 5 Obchodního zákoníku, 

je zásadní překážkou tomu, aby byl pojem podnik použit také v jeho významu jako 

subjektu. Převážil názor, že definice v obchodním zákoníku, ač výslovně určena pro 

účely obchodního zákoníku, takovou překážkou je.49 Znění Zákona o ochranných 

známkách proto umožňuje vlastnit ochrannou známku jakékoli fyzické, či právnické 

osobě způsobilé k právním úkonům, s tím, že vlastníkem ochranné známky mohou být i 

subjekty veřejného práva.50 Judikaturou Nejvyššího správního soudu byl poté tento 

                                                 
49 MUNKOVÁ, J. a kol. Prosazování práv z duševního vlastnictví, 1. vydání. Učební texty. Elso Group. 

2007. s. 16. dostupné na http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/TextyIfinal.pdf 
50 HORÁČEK R. a kolektiv Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a 

zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář, 2. podstatně 

doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 55 a 59 

http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/TextyIfinal.pdf
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široký výklad zúžen, když soud stanovil, že ze souvislosti známkového práva s právem 

soutěžním, jakož i ze základních principů, na nichž je právní úprava známkové ochrany 

vystavěna, totiž vyplývá, že i v tomto případě by bylo možné jako ochrannou známku 

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

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

trhu.51 Mám za to, že pokud se daná osoba nechce se svými výrobky nebo službami 

účastnit soutěže na trhu, není ani účelné, aby takové označení bylo chráněno a tím tak 

zabráněno ostatním soutěžitelům v jeho užívání. Myslím si proto, že tato podmínka je 

důvodná.  

Běžnými typy ochranných známek jsou známky slovní, obrazové, nebo jejich 

kombinace. V současné době se ale zvyšuje význam tzv. netradičních ochranných 

známek, kterými se zabývám v dalších kapitolách. Stále častěji přihlašovatelé požadují 

zápis označení, jenž jsou tvořena barvou nebo kombinací barev, zvukem, apod. 

V souvislosti s novými netradičními typy ochranných známek se na mezinárodní úrovni 

v poslední době diskutuje o rozšíření definice ochranné známky, což by mělo dopad i na 

legislativu České republiky. Na zasedání Stálého výboru pro ochranu ochranných 

známek, průmyslových vzorů a zeměpisných označení WIPO se uvažovalo o rozšíření 

spektra ochranných známek o nové typy, a to tzv. viditelná označení (trojrozměrné 

ochranné známky, ochranné známky tvořené barvou, hologramy, pohybové a 

multimediální označení, atd.) a neviditelná označení (zvukové, čichové, chuťové nebo 

hmatové ochranné známky). Prozatím však definice ochranné známky rozšířena nebyla. 

Stěžejní pro případné rozšíření definice ochranné známky je nadefinovat nový typ a 

určit, co by se mělo k dané známce dokládat a jak technicky zajistit zveřejnění ochranné 

známky úřadem.52 

3.3 Funkce ochranné známky 

Ochranná známka má hned několik funkcí. Hlavní funkcí ochranné známky je 

funkce rozlišovací (identifikační). Ochranná známka umožňuje identifikovat výrobce 

nebo poskytovatele služby a tím jej odlišit od ostatních výrobců a poskytovatelů 

stejných nebo podobných výrobků a služeb. Tím ochranné známky pomáhají 

                                                 
51 Rozhodnutí NSS sp. zn. 7 A 110/2002 ze dne 27. listopadu 2008 
52 SCHÖNBORNOVÁ Markéta. Ochranné známky v právním řádu České republiky a jejich nové typy, 

Průmyslové vlastnictví 2009. roč. 19. č. 2. ISSN: 0862-8726. s. 60 – 64 
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spotřebiteli, aby se snadněji orientoval v nabídce na trhu. Pokud označení nemá 

rozlišovací funkci a zákazník jej není schopen odlišit, nemůže být takové označení 

registrované jako ochranná známka.  

Mezi další funkce ochranné známky patří tzv. garanční funkce. Ochranná 

známka spotřebiteli garantuje určitou kvalitu výrobku nebo služby, a tím působí jako 

ukazatel jakosti, kterou spotřebitel může očekávat. Ochranná známka má dále 

propagační funkci a slouží jako propagační (reklamní) prostředek. Prostřednictvím 

ochranné známky výrobci komunikují se svými zákazníky. Ochranné známky, potažmo 

obchodní značky, které jsou v podvědomí široké spotřebitelské veřejnosti, jsou vysoce 

ceněné a jejich finanční hodnota je velmi vysoká. Častokrát finanční hodnota obchodní 

značky převyšuje hodnotu hmotných aktiv podniku. Příkladem může být společnost 

Coca-Cola, jejíž hmotná aktiva byla v roce 2011 odhadována na 20 miliard dolarů, 

přičemž hodnota obchodní značky Coca-Cola byla odhadována na 70 miliard dolarů.53 

Za rok 2014 byla dle společnosti Interbrand hodnota obchodní značky Coca-Cola 

vyčíslena dokonce na 81,563 miliard dolarů.54 Což je nárůst o více než 11 miliard 

dolarů za 3 roky. Mezi přední světové společnosti, jež se zabývají poradenstvím 

v oblasti ochranných známek, patří společnosti Interbrand a Millward Brown. Ty 

každoročně zveřejňují žebříčky 100 nejhodnotnějších značek. Používají při tom různých 

metod hodnocení55, tudíž i výsledné žebříčky se v hodnocení ochranných známek liší. 

Pro rok 2014 byla podle žebříčku společnosti Interbrand nejhodnotnější značkou 

„Apple“ a podle žebříčku společnosti Millward Brown56 značka „Google“.57 

V souvislosti s ochrannou známkou Společenství je uváděna další funkce, a to 

funkce označení původu,58 v preambuli Nařízení v bodě 8. „Ochrana vyplývající z 

                                                 
53 ROENNING D. Making a mark in global markets, WIPO Magazine, April 2011, dostupné na 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/02/article_0006.html 
54 Best Global Brands: dostupné na: http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/  
55 Společnost Millward Brown zohledňuje hodnotu značky, její schopnost generovat zisk a potenciál 

růstu. Průzkum společnosti Interbrand je založen na metodologii, podle níž firmy musejí mít mimo jiné 

veřejně dostupné finanční údaje a třetina příjmů firmy musí pocházet ze zahraničí. 
56 Top 100 Most Valuable Global Brands 2014, dostupné na: 

http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-

downloads/global/2014_BrandZ_Top100_Report.pdf  
57 V Příloze č. 1 uvádím top 10 nejhodnotnějších značek světa za rok 2014, a to podle obou uvedených 

společností. 
58 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, presented by Max Planck 

Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, s. 103, dostupné na 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/02/article_0006.html
http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/2014_BrandZ_Top100_Report.pdf
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/2014_BrandZ_Top100_Report.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf
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ochranné známky Společenství, jejíž funkcí je zejména zajistit ochrannou známku jako 

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

výrobků nebo služeb absolutní. Ochrana by měla platit i v případě podobnosti ochranné 

známky a označení a výrobků nebo služeb...“59 

4 REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ 

Dříve než se budu blíže zabývat jednotlivými důvody zápisné nezpůsobilosti, 

chtěla bych ve stručnosti popsat postup při zapisování ochranných známek 

Společenství. Jelikož tématem mé rigorózní práce jsou důvody odmítnutí ochrany, 

věnuji se zápisu ochranných známek Společenství pouze velice stručně, ale zařazuji tuto 

kapitolu proto, aby případný čtenář snadněji pochopil registraci ochranných známek, 

jakož i případné opravné prostředky, které slouží navrhovateli jako obrana proti 

rozhodnutí OHIM a Soudního dvora.  

Přihláška ochranné známky Společenství se podává přímo u OHIM nebo u úřadu 

průmyslového vlastnictví jakéhokoli členského státu či u Úřadu pro ochranné známky 

Beneluxu60 (dále jen „BBM“). Ochranná známka se přihlašuje pro výrobky a služby, 

které je nutno podřadit pod některou ze tříd uvedenou v čl. 1 Niceské dohody o 

mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek. Přihlášku je možné 

podat v jakémkoli z 24 úředních jazyků Evropské unie61, ale pro účely námitkového, 

zrušovacího řízení nebo řízení o neplatnosti uvede přihlašovatel jeden z pěti úředních 

jazyků OHIM (angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština). Dnem podání 

přihlášky je den, kdy přihlašovatel předložil OHIM veškerou požadovanou 

dokumentaci, za předpokladu, že je přihlašovací poplatek zaplacen ve lhůtě jednoho 

měsíce od předložení veškerých dokladů. Po podání přihlášky OHIM přezkoumá, zda 

jsou splněny náležitosti podání, tj. zda přihláška obsahuje podmínky pro přiznání data 

podání, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené Nařízením a prováděcím předpisem, 

                                                 
59 „… Pojem podobnosti je třeba vykládat v souvislosti s pravděpodobností záměny. Pravděpodobnost 

záměny, která závisí na množství prvků a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, 

k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi 

ochrannou známkou a označením a mezi příslušnými výrobky či službami, by měla představovat pro tuto 

ochranu zvláštní podmínku.“ 
60 Po Belgii, Nizozemí a Lucembursko platí společný zákon o ochranných známkách a jeden společný 

Úřad pro ochranné známky Beneluxu 
61 Angličtina, bulharština, čeština, chorvatština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, 

italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, 

rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, švédština. 
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a zda byly ve lhůtě zaplaceny poplatky za třídu. Poplatky v případě podání přihlášky pro 

tři a méně tříd výrobků při elektronickém podání přihlášky činí 900 €, při papírovém 

podání přihlášky 1.050 €. Za každou další třídu výrobků a služeb přesahující tři třídy je 

poplatek 150 €. Poplatek za obnovu známky činí 1.500 €.62 Pokud nejsou splněny 

stanovené náležitosti, OHIM vyzve přihlašovatele, aby nedostatky ve stanovené lhůtě 

odstranil nebo zaplatil nedoplatek. Nejsou-li ve stanovené lhůtě odstraněny vady, 

OHIM přihlášku zamítne. Není-li zaplacen nedoplatek, OHIM přihlášku považuje za 

vzatou zpět. Dále OHIM ex officio zkoumá, zda nejsou dány absolutní důvody 

zamítnutí přihlášky. Pokud takové důvody OHIM zjistí, přihláška se poté zamítne buď v 

celém rozsahu nebo pouze pro některé z přihlašovaných výrobků nebo služeb.  

Po provedení průzkumu, přizná-li OHIM přihlášce den podání, vyhotoví tzv. 

rešeršní zprávu, v níž uvede starší ochranné známky Společenství nebo starší přihlášky 

ochranných známek Společenství, jejichž existence byla zjištěna a které by mohly být 

namítány vůči zápisu ochranné známky Společenství, která má být zapsána. Kopii 

přihlášky předá OHIM úřadům průmyslového vlastnictví všech členských států, které 

oznámily OHIM své rozhodnutí provádět rešerše přihlášek ve svém vlastním 

známkovém rejstříku. Tyto úřady předají OHIM ve lhůtě 3 měsíců rešeršní zprávu. 

OHIM poté bezodkladně postoupí rešeršní zprávu a národní rešeršní zprávy 

přihlašovateli. Následuje lhůta jednoho měsíce, ve které OHIM přihlášku ochranné 

známky zveřejní. Po zveřejnění přihlášky informuje OHIM majitele starších ochranných 

známek Společenství nebo starších přihlášek ochranných známek Společenství 

uvedených v rešeršní zprávě. OHIM zamítne přihlášku ochranné známky vzhledem k 

relativním důvodům zamítnutí pouze na základě námitek podaných třetími stranami. 

Právo podat námitky mají majitelé starších ochranných známek nebo označení, jestliže 

je dán některý z relativních důvodů zamítnutí uvedený v článku 8 Nařízení, a to ve lhůtě 

3 měsíců od zveřejnění přihlášky. Námitky se podávají písemně výlučně u OHIM, nelze 

je podat u úřadů jednotlivých států a musí být odůvodněny. Námitky jsou zpoplatněny 

poplatkem ve výši 350 €. Majitel starší ochranné známky musí rovněž na žádost 

přihlašovatele podat důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky byla 

starší ochranná známka skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána 

                                                 
62 Sazebník poplatků OHIM, dostupný na https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-to-

ohim 

https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-to-ohim
https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-to-ohim
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nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto datu starší 

ochranná známka zapsána nejméně po dobu pěti let, jinak budou námitky zamítnuty. 

Námitkové řízení skončí zamítnutím námitek nebo zamítnutím přihlášky. Přihláška 

může být zamítnuta i pro část výrobků nebo služeb, pro které byla podána. Rozhodnutí 

týkající se námitek vydává námitkové oddělení, které je tvořeno třemi členy, z nichž 

jeden je právník.63 Pokud přihláška vyhovuje všem požadavkům a pokud nebyly podány 

námitky nebo byly zamítnuty, zapíše se známka do rejstříku ochranných známek 

Společenství. Zápis známky do rejstříku se zveřejní ve Věstníku. OHIM vydá majiteli 

ochranné známky Společenství osvědčení o zápisu známky. Doba platnosti zápisu 

ochranné známky Společenství je deset let ode dne podání přihlášky. Zápis může být 

obnoven vždy na období deseti let. V zapsané ochranné známce nelze během doby 

platnosti zápisu ani při jeho obnovení provádět změny. Zrušení práv majitele ochranné 

známky může provést buď OHIM na základě návrhu kterékoliv právnické nebo fyzické 

osoby nebo soud pro ochranné známky Společenství na základě protinávrhu ve sporu z 

porušení z důvodů taxativně stanovených v Nařízení.  

Účastník řízení před OHIM, které skončilo vydáním rozhodnutí, se může proti 

tomuto rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává u OHIM ve lhůtě dvou měsíců ode dne 

doručení napadeného rozhodnutí a má suspenzívní účinek. Jestliže oddělení, jehož 

rozhodnutí je napadeno, považuje odvolání za důvodné, může mu vyhovět tzv. 

autoremedurou ve lhůtě jednoho měsíce. Tento postup však nelze uplatnit, pokud v 

řízení figuruje další účastník. Pokud není odvolání vyhověno, postoupí se odvolání 

bezodkladně odvolacímu senátu. Odvolací senát je tvořen třemi členy, z nichž 

minimálně dva jsou právníci. Po projednání přípustnosti odvolání o něm odvolací senát 

rozhodne, a to tak, že věc buď rozhodne sám, nebo ji vrátí k dalšímu jednání oddělení, 

které v této věci rozhodlo, a které je pak vázáno rozhodnutím odvolacího senátu a jeho 

odůvodněním, v případě, že je skutkový stav věci stejný. Proti rozhodnutí odvolacího 

senátu o odvolání lze podat žalobu k Tribunálu, který má pravomoc rušit a měnit 

rozhodnutí odvolacích senátů OHIM. Žalobu může podat každý účastník řízení před 

odvolacím senátem, pokud rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům. Žaloba se podává 

k Tribunálu ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího senátu. Tribunál 

                                                 
63 SLOVÁKOVÁ Z., SEMRÁDOVÁ E., Překážky zápisné způsobilosti ochranných známek, Průmyslové 

vlastnictví, 2001, roč. 11. č. 11-12. ISSN: 0862-8726. s. 238-245 
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napadené rozhodnutí buď zruší, nebo změní nebo odvolání zamítne. V navazujícím 

řízení o kasačním opravném prostředku je rozhodnutí Tribunálu přezkoumatelné 

Soudním dvorem, který může napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit. Kasační opravný 

prostředek je omezen na právní otázky. „Jedině Tribunál je tak příslušný zjistit a 

posoudit relevantní skutkový stav, jakož i posoudit důkazy. Posouzení skutkového stavu 

a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu jejich zkreslení, právní otázku, která 

by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného 

prostředku.64 

Konkrétní spory z již zapsaných známek týkající se vynucení nebo porušování 

práv k této známce řeší soudy jednotlivých členských států (soudy pro ochranné 

známky Společenství). V České republice je soudem první instance Městský soud v 

Praze dle zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o 

změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z 

průmyslového vlastnictví). 

  

                                                 
64 PIPKOVÁ H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství. Praha 

2007. ASPI, a.s. ISBN: 978-80-7357-265-65. s. 69. 
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5 ABSOLUTNÍ DŮVODY PRO ZAMÍTNUTÍ ZÁPISU 

5.1 Obecně 

Absolutní důvody zamítnutí přihlašovaného označení jsou uvedeny v článku 7 

Nařízení. Relativní důvody naopak v článku 8 Nařízení. Absolutní důvody pro zamítnutí 

zápisu slouží k ochraně veřejnosti, naopak relativními překážkami zápisu jsou chráněna 

starší práva vlastníků ochranných známek ve Společenství. Zatímco relativní překážky 

se zohledňují pouze na základě námitky oprávněného, absolutní překážky zápisu vedou 

k odepření ochrany z moci úřední. 

Podle článku 7 Nařízení platí, že  

1. Do rejstříku se nezapíšou: 

a) označení, která nesplňují podmínky článku 4; 

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost; 

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které 

mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, 

hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby 

nebo jiných jejich vlastností; 

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly 

obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních 

zvyklostech; 

e) označení, která jsou tvořena výlučně: 

i. tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, 

ii. tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, 

iii. tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu; 

f) ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými 

mravy; 
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g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, 

jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby; 

h) ochranné známky, k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány a mají být 

zamítnuty podle článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového 

vlastnictví (dále jen „Pařížské úmluvy“); 

i) ochranné známky, které obsahují znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež jsou 

uvedeny v článku 6 ter Pařížské úmluvy, a jež představují zvláštní veřejný zájem, 

ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jejich zápisu; 

j) ochranné známky pro vína obsahující zeměpisný údaj nebo se z něj skládající, 

určený k identifikaci vín, anebo ochranné známky pro lihoviny obsahující 

zeměpisný údaj nebo se z něj skládající, určený k identifikaci lihovin, přičemž 

tato vína nebo lihoviny tento původ nemají;  

k) ochranné známky, které obsahují označení původu nebo zeměpisného označení 

zapsaného v souladu s nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 

o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a 

potravin (1) nebo z něj sestávají, pokud odpovídají jedné ze situací, které 

upravuje článek 13 uvedeného nařízení, a týkají se stejného druhu výrobku, za 

podmínky, že žádost o zápis ochranné známky byla podána po dni, k němuž byla 

Komisi podána žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení. 

 

Jedná se o kategorii označení, které z důvodu veřejného zájmu nelze do rejstříku 

ochranných známek zapsat. Důvody spočívají v samotném označení nebo v jeho 

vlastnostech. V literatuře se o absolutních důvodech hovoří také jako o tzv. negativním 

vymezení označení.65 Výčet důvodů je taxativní, takže jiné absolutní důvody zamítnutí 

zápisu, než ty uvedené v článku 7 Nařízen, neexistují. Existence se zkoumá z moci 

úřední. „Podle čl. 76 odst. 1 Nařízení průzkumoví referenti OHIM a po odvolání 

odvolací senáty OHIM musejí zkoumat skutečnosti z moci úřední za účelem určení, zda 

ochranná známka, jejíž zápis je požadován, spadá pod jeden z důvodů pro zamítnutí 

                                                 
65 HORÁČEK R. a kolektiv, Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a 

zeměpisných označení a zákon o vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví. Komentář. 2. podstatně 

doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, ISBN: 978-80-7400-058-4. s. 68 
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zápisu uvedených v čl. 7 Nařízení, či nikoliv.“66 Podle pokynů OHIM je u každé 

přihlášky vždy třeba zkoumat všechny absolutní důvody zamítnutí, přičemž 

v rozhodnutí o zamítnutí zápisu by měl být každý odůvodněn zvlášť.67 

V případě ochranné známky Společenství, pro zamítnutí zápisu podle jednoho 

z absolutních důvodů, postačuje, že konkrétní důvod existuje jen v určité části 

Společenství, což vyplývá právě z jednotné povahy komunitární ochranné známky. Tato 

podmínka přináší problémy při registraci zejména slovních označení, a to především pro 

důvody uvedené v písm. (b) a (c) čl. 7 Nařízení, kdy postačí, když bude danému 

označení chybět rozlišovací způsobilost nebo bude popisné v jednom z 24 úředních 

jazyků Evropské unie. V takovém případě pak nebude možné toto popisné označení 

zapsat jako ochrannou známku. Soudní dvůr naopak konstatoval, že nic nebrání tomu, 

aby jako národní ochranná známka bylo zapsáno označení, které je v jazyce jiného 

členského státu popisné, pokud takové označení není jako deskriptivní vnímáno 

běžnými spotřebiteli v daném státě. 68  

Absolutní důvody uvedené pod písmeny b), c) a d) článku 7 Nařízení lze 

pominout, pokud určité označení získalo užíváním rozlišovací způsobilost ve vztahu k 

výrobkům nebo službám, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku ochranných 

známek Společenství.69 Označení pak nemá tzv. inherentní rozlišovací způsobilost, ale 

rozlišovací způsobilost získanou, viz více v kapitole 5.6 níže. 

Soudní dvůr ve svých rozhodnutích obvykle zdůrazňuje, že každý z absolutních 

důvodů z článku 7 Nařízení je v Nařízení, potažmo Směrnici vymezen, aby hájil určitý 

veřejný zájem. Nejčastěji je zmiňován zájem spotřebitelů identifikovat výrobky v 

případě absolutního důvodu pod písmenem (b) a zájem soutěžitelů zachovat určitá 

označení volně dostupná všem pod písmeno (c). 

                                                 
66 PIPKOVÁ Hana: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství, 

Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN: 978-80-7357-265-5. s. 67 
67 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and 

Designs) on Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds for Refusal, 

Article 7 (1) a till 7 (1) (e), s. 8. dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination

_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf 
68 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-421/04 Matratzen Concord AG v Hukla Germany ze dne 9. března 

2011, odst. 26 
69 Článek 7, písm. 3 Nařízení  

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
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5.2 Označení nesplňující definici ochranné známky  

Zápis označení bude zamítnut podle čl. 7 odst. 1 písm. a) Nařízení, pokud 

označení nebude splňovat podmínky čl. 4 Nařízení. Jak jsem již zmínila výše, článek 4 

Nařízení definuje ochrannou známku Společenství následovně: „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.“ Tento článek stanoví tři základní kritéria zápisu ochranné známky 

Společenství. Pokud označení splňuje všechny výše uvedené podmínky, bude bez 

problémů zapsáno do rejstříku ochranných známek Společenství. Aby mohla být 

ochranná známka zapsána, musí se především jednat o „označení“, toto označení musí 

být „schopné grafického znázornění“ a musí mít tzv. „rozlišovací schopnost“ ve 

vztahu k výrobkům a službám, pro které je označení přihlašováno. 

5.2.1 Označení 

V Nařízení žádná legální definice pojmu označení neexistuje. V jednom ze 

zásadních rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-273/00 Ralf Sieckmann ca. Deutsches 

Patent und Markenamt ze dne 12. prosince 2002 (dále jen rozhodnutí „Sieckmann“), 

Soudní dvůr uvedl, že pojem „označení“ nelze redukovat pouze na znaky vnímané 

vizuálně. Článek 2 Směrnice neudává taxativní výčet označení, která mohou tvořit 

ochrannou známku, proto například vůně nelze jednoznačně vyloučit.70 Jedná se o 

poměrně otevřený postoj Soudního dvora, kterému se přizpůsobila i rozhodovací praxe 

OHIM.  

Oproti tomu UPV pojímá označení úžeji, odborná literatura vydaná ÚPV uvádí, 

že „Za graficky znázornitelná se obecně považují označení, která jsou vyjádřena 

písmem, číslicemi, náčrtem resp. obrazem, barvou nebo tvarem výrobku nebo jeho 

obalu. Označení, která nelze graficky znázornit, nejsou schopná zápisu do rejstříku 

ochranných známek. Mezi označení, která nemohou být graficky znázorněna, tj. 

vyjádřena písmem, kresbou, obrazem nebo barvou, patří zejména zvuková, čichová, 

                                                 
70 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-273/00 Ralf Sieckmann ca. Deutsches Patent und Markenamt ze 

dne 12. února 2002, odst. 43, 44 
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světelná a jiná graficky neznázornitelná označení.“71 A dále, že „zvuková označení jako 

taková jsou u nás, stejně jako ve většině zemí, ze zápisné způsobilosti vyloučena 

(výjimku tvoří USA). Pro registraci u nás přichází v úvahu pouze jejich grafické 

vyjádření, např. několik graficky znázorněných not, pokud toto vyjádření splňuje 

podmínku zápisné způsobilosti, zejména z hlediska rozlišovací způsobilosti. V takovém 

případě je však registrací ochranné známky chráněno jen právě toto grafické vyjádření, 

nikoliv jím vyjádřený zvukový jev. Podobně, z důvodu nemožnosti vyjádření, nejsou ve 

většině zemí zápisuschopná čichová, světelná a dotyková označení…“.72  

Metodické pokyny ÚPV k ochranným známkám uvádí: „Podle ustanovení § 4 

písm. a) zákona jsou ze zápisu vyloučena všechna označení, která nesplňují ve smyslu 

ustanovení § 1 pozitivní vymezení pojmu ochranné známky, kdy ochrannou známkou 

může být jen takové označení, které je schopno grafického znázornění, pokud je schopno 

odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb osoby druhé. V tomto smyslu 

jsou vyloučena z ochrany např. označení zvuková nebo čichová.“73 

Je nutné poznamenat, že povinností každého členského státu je dosáhnout účelu 

sledovaného Směrnicí. Tato povinnost se vztahuje na všechny orgány členského státu, 

včetně soudů, což častokrát připomněla i ustálená judikatura Soudního dvora.74 Při 

aplikaci národního práva je třeba provádět výklad dotčeného ustanovení, jak je to jen 

možné, ve světle znění a účelu příslušné směrnice. Pokud tedy došel Soudní dvůr k 

závěru, že ochranná známka může být tvořena i zvukem, nemohou členské státy 

registraci zvukových známek principiálně vyloučit.75 

5.2.2 Grafická znázornitelnost 

Schopnost grafického znázornění (tj. požadavek formální) neznamená, že mohou 

být registrována pouze grafická označení, ale znamená to, že každá ochranná známka 

musí být znázornitelná grafickým způsobem. Tento předpoklad se nevztahuje přímo k 

                                                 
71 JAKL, L. a kolektiv. Ochranné známky a označení původu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 

2002. ISBN: 80-7282-017-6. s. 15 a s. 17 
72 JAKL, L. a kolektiv. Ochranné známky a označení původu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 

2002. ISBN: 80-7282-017-6. s. 18 
73 Metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví – Ochranné známky, část F, leden 2006, s. 10, 

dostupné na: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/metodicke-pokyny-ochranne-

znamky.html 
74 Např. Rozsudek Soudního dvora ve věci C-14/83 Von Colson ze dne 10. dubna 1984, odst. 26 
75 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-283/01 Shield Mark BV ca. Joost Kist h.o.d.n. Memex ze dne 28. 

listopadu 2003, odst. 38 

http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/metodicke-pokyny-ochranne-znamky.html
http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/metodicke-pokyny-ochranne-znamky.html
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přihlašovanému označení, ale k možnosti či způsobilosti toto označení zaznamenat. 

Ochrannou známkou tedy může být i jiné než grafické označení, ale pouze za 

předpokladu, že existuje nějaký způsob, jak toto označení graficky zaznamenat. 

Schopnost grafického znázornění nelze zaměňovat s vnímatelností zrakem. Příkladem je 

hudební ochranná známka, kterou rovněž nelze vnímat zrakem přesto je znázornitelná 

graficky, a to zápisem do notové osnovy. „Tato podmínka může být splněna nejen 

tehdy, když samotné označení má povahu grafického označení (např. symbolu, loga), 

ale i tehdy, je-li samotná podstata označení jiná než grafická (spočívá např. v 

akustickém vjemu), avšak označení může být znázorněno mj. graficky (a vizuálně 

vnímáno v této podobě).“76 

Podmínka schopnosti grafického znázornění vychází z principu právní jistoty, 

protože registrace slouží k tomu, aby každý byl schopen identifikovat, jaké označení je 

chráněno. Slouží jak pro potřeby úřadů, tak ostatních soutěžitelů. Určuje přesný 

předmět známkoprávní ochrany. 

Pojmem grafické znázornitelnosti se zabýval Soudní dvůr v důležitém rozhodnutí 

„Sieckmann“ týkající se čichových ochranných známek, kde připustil, že označení, 

která nejsou vnímatelná vizuálně, mohou i přesto být znázorněna graficky.77 Soudní 

dvůr vymezil několik předpokladů, které musí přihlašované označení, co se týče jeho 

grafické znázornitelnosti, splnit. Znázorňované označení musí být jasné a přesné, aby 

bylo možné přesně stanovit, co je předmětem ochrany. Dále musí být úplné, přístupné a 

srozumitelné, aby uživatelé registru rozeznali, o jaké označení se jedná. Podle Soudního 

dvora musí být znázornění i trvalé, neboť označení, jež tvoří ochrannou známku, musí 

být vnímáno jednotně po celou dobu trvání zápisu, a dále má být jednoznačné a 

objektivní.78  

Dle mého názoru je požadavek grafické znázornitelnosti zcela opodstatněný, 

protože na základě grafického znázornění je možné přesně určit, jaké označení má být 

chráněno jako ochranná známka. Jsem však toho názoru, že v současné době vzhledem 

k rychle se rozvíjejícím moderním technologiím, není třeba tento požadavek chápat 

                                                 
76 ČERMÁK Karel. K Evropské ius cummune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva, Právní 

rádce, 2003, č. 11, dostupný na http://pravniradce.ihned.cz/c1-13669020-evropske-ius-commune-a-nas-

vstup-do-eu-v-oblasti-znamkoveho-prava 
77 Rozsudek Soudního dvora ve věci Sieckmann, odst. 45 
78 Rozsudek Soudního dvora ve věci Sieckmann, odst. 54 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-13669020-evropske-ius-commune-a-nas-vstup-do-eu-v-oblasti-znamkoveho-prava
http://pravniradce.ihned.cz/c1-13669020-evropske-ius-commune-a-nas-vstup-do-eu-v-oblasti-znamkoveho-prava
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zcela rigidně, a to pouze na označení vnímatelná zrakem. Nové typy ochranných 

známek by tak neměly být, v případě, že splní podmínku grafické znázornitelnosti, ze 

zápisu do registru ochranných známek vyloučeny. 

5.2.3 Rozlišovací způsobilost 

Poslední podmínkou pro zápis označení je rozlišovací způsobilost (tj. požadavek 

materiální). Označení bez rozlišovací způsobilosti nelze jako ochrannou známku zapsat. 

Jedinou výjimkou, kdy taková označení zapsána být mohou, je případ, kdy určité 

označení sice nemá rozlišovací způsobilost od počátku, ale na základě delšího výskytu 

na trhu ji postupně získalo. Jak je zmíněno výše, základní funkcí každé ochranné 

známky je právě funkce rozlišovací. Běžný spotřebitel totiž musí být schopen přiřadit 

ochrannou známku k danému výrobku, nebo službě pouze na základě svého vnímání. 

Rozlišovací způsobilost je tedy vždy třeba posuzovat individuálně ke každému výrobku 

nebo službě. Rozlišovací způsobilostí se zabýval ve stanovisku k řízení C-321/03 Dyson 

Ltd CLEAR BIN proti Registrar of Trade Marks generální advokát Léger, který zaujal 

názor, že by se mělo jednat o vnitřní rozlišovací způsobilost označení spočívající ve 

schopnosti známky být sama o sobě odlišující, a to bez nutnosti jejího užívání.79 Jinak 

řečeno, je třeba, aby bylo na první pohled zřejmé, že označení je ochrannou známkou 

bez nutnosti na tento fakt upozorňovat. 

Výše uvedené podmínky (tj. podmínka označení, grafická znázornitelnost a 

rozlišovací způsobilost) jsou více méně bez větších problémů způsobilé splnit běžné 

druhy ochranných známek jako ochranné známky slovní („word trade marks“)80, 

obrazové („figurative trade marks“)81 nebo jejich kombinace82. Přestože Soudní dvůr 

ve své rozhodovací praxi netradiční ochranné známky připustil, s jejich registrací ale 

                                                 
79 Stanovisko generálního advokáta Philippa Légera k věci C-321/03 Dyson Ltd proti Registrar of Trade 

Marks, odst. 68 
80 Příkladem ochranné známky slovní je ochranná známka Společenství společnosti Nike International 

Ltd., č 000514984, tvořená slovním spojením JUST DO IT 
81 Příkladem ochranné známky obrazové je ochranná známka Společenství společnosti Škoda Auto a.s. č. 

000933598, tvořená následujícím vyobrazením  
82 Příkladem ochranné známky kombinované je ochranná známka Společenství společnosti adidas AG č. 

005271580, tvořená následujícím vyobrazením  
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bývají větší problémy. Mezi netradiční formy ochranných známek („non-conventional 

trade marks“) se řadí ochranné známky zvukové („sound trade marks“)83, čichové 

(„olorfactory trade marks“), ochranné známky tvořené barvou („colour trade 

marks“)84, ochranné známky trojrozměrné („3D trade marks“)85, ochranné známky 

tvořené tvarem výrobku nebo jeho obalu, poziční ochranné známky („position trade 

mark“)86, slogany („slogans“)87, pohybové známky („motion trade marks“)88, a 

hologramy („hologram trade marks“)89. 90 

Podle některých autorů dokonce označení, u nichž je splnění podmínky grafické 

znázornitelnosti problematické (např. označení zvuková, čichová, světelná či 

                                                 
83 Příkladem ochranné známky zvukové je ochranná známka Společenství společnosti Nokia Corporation 

č. 001040955, tvořená notovým záznamem 
84 Příkladem ochranné známky tvořené barvou je ochranná známka Společenství společnosti Kraft Foods 

Schweiz Holding GmbH, č. 000031336 tvořená barvou lila  
85 Příkladem trojrozměrné ochranné známky je ochranná známka Společenství společnosti Duracell 

Batteries BVBA, č. 000146704  
86 Příkladem poziční ochranné známky je ochranná známka Společenství společnosti HUGO BOSS Trade 

Mark Management GmbH & Co. KG, č. 3453354, takto vyobrazená:  
87 Příkladem ochranné známky slovní, která tvoří slogan je ochranná známka Společenství společnosti 

Société des Produits Nestlé S.A., č. 002726925 „Have a break“, pro výrobky KITKAT  
88 Příkladem zaregistrované pohybové ochranné známky je ochranná známka Společenství společnosti 

Microsoft corporation, č. 005910831, tvořené následující sekvencí obrázků  
89 Hologram je zdokonalenou formou fotografie, která umožňuje, aby obraz byl zaznamenán 

trojrozměrně. Je obtížné jej zaznamenat v papírové podobě, jelikož obraz se mění. 
90 V Příloze č. 2 uvádím souhrnný přehled příkladů k jednotlivým typům ochranných známek. 
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pohybová), ochrannou známkou být nemohou.91 Jaká je praxe v zápisu netradičních 

forem, tím se budu zabývat v následující kapitole. 

5.2.4 Netradiční označení 

Jak naznačují některé vývojové tendence v oblasti ochranných známek určené 

mimo jiné i praxí OHIM, vývoj v oblasti definování ochranné známky směřuje k 

rozšíření legálního rozsahu znaků, jimiž může být ochranná známka tvořena o tzv. 

netradiční ochranné známky. Význam těchto ochranných známek začal stoupat koncem 

90. let 20. století, a to díky technologickému rozvoji.92 Přihlašovatelé se od té doby stále 

více zajímají o zápis netradičních forem ochranných známek, protože tyto nové druhy 

ochranných známek mohou mít vysokou rozlišovací způsobilost a mají tak potenciál 

vysoké ekonomické hodnoty. Obzvlášť zvuky a barvy jsou dnes hojně používány jako 

ochranné známky, a to především kvůli obchodnímu dojmu, který zanechávají na 

zákaznících. Je tedy jen otázkou času, kdy se tomuto trendu přizpůsobí také zatím spíše 

konzervativnější přístup evropských úřadů a soudů. 

5.2.4.1 Ochranné známky tvořené barvou nebo kombinací barev  

Barva jako taková má výrazný vliv na rozhodování zákazníků při výběru produktu 

a je jí připisována významná reklamní funkce. Každá ochranná známka může být 

vyobrazena jak v černobílém, tak v barevném provedení. V poslední době se jakožto 

ochranné známky začínají objevovat i barevná označení, která postrádají pevné obrysy. 

Takováto označení tvořená pouze barvou či kombinací barev bez jasných kontur 

označujeme též jako „abstraktní barevné známky“ či „barva per se“.  

Ochranná známka tvořená barvou („colour trade marks“) je „Ochranná známka, u 

níž je ochrana požadována pro jednu nebo několik barev, bez ohledu na jakýkoli 

zvláštní tvar nebo uspořádání.“93 Podle statistických údajů aktuálních k srpnu 2015 je 

registrováno 347 ochranných známek tvořených barvou nebo kombinací barev.94 Barvy 

                                                 
91 SLOVÁKOVÁ, Z.: Průmyslové vlastnictví, druhé, doplněné a rozšířené vydání, Praha: LexisNexis CZ, 

s.r.o., 2006. ISBN 80-86920-08-9. s. 123. 
92 KARKI MMS.: Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sounds, Taste, Smell, 

Shape, Slogan and Trade Dress. Journal of Intellectual Property Rights. 2005. Volume 10. s. 500 
93 OHIM, Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství 

http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_note_cs.pdf, str. 4 
94OHIM Statistics of Community Trade Marks dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-

Statistics_of_Community_Trade_Marks-2015_en.pdf   

http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_note_cs.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2015_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2015_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2015_en.pdf
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jsou jednoduše znázornitelné, při jejich registraci tedy není problém v jejich grafické 

znázornitelnosti, ale v jejich distinktivitě, tedy schopnosti odlišit výrobky a služby 

různých podniků.  

První barvou, kterou můžeme považovat za ochrannou známku, byla světle 

fialová barva „Lila“ pro čokolády Milka, zaregistrovala si ji v roce 1901 švýcarská 

společnost Philippe Suchard.  

Jako ochrannou známku Společenství č. 644464 si ji zaregistrovala nástupnická 

společnost Kraft Foods Schweiz Holding AG pro čokoládové výrobky s právem 

přednosti 1. dubna 1996, tedy první den, kdy šlo ochranu získat.95 Tato ochranná 

známka Společenství je jedním z příkladů úspěšně zapsané ochranné známky tvořené 

jednou barvou. Běžný spotřebitel (v mém malém průzkumu 8 z 10 lidí odpovědělo na 

otázku, co jim říká barva lila, že je to právě čokoláda Milka) si skutečně barvu lila spojí 

právě s fialovou krávou a čokoládami Milka.  

Pravidla pro zápis barev jako ochranných známek, ať už jedné barvy nebo 

kombinace barev, se ustálila na základě rozhodovací praxe OHIM i Soudního dvora. 

Níže proto zmiňuji některá významná rozhodnutí. 

Zápis jedné barvy jako ochranné známky 

Nařízení neobsahuje žádnou úpravu týkající se barevných ochranných známek, 

metodické pokyny OHIM k průzkumovému řízení stanoví, že „označení tvořené 

výlučně jedinou barvou nemá rozlišovací způsobilost pro žádné výrobky a služby, 

s výjimkou takového označení, u kterého přihlašovatel prokáže, že jde o označení zcela 

neobvyklé a zvláštní ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám.“96 Jednotlivé 

barvy nejsou distinktivní, kromě velmi specifických případů. OHIM ve své rozhodovací 

                                                 
95 PIPKOVÁ, H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. 1. vyd. 

Praha: ASPI, a. s., 2007, ISBN 978-80-7357-265-5. s. 5 
96 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks And 

Designs) on Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, 

Article 7 (1) a till 7 (1) (e), s. 15, dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination

str_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examinationstr_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examinationstr_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examinationstr_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
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praxi97 zaujal postoj, že barvy per se postrádají vlastní rozlišovací způsobilost, krom 

případů, kdy (i) se jedná o velmi specifický výrobek určený pro velmi specifickou 

klientelu, nebo (ii) se jedná o extrémně neobvyklý a zvláštní barevný odstín pro dané 

odvětví. Tyto specifické okolnosti zahrnují například skutečnost, že barva je absolutně 

neobvyklá ve vztahu k daným výrobkům nebo službám. Jedná se o tzv. „arbitrary 

colours“, to značí barvu, která nemá žádný reálný nebo přirozený vztah k předmětu, ke 

kterému se vztahuje (např. modrý kůň nebo fialová kráva). Právě tyto barvy jsou 

zápisuschopné. V této souvislosti je však důležité poznamenat, že základní barevná 

škála musí zůstat dostupná každému.  

Rozhodnutí „Libertel“ 

Zápis jedné barvy jako takové byl řešen v průlomovém rozsudku Soudního dvora 

ve věci C – 104/01 Libertel Groep BV v. Benelux – Merkenbureau ze dne 6. května 

2003 (dále jen „Libertel“). 

Podstata a průběh sporu 

Nizozemská společnost Libertel Group BV (dále jen „společnost Libertel“) 

zabývající se poskytováním telekomunikačních služeb chtěla u BBM registrovat 

ochrannou známku oranžové barvy pro třídy 9 a třídy 35 – 38 Niceského třídění. 

V přihlášce společnost Libertel popsala označení pouze slovem „oranžová“ a neuvedla 

žádný barevný kód. BBM přihlášku zamítl z důvodu nedostatečné rozlišovací 

způsobilosti. Společnost Libertel se proti rozhodnutí BBM odvolala k Regionálnímu 

odvolacímu soudu v Haagu, který však jeho žalobu zamítl. Společnost Libertel podala 

proti tomuto rozsudku kasační stížnost k Vrchnímu soudu (Hoge Raad der 

Nederlanden), který se během projednávání žaloby rozhodl obrátit na Soudní dvůr s 

předběžnými otázkami. 

Předběžné otázky: 

1. Je možné, aby jedna specifická barva, která je vyobrazená jako taková nebo 

určena mezinárodně uznávaným kódem, získala rozlišovací způsobilost pro 

                                                 
97 zejm. rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ve věci R 122/1998-3, ze dne 18. prosince 1998 

(Light 

Green) a rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ve věci R 169/1998-3, z 22. ledna 1999 (Yellow) 
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určité výrobky nebo služby ve smyslu čl. 3(1)(b) směrnice č. 89/104 (dále jen 

směrnice)? 

2. Je-li odpověď na první otázku pozitivní, 

a) za jakých okolností lze akceptovat, že jedna specifická barva má 

rozlišovací způsobilost ve výše uvedeném smyslu? 

b) existuje rozdíl mezi případy, kdy je požadován zápis pro velký počet 

výrobků a/nebo služeb a kdy pouze pro určité výrobky nebo služby 

případně určitou kategorii výrobků či služeb? 

3. Musí být během posuzování rozlišovací způsobilosti určité barvy jako ochranné 

známky brán zřetel na to, zda, co se týče samotné barvy, existuje obecný zájem 

na její dostupnosti tak, jak je to v případě označení, jež označují zeměpisný 

původ? 

4. Musí Úřad během posuzování otázky, má-li označení, pro které je požadován 

zápis, rozlišovací způsobilost stanovenou v čl. 3(1)(b) směrnice, omezit své 

úvahy na abstraktní hodnocení nebo musí vzít v úvahu všechny skutečnosti 

daného případu, včetně dosavadního užívání označení a způsobu, jakým je 

označení užíváno?98 

Nálezy Soudního dvora 

Soudní dvůr uvedl, že ze všeho nejdříve je třeba odpovědět na otázku, zda barva 

sama o sobě je schopná tvořit ochrannou známku ve smyslu čl. 2 Směrnice. Soudní dvůr 

konstatoval, že „Aby mohla barva sama o sobě tvořit ochrannou známku, musí splňovat 

tři podmínky. Za prvé musí být označením jako takovým, za druhé musí být toto 

označení graficky ztvárnitelné a za třetí musí být toto označení schopno odlišit výrobky 

nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb ostatních podniků. Jsou-li splněny 

výše zmíněné podmínky, může barva sama o sobě tvořit ochrannou známku ve smyslu čl. 

2 Směrnice.“99 

Ohledně první podmínky označení, Soudní dvůr konstatoval, že běžně barva sama 

o sobě není schopna být označením. Obvykle je barva tzv. „majetek konkrétní věci“. 

                                                 
98 Rozsudek Soudního dvora ve věci Libertel, předběžné otázky 
99 Rozsudek Soudního dvora ve věci Libertel, odst. 23 
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V závislosti na kontextu, ve kterém je barva užívána a ve vztahu ke zboží nebo službě 

však může označení tvořit.100 Jedná se o specifické okolnosti, které zahrnují například 

skutečnost, že známka je absolutně neobvyklá ve vztahu k daným výrobkům. 

Ohledně podmínky druhé, grafické ztvárnitelnosti, Soudní dvůr odkázal na 

závěry ze své dřívější judikatury, především v rozsudku Sieckmann, kterým se 

podrobněji budu zabývat níže. Soudní dvůr konstatoval, že „ochranná známka může být 

tvořena označením, jež není samo o sobě vizuálně vnímatelné pod podmínkou, že je 

graficky ztvárnitelné, zejména formou obrázků, linií či znaků a že toto ztvárnění je 

jasné, přesné, ucelené, snadno dostupné, trvanlivé a objektivní“101. V projednávaném 

případě šlo o otázku přihlášky barvy, kde barva je zobrazena vzorkem barvy na 

hladkém povrchu, slovním popisem a/nebo pomocí mezinárodně uznávaného 

identifikačního kódu barev. Soudní dvůr stanovil, že pouhý vzorek barvy nesplňuje výše 

zmíněné podmínky. U barev je nedostatečným a netrvalým zobrazením vzorek barvy 

(např. na papíře), protože se může postupem času změnit nebo poškodit, nesplňuje tedy 

požadavek trvanlivosti. U slovního popisu uvedl Soudní dvůr, v souladu s rozhodnutím 

Sieckmann, že splňuje grafickou znázornitelnost. Ale ani slovní popis nebude v každém 

případě splňovat výše uvedené podmínky. To je otázka, která musí být posuzována ve 

světle skutečností jednotlivých případů. Vzorek barvy v kombinaci se slovním popisem 

může tvořit grafické ztvárnění ve smyslu čl. 2 Směrnice v případě, že je jasné, přesné, 

ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, trvanlivé a objektivní. Grafickou 

znázornitelnost určení barvy pomocí mezinárodně uznávaného identifikačního kódu 

může být rovněž dostačující. Tyto kódy se považují za přesné a stálé. V případě, že 

vzorek barvy v kombinaci se slovním popisem nesplňují podmínky stanovené v čl. 2 

Směrnice, tj. nemohou tvořit grafické ztvárnění, z důvodu mj. že jim chybí přesnost a 

trvalost, může být tento nedostatek podle okolností odstraněn doplněním popisu barvy o 

mezinárodně uznávaný identifikační kód. 

Co se týče otázky, zda barva sama osobě může rozlišit výrobky nebo služby 

jednoho podniku od výrobků či služeb ostatních podniků ve smyslu čl. 2 Směrnice, 

je nutno posoudit, zda barva sama o sobě je schopna sdělit určité informace o původu 

výrobků nebo služeb. Jelikož barvy jsou schopny vyvolat určité představy či pocity, 

                                                 
100 Rozsudek Soudního dvora ve věci Libertel, odst. 27 
101 Rozsudek Soudního dvora ve věci Sieckmann, odst. 45 a 46 
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mají jistou způsobilost předat informace, zvlášť pokud jsou běžně a široce používané 

díky jejich působivosti pro účely reklamy. Tyto úvahy nemohou vést k závěru, že barvy 

samy o sobě zásadně nemohou být považovány za schopné rozlišit výrobky nebo služby 

jednoho podniku od výrobků nebo služeb ostatních podniků. Nemůže proto být 

vyloučena možnost, že barva může sloužit k označení původu výrobku nebo služeb 

podniku. Z toho vyplývá, že v případě, že jsou splněny výše zmíněné podmínky, může 

barva sama o sobě tvořit ochrannou známku ve smyslu čl. 2 Směrnice.102 

Soudní dvůr dále konstatoval, že „při posuzování rozlišovací způsobilosti barvy 

jako ochranné známky, musí být brán ohled na veřejný zájem, aby nebyl příliš omezen 

přístup k barvám i pro jiné provozovatele, kteří nabízejí k prodeji výrobky nebo služby 

stejného typu, jako pro něž je zápis požadován.“103 Je relevantní mimo jiné to, zda je 

zápis požadován pouze pro určitý výrobek, či určitou službu (nebo určitou skupinu 

výrobků/služeb), anebo zda je zápis požadován pro velký počet výrobků. Při posuzování 

rozlišovací způsobilosti barvy je, dle Soudního dvora, nutné provést průzkum s 

přihlédnutím ke skutečné situaci s ohledem na všechny okolnosti případu, a zejména na 

dosavadní užívání označení.104 

Zápis kombinace barev 

Zápisem kombinace barev se Soudní dvůr rovněž zabýval ve svých rozhodnutích, 

např. rozhodnutí „Heidelberger Bauchemie“,105 rozhodnutí „Viking“106 a rozhodnutí 

„Stihl“.107 Soudní dvůr však nestanovil žádné obecné pravidlo pro zápis ochranné 

známky sestávající z kombinace barev. Zamítnutí zápisu může být založeno pouze na 

specifických skutečnostech nebo důvodech. V případě, že takové skutečnosti nebo 

důvody dány nejsou, může být ochranná známka zapsána. Soudní dvůr zde tedy zaujal 

opačnou tendenci než u ochranných známek tvořených jedinou barvou.108 

                                                 
102 Rozsudek Soudního dvora ve věci Libertel, odst. 22 
103 Rozsudek Soudního dvora ve věci Libertel, odst. 52 
104 Rozsudek Soudního dvora ve věci Libertel, odst. 72 a násl. 
105 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH, ze dne 24. června 2004,  
106 Rozsudek Tribunálu T - 316/00 ve věci Viking - Umwelttechnik GmbH v. OHIM ze dne 25. září 2002 
107 Rozsudek Tribunálu T-234/01 ve věci Andreas Stihl AG & Co. KG v. OHIM ze dne 9. července 2003 
108 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks And 

Designs) on Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, 

Article 7 (1) a till 7 (1) (e), s. 16., dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination

_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
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V rozsudku Tribunálu ve věci T-316/00 Viking-Umwelttechnik GmbH vs. 

OHIM ze dne 25. září 2002, Tribunál zamítl zápis ochranné známky v podobě dvou 

obdélníků v šedé a v zelené barvě, určených na základě mezinárodní barevné klasifikace 

Pantone.109 Předmětem ochranné známky měly být různé zahradnické nástroje. Tribunál 

měl však za to, že tato barevná kombinace nemá rozlišovací způsobilost, jelikož tyto 

barvy jsou ve vztahu k dotčeným výrobkům běžně užívány a netvoří žádnou zvláštně 

uspořádanou kombinaci barev, nejsou proto distinktivní.  

Podobně rozhodl Tribunálu ve věci T-234/01 Andreas Stihl AG & Co. KG vs. 

OHIM ze dne 9. června 2002, kdy byla zamítnuta přihláška ochranné známky tvořená 

oranžovým a šedým pravoúhelníkem dle mezinárodní barevné klasifikaci Pantone, a to 

rovněž z důvodu chybějící rozlišovací způsobilosti takovéto kombinace barev. Ochrana 

byla požadována pro motorové pily a jiné podobné nářadí. Tribunál shledal, že barevná 

kombinace není pro dané výrobky nijak neobvyklá. Naopak oranžová barva slouží spíše 

k upozornění na nebezpečnost některých částí nářadí a šedá barva je barvou mnoha 

kovů a slitin a je spojena s povrchem takových zařízení, ta proto nemá rozlišovací 

funkci.110 Tribunál v souladu se svým dřívějším rozhodnutím konstatoval, že „Tato 

kombinace barev nebude vnímána a rozeznávána jako označení, protože užívání barev 

na daných produktech nesystematickým způsobem může znamenat, že bude existovat 

mnoho různých formátů, které nedokážou spotřebiteli vrýt do paměti kombinaci, na 

kterou by se mohl při výběru spolehnout.“111 

Rozhodnutí „Heidelberger“ 

Jedním z nejdůležitějších rozsudků v oblasti zápisu kombinace barev je rozsudek 

Soudního dvora ve věci C- 49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH ze dne 24. června 

2004 (dále jen „Heidelberger“).112 

Podstata a průběh sporu 

                                                 
109 Oficiální stránky Pantone http://www.pantone.com/pages/pantone/index.aspx 
110 DVOŘÁKOVÁ, K.: Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. 

Průmyslové vlastnictví. 2005, roč. 15, č. 7-8. ISSN: 0862-8726. s. 106 
111 Rozsudek Tribunálu ve věci T-234/01 Andreas Stihl AG & Co. KG vs. OHIM ze dne 9. června 2002, 

odst. 37 
112 Soudní dvůr v této věci odkázal na ustanovení čl. 15 odst. 1 Dohody TRIPS, kde je uvedeno, že 

kombinace barev mohou být ochrannou známkou. Jelikož je ES smluvní stranou této dohody, musí 

aplikovat své právní předpisy v souladu s ní 

http://www.pantone.com/pages/pantone/index.aspx
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Společnost Heidelberger Bauchemie GmbH podala patentovému úřadu v 

Německu přihlášku ochranné známky tvořené kombinací barev pro určité stavební 

výrobky, zejména lepidla, rozpouštědla, laky, maziva, izolační hmoty. Označení bylo 

vyobrazeno tak, že na archu papíru byla zobrazena kombinace modré a žluté barvy a byl 

připojen popis „Požadovaná ochranná známka se skládá z žadatelových firemních 

barev, jež jsou užívány ve všech podobách, zejména na obalech a etiketách“. Žádost o 

registraci byla zamítnuta a společnost Heidelberger Bauchemie GmbH se odvolala 

k Bundespatentgericht. Ten v rámci řízení položil Soudnímu dvoru předběžné otázky.113 

Předběžné otázky: 

 „Splňují barvy nebo kombinace barev označené v přihlášce k zápisu abstraktním 

způsobem a bez obrysu, jejichž odstíny jsou uvedeny prostřednictvím odkazu na vzorek 

barvy a upřesněny podle uznávané klasifikace barev, podmínky pro vytvoření ochranné 

známky ve smyslu článku 2 Směrnice? Je taková ochranná známka (tzv. „abstraktní 

barva jako ochranná známka“ ve smyslu čl. 2 Směrnice: a) označením b) s rozlišovací 

způsobilostí dostatečnou pro určení původu c) schopným grafického ztvárnění?“114 

Nálezy Soudního dvora 

Soudní dvůr konstatoval, že „barvy a kombinace barev abstraktně určené bez 

obrysu a jejichž odstíny jsou uvedeny prostřednictvím odkazu na vzorek barvy a 

upřesněny podle mezinárodně uznávané klasifikace barev mohou tvořit ochrannou 

známku ve smyslu článku 2 Směrnice, pokud je prokázáno, že v celkové souvislosti, ve 

které jsou použity, tyto barvy nebo kombinace barev skutečně představují označení, a 

přihláška k zápisu obsahuje systematické uspořádání, které přiřazuje dotčené barvy 

předem určeným a stálým způsobem.“115 Nestačí pouhé vyobrazení dvou a více barev 

vedle sebe bez tvaru či kontur či popis v jakékoli formě, protože v takovém případě by 

bylo možné zvolit různé barevné kombinace, což ale není přesné a jednotné. Soudní 

dvůr v rozsudku bohužel nestanovil, jakým způsobem lze dosáhnout výše uvedených 

principů a tudíž je na jednotlivých patentových úřadech, aby uvážily, jaké grafické 

ztvárnění kombinace barev je odpovídající. 

                                                 
113 PIPKOVÁ, H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. 1. vyd. 

Praha: ASPI, a. s., 2007, ISBN 978-80-7357-265-5. s. 206,  
114 Rozsudek Soudního dvora ve věci Heidelberger, předběžné otázky 
115 Rozsudek Soudního dvora ve věci Heidelberger, odst. 42 
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Shrnutí 

Judikatura Soudního dvora, konkrétně rozhodnutí „Libertel“ a „Heidelberger“, 

byla pro zápis ochranných známek tvořených barvou zásadní, protože Soudní dvůr 

v těchto judikátech konstatoval, že barvy sama o sobě, jakož i kombinace barev, jsou 

způsobilé tvořit ochrannou známku. V rozhodnutí Libertel Soudní dvůr stanovil, jakým 

způsobem je možné graficky znázornit označení, která jsou tvořena barvou, a to 

vzorkem barvy v kombinaci se slovním popisem nebo odkazem na mezinárodně 

uznávané barevné kódy. Soudní dvůr dále vymezil, že barvy samy o sobě rozlišovací 

způsobilost nemají, ale mohou ji získat pro konkrétní výrobky a služby na základě 

okolností jednotlivých případů. V běžném životě lze snadno nalézt několik příkladů, 

kdy barva sama o sobě rozlišovací způsobilost zcela jistě má. Příkladem může být 

fialová barva pro čokolády Milka nebo růžová barva společnosti T-Mobile.  

Barvy jsou tedy považovány za schopné nést znaky, které odliší původ určitého 

zboží a vzhledem ke snadné grafické ztvárnitelnosti jsou poměrně populární a jedná se o 

často přihlašovaná netradiční označení, ačkoli ne vždy jsou, především pro svoji 

nedostatečnou rozlišovací způsobilost, do rejstříku ochranných známek zapsány.  

5.2.4.2 Čichové ochranné známky  

Další skupinou netradičních ochranných známek jsou známky čichové 

(„olfactory trade marks“).  Jejich zápis je však, s ohledem na požadavek grafického 

znázornění, hodně problematický. Neexistuje jednotný obecně přijímaný systém vůní, 

jako je tomu u barev.116 Podle statistických údajů aktuálních k srpnu 2015 byla za celou 

dobu existence OHIM zapsána pouze jedna ochranná známka čichová a 6 přihlášek bylo 

zamítnuto.117 Jedinou čichovou ochrannou známkou Společenství, která kdy byla 

úspěšně zapsána, byla, dnes již zaniklá, ochranná známka „Vůně čerstvě posekané 

trávy“ („The smell of fresh cut grass“) společnosti Vennootschap onder Firma Senta 

Aromatic Marketing pro tenisové míčky.118 Ochranná známka byla zapsána až na 

základě rozhodnutí druhého odvolacího senátu R 156/1998-2 ze dne 11. února 1999, 

který shledal označení tímto popisem dostatečně graficky znázorněné, neboť podle 

                                                 
116 pomocí vzorníku barev PANTONE, CMYK či barevné stupnice RAL 
117 OHIM Statistics of Community Trade Marks, dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-

Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf 
118 Ochranná známka Společenství č. 428870 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf
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odvolacího senátu si každý tuto vůni ihned dokáže představit. Generální advokát 

Colomer, který zpracoval stanovisko k případu Sieckmann, se ovšem vyjádřil ve 

smyslu, že „toto rozhodnutí119 se jeví jako perla na poušti, nicméně jde o individuální 

rozhodnutí, u něhož není pravděpodobné, že bude opakováno“.120 Skutečně, závěry 

uvedené v tomto rozhodnutí, byly překonány pozdějším velmi zásadním rozsudkem 

Soudního dvora ve věci „Sieckmann“ a nadále se rozhodovací praxe musela přizpůsobit 

tomuto rozhodnutí. Největším přínosem tohoto rozsudku bylo především to, že Soudní 

dvůr vysvětlil, co se rozumí pod pojmem grafická znázornitelnost. V následujících 

rozhodnutích Soudní dvůr často na rozsudek „Sieckmann“ odkazoval. V praxi je proto 

zápis ochranné známky čichové téměř nemožný. 

Rozhodnutí „Sieckman“ 

Podstata a průběh sporu 

 Přihlašovatel Ralf Sieckmann podal u Německého patentového a známkového 

úřadu (DPMA - Deutsches Patent- und Markenamt) přihlášku ochranné známky pro 

některé služby ve třídě 35, 41 a 42 Niceského třídění. Jako znění ochranné známky 

přihlašovatel uvedl chemickou látku - metyl cinamát (methyl cinnamate) a připojil její 

chemický vzorec. Přihlašovatel v přihlášce označení popsal následovně: „Ochranná 

známka má chránit čichovou známku uloženou u Spolkového patentového a známkového 

úřadu jako čistou chemickou látku, metyl ester kyseliny skořicové, chemický vzorec 

C6H5-CH=CHCOOCH3“, rovněž předložil vzorek přihlašované vůně a popsal ji jako 

„balzámovou ovocnou vůni s jemným náznakem skořice“. Přihlašovatel dále uvedl, že 

tuto látku je možno získat u kterékoliv místní chemické laboratoře. Úřad přihlášku 

zamítl, protože měl za to, že přihlašované označení není zápisuschopné a není schopné 

grafického ztvárnění. Přihlašovatel se odvolal ke Spolkovému patentovému soudu, který 

se obrátil na Soudní dvůr s předběžnými otázkami:  

Předběžné otázky 

1. Zda čl. 2 Směrnice má být interpretován v tom smyslu, že pojem „označení 

schopné grafického ztvárnění“ zahrnuje pouze označení, které může být 

                                                 
119 Poznámka: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu R 156/1998-2 ze dne 11. února 1999 ve věci 

ochranné známky Vůně čerstvě posekané trávy 
120 Stanovisko generálního advokáta Colomera ze dne 6. listopadu 2001 k rozsudku Soudního dvora ve 

věci Sieckmann 



49 

 

znázorněno ve své viditelné podobě nebo může být rovněž chápáno jako jiná 

označení - např. vůně či zvuky - která nemohou být samy o sobě vnímána 

vizuálně, ale mohou být znázorněna nepřímo za použití určitých substitutů?  

2. Bude-li první otázka zodpovězena ve smyslu pro širokou interpretaci, bude 

požadavek grafického ztvárnění podle čl. 2 Směrnice splněn, bude-li označení 

sestávající z vůně znázorněno: chemickým vzorcem, slovním popisem, uložením 

vzorku dané chemické látky, nebo kombinací výše zmíněných substitutivních 

vyobrazení?“121 

Nálezy Soudního dvora 

V svém rozhodnutí Soudní dvůr konstatoval, že „ochranná známka může být 

tvořena označením, jež není samo o sobě vizuálně vnímatelné pod podmínkou, že je 

graficky ztvárnitelné, zejména formou obrázků, linií či znaků a že toto ztvárnění je 

jasné, přesné, ucelené, snadno dostupné, trvanlivé a objektivní“.122 Soudní dvůr ale dále 

ve výroku 2 odmítl všechny způsoby znázornění, které přihlašovatel v řízení uplatnil, tj. 

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

znázornění. Odmítnutí chemického vzorce Soudní dvůr zdůvodnil tak, že jen několik 

lidí by bylo schopno v chemickém vzorci rozeznat vůni jako takovou.123 Z chemického 

vzorce lze jen stěží zjistit, jakou vůni představuje, a proto není dostatečně srozumitelný, 

navíc nezobrazuje vůni jako takovou a nelze jej považovat za grafické ztvárnění vůně. 

Popis vůně, který předložil Ralf Sieckmann nebyl pro Soudní dvůr dostatečně jasný, 

přesný a objektivní. Uložení vzorku vůně podle Soudního dvora nepředstavuje grafické 

znázornění, a není ani dostatečně stálé a trvalé, neboť vůně se může vlivem vnějších 

podmínek, ale i díky těkavosti látky, jež je jejím nosičem, měnit, či dokonce zcela 

zmizet, ani kombinace zmíněných způsobů by podle Soudního dvora nesplňovala 

požadavky jasnosti a přesnosti.124 

V rozhodnutí „Sieckmann“ Soudní dvůr tedy připustil, že čichovou ochrannou 

známku nelze zcela vyloučit ze zápisu, ale zároveň odmítl všechny způsoby, kterými se 

                                                 
121 Rozsudek Soudního dvora ve věci Sieckmann, předběžné otázky 
122 Rozsudek Soudního dvora ve věci Sieckmann, odst. 55, „clear, precise, self-contained, easily 

accessible, intelligible, durable and objective“ 
123 Rozsudek Soudního dvora ve věci Sieckmann, odst. 69 
124 DVOŘÁKOVÁ, K.: Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. 

Průmyslové vlastnictví, 2005. roč. 15. č. 7-8. ISSN: 0862-8726. s. 107-108  
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pokusil Ralf Sieckmann ochrannou známku zapsat. Není proto pravděpodobné, že by 

byly čichové známky v blízké době skutečně zapisovány, protože není ještě vyřešen 

způsob jejich grafického ztvárnění. Ve Spojených státech Amerických nebo ve 

Spojeném království Velké Británie je možné ochranné známky čichové zapsat, a to 

například na základě slovního popisu. Vůně ale nelze zapsat pro jakékoli výrobky a 

služby. Musí být spojena s konkrétním výrobkem (příp. službou), pro který vůně není 

považována za přirozený atribut daného výrobku (služby). Například zápis vůně jako 

ochranné známky proto není možný pro parfémy. 

Dalším významným rozhodnutím týkajícím se zápisu čichové ochranné známky je 

rozsudek Tribunálu ve věci T-305/04 Eden SARL v. OHIM ze dne 27. října 2005, kdy 

došlo v rámci OHIM k zamítnutí registrace označení „Vůně zralé jahody“ („odeur de 

fraise mure“) společnosti Laboratoires France Parfum SA přihlašované pro výrobky ze 

tříd 3, 16, 18 a 25 Niceského třídění. Ani toto označení nesplňovalo podmínku grafické 

znázornitelnosti, když bylo popsáno jako vůně zralé jahody a byl k němu připojen 

následující barevný obrázek znázorňující červenou jahodu.    

Tribunál konstatoval, že různé odrůdy jahod mívají různé vůně, a proto není možné 

jednoznačně určit pro jakou vůni je požadován zápis. „Popis „vůně zralé jahody“ může 

odkazovat na několik odrůd, a tedy na několik různých vůní, není ani jednoznačný, ani 

přesný a neumožňuje vyloučit subjektivní prvek v procesu identifikace a vnímání 

přihlašovaného označení“125  

Dále OHIM také odmítl zaregistrovat čichové ochranné známky „Vůně citronu“ 

(„el olor a limon“)126 nebo „Vůně vanilky“ („the smell of vanilla“), a to z důvodu 

nesplnění podmínky grafické znázornitelnosti, jelikož obě tato označení byla popsána 

pouze slovy. 

Shrnutí 

                                                 
125 Rozsudek Tribunálu T – 305/04 ze dne 27. října 2005, EDEN SARL v. OHIM, odst. 33. 
126 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM č. R 445/2003-4 
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Rozhodnutí Sieckmann bylo, co se týče netradičních ochranných známek, 

průlomové. Soudní dvůr v něm existenci čichových ochranných známek připustil, ale 

zároveň odmítl veškeré uvedené prostředky, na základě kterých mohly být vůně či 

pachy znázorněny, což dokládá jistou nereálnost registrace vůně (pachu) jako ochranné 

známky. Ovšem vzhledem k tomu, že technologický vývoj jde stále kupředu, je možné, 

že některý z přihlašovatelů nabídne novou metodu grafického znázornění vůně, která 

bude vyhovovat požadavkům a ustálené praxi OHIM. Jelikož Soudní dvůr ve své 

judikatuře zápis čichových ochranných známek a priori nevyloučil, mám za to, že lze 

očekávat, že se Soudní dvůr bude registrací ochranných známek čichových ještě 

zabývat.  

5.2.4.3 Zvukové ochranné známky  

Zvuková ochranná známka („sound trade marks“) je označení tvořené zvukem, a 

to melodií nebo tóny (hudební zvuky), ale i jinými zvuky, jako například šumy a hluky 

(nehudební zvuky). Zvuk je na rozdíl od jiných netradičních ochranných známek 

nejsnadněji graficky znázornitelný, proto má registrace takovýchto označení obecně 

větší úspěšnost. Zvukové ochranné známky proto patří mezi běžnější netradiční 

ochranné známky. Podle statistických údajů aktuálních k srpnu 2015 bylo podáno 

celkem 248 přihlášek ochranných známek pro zvuk, z nichž 187 jich bylo zapsáno.127  

Stejně jako je tomu u ochranné známky tvořené barvou nebo vůní, Nařízení ani 

prováděcí předpisy neobsahují úpravu ochranných známek tvořených zvukem. 

V dokumentu „Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství OHIM“ 

se stanoví, že „zvuková ochranná známka musí být vyobrazena za pomoci přílohy, v níž 

jsou použity standardní metody grafické reprodukce zvuku, zejména standardní notový 

zápis. Popis není dostačující.“128 

Rozhodnutí Shield Mark 

                                                 
127 OHIM Statistics of Community Trade Marks, dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-

Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf 
128 OHIM, Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství, s. 4, dostupné na: 

http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_note_cs.pdf 

 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf
http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_note_cs.pdf
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Zásadním rozsudkem v oblasti ochranných známek tvořených zvukem je rozsudek 

Soudního dvora ve věci ve věci C-283/01 Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex 

ze dne 27. listopadu 2003 (dále jen „Shield Mark“). 

Podstata a průběh sporu 

Společnost Shield Mark BV (dále jen „společnost Shield Mark“) byla majitelem 

několika zvukových ochranných známek, registrovaných u BBM pro výrobky a služby 

tříd 9, 16, 35, 41, 42 Niceského třídění. Čtyři známky byly tvořeny hudební osnovou 

prvních devíti not hudební skladby „Pro Elišku“ od Ludvíka van Beethovena, z nichž 

dvě byly blíže konkretizovány jako „zvukové známky, sestávající z grafického 

vyobrazení melodie hudební osnovou“. K jedné známce bylo připojeno, že je „hraná na 

klavír“. Čtyři další známky byly rovněž tvořeny prvními devíti notami skladby „Pro 

Elišku“ a dvě z nich byly specifikovány jako „zvukové známky, které sestávají z 

popsané melodie“. K jedné z nich byl ještě připojen dovětek, že je „hrano na klavír“. 

Tři další známky byly specifikovány jako po sobě jdoucí noty „e, dis, e, dis, e, h, d, c, 

a“. K dvěma z nich byl přiložen popis - „zvukové známky, které sestávají z popsaného 

sledu not“ a dále k jedné z těchto známek bylo doplněno, že je „hraná na klavír“. Dvě 

ze známek sestávaly z označení „Kukelekuuuuu“ (onomatopoie, která v holandštině 

napodobuje kokrhání). K jedné z těchto známek byl připojen popis „zvuková známka, 

která sestává z onomatopoie, která napodobuje kokrhání kohouta“. Poslední ze známek 

bylo označení „kokrhání kohouta“ s připojeným popisem „zvuková známka, která 

sestává z popsaného zvuku“.  

Společnost Shield Mark pak tato označení používala ve své reklamní kampani, 

přičemž skladba „Pro Elišku“ zazněla při každém spuštění reklamy a „kokrhání 

kohouta“ bylo použito na softwaru, který společnost distribuovala.  

Pan Joost Kist pracoval jako konzultant v oblasti práva reklamy a ochranných 

známek a pořádal v této oblasti semináře a vydával časopis, ve své reklamní kampani 

užíval shodnou znělku jako společnost Shield Mark, tvořenou prvními notami skladby 

Pro Elišku a prodával software kokrhající při spuštění, což vedlo k soudnímu sporu. 

Společnost Shield Mark podala žalobu proti p. Kistovi pro porušování práv z 

ochranných známek a nekalosoutěžní jednání. Holandský soud zamítl porušování práv 

z ochranných známek s odůvodněním, že „vůlí vlád členských států Beneluxu je uznat 
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zvuky za neschopné zápisu do rejstříku ochranných známek“.129 Společnost Shield Mark 

se proti tomuto rozhodnutí odvolala k vrchnímu soudu (Hoge Raad der Nederlanden) a 

ten položil Soudnímu dvoru následující předběžné otázky týkajících se interpretace 

známkové Směrnice konkrétně čl. 2.: 

 

Předběžné otázky: 

1. a) Má být čl. 2 směrnice 89/104/EHS interpretován v tom smyslu, že zvuky 

nemohou být považovány za ochranné známky? 

b) Je-li odpověď na první část otázky záporná, musí být zvuky považovány podle 

systému utvořeného směrnicí považovány za ochranné známky? 

2. a) Je-li odpověď na první otázku záporná, jaké požadavky klade směrnice na 

 zvukové známky, co se týče grafického ztvárnění podle čl. 2 a v souvislosti s tím 

 na způsob zápisu takové ochranné známky? 

b) Jsou výše zmíněné požadavky splněny, je-li zvuk přihlašován v následující 

podobě: notovým zápisem; popisem v podobě onomatopoie; slovním popisem 

jiného druhu; grafickým vyobrazením, např. sonogramem; zvukovým záznamem 

připojeným k přihlášce; digitálním záznamem přístupným na internetu; 

kombinací těchto možností; jiné, případně jaké, formě?130 

Nálezy Soudního dvora 

Soudní dvůr v odpovědi na první otázku konstatoval, že smyslem čl. 2 Směrnice 

je vymezit, která označení mohou tvořit ochrannou známku. Podle tohoto ustanovení 

může být ochranná známka tvořena „zejména slovy, včetně osobních jmen, kresbou, 

písmeny, číslicemi, tvarem výrobku nebo jeho balení“. Výčet je však neúplný a pouze 

demonstrativní. Soudní dvůr uvedl, že zvuková označení nejsou ze své podstaty 

nezpůsobilá rozlišit zboží a služby různých soutěžitelů a mohou být považována za 

ochranné známky, „jsou-li schopná odlišit výrobky a služby jednoho podniku od 

výrobků a služeb jiných podniků a jsou schopny grafického ztvárnění.“131. K podotázce 

b) první otázky Soudní dvůr uvedl, že čl. 2 Směrnice „nezakazuje zápis zvuků jako 

                                                 
129 Rozsudek Soudního dvora ve věci Shield Mark, odst. 24 
130 Rozsudek Soudního dvora ve věci Shield Mark, předběžné otázky 
131 Rozsudek Soudního dvora ve věci Shield Mark, odst. 37 
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ochranných známek a členské státy tak nemohou principiálně zakázat takovou 

registraci.“132.  

K otázce druhé Soudní dvůr odkázal na rozhodnutí Sieckmann ve vztahu 

k čichovým ochranným známkám a uvedl, že „ochranná známka může být tvořena 

označením, jež není samo o sobě vizuálně vnímatelné, pod podmínkou, že je graficky 

ztvárnitelné, zejména formou obrázků, linií či znaků a že toto ztvárnění je jasné, přesné, 

ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, trvanlivé a objektivní“.133 

Ve vztahu k předmětným ochranným známkám Soudní dvůr uvedl, že slovní 

popis nemůže být a priori vyloučen, ovšem tyto konkrétní označení jsou pro 

dostatečnou grafickou znázornitelnost zvukových ochranných známek nevyhovující. 

Nesplňují tedy podmínku grafické znázornitelnosti podle článku 2 Směrnice.  

 Stejně se vyjádřil Soudní dvůr ohledně popisu známky pomocí 

zvukomalebných slov (onomatopoie), protože zvukomalebné slovo je rozdílně 

vyslovováno, a rozdílný je vlastní zvuk. Není pak zcela zřejmé, zda má být chráněno 

zvukomalebné slovo či přímo zvuk. Dalším problémem může být i to, že v různých 

zemích se zvukomalebná slova vyslovují různě (viz např. kokrhání kohouta, jež se 

v Nizozemí vyslovuje kukelekuuuuu, ale například v České republice kykyryký).  

Soudní dvůr neshledal za dostatečné grafické ztvárnění ani sled not. Tento popis není 

podle Soudního dvora ani přesný, ani jasný, ani ucelený a nelze určit výšku ani délku 

tónů melodie, jež má být zaregistrována. Podle názoru Soudního dvora není možné 

melodii na základě předložených způsobů jasně určit a tím není přesně vymezena 

ochranná známka, pro kterou je žádán zápis. Ochranné známky společnosti Shield Mark 

tak nebyly shledány jako způsobilé pro poskytnutí právní ochrany pro nedostatek 

přesnosti a jasnosti. 

Podle názoru Soudního dvora „podmínky grafické znázornitelnosti splňuje notová 

osnova dělená na takty, obsahující především klíč (houslový, basový, altový či 

tenorový), hudební noty (celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová atd.) a pomlky 

(celá, půlová, čtvrťová, osminová atd.), udávající jejich hodnotu, a v případě potřeby i 

předznamenání (křížek, béčko, odrážka) – celá tato notace určující výšku a dobu trvání 

                                                 
132 Rozsudek Soudního dvora ve věci Shield Mark, odst. 38 
133 Rozsudek Soudního dvora ve věci Shield Mark, odst. 55 
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tónů může představovat věrné ztvárnění zvuků tvořících melodii, která má být 

zaregistrována“.134 Tento způsob grafického ztvárnění tedy podle názoru Soudního 

dvora splňuje výše uvedené podmínky článku 2 Směrnice, a to i přesto, že nemusí být 

každému bezprostředně srozumitelný.135 

Problematickými však nadále zůstaly případy, které není možné zapsat pomocí 

notového zápisu. Je proto třeba zmínit dvě důležitá rozhodnutí, a to „Řev lva“136 a „Řev 

Tarzana“.137   

Rozhodnutí „Řev lva“ 

Společnost Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation si chtěla zaregistrovat 

ochrannou známku chránící „Řev lva“ pro výrobky a služby tříd 9, 38, 41 a 42 

Niceského třídění. Označení bylo graficky znázorněno tzv. spektrogramem138 s popisem 

„Ochranná známka je tvořena zvukem v podobě řevu lva a je vyobrazena na 

spektrogramu.“  

Přihláška byla zamítnuta s tím, že ochrannou známku není možné zapsat, protože 

odporuje článku 7 odst. 1 písm. a) Nařízení, vzhledem k tomu, že mezi reprodukcí této 

známky a jejím popisem neexistuje žádný vztah, a že obecná veřejnost není schopna 

vnímat zvuk z takové grafické prezentace a známka v takovém případě není graficky 

znázornitelná. Přihlašovatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Odvolací senát ve svém 

rozhodnutí naopak uvedl, že spektrogram dokáže zaznamenat zvukové označení stejně 

jako notový záznam, ba ještě lépe.139 Současně odvolací senát připustil, že je nutné mít 

určitou zkušenost se čtením sonogramu, ale rovněž je třeba mít určité znalosti pro 

přečtení notového záznamu, protože ne každý si okamžitě představí skladbu „Pro 

                                                 
134 Rozsudek Soudního dvora ve věci Shield Mark, odst. 62 
135 PETR M.: Zvukové a čichové ochranné známky v judikatuře ESD. Obchodní právo, 2004, roč. 13, č. 6, 

s. 12-15 
136 Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ve věci OHIM R 781/1999-4 Metro-Goldwyn-Mayer Lion 

Corporation ze dne 25. srpna 2003 
137 Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ve věci OHIM R 708/2006-4 Edgar Rice Burroughs, Inc. ze 

dne 27. září 2007 
138 Spektrogram je nástroj umožňující analýzu spektra zvuku. 
139 Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ve věci OHIM R 781/1999-4 Metro-Goldwyn-Mayer Lion 

Corporationze dne 25. srpna 2003, odst. 26 
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Elišku“, když uvidí její notový záznam.140 Odvolací senát připustil, že „Řev lva“ je 

možné registrovat jako ochrannou známku a rovněž konstatoval, že sonogram splňuje 

všechny požadavky grafického ztvárnění. „Tedy, přesto, že označení sestávající z „Řevu 

lva“ není tvořeno hudbou v pravém smyslu slova, je v principu registrovatelným 

označením jako ochranná známka, neboť sonogram naplňuje všechny požadavky 

grafického ztvárnění.“141  

Rozhodnutí „Řev Tarzana“ 

V tomto případě si chtěla společnost Edgar Rice Burroughs, Inc. zaregistrovat 

zvukové označení znázorněné sonagramem a popsané takto: „Známka sestává z řevu 

fiktivní postavy TARZANA, řev se skládá z pěti různých fází, a to vydržení tónu, 

následovaného jekotem, následovaného vydržením tónu s vyšší frekvencí, 

následovaného jekotem, následovaného držením tónu v původní frekvenci, 

znázorněného přiloženým vyobrazením; horní vyobrazení je diagram v čase řevu, 

normalizovaného obalu tlaku vzduchu a spodní vyobrazení představuje normalizovaný 

spektrogram řevu sestávající z třírozměrného popisu kmitočtu (jak ukazují barvy) versus 

kmitočet (na vertikální ose) v závislosti na čase řevu (horizontální osa).“ Označení bylo 

požadováno pro výrobky a služby ze třídy 9, 16, 25, 28, 38, 41 a 42 Niceského třídění.  

 

Přihláška byla zamítnuta z důvodu chybějícího grafického znázornění, které musí být 

jasné, přesné, ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.142 Společnost 

Edgar Rice Burroughs, Inc. se proti zamítnutí přihlášky odvolala. Odvolací senát 

dovodil, že slovní popis řevu Tarzana není jasný ani ucelený. Co se týče sonogramu 

                                                 
140 Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ve věci OHIM R 781/1999-4 Metro-Goldwyn-Mayer Lion 

Corporationze dne 25. srpna 2003, odst. 27  
141 Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ve věci OHIM R 781/1999-4 Metro-Goldwyn-Mayer Lion 

Corporationze dne 25. srpna 2003, odst. 28 
142 Rozsudek Soudního dvora ve věci Shield Mark BV, odst. 55 
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jako prostředku záznamu zvuku, senát vyjádřil jednoznačný nesouhlas se závěry 

uvedenými v rozhodnutí „Řev lva“ a uvedl, že pasáže týkající se sonagramu v tomto 

rozhodnutí jsou pouhé „obiter dictum“.143 

Zápis zvukové ochranné známky „Řev Tarzana“144 byl nakonec umožněn na 

základě sonografického znázornění zvuku společně s elektronickým zvukovým 

záznamem ve formátu MP3. Stejně tak byla zapsána ochranná známka chránící „Řev 

lva“ pro společnost Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation pod č. 005170113, která 

je vyobrazena pomocí sonogramu, je k ní přiložen zvukový soubor a připojen slovní 

popis řevu lva a zároveň je u něj připojena zvuková nahrávka.  

Elektronický zvukový záznam, jako možnost grafického znázornění zvuku, byl 

připuštěn změnou nařízení Komise č. 2868/1995.145 „Takovýto elektronický soubor 

splňuje požadavky jednoduché dostupnosti a samostatnosti prostřednictvím publikace 

zvukového záznamu v registru v elektronické formě.“146  Mezi zvukovými označeními je 

tedy nutné rozlišovat zvuky, které je možné zaznamenat notovou osnovou (hudba), a 

zvuky, které notovou osnovou zaznamenat nelze (např. řev Tarzana).147  

Shrnutí 

Rozhodnutí „Shield Mark“ přispělo k přesnějšímu výkladu definice ochranné 

známky, když Soudní dvůr konstatoval, že rovněž zvuky mohou tvořit ochranné 

známky, pokud splňují mimo jiné i kritéria grafické znázornitelnosti stanovená na 

základě rozhodnutí „Sieckmann“, tedy jsou graficky ztvárnitelné, zejména formou 

obrázků, linií či znaků a že toto ztvárnění je jasné, přesné, ucelené, snadno dostupné, 

srozumitelné, trvanlivé a objektivní.148 Jak vyplývá z výroku Soudního dvora „V 

případě zvukového označení nejsou tyto požadavky splněny, pokud je ztvárněno graficky 

v podobě slovního popisu, například údajem, že se označení skládá z not známého 

hudebního díla nebo že se jedná o hlas zvířete, nebo v podobě jednoduché onomatopoie 

                                                 
143 Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ve věci OHIM R 708/2006-4 ze dne 27. září 2007 Edgar Rice 

Burroughs, Inc. ze dne 27. září 2007, odst. 19 
144 Zvuková ochranná známka „Tarzan yell“ je zapsána u OHIM pod č. 005090055 
145 Nařízení Komise č. 2868/95/ES z 13. prosince 1995, kterým se vykonává nařízení Rady (ES) č. 40/94 

o ochranné známce Společenství. 
146 BRÁZDIL, J. Netradičné ochranné známky v Europskej unii. Duševné vlastnictvo, 2011, č. 3, s. 15. 
147 DVOŘÁKOVÁ, K.: Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. 

Průmyslové vlastnictví. 2005. roč. 15. č. 7-8. ISSN: 0862-8726. s. 105-113 
148 HART, Tina a kol. Intellectual property law. New York: Palgrave Macmillan, 2006, ISBN: 978-0-

230-36653-4. s. 95. 
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bez dalšího vysvětlení nebo sledu not bez dalšího vysvětlení. Naproti tomu uvedené 

požadavky jsou splněny v případě notového zápisu, pokud je rozdělen na takty a je 

opatřen stupnicí, hudebními značkami a pauzami, případně dalšími značkami.“149 

Přinejmenším melodie mohou být tedy registrovány a chráněny jako ochranné známky, 

protože jejich zápis do notové osnovy představuje dostatečně přesné, jasné a 

jednoznačné ztvárnění, které vyhovuje podmínkám kladeným na ochranné známky. 

Soudní dvůr se nicméně v tomto zásadním rozsudku nevypořádal se všemi otázkami 

týkajícími se možností grafického znázornění zvuku. Z rozhodnutí „Řev lva“ a „Řev 

Tarzana“ proto rozumíme, že zvuk, který nelze zaznamenat notovou osnovou, je možné 

graficky znázornit sonogramem, ale s přiložením elektronického zvukového souboru 

MP3.  

Z výše uvedeného plyne, že pro zápis zvukové ochranné známky Společenství u 

OHIM je pro hudební tóny třeba předložit grafické ztvárnění zvuku v podobě notové 

osnovy a pro nehudební tóny je třeba předložení grafického ztvárnění zvuku v podobě 

sonagramu (doplněné obligatorně o nahrávku zvuku). To potvrdil i prezident OHIM ve 

svém rozhodnutí EX-03-5 z 10. října 2005, ve kterém konstatoval, že OHIM netradiční 

záznamy zvuku (oscilogram, sonogram) zapíše jen tehdy, je-li k přihlášce přiložen 

zvukový záznam v elektronické podobě, formát mp3, nepřesahující 1 megabyte.150  

Shodný závěr uvádějí i pokyny OHIM: „V současnosti OHIM přijímá jako 

dostačující grafické znázornění (zejména s ohledem na kritéria stanovená případem 

„Shield mark“) pouze obvyklý notový zápis, nikoliv frekvenční oscilogram nebo 

sonagram. Nicméně, OHIM přijme netradiční (nehudební zvuky), pokud je grafické 

ztvárnění pomocí oscilogramu nebo sonagramu doplněno o zvukovou nahrávku.“151  

5.3 Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost  

V první řadě bych se chtěla věnovat pojmu rozlišovací způsobilost ochranné 

známky. Pojem nalezneme v Nařízení hned několikrát. V čl. 4 Nařízení, který stanoví, 

                                                 
149 Rozsudek Soudního dvora ve věci Shield Mark, odst. 64 
150 Rozhodnutí prezidenta OHIM ex 03-5 z 10. října 2005 
151 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks And 

Designs) on Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, 

Article 7 (1) a till 7 (1) (e), s. 10, dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination

str_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examinationstr_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examinationstr_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examinationstr_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
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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.“ Dále v čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení, které 

stanoví absolutní důvody pro zamítnut zápisu: „Úřad do rejstříku nezapíše označení, 

které postrádá rozlišovací způsobilost.“ A v neposlední řadě v čl. 7 odst. 3 Nařízení, 

které stanoví, že „absolutní překážky zápisné způsobilosti uvedené pod písm. b) až d) 

lze pominout, pokud přihlašované označení získalo ve Společenství užíváním ve vztahu k 

výrobkům nebo službám, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací 

způsobilost.“ 

Rozlišovací způsobilost je chápána jako vlastnost, která činí předmět, jenž je 

chráněn, jedinečně identifikovatelným mezi výrobky a službami, pro které je 

přihlašován.152 Je to základní funkce ochranné známky, která vyplývá ze samotné 

podstaty tohoto institutu a je podmínkou pro to, aby známka mohla plnit i případné další 

funkce153 a především, aby vůbec mohla být zapsána. Rozlišit výrobky a služby 

neznamená, že běžný spotřebitel je schopen přesně identifikovat výrobce zboží nebo 

poskytovatele služby. Běžný spotřebitel nezná výrobce nebo poskytovatele, ale běžnější 

je, že zná právě značku. Rozlišit výrobky znamená identifikovat označené výrobky nebo 

služby co do určitého původu, a tak je odlišit od výrobků nebo služeb jiného původu. O 

osobě výrobce nebo poskytovatele služby může mít přitom spotřebitel jen zcela 

mlhavou představu.154 Pokud označení postrádá rozlišovací charakter ve vztahu 

k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, nebude toto označení jako 

ochranná známka zapsáno.  

Rozlišovací způsobilosti se navíc nepřímo dotýkají i další z absolutních důvodů: 

článek 7 odst. 1 písm. c) Nařízení „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně 

označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, 

množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo 

poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“ a 7 odst. 1 písm. d) Nařízení „ochranné 

                                                 
152 HORÁČEK R. a kolektiv. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví 

v letech 2007 – 2010 II. díl, vydání první. Praha: C.H.Beck, 2011, ISBN: 978-80-7400-375-2. s. 518 
153 ČERMÁK Karel. Rozlišovací způsobilost ochranné známky - Pokračování, Průmyslové vlastnictví, 

2000, č. 3-4. ISSN: 0862-8726. s. 58 
154 ČERMÁK Karel, jr, Rozlišovací způsobilost ochranné známky - Pokračování, Průmyslové vlastnictví, 

2000, č. 3-4. ISSN: 0862-8726. s. 59 
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známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v 

běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech“. Obecné 

ustanovení pod písmenem b) je absolutní důvod, který vylučuje zápis označení 

postrádající rozlišovací způsobilost bez ohledu na příčinu tohoto nedostatku. Důvody 

pod písmeny c) a d) článku 7 Nařízení jsou pak speciální znemožňující zápis označení, 

jež nejsou schopné odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo 

služeb jiných podniků pro svou popisnost, či obvyklost. Úřady a soudy tyto důvody 

často aplikují společně s obecným nedostatkem rozlišovací způsobilosti. Soudní dvůr je 

někdy kritizován za nejednotný přístup k této problematice, zejména co se týče míry 

požadované rozlišovací způsobilosti.155 

5.3.1 Pravidla pro posuzování rozlišovací způsobilosti 

Pro posuzování rozlišovací způsobilosti se již na základě rozhodovací praxe 

Soudního dvora ustálila určitá pravidla. Předně, rozlišovací způsobilost ochranné 

známky musí být posuzována s ohledem na celkový dojem, jaký známka vyvolává, 

neboť průměrný spotřebitel vnímá ochrannou známku obvykle jako celek a nezabývá se 

jejími jednotlivými detaily (viz zejména rozsudek Soudního dvora ve věci C-468/01 P 

až C-472/01 P Procter & Gamble v. OHIM, ze dne 29. dubna 2004, odst. 44, a rozsudek 

Soudního dvora ve věci C-136/02 P, Mag Instrument v. OHIM ze dne 7. října 2004, 

odst. 20).156   

Dle metodických pokynů OHIM157 lze za nedistinktivní považovat například tato 

označení: 

- jednoduché geometrické tvary (např. kruh, čtverec); 

- obrazové vyobrazení výrobku nebo služby, k nimž se zápis vztahuje (např. 

vyobrazení zmrzliny pro upozornění na místo, kde se zmrzlina prodává); 

- symbol @ a symboly $, €, £, a to ve vztahu ke všem výrobkům a službám; 

                                                 
155 SEVILLE, C.: EU Intellectual Property Law and Policy. United Kingdom: Edward Elgar Publishing 

Limited. 2009. ISBN 978-1-84720-123-2. s. 233 
156 viz např. rozsudek Soudního dvora ve věci C-286/04 P Eurocermex SA v. OHIM, ze dne 30. června 

2005, odst. 22 
157 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks And 

Designs) on Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, 

dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination

_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
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- dvojrozměrná i třírozměrná označení, která sestávají z vyobrazení tvaru výrobků 

samotného vyobrazení místa nebo budovy, kde se výrobky prodávají; 

- jednotlivá písmena a čísla (ne už tak kombinace dvou písmen nebo číslic), pokud 

nejsou dostatečně stylizovaná slovní prvky (např.: .com, Ltd., company, people); 

- písmeno e- před výrobkem nebo službou, které mají být poskytovány 

elektronicky; 

- označení obsahující výraz značící vyšší kvalitu nebo lepší funkci jako např. 

extra, ultra, multi, mini atd. 

Obecně platí, že označení jednoslovná mohou být častěji posouzena jako zápisu 

neschopná pro nedostatečnou rozlišovací způsobilost, než např. označení víceslovná, 

slogany, nebo označení grafická a kombinovaná.158 Čím výraznější prvky přihlašované 

označení obsahuje, tím větší je možnost, že bude uznáno jako zápisuschopné. V případě 

ochranné známky složené ze slov nebo ze slova a číslice, případnou rozlišovací 

způsobilost bude nutné zkoumat pro každý pojem nebo prvek odděleně, ale výsledné 

posouzení zápisuchopnosti bude záviset na celku, který tvoří.159 „Samotná okolnost, že 

každý z těchto prvků hodnocený samostatně je zbaven rozlišovací způsobilosti, totiž 

nevylučuje, že kombinace může vykazovat rozlišovací způsobilost.“160  

Důležité je zmínit, že Soudní dvůr ve své judikatuře uvádí, že jednotlivé absolutní 

důvody je nutné posuzovat s ohledem na veřejný zájem, který chrání. V případě 

absolutního důvodu článku 7 písm. b) Nařízení se jedná o ochranu základní funkce 

ochranné známky, tj. označení původu. Ochranná známka musí být způsobilá být pro 

spotřebitele indikátorem původu označeného zboží. „Distinktivita příslušného označení 

je základní povahou příslušného označení, … Tato distinktivita činí z označení 

obecného něco jedinečného, čímž je možné samotné takové označení spojit s určitými 

výrobky a službami.“161 

Rozhodnutí „Mag Instrument“ 

                                                 
158 ČERMÁK Karel, jr, Rozlišovací způsobilost ochranné známky - Pokračování, Průmyslové vlastnictví, 

2000. č. 3-4. ISSN: 0862-8726 s. 57 a násl. 
159 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-383/99 Procter & Gamble Company v. OHIM ze dne 20. září 

2001 
160 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-329/02 z 16.9.2004, SAT.l SatellitenFernsehen GmbH, odst. 28, 

Soudní dvůr přiznal rozlišovací způsobilost označení SAT.2 
161 HORÁČEK R. a kolektiv. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví 

v letech 2007 – 2010 II. díl, vydání první. Praha: C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-375-2. s. 514 



62 

 

Soudní dvůr se blíže zabýval výkladem pojmu „rozlišení výrobků a služeb“ ve 

svém rozsudku ve věci C-136/02 P Mag Instrument v. OHIM (dále jen „Mag 

Instrument“) ze dne 7. října 2004.  

 

Podstata a průběh sporu 

Společnost Mag Instrument Inc. požadovala zápis trojrozměrných ochranných 

známek pro tvar kapesních svítilen pro třídy 9 a 11 Niceského třídění. Všechny 

přihlašované tvary kapesních svítilen měly tvar válce. OHIM přihlášky zamítl s tím, že 

postrádají rozlišovací způsobilost. Odvolací senát OHIM potvrdil rozhodnutí 

průzkumového referenta. Odvolací Senát se mimo jiné vyjádřil v tom smyslu, že „...není 

nezbytně nutné, aby ochranná známka umožňovala příslušné veřejnosti určit výrobce 

výrobků nebo poskytovatele služeb tím, že by sdělovala údaj o jeho totožnosti. 

…Ochranná známka musí příslušné veřejnosti umožňovat, aby výrobky nebo služby 

jednoho podniku odlišila od výrobků nebo služeb ostatních podniků, a aby uvěřila, že 

všechny danou ochrannou známkou označené výrobky či služby byly vyrobeny nebo se 

poskytují pod kontrolou vlastníka dané ochranné známky, jehož může spotřebitel činit 

odpovědným za jejich jakost. Jedině tak si zákazník při dalším nákupu může zvolit, zda 

si koupí stejný výrobek či službu, pokud byla jeho zkušenost dobrá, nebo jiný výrobek či 

službu, pokud byla jeho zkušenost špatná.“162 Přihlašovatel podal žalobu k Tribunálu za 

účelem zrušení sporného rozhodnutí z důvodu, že dotčené ochranné známky 

nepostrádají rozlišovací způsobilost. Tribunál rozhodl, že druhý odvolací senát OHIM 

došel ke správnému závěru, protože dotčené prostorové ochranné známky rozlišovací 

způsobilost postrádají. V opravném prostředku se společnost Mag Instrument 

dovolávala, aby Soudní dvůr konstatoval, že neexistuje žádný absolutní důvod pro 

zamítnutí zápisu.   

Nálezy Soudního dvora 

Soudní dvůr v rozsudku potvrdil, že rozlišovací způsobilost ochranné známky 

Společenství ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení znamená, že tato ochranná 

známka umožňuje identifikovat výrobky nebo služby, pro které je zápis požadován, 

jako pocházející od určitého podniku, a tedy rozlišit tyto výrobky nebo služby od 

                                                 
162 Rozsudek Tribunálu T-88/00 ze dne 7. února 2002, Mag Instrument Inc. v. OHIM, odst. 31 
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výrobků nebo služeb jiných podniků. Rozlišovací způsobilost musí být posouzena ve 

vztahu jednak k výrobkům nebo službám, pro které byl zápis ochranné známky 

požadován, a jednak ve vztahu k vnímání ze strany relevantní veřejnosti. Jedná se o 

předpokládané vnímání těchto výrobků nebo služeb ze strany průměrného spotřebitele, 

běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného. Jak Soudní dvůr několikrát 

konstatoval, průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a 

nevěnuje se průzkumu jejích různých detailů.163 K posouzení, zda ochranná známka 

postrádá, nebo nepostrádá rozlišovací způsobilost, je tak třeba vzít v úvahu celkový 

dojem, který vyvolává.  

Soudní dvůr v tomto případě zastával ten názor, že oválný tvar kapesní svítilny je 

běžně používán i dalšími výrobci a nemá tedy rozlišovací způsobilost. „Za těchto 

podmínek čím více se tvar, jehož zápis jako ochranné známky je požadován, přibližuje 

nejpravděpodobnějšímu tvaru, který má dotčený výrobek, tím je pravděpodobnější, že 

tento tvar postrádá rozlišovací způsobilost.“164 Všechny přihlašované tvary jsou podle 

Soudního dvora pouhou obměnou základního tvaru kapesních svítilen a estetický vzhled 

výrobků nemusí nutně vést k nabytí rozlišovací způsobilosti.  

5.3.2 Slovní ochranné známky  

Z hlediska prokázání rozlišovací způsobilosti se slovní ochranné známky („word 

trade marks“) řadí k těm náročnějším, zejména jedná-li se o zápis jednoho, či několika 

písmen nebo číslic. Ani takové označení však nelze a priori odmítnout a je třeba 

podrobit jej plnému šetření založeném na konkrétních okolnostech a produktech, pro 

které má být přihlášeno.165 Nutnost individuálního přezkumu u každého přihlašovaného 

označení potvrdil mj. rozsudek Soudního dvora ve věci C-404/02 Nichols Plc v. 

Registrar of Trade Marks ze dne 16. září 2004 (dále jen „Nichols“), kdy britský 

známkový úřad odmítl jako ochrannou známku pro potraviny a nápoje zapsat jméno 

Nichols, neboť se jedná o běžné anglické příjmení. V tomto rozhodnutí Soudní dvůr 

                                                 
163 Např. Rozsudek Soudního dvora ve věci C-468/01 P až C-472/01 P Procter & Gamble v. OHIM, ze 

dne 29. dubna 2004, odst. 44, nebo Rozsudek Soudního dvora ve věci C-136/02 P, Mag Instrument v. 

OHIM ze dne 7. října 2004, odst. 20 
164 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-136/02 P Mag Instrument v. OHIM  ze dne 7. října 2004, odst. 31 
165 KALMAN L., ATKINSON P. Full examination required when assessing distinctiveness of single-

letter trade marks. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2011. Volume 6(2), s. 71 
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rovněž nastínil, jak bude posuzovat rozlišovací způsobilost ochranných známek 

sestávajících ze jména nebo příjmení.  

5.3.2.1 Příjmení jako ochranná známka  

V níže popsaném rozhodnutí „Nichols“ Soudní dvůr vymezil, jaká jsou kritéria 

pro posuzování rozlišovací způsobilosti ochranných známek tvořených jménem či 

příjmením. 

 

Rozhodnutí „Nichols“ 

Podstata a průběh sporu 

Společnost Nichols Plc. (dále jen „společnost Nichols“) z Londýna ve Velké 

Británii podala k Register of Trade Marks návrh na zápis ochranné známky Nichols pro 

automaty a pro potraviny a nápoje distribuované těmito automaty. Rejstříkový úřad 

požadované označení zapsal pro automaty, k nimž shledal rozlišovací způsobilost, ale 

ve zbývající části žádost zamítl s tím, že Nichols je anglické příjmení, které je velice 

běžné.  Společnost Nichols podala odvolání k High Court of Justice (England and 

Wales) a tento soud se obrátil na Soudní dvůr s následujícími předběžnými otázkami.  

Předběžné otázky: 

1. Za jakých okolností může být zápis ochranné známky tvořené pouze příjmením 

zamítnut z důvodu, že ochranná známka sama o sobě postrádá rozlišovací 

způsobilost. 

2. Před tím, než získá takové označení rozlišovací způsobilost užíváním, a) musí být 

nebo b) může být zamítnut jeho zápis, pokud se jedná o příjmení běžné v 

členském státě, v němž je o zápis známky žádáno nebo pokud se jedná o příjmení 

běžné v jednom nebo ve více členských státech? 

3. Je správné, že vnitrostátní orgány řeší problém odkazem na předpokládaná 

očekávání průměrného spotřebitele ve vztahu k dotčenému zboží/službám v 

členském státě s přihlédnutím k běžné povaze příjmení, povaze dotčených 

výrobků nebo služeb a (ne)rozšířenému užívání příjmení na dotčeném trhu? 
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4. Je pro určení, zda příjmení postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu článku 3 

odst. 1 písm. b) Směrnice důležité, že účinky zápisu ochranné známky jsou 

omezeny na základě článku 6 odst. 1 písm. a) Směrnice? 

5. a) Pokud ano, je třeba chápat slovo „jméno“ v čl. 6 odst. 1 písm. a) Směrnice 

tak, že zahrnuje společnost nebo firmu? 

b) co se rozumí „poctivými obchodními zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě“, 

pokud se tento výraz použije, pokud žalovaná v praxi neklame veřejnost 

používáním svého příjmení nebo pokud žalovaná tímto vyvolá neúmyslnou 

záměnu? 

Nálezy Soudního dvora 

Soudní dvůr ve svém rozhodnutí odpověděl na otázky pod body 1-4. Vymezil, že 

měřítka pro posouzení rozlišovací způsobilosti jsou u všech kategorií označení 

vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice stejná, a to tedy i u ochranných známek tvořených 

příjmením. Podle Soudního dvora počet příjmení nemůže být rozhodujícím faktorem 

pro posouzení rozlišovací schopnosti zapisovaného označení, může však ztížit naplnění 

funkce ochranné známky jako označení původu zboží.166 Rozlišovací způsobilost 

ochranné známky, bez ohledu na kategorii, musí být předmětem konkrétního posouzení 

ve vztahu k výrobkům a službám a ve vztahu k zúčastněnému okruhu osob. „Rozšířené 

příjmení, stejně jako výraz běžného jazyka, může plnit funkci označení původu ochranné 

známky, a tedy rozlišit dotčené výrobky a služby.“167 Nelze proto odmítnout zápis 

ochranné známky sestávající z příjmení jen z toho důvodu, že by první přihlašovatel 

měl určitou výhodu.  

Soudní dvůr se dále zabýval vztahem čl. 3 odst. 1 písm. b) Směrnice168 a čl. 6 

odst. 1 písm. a) Směrnice.169 Konstatoval, že článek 6 odst. 1 písm. a) Směrnice nemá 

vliv na posouzení rozlišovací způsobilosti, ale umožňuje třetím osobám používat jejich 

jména v obchodním styku a omezuje tak právo spojené s již zapsanou ochrannou 

                                                 
166 PIPKOVÁ, H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství, Praha: 

ASPI, a.s. 2007. ISBN: 978-80-7357-265-5. s. 220 a násl. 
167 Rozsudek Soudního dvora ve věci Nichols, odst. 30 
168 „Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými ochranné známky, 

které postrádají rozlišovací způsobilost“ 
169 „Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku a) své 

jméno a adresu“ 
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známkou ve prospěch nositelů téhož nebo podobného jména. Nemůže být tudíž vzato v 

úvahu při konkrétním posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky před jejím 

zápisem.170 K poslední otázce se Soudní dvůr vůbec nevyjadřoval. 

5.3.2.2 Slogany jako ochranná známka 

Slogany mají velmi účinnou marketingovou funkci. V případě, že jsou schopny 

plnit funkci identifikátoru původu zboží, či služby, mohou také tvořit ochrannou 

známku a nejsou ze známkoprávní ochrany vyloučeny. Slogan musí splňovat všechna 

kritéria k zápisu jako ostatní kategorie ochranných známek, zejména nesmí být obecný, 

popisný ve vztahu k výrobkům nebo službám a musí mít rozlišovací způsobilost. 

Rozhodnutí „Have a break“ 

Zajímavým rozhodnutím je rozsudek Soudního dvora ve věci C-353/03 Société 

des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd ze dne 5. července 2005 (dále jen „Have a 

break“). Soudní dvůr se zde zabýval otázkou, zda lze nabýt distinktivitu užíváním ve 

spojení s již zapsanou ochrannou známkou nebo jako součást již zapsané ochranné 

známky. V daném případě se jednalo o užívání věty „Have a break“ bez spojení se 

značkou KitKat. Důležitým byl především výklad ustanovení článku 3 odst. 3 Směrnice 

a pojmu „užívání“, „Výraz „užívání ochranné známky jako ochranné známky“, tedy 

musí být chápáno tak, že se vztahuje pouze na užívání ochranné známky pro účely toho, 

aby výrobek nebo služba byly identifikovány zúčastněnými kruhy jako pocházející z 

určitého podniku.“171 Získání rozlišovací způsobilosti může přitom vyplývat jak z 

užívání prvku zapsané ochranné známky jako součásti této ochranné známky, tak z 

užívání odlišné ochranné známky ve spojení se zapsanou ochrannou známkou „V obou 

případech stačí, že v důsledku tohoto užívání zúčastněné kruhy skutečně vnímají 

výrobek nebo službu, označené pouze ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, 

jako pocházející z určitého podniku.“172 V tomto konkrétním případě tedy Soudní dvůr 

konstatoval, že pokud se při vyslovení nebo pohledu na větu „Have a break“ vybaví 

spotřebiteli čokoláda KitKat, je jasné, že slogan funkci ochranné známky splňuje. 

Rozhodnutí „Náskok díky technice“ 

                                                 
170 Rozsudek Soudního dvora ve věci Nichols, odst. 33 
171 Rozsudek Soudního dvora ve věci „Have a break“, odst. 29 
172 Rozsudek Soudního dvora ve věci „Have a break“, odst. 30 
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V rozsudku Soudního dvora ve věci C-398/08P Audi AG v. OHIM ze dne 21. 

ledna 2010 se Soudní dvůr rovněž zabýval zápisem sloganu jako ochranné známky. 

Společnost Audi AG chtěla zaregistrovat ochrannou známku ve formě sloganu 

„Vorsprung durch Technik“ (v češtině „Náskok díky technice“) pro výrobky a služby 

třídy 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 až 43 a 45 Niceského třídění. Poté co OHIM přihlášku 

zamítl, podala společnost Audi AG odvolání, odvolací senát odvolání zamítl a 

společnost podala žalobu k Tribunálu. Ten žalobu zamítl a společnost v návaznosti na to 

podala kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru. Soudní dvůr ve svém rozsudku 

mimo jiné konstatoval, že „U ochranných známek tvořených označeními, které jsou 

kromě toho užívané i jako reklamní slogany, údaje o jakosti nebo výrazy podněcující ke 

koupi výrobků nebo služeb, není z tohoto důvodu jejich zápis vyloučen.“173 Dále Soudní 

dvůr vyslovil názor, že ani u takovýchto označení není důvod uplatňovat přísnější 

podmínky, než jsou podmínky pro jiná označení. Soudní dvůr také konstatoval, že k 

tomu, aby měl slogan rozlišovací způsobilost ve smyslu článku 7 odst. 1 písm. b) 

Nařízení, nelze vyžadovat, aby měl reklamní slogan „fantazijní povahu“, případně 

„pojmové napětí, jehož následkem by bylo překvapení, a proto by si jej bylo možné 

zapamatovat.“174 Soud byl v daném případě toho názoru, že výraz „Vorsprung durch 

Technik“ nelze kvalifikovat jako běžné sdělení a nelze vyloučit, že uvedená ochranná 

známka může informovat spotřebitele o původu výrobků nebo služeb. Sled slov 

„náskok díky technice“ naznačuje pouze příčinnou souvislost a tak vyžaduje u 

veřejnosti určité výkladové úsilí. Soudní dvůr měl za to, že tento slogan je originální, 

výstižný a snadno zapamatovatelný. Rozhodnutí Tribunálu o zamítnutí přihlášky slovní 

ochranné známky „Vorsprung durch Technik“ proto zrušil. 175 

5.3.3 Trojrozměrné ochranné známky (3D známky) 

Jedním z nejčastějších důvodů zamítnutí trojrozměrné (prostorové) ochranné 

známky („shape trade marks“, „three-dimensional trade marks“) je právě nedostatek 

distinktivity. Dalšími důvody jsou popisnost podle článku 7 odst. 1 písm. c) Nařízení a 

                                                 
173 viz rovněž rozhodnutí týkající se sloganu jako ochranné známky – rozsudek Soudního dvora ve věci 

C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. ze dne 4. října 2001, odst. 40 nebo rozsudek Soudního dvora ve 

věci C-64/02 P, OHIM v. Erpo Mobelwerk ze dne 21. října 2004, odst. 41 
174 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-398/08P Audi AG v. OHIM ze dne 21. ledna 2010, odst. 39, 

rozsudek Soudního dvora ve věci C-64/02 P OHIM v. Erpo Mobelwerk ze dne 21. října 2004, odst. 31, 

32, viz rovněž rozsudek Soudního dvora ve věci  C-329/02 P, SAT.1 v. OHIM ze dne 16. září 2004, odst. 

41 
175 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-398/08P Audi AG v. OHIM ze dne 21. ledna 2010, odst. 58, 59 
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dále některý z důvodů uvedený v článku 7 odst. 1 písm. e); tyto důvody ale nebývají 

samostatnými důvody zamítnutí, častěji jsou uváděny jako druhotné důvody právě k 

nedostatku distinktivity. Proto jsem trojrozměrné ochranné známky zařadila do této 

kapitoly.  

Dle OHIM „Trojrozměrná známka využívá trojrozměrný tvar, například skutečný 

výrobek nebo jeho obal.“176 Tvar výrobku je výslovně uveden jako označení, které 

může tvořit ochrannou známku Společenství v čl. 4 Nařízení („…tvar výrobku nebo jeho 

balení….“). Jedním z důvodů proč přihlašovatelé usilují o přihlášení tvaru jako 

ochranné známky, je především to, že ochrana ochranných známek není časově 

limitována, na rozdíl např. od průmyslového nebo užitného vzoru, které představují 

další možné prostředky ochrany.  

Trojrozměrné ochranné známky nejsou tak problematické, co se týče jejich 

zápisné způsobilosti s ohledem na rozlišovací způsobilost, jako je tomu u ochranných 

známek čichových či ochranných známek tvořených barvou. Přesto může být při 

zkoumání zápisné způsobilosti problematické prokázat rozlišovací způsobilost daného 

výrobku, protože spotřebitelé častěji věnují pozornost etiketě na výrobku než tvaru 

výrobku, protože tvar vnímají spíše jako obal daného výrobku než jako ochrannou 

známku.177 Proto, aby byl tvar výrobku zápisuschopný, musí být odlišný od základního, 

běžného a očekávaného tvaru výrobku. Spotřebitel musí identifikovat výrobek pouze 

podle jeho tvaru a koupit si tak stejný výrobek, pokud s ním byl spokojen. Důležité pro 

přihlašování trojrozměrných ochranných známek je, že ani pro tato označení se 

neuplatňují v rámci řízení žádná přísnější kritéria a jsou hodnocena jako ostatní 

ochranné známky na základě vnímání relevantní veřejnosti a v souvislosti s výrobky 

nebo službami, pro které jsou přihlašovány. Je třeba zdůraznit, „že základní a zřejmé 

geometrické tvary, které nejsou dostatečně unikátní, nebo pouhé „obměny“ tvarů, jež 

                                                 
176 OHIM, definice ochranné známky, dostupné na https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-

definition 
177 LIAKATOU V.: Trade dress distinctiveness in the US: Wal-Mart, progeny and comparison with the 

European standards. European Intellectual Property Review. 2010. Volume 32(12). ISSN: 0142-0461. s. 

629 

https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-definition
https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-definition
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jsou již v obchodě běžně užívány, jsou považovány za nezpůsobilé ochrany na základě 

nedostatku rozlišovací schopnosti.“178 

Přihlášky trojrozměrných ochranných známek jsou poměrně časté. Proto existuje i 

rozhodovací praxe týkající se trojrozměrných ochranných známek. Podle statistických 

údajů aktuálních k srpnu 2015 přišlo OHIM celkově 8709 přihlášek trojrozměrných 

ochranných známek. Z nichž bylo registrováno 5038 ochranných známek.179 Jednou ze 

známějších trojrozměrných ochranných známek je např. ochranná známka č. 

000031203, společnosti Kraft Foods Schweiz Holding GmbH pro trojúhelníkový tvar 

čokolád Toblerone.  

 

 

Rozsudky Soudního dvora C-456/01 P a C-457/01 P Henkel KGaA vs. OHIM   a  

C-468/01 P až C-472/01 P Procter & Gamble Company vs. OHIM 

 Rozlišovací způsobilostí prostorových označení se Soudní dvůr zabýval například 

ve spojených věcech C-456/01 P a C-457/01 P Henkel KGaA vs. OHIM (dále jen 

„Henkel“) nebo ve spojených věcech C-468/01 P až C-472/01 P Procter & Gamble 

Company vs. OHIM (dále jen „Gamble Company“).  

 Obě společnosti Procter & Gamble Company a Henkel KGaA  si chtěly 

registrovat trojrozměrnou ochrannou známku, a to pro tablety do myček na nádobí, 

které měly obdélníkový tvar. OHIM přihlášky zamítl, s odůvodněním, že obdélníkový 

tvar tablet do myček je zcela běžný a tvar tak dle jeho názoru postrádal rozlišovací 

způsobilost. Vzhledem k tomu, že obě společnosti argumentovaly při jednání velice 

podobně, zabývám se případy společně.  

                                                 
178 LIAKATOU V. Trade dress distinctiveness in the US: Wal-Mart, progeny and comparison with the 

European standards. European Intellectual Property Review. 2010. Volume 32(12). ISSN: 0142-0461. s. 

630 
179 OHIM Statistics of Community Trade Marks dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-

Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf
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 Soudní dvůr v rozhodnutí Henkel konstatoval, že z toho, „že označení je v zásadě 

způsobilé být ochrannou známkou podle čl. 4 Nařízení, automaticky nevyplývá, že 

takové označení též splňuje požadavek rozlišovací způsobilosti dle ustanovení čl. 7 odst. 

1 písm. b) Nařízení ve vztahu ke konkrétním výrobkům, či službám.“180 Soud dále 

argumentoval, že veřejnost není zvyklá rozlišovat výrobky podle barvy nebo tvaru nebo 

jejich balení, a proto je těžší prokázat rozlišovací způsobilost tvaru výrobku v případě, 

že vztah mezi přihlašovaným a nejpravděpodobnějším tvarem výrobku na trhu je velmi 

blízký. Čím úžeji odpovídá přihlašovaný tvar nejpravděpodobnějšímu tvaru výrobku na 

trhu, tím větší je pravděpodobnost, že tvar bude postrádat rozlišovací způsobilost.181  

Tzn., že pouze ochranná známka, která se výrazným způsobem odlišuje od běžné normy 

(míněno od běžného tvaru výrobku), je dostatečně způsobilá poskytnout spotřebiteli 

informaci o původu výrobku.182 Trojrozměrná ochranná známka musí obsahovat nějaký 

výjimečný snadno identifikovatelný prvek, jenž by jí odlišoval od běžných tvarů 

dostupných na trhu, a který by jí dodal funkci údaje o původu výrobku. Z výše 

uvedeného vyplývá, že některé označení je samo o sobě způsobilé tvořit ochrannou 

známku, avšak s určitým výrobkem se může stát popisným, či obvykle užívaným, a tak 

neschopným naplnit požadavek rozlišovací způsobilosti ochranné známky. Soudní dvůr 

dále připomněl, že základní geometrické tvary (stejně tak jako základní barevná škála) 

musí zůstat volné pro další soutěžitele, aby v těchto tvarech mohli vyrábět své produkty.   

Shrnutí 

 Rozlišovací způsobilost je nutný předpoklad toho, aby se určité označení mohlo 

stát ochrannou známkou Společenství. Při zkoumání, zda je určité označení způsobilé 

rozlišit výrobky a služby, se přitom nemůžeme omezit na pouhé hodnocení samotného 

označení. Je třeba vždy zkoumat schopnost průměrného spotřebitele identifikovat 

označené výrobky a služby, co do původu a odlišit je od výrobků nebo služeb jiného 

původu. Hodnotící kritéria jsou přitom shodná pro všechny typy ochranných známek. 

                                                 
180 Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-456/01 a C-457/01 Henkel KGaA v. OHIM ze dne 

29. dubna 2004, odst. 32.  
181 DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména 

netradičních. Průmyslové vlastnictví. 2005. roč. 15. č. 7-8. ISSN: 0862-8726. s. 109 
182 Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-468/01 P až C-472/01 P Procter & Gamble 

Company vs. OHIM, ze dne 29. dubna 2004, odst. 37 
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 Co se týče prostorových ochranných známek, lze z rozhodnutí soudního dvora 

dovodit, že Soudní dvůr není k registraci trojrozměrných označení příliš otevřený. Lze 

dokonce vysledovat opačnou tendenci než u zvukových, čichových či barevných, u 

kterých se dokonce vedou diskuze o možném rozšíření definice ochranných známek. To 

vede k nepříliš vysoké úspěšnosti žadatelů o registraci trojrozměrných ochranných 

známek.  Myslím si ale, že tento přístup Soudního dvora je ale pochopitelný, jelikož 

nekontrolovatelný růst počtu trojrozměrných označení by vedl ke vzniku monopolu na 

výrobu určitých výrobků běžného tvaru, což by neoprávněně omezilo ostatní 

soutěžitele.  

 V souvislosti s rozhodnutím Soudního dvora ve věci Henkel a Procter & Gamble 

je ale vhodné se zamyslet, zda skutečně tablety neměly rozlišovací způsobilost, neboť 

tablety v době přihlašování ochranné známky u OHIM nebyly běžným tvarem pro 

výrobky v této oblasti. Naopak představovaly nový typ produktu, který byl pak velmi 

napodobován, čímž došlo k omezení jejich rozlišovací způsobilosti.  

5.4 Popisná označení 

Ustanovení článku 7 odst. 1 písm. c) Nařízení stanoví, že do rejstříku se nezapíšou 

„ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou 

sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, 

zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných 

jejich vlastností.“ Taková označení jsou považována za tzv. popisná. Jedná se o 

podmnožinu označení, jež postrádají rozlišovací způsobilost. 

V případě, že je ochranná známka popisná, existuje zde určitá výhoda v tom, že je 

spotřebiteli sdělována jistá informace o výrobku, pro který je známka přihlášena. Na 

druhé straně příliš popisné ochranné známky neplní svoji základní funkci označení 

původu. Je proto velice důležité určit, kdy je označení již natolik popisné, že jej není 

možné do rejstříku zapsat.183  

                                                 
183 PFEIFFER T. Descriptive trade marks: the impact of the Baby Dry case considered. European 

Intellectual Property Review, 2002. Volume 24(7). ISSN: 0142-0461. s. 373 
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Dle metodických pokynů OHIM184 jsou z ochrany vyloučeny známky skládající 

se výlučně z označení nebo údajů, které mohou sloužit k označení: 

- druhu, např. banka pro finanční služby; 

- kvality, např. super, extra, light; 

- množství, např. six pack, litr pro nápoje; 

- hodnoty, např. nejlevnější, nejlepší; 

- zeměpisného původu, zejména místa (polohy, regionu, země), kde jsou 

požadované výrobky vyráběny či služby poskytovány, anebo pokud by se 

průměrný spotřebitel mohl domnívat, že tomu tak je; 

- jiné vlastnosti, např. bezolovnatý (benzin). 

Jak jsem zmínila výše, za každým jednotlivým důvodem odmítnutí ochrany stojí 

určitý veřejný zájem. Podle Soudního dvora je veřejným zájmem stojícím za absolutním 

důvodem odmítnutí ochrany podle článku 7 písm. c) Nařízení, „aby popisná označení a 

údaje vztahující se k přihlašovanému zboží mohla být volně užívána kýmkoli, např. i v 

podobě kolektivních ochranných známek.“ 185 

Generální advokát Jacobs ve svém stanovisku v řízení Soudního dvora ve věci C-

383/99 Procter & Gamble Co v. OHIM ze dne 20. září 2001 zastává názor trochu 

odlišný. Je toho názoru, že cílem tohoto absolutního důvodu není zabránění 

monopolizace běžných popisných označení, ale spíše zabránění registrace popisných 

obchodních značek, pro které není ochrana dostupná kvůli omezení účinků ochranných 

známek na základě ustanovení článku 6 písm. b) Směrnice (potažmo článek 12 písm. b) 

Nařízení).186 Toto ustanovení brání majiteli ochranné známky Společenství zakázat 

třetím osobám používat v obchodním styku údaje týkající se druhu, jakosti, množství, 

účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo 

jiných jejich vlastnosti. Kdyby takové označení bylo zapsáno, vlastník by neměl 

prostředky, jak zabránit ostatním osobám v jeho užívání a zápis by pozbyl svůj smysl, 

                                                 
184 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks And 

Designs) on Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, 

Article 7 (1) a till 7 (1) (e), s. 37, 38, dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination

str_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf 
185 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-108/97 a 109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und 

Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger ze dne 4. května 1999, 

odst. 25 
186 Stanovisko generálního advokáta Jacobs v řízení ve věci C-383/99 Procter & Gamble Co, par. 78 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examinationstr_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examinationstr_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examinationstr_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
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vzhledem k tomu, že takováto ochranná známka by nemohla sloužit jako označení 

původu. Označení, které je zcela popisné, zapsáno být nemůže, protože majitel zapsané 

ochranné známky by získal výlučné postavení k běžně užívaným označením. Článek 6 

písm. b) Směrnice (potažmo článek 12 písm. b) Nařízení) pak slouží jako ochrana, aby 

se majitel ochranné známky, která je sice tvořena popisnými označeními, avšak jako 

celek popisná není (případně není popisná pro přihlášené výrobky nebo služby), a tím 

pádem je distinktivní, nemohl dovolávat ochrany jen proto, že někdo jiný použil v 

obchodním styku tu část jeho ochranné známky, která je popisná.  

Z rozhodovací praxe OHIM a judikatury Soudního dvora vyplývá, že kombinace 

dvou popisných údajů již může získat rozlišovací způsobilost. OHIM v takovém případě 

zapíše i ta označení, která by sama o sobě zapsána být nemohla. Jejich kombinace totiž 

vytváří označení nová, dle argumentace OHIM distinktivní a tudíž jsou taková označení 

zápisuschopná. Např. v rozhodnutích „Bloodstream“187 nebo „Oilgear“188, rozhodl 

druhý odvolací senát o zápisu s argumentací, že přihláška je tvořena kombinací dvou 

slov, která pouze naznačují spotřebiteli o jaké výrobky, nebo služby se může jednat, 

nicméně přímá souvislost není, tudíž není přihlašované označení popisné.  

Stěžejním rozhodnutím pro výklad popisnosti označení je rozsudek Soudního 

dvora „Baby-Dry“ a dalšími důležitými rozhodnutími týkající se této oblasti jsou 

rozsudky Soudního dvora „New Born Baby“189, „Postkantoor“190 a „Biomild“191, kde 

se Soud vyjádřil ke vzájemnému vztahu popisnosti a distinktivity.  

Rozhodnutí „Baby-Dry“ 

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-383/99 Procter & Gamble Company v. 

OHIM ze dne 20. září 2001 (dále jen rozhodnutí „Baby-Dry“) byl prvním případem, 

kdy se Soudní dvůr zabýval rozlišovací způsobilostí kombinace slov. Jedná se o velmi 

rozporuplné rozhodnutí, které bylo v řadách odborné veřejnosti často kritizováno. 

Soudní dvůr se ve své pozdější judikatuře od tohoto rozhodnutí odchýlil. Dle mnohých 

kritiků stanovil rozsudek velmi nízkou hranici zápisné způsobilosti u popisných 

                                                 
187 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ve věci R 33/1998-2 BLOODSTREAM ze dne 22. září 1998 
188 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ve věci R 36/1998-2, OILGEAR ze dne 22. září 1998 
189 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-498/01 P Zapf. Creation AG v. OHIM ze dne 3. října 2001 
190 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-

Merkenbureau ze dne 12. února 2004 
191 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-265/00 Campina Melkunie BV v. Benelux- Merkenbureau ze dne 

12. února 2004 
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označení. To vyvolalo oprávněné obavy, že běžný jazyk by mohl být monopolizován 

několika málo obchodníky.192 Soudní dvůr se svými závěry v tomto rozsudku 

distancoval od tzv. konzervativního přístupu193, který obvykle ve svých rozhodnutí 

zaujímal a nově zaujal tzv. přístup liberální.194  

Podstata a průběh sporu 

Společnost Procter & Gamble podala k OHIM návrh na zápis slovní ochranné 

známky sestávající se slov „Baby-Dry“, a to pro jednorázové dětské plenky. OHIM 

přihlášku zamítl, společnost Procter & Gamble se odvolala, odvolání bylo rovněž 

zamítnuto z důvodu popisnosti označení skládající se ze dvou anglických výrazů 

popisujících funkci dětských plen. Odvolací senát byl toho názoru, že výraz „Baby-

Dry“ je po oddělení slov popisný, neboť oba výrazy označují druh a účel užití produktu. 

Ve svém spojení postrádá rozlišovací způsobilost a není tedy způsobilé k zápisu podle 

článku 7 odst. 1 písm. b) a písm. c) Nařízení. Přihlašovatel podal žalobu k Tribunálu, 

který žalobu zamítl s tím, že označení „Baby-Dry“ spadá pod skupinu označení, která 

mohou v obchodě sloužit k označení určení účelu použití výrobků a musí být 

považováno za neschopné rozlišit výrobky jednoho podniku od výrobků jiných podniků, 

i když důvod zamítnutí existuje pouze pro část Společenství. Vzhledem k tomu, že 

hlavní funkcí plen je „absorbování vlhkosti, aby dítě („baby“) bylo uchováno v suchu 

(„dry“)“ slovní spojení „Baby-Dry“, proto musí být považováno za neschopné rozlišit 

výrobky jednoho podniku od výrobků jiných podniků a potvrdil v tomto ohledu 

napadené rozhodnutí OHIM. Podle Tribunálu pojem „Baby-Dry“ tak pouze sděluje 

spotřebiteli informaci o určení užití výrobku a nemá žádný dodatečný rys, který by 

tomuto spojení propůjčoval rozlišovací způsobilost. Přihlašovatel poté podal kasační 

opravný prostředek k Soudnímu dvoru.  

Nálezy Soudního dvora 

                                                 
192 SEVILLE, C.: EU Intellectual Property Law and Policy. United Kingdom: Edward Elgar Publishing 

Limited. 2009. ISBN 978 1 84720 123 2. s. 240 
193 Konzervativnější (monopolistický) přístup se snaží přistupovat přísně již k samotnému zápisu 

ochranných známek. Podle tohoto přístupu by popisné známky neměly být zapisovány z toho důvodu, že 

zde existuje obava o monopolizaci jazyka pouze několika účastníky trhu. 
194 Liberální přístup také klade důraz na zájem veřejnosti na volném užití popisných označení a 

vyzdvihuje základní funkci ochranné známky, tj. schopnost odlišit výrobky jednoho podniku od výrobků 

druhého podniku. Podle liberálního přístupu nelze dovodit pouze z faktu, že označení je popisné, že dané 

označení není distinktivní. 
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Soudní dvůr ve svém rozhodnutí konstatoval, že ze spojení článku 7 odst. 1 písm. 

c) Nařízení a článku 12 Nařízení vyplývá, že „účelem zákazu zápisu ochranných známek 

tvořených pouze popisnými údaji je zabránění zápisu označení nebo údajů, které jelikož 

se neliší od obvyklého označení příslušných výrobků nebo služeb nebo jejich vlastností, 

nemohou plnit funkci identifikace subjektu, který je uvádí na trh a nemají tedy 

rozlišovací schopnost, která je k plnění této funkce nezbytná.“195 Za popisná označení 

podle čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení lze podle Soudního dvora považovat pouze ta, která 

mohou při normálním použití z pohledu zákazníka popsat, přímo nebo prostřednictvím 

jedné z jejich základních vlastností, výrobky nebo služby, pro něž je ochranná známka 

přihlašována. Je-li ale řazení slov v označení nějak neobvyklé, běžně neužívané, může 

se jednat o známku s rozlišovací způsobilostí, přestože slova, ze kterých se skládá, jsou 

sama o sobě popisná.196  

Soudní dvůr se v daném případě zabýval tím, zda může mít spojení slov „Baby-

Dry“ rozlišovací způsobilost v anglickém jazyce a zda může být u anglicky mluvících 

spotřebitelů běžné pro označení výrobků nebo označení vlastností takového výrobku. 

Došel k závěru, že každé slovo zvlášť je obvyklé a běžné v mluvě související s tímto 

druhem výrobků, spojení těchto dvou slov, ale běžně není užíváno pro označení 

dětských plen. Soudní dvůr z výše uvedeného usoudil, že přihlašované slovní spojení 

„Baby-Dry“ není samo o sobě popisné, „je pouze výsledkem jazykové vynalézavosti, 

která umožňuje takto formulovanému označení plnit rozlišovací funkci a nemůže tedy 

být vyloučeno ze zápisu podle čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení.“197 Proto Soudní dvůr 

rozhodl o zrušení části rozhodnutí odvolacího senátu OHIM i rozhodnutí Tribunálu. 

Soudní dvůr ve svém odůvodnění dále uvedl, že případný popisný charakter ochranné 

známky musí být zjišťován nejen ve vztahu ke každému jednotlivému slovu 

posuzovanému odděleně, nýbrž i ve vztahu k celku, který je těmito slovy tvořen. 

„Každý vnímatelný rozdíl mezi kombinací slov přihlašovaných k zápisu a pojmy běžně 

používanými příslušnými kruhy spotřebitelů k označení výrobků nebo služeb nebo jejich 

                                                 
195 Rozsudek Soudního dvora ve věci „Baby-Dry“, odst. 37 
196 Rozsudek Soudního dvora ve věci „Baby-Dry“, odst. 39, odst. 42-44 
197 Rozsudek Soudního dvora ve věci „Baby-Dry“, odst. 44 
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základních vlastností, je schopen propůjčit této slovní kombinaci rozlišovací 

způsobilost, která ji umožní být zapsána jako ochranná známka.“198   

Soudní dvůr uzavřel, že slovní spojení „Baby-Dry“ nelze považovat jako celek za 

popisné. Podle Soudního dvora je toto spojení výsledkem jazykové vynalézavosti, která 

umožňuje takto formulovanému označení plnit rozlišovací funkci a nemůže tak být 

vyloučeno ze zápisu podle článku 7 odst. 1 písm. c) Nařízení. 

Jak jsem zmínila výše, po tomto rozhodnutí se na Soudní dvůr snesla vlna kritiky. 

Mnozí odborníci vyčítali Soudnímu dvoru přílišnou liberálnost a pochybovali o 

lingvistické invenci slovního spojení „Baby-Dry“. Já zastávám ten názor, že slova 

„baby“ a „dry“ se skutečně běžně používají v mluvě týkající se dětských plen, jejichž 

hlavní funkcí je udržet dítě v suchu. Což je doslovný český překlad těchto dvou slov. 

Jsem tedy toho názoru, že slovní spojení je ve své podstatě popisné a není tak 

překonána překážka absolutního důvodu podle článku 7 odst. 1 písm. c) Nařízení. Ve 

své další judikatuře se Soudní dvůr od rozhodnutí Baby-Dry rovněž odklonil. 

 

 

Judikatura Soudního dvora po rozhodnutí „Baby-Dry“ 

Již rozsudek Soudního dvora ve věci C-104/00 DKV Deutsche 

Krankenversicherung AG v. OHIM ze dne 19. září 2002 (dále jen rozhodnutí 

„Companyline“) vyvrátil veškeré obavy, které vyvolal rozsudek „Baby-Dry“. Soudní 

dvůr v rozhodnutí Companyline připomněl, že, jak vyplývá ze znění článku 7 odst. 2 

Nařízení, pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství postačí, je-li známka 

popisná v jednom z 24 jazyků členských států, čímž také odmítl argumenty 

přihlašovatele poukazující na fakt, že slovo „Companyline“ je již jako ochranná známka 

v některých státech zapsáno. Soudní dvůr tak potvrdil zamítavé rozhodnutí Tribunálu, 

podle kterého se v případě slova „Companyline“ nejedná o víc, než o pouhé spojení 

dvou popisných slov.199 K rozhodnutí Baby-Dry se ovšem Soudní dvůr nijak nevyjádřil. 

Rozhodnutí „Doublemint“ 

                                                 
198 Rozsudek Soudního dvora ve věci „Baby-Dry“, odst. 40 
199 GIELEN Ch.: EC: trade marks – descriptiveness. European Intellectual Property Review, 2003. 

Volume 25(2). ISSN: 0142-0461. s. 27 
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Dalším důležitým rozhodnutím je rozsudek Soudního dvora ve věci C-191/01 

OHIM v. Wm. Wrigley Jr. Company ze dne 23. října 2003 (dále jen rozhodnutí 

„Doublemint“). 

Podstata a průběh sporu 

Společnost Wm. Wrigley Jr. Company (dále jen „Wrigley“) podala dne 29. 

března 1996 přihlášku registrace slovní ochranné známky „DOUBLEMINT”, a to pro 

třídy 3, 5 a 30 Niceského třídění, zejména pro žvýkačky. Přihláška byla zamítnuta a 

společnost Wrigley se odvolala k odvolacímu senátu OHIM.  Odvolání bylo zamítnuto 

s odůvodněním, že slovní označení DOUBLEMINT se skládá ze dvou anglických slov, 

která jsou popisná. Dne 1. září 1999 podala společnost Wrigley žalobu k Tribunálu. 

Tribunál napadené rozhodnutí zrušil s tím, že slovo DOUBLEMINT není „pouze 

popisné“ ale jedná se ve srovnání s jinými anglickými slovy (jako je „much“, „strong“, 

„extra“, „best“ nebo „finest“ („hodně, „silný“, „nejlepší“, „nejjemnější“)) o neobvyklé 

slovo a v kombinaci se slovem „mint“ („máta“) má několik významů. Tribunál byl toho 

názoru, že má pro potenciální spotřebitele dva různé významy: „dvakrát více máty, než 

je obvyklé“ nebo „s příchutí dvou druhů máty“. Tribunál dospěl k závěru, že přihlášené 

označení je vzhledem k výrobkům dvojznačné a nápadité a nabízí několik interpretací 

významu. Dospěl k závěru, že článek 7 odst. 1 písm. c) brání registraci slov, které 

výlučně popisují výrobky či služby, pro něž je registrace žádána nebo jejich vlastnosti a 

slovo DOUBLEMINT není výlučně popisné. Proto zrušil napadené rozhodnutí. OHIM 

podal u Soudního dvora kasační stížnost na rozsudek Tribunálu.  

Nálezy Soudního dvora 

Soudní dvůr ve svém rozsudku konstatoval, že v souladu s článkem 7 odst. 1 

písm. c) Nařízení jsou ze zápisu vyloučeny ochranné známky, které jsou tvořeny 

výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, 

množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo 

poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností. Důvodem pro zamítnutí 

zápisu ochranných známek posouzených jako popisné vzhledem k poskytovaným 

výrobkům nebo službám je obecný zájem, který má umožnit volné užívání popisných 

označení pro kohokoli.  
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Pro odmítnutí zápisu na základě článku 7 odst. 1 písm. c) Nařízení není nutné, aby 

přihlašované označení bylo již užíváno jako popisné vzhledem k poskytovaným 

výrobkům nebo službám. Pro odmítnutí stačí potenciální možnost, že označení může 

být vnímáno jako popisné, a to i v případě, že budou popisné pouze v jednom z několika 

možných významů.200  

Soudní dvůr dále konstatoval, že Tribunál nesprávně interpretoval článek 7 odst. 1 

písm. c) Nařízení, když připustil, že označení může být odmítnuto z důvodu popisnosti 

pouze v tom případě, že je výlučně popisné vzhledem k přihlašovaným výrobkům nebo 

službám a vrátil věc Tribunálu. Dle Soudního dvora měl Tribunál hodnotit přihlašované 

označení s ohledem na požadavek volného užívání popisných označení, nikoli s 

ohledem na to, zda je přihlašované označení výlučně popisné.  

Soudní dvůr se opět vrátil k pojetí veřejného zájmu, že cílem absolutního důvodu 

pod písmenem c) je, aby popisná označení zůstala dostupná a mohla tak být volně 

užívána všemi.201 Proto také musí být odmítnuto poskytnutí ochrany u slov nebo jejich 

spojení, která mají více významů, přestože vůči přihlašovaným výrobkům nebo službám 

je popisný jen některý z těchto významů. 

Další rozhodnutí 

Dle další rozhodovací praxe OHIM je ochranná známka tvořená neologismem 

tvořeným elementy, jež popisují vlastnosti zboží a služeb, sama o sobě rovněž popisná 

(pokud se nejedná o neobvyklé spojení). Zamítnut byl návrh na zápis označení 

„Biomild“202 pro jogurty, neboť se vztahovala k organickému a jemnému charakteru 

jogurtu. „Přesné gramaticky správné užití podstatných a přídavných jmen není rovněž 

rozhodující pro zjištění, zda se jedná o syntakticky neobvyklé spojení. Spíše by mělo být 

prozkoumáno, zda se změní význam slovní kombinace v případě inverze.“203 

                                                 
200 Rozsudek Soudního dvora ve věci „Doublemint“, odst. 32 
201 Rozsudek Soudního dvora ve věci „Doublemint“, odst. 31 
202 Rozsudek Soudního dvora C-265/00 Campina Melkunie BV v. Benelux-Merkenbureau ze dne 12. 

února 2004 
203 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks And 

Designs) on Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, 

Article 7 (1) a till 7 (1) (e), s. 40., dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination

_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
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V jiném rozsudku Tribunálu ve věci T-458/05 Tegometall International AG v. 

OHIM a jako vedlejší účastník Wuppermann AG ze dne 20. listopadu 2007 se jednalo o 

přihlášku ochranné známky Společenství „TEK“. Nebylo jasné, zda lze zapsat slovní 

ochrannou známku „TEK“ pro police a policové díly. „TEK“ znamená v italském a 

francouzském jazyce teakové dřevo, podle odvolacího senátu OHIM je zcela zřejmé, že 

police a policové díly jsou vyráběny z teakového dřeva, a že není vyloučeno, že police a 

policové díly z kovu a plastu mohou teakové dřevo imitovat. Výraz „TEK“ užívaný pro 

police a policové díly z kovu a nikoliv ze dřeva slouží „k označení zjevu, vnějšího 

vzhledu a případně dalších kvalitativních aspektů teakového dřeva“. Z toho Tribunál 

vyvodil, že označení TEK představuje výlučně popisný údaj ve smyslu čl. 7 odst. 1 

písm. c) Nařízení, který musí zůstat k dispozici pro konkurenty. Tribunál dále 

konstatoval, že jelikož slovo „TEK“ není způsobilé rozlišit požadované výrobky v 

závislosti na jejich původu, není ani možné zapsat ochrannou známku z důvodu 

nedostatku rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. Nařízení.204 

 

 

 

Rozhodnutí „Windsurfing Chiemsee“ 

Na posledním místě bych chtěla zmínit zajímavé rozhodnutí, ve kterém se Soudní 

dvůr zabýval zeměpisným původem. Jedním z popisných prvků, který je uveden v 

ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení, je totiž také zeměpisný původ.  

Jedná se spojené věci C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- 

und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger 

(dále jen rozhodnutí „Windsurfing Chiemsee“). Tento spor se týkal možnosti užití 

názvu německého jezera v ochranné známce pro sportovní oblečení. Soudní dvůr 

posuzoval zápisnou způsobilost zeměpisných označení a podmínky nabytí rozlišovací 

způsobilosti v důsledku užívání. „Soud dospěl v tomto rozhodnutí k závěru, že k 

vyloučení zeměpisného označení ze zápisu ve smyslu článku 3 (1) (c) Směrnice 

nedochází jen tehdy, pokud příslušný okruh osob již asociuje dané označení s daným 

                                                 
204 Rozsudek Tribunálu ve věci T-458/05 Tegometall International AG v. OHIM ze dne 20. listopadu 

2007, odst. 10 a násl. 
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druhem výrobků, nýbrž je třeba zabývat se i otázkou, zda lze rozumně předpokládat, že v 

budoucnosti takové označení bude způsobilé v myslích příslušného okruhu osob 

označovat zeměpisný původ dané kategorie výrobků, přičemž je třeba přihlédnout ke 

stupni známosti zeměpisného jména v příslušné skupině osob, k vlastnostem místa 

označovaného zeměpisným jménem a k dotčené kategorii výrobků.“205  

Následně se Soudní dvůr zabýval možností zapsat takové zeměpisné označení 

jako ochrannou známku v případě prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti předchozím 

užíváním. Konstatoval, že při posuzování, zda označení v důsledku užívání nabylo 

rozlišovací způsobilosti, nelze přihlížet k důležitosti ponechat zeměpisné označení k 

volné dispozici jiným podnikům, nýbrž pokud příslušný orgán dojde k závěru, že 

značná část příslušného okruhu osob podle ochranné známky identifikuje zboží určitého 

podniku, musí považovat podmínku pro zápis do rejstříku za splněnou (a to bez ohledu 

na to, že jde o zeměpisné označení).206  

 

 

Shrnutí 

 Judikatura Soudního dvora týkající se článku 7 odst. 1 písm. c) Nařízení není 

zcela jednotná, za což je, myslím si, že zcela oprávněně, Soudní dvůr někdy 

kritizován.207 Po rozhodnutí „Baby-Dry“ panovaly obavy, že Soudní dvůr bude 

pokračovat v liberálním přístupu, což povede k zápisu řady dalších popisných označení. 

Dalšími rozhodnutími však Soudní dvůr tento svůj přístup překonal. Je důležité 

připomenout, že spojením dvou a více popisných výrazů nemusí vždy nutně vzniknout 

popisné označení. Na druhou stranu, pokud je označení popisné, automaticky bude 

postrádat i rozlišovací způsobilost. Rovněž je důležité zmínit, že čl. 7 odst. 1 písm. c) 

Nařízení je možné překonat získáním rozlišovací způsobilosti užíváním podle čl. 7 odst. 

3 Nařízení. Při posuzování označení bude jako irelevantní považován argument, že (i) u 

přihlašovaného označení není jisté, zda bude užíváno popisným způsobem, nebo že (ii) 

                                                 
205 ČERMÁK K.: K Evropské ius cummune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva, Právní rádce, 

2003, č. 11, dostupné na: http://pravniradce.ihned.cz/c1-13669020-evropske-ius-commune-a-nas-vstup-

do-eu-v-oblasti-znamkoveho-prava 
206 tamtéž 
207 SIMON I. Trademarks in trouble. European Intellectual Property Review, 2005. Volume 27(2). ISSN: 

0142-0461. s. 75 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-13669020-evropske-ius-commune-a-nas-vstup-do-eu-v-oblasti-znamkoveho-prava
http://pravniradce.ihned.cz/c1-13669020-evropske-ius-commune-a-nas-vstup-do-eu-v-oblasti-znamkoveho-prava
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není třeba ponechat označení k volnému užívání, protože jiní výrobci a poskytovatelé 

služeb mohou využít jiných možností, jak své výrobky nebo služby popsat, nebo také 

argument, že (iii) přihlašovatel je jedinou osobou fakticky nabízející výrobky nebo 

služby, pro které je známka popisná nebo že (iv) popisné označení má ve své podstatě 

dva významy.208   

 Co se týče zeměpisných označení, lze shrnout, že zeměpisná označení jsou 

z ochrany vyloučena, pokud označují určitá zeměpisná místa, která jsou již proslulá 

nebo známá v souvislosti s dotčenou kategorií výrobků nebo služeb pro průměrného 

spotřebitele této skupiny zboží.209 Označení ukazující na prakticky neznámé lokality 

jsou ve své podstatě distinktivní. Údaje o místech, o nichž nikdo nepředpokládá, že by 

tam mohly být příslušné výrobky vyráběny, mohou mít rovněž rozlišovací způsobilost, 

např. v označení SAHARA pro sušenky nebo ARCTIC pro motorový olej. 

 

5.5 Druhová označení  

Podle čl. 7 odst. 1 písm. d) Nařízení nebudou do rejstříku ochranných známek 

zapsány ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se 

staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních 

zvyklostech. Příkladem druhového označení může být např. „kniha“, „pivo“, „stůl“, 

„čaj“.  Druhová (generické) označení neplní funkci ochranné známky jako označení 

původu zboží, protože jsou užívána ve vztahu k určitému druhu výrobků nebo služeb. 

Užívat druhové označení může každý, a proto se nemůže pro svou všeobecnost stát ani 

ochrannou známkou, ani označením původu.210 Nelze také připustit, aby si určité 

druhové označení přisvojil pouze jeden soutěžitel. Tím by bylo zamezeno, aby toto 

označení, které je druhové, užívali i ostatní soutěžitelé.  

                                                 
208 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks And 

Designs) on Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, 

Article 7 (1) a till 7 (1) (e), s. 5-6, dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination

_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf 
209 PIPKOVÁ, H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství, Praha: 

ASPI, a.s. 2007. ISBN: 978-80-7357-265-5. S. 196 a násl. 
210 HORÁČEK, R.; ČADA, K.; HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2011, s. 369, ISBN: 978-80-7400-417-9 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
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Absolutní důvod podle článku 7 odst. 1 písm. d) Nařízení se částečně překrývá s 

článkem 7 odst. 1 písm. b) a písm. c). Z hlediska vztahu k písmenu c) je vhodné zmínit, 

že čistě popisné výrazy jsou podle generálního advokáta Colomera vyloučeny výhradně 

na základě článku 7 odst. 1 písm. c) Nařízení. Písmeno d) odst. 1 článku 7 Nařízení se 

uplatní pouze, pokud je známka obvyklá v současném jazyce nebo v obchodních 

zvyklostech vztahujících se k výrobkům nebo službám, které má identifikovat.211 

Rozhodnutí Merz & Krell GmbH & Co. 

V literatuře je často zmiňován rozsudek Soudního dvora ve věci Merz & Krell 

GmbH & Co. ze dne 4. října 2001 týkající se druhových označení. 

Podstata a průběh sporu 

V projednávané věci se jednalo o zápis slovního označení „Bravo“ pro psací 

potřeby. Řízení u Soudního dvora bylo zahájeno Spolkovým patentovým soudem. 

Německý patentový a známkový úřad přihlášku této ochranné známky zamítl, protože ji 

považoval za pouhý slogan bez jakékoli rozlišovací způsobilosti. 

 

Nálezy Soudního dvora 

Soudní dvůr se v řízení o předběžné otázce nejprve zabýval tím, zda článek 3 odst. 

1 písm. d) Směrnice vylučuje ze zápisu pouze označení, která se stala obvyklými v 

běžném jazyce obecně nebo obvyklými v dobré víře a v zavedených obchodních 

zvyklostech k označování těch výrobků nebo služeb, pro něž je ochranná známka 

přihlašována.212 A dále Soudní dvůr posuzoval základní funkci ochranné známky, za 

kterou považoval zajištění záruky původu označovaného zboží nebo služeb spotřebiteli 

nebo konečnému uživateli, která mu umožňuje bez možnosti záměny rozlišovat tyto 

výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiného původu. Ve světle této funkce 

Soudní dvůr konstatoval, že ačkoliv Směrnice takové výslovné omezení nezakotvuje, je 

nutné článek 3 odst. 1 písm. d) Směrnice vykládat tak, že k druhu chráněného zboží a 

služeb je nutné vždy přihlížet a že příslušné ustanovení zakazuje registraci jenom 

takových označení, která se stala v běžném jazyce nebo v dobré víře a v zavedených 

                                                 
211 Stanovisko generálního advokáta Colomera v řízení ve věci C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. ze 

dne 18. ledna 2001, bod 46 
212 Rozsudek Soudního ve věci C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. ze dne 4. října 2001, odst. 17 



83 

 

obchodních zvyklostech běžná k označování právě těch výrobků nebo služeb, pro něž je 

označení přihlašováno.213 

Dále Soudní dvůr posuzoval, zda článek 3 odst. 1 písm. d) Směrnice zakazuje 

zápis pouze tehdy, pokud je označení tvořeno výlučně znaky nebo označeními 

popisujícími vlastnosti zboží nebo služeb, pro něž je známka přihlašována, nebo zda je 

označení vyloučeno ze zápisu i tehdy, pokud je tvořeno reklamním sloganem, údaji o 

kvalitě nebo výzvami k nákupu, ačkoliv tato označení nepopisují vlastnosti 

označovaných výrobků nebo služeb.214 Soudní dvůr konstatoval, že tato otázka je 

irelevantní pro rozhodování o zápisu a zdůraznil, že pokud se označení stalo v běžném 

jazyce a v dobré víře a v zavedených obchodních zvyklostech obvyklým k označování 

zboží a služeb, pro něž je známka přihlašována, není již důležité, zda je užíváno jako 

reklamní slogan, údaj o kvalitě nebo výzva k nákupu zboží a služeb.215 Nicméně 

skutečnost, že označení slouží i jako reklamní slogan, popř. jako údaj o kvalitě nebo 

výzva k nákupu daných výrobků, ještě automaticky nevylučuje dané označení ze 

zápisu.216  

Pro úplnost pouze uvádím, že „druhovým označením se také může stát ochranná 

známka, jestliže je všeobecným zneužíváním bez účinné obrany ze strany vlastníka 

natolik rozmělněna, že ztratila charakter ochranné známky.“217 To pak může být 

důvodem nejen pro zamítnutí zápisu, případně prohlášení ochranné známky za 

neplatnou podle čl. 52 odst. 1 písm. a) Nařízení, ale též pro zrušení již zapsané ochranné 

známky na základě čl. 51 odst. 1 písm. b) Nařízení. 

5.6 Nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním 

Důležité je na tomto místě poznamenat, že omezení vyplývající z článku 7 odst. 1 

písm. b) až d) Nařízení, lze dle článku čl. 7 odst. 3 překonat užíváním známky. Jedná se 

o tzv. získanou distinktivitu. O získané distinktivitě mluvíme tehdy, když označení 

nemá inherentní distinktivitu, ale získá rozlišovací způsobilost dlouhodobým užíváním. 

                                                 
213ČERMÁK Karel. K Evropské ius cummune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva, Právní 

rádce, 2003, č. 11, dostupný na http://pravniradce.ihned.cz/c1-13669020-evropske-ius-commune-a-nas-

vstup-do-eu-v-oblasti-znamkoveho-prava 
214 Rozsudek Soudního ve věci C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. ze dne 4. října 2001, odst. 32 
215 Rozsudek Soudního ve věci C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. ze dne 4. října 2001, odst. 39 
216 Rozsudek Soudního ve věci C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. ze dne 4. října 2001, odst. 40 
217 HORÁČEK, R.; ČADA, K.; HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2011, s. 369, ISBN: 978-80-7400-417-9 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-13669020-evropske-ius-commune-a-nas-vstup-do-eu-v-oblasti-znamkoveho-prava
http://pravniradce.ihned.cz/c1-13669020-evropske-ius-commune-a-nas-vstup-do-eu-v-oblasti-znamkoveho-prava
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Jak jsem již zmínila výše, pojmem užívání se zabýval Soudní dvůr ve svém rozhodnutí 

„Have a break“ a konstatoval, že „Výraz „užívání ochranné známky jako ochranné 

známky“ tedy musí být chápán tak, že se vztahuje pouze na užívání ochranné známky 

pro účely toho, aby výrobek nebo služba byly identifikovány zúčastněnými kruhy jako 

pocházející z určitého podniku“218  

V případě, že určité označení získá rozlišovací způsobilost, spotřebitel si označení 

jednoznačně spojuje s jeho přihlašovatelem – výrobcem a nepokládá je za obecně 

užívané. Získanou rozlišovací způsobilost lze prokázat různými důkazy. Jako důkazy 

jsou uznávány např. průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, reklamní materiály, 

objednávky, vyjádření a stanoviska obchodních a spotřebitelských organizací, články, 

brožury a jiné publikace, vzorky produktů, statistiky obratů, údaje o inzerci a dalších 

způsobech propagace výrobků, informace o úspěšných případech ve sporech se třetími 

osobami pro porušení práv, informace o úspěšných registracích ochranné známky apod. 

(výčet není vyčerpávající); způsob i rozsah důkazních materiálů je ponechán na 

přihlašovateli.219  

Rozhodnutí ve věci August Storck KG vs. OHIM 

Nabytím rozlišovací způsobilosti užíváním se Soudní dvůr zabýval také 

v rozsudku ve věci C-24/05 P August Storck KG vs. OHIM ze dne 22. června 2006. 

Společnost August Storck podala u OHIM návrh na zápis ochranné známky, tvořené 

tvarem bonbonu světle hnědé barvy pro třídy 30 Niceského třídění. 

  

                                                 
218 Rozsudek Soudního dvora ve věci „Have a break“, odst. 28-30 
219 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the  Internal Market (trademarks and 

designs) on Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds for Refusal, 

Article 7 (1)f till 7(1)k, Collective marks, Acquired distinctiveness, s. 78, dostupné na 

https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual

/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf 

https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/manual-of-trade-mark-practice
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf
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Přihláška byla zamítnuta z důvodu, že nebyl naplněn požadavek rozlišovací 

způsobilosti. Odvolací senát potvrdil rozhodnutí průzkumového referenta, který měl za 

to, že kulatý tvar bonbonu se běžně používá pro karamelové bonbony a ani kulatá 

prohlubenina uprostřed není ničím výjimečným, co by spotřebitele nějakým způsobem 

přitahovalo. Co se týče světle hnědé barvy bonbonu, bylo uvedeno, že se jedná o 

obvyklou barvu bonbonů a že veřejnost je zvyklá na tuto barvu cukrovinek. 

Přihlašované označení tedy neumožňuje odlišit bonbony pocházející od společnosti 

August Storck od bonbonu pocházejících od jiných výrobců. Odvolací senát usoudil, že 

spojení tvaru a barvy přihlašované ochranné známky neumožňuje ze své podstaty podat 

informaci o původu dotčených výrobků. Krom toho měl za to, že skutečnosti předložené 

navrhovatelem neprokazují, že tato ochranná známka získala rozlišovací způsobilost v 

důsledku užívání této známky zejména ve vztahu ke karamelovým bonbónům.220  

Společnost August Storck podala k soudu žalobu a poté kasační opravný 

prostředek, kde argumentovala, že přihlašovaná ochranná známka získala užíváním 

rozlišovací způsobilost. Kasační opravný prostředek byl rovněž zamítnut s tím, že 

přihlašované označení distinktivitu užíváním nezískalo. Soudní dvůr uvedl, že 

„prostorová ochranná známka může používáním získat rozlišovací způsobilost, ačkoli je 

používána společně se slovní nebo obrazovou ochrannou známkou. Půjde o případ 

prostorové ochranné známky tvořené tvarem výrobku nebo jeho obalem, který je 

označen slovní ochrannou známkou, pod kterou je uveden na trh.“221 Zisk rozlišovací 

způsobilosti se posuzuje v souladu se všemi rozhodnými skutečnostmi, tj. okamžikem 

rozhodnutí o koupi, ale také dobou před rozhodnutím, a to v souvislosti s reklamou. Pro 

nabytí rozlišovací způsobilosti používáním je však nejvýznamnější okamžik koupě. 

V daném případě se však Soudní dvůr vyjádřil v tom smyslu, že při nákupu bonbonů se 

spotřebitel v okamžiku koupě setká pouze s dvojrozměrným vyobrazením prostorového 

označení na obalu a ne s prostorovou ochrannou známkou samotnou. V tomto případě 

se tedy spotřebitel vůbec nestřetne s tvarem tohoto výrobku a tím pádem tak není možné 

získat rozlišovací způsobilost užíváním. 

                                                 
220 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-24/05 P August Storck KG vs. OHIM, ze dne 22. června 2006, 

odst. 8 
221 BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Europskej unii, 3. Část. Duševné vlastnictvo, 2012, 

č. 1, s. 23. Viz také rozsudek Soudního dvora ve věci  C-24/05 P August Storck KG vs. OHIM, ze dne 22. 

června 2006, odst. 59. 
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Shrnutí 

Obecně lze shrnout, že označení, postrádající rozlišovací způsobilost, jsou 

především označení druhová, popisná nebo příliš jednoduchá slovní označení. Ochranná 

známka bez rozlišovací způsobilosti nemůže z logiky věci existovat a označení nemůže 

být zapsáno do rejstříku ochranných známek. Aby ochranná známka byla distinktivní, 

musí být natolik speciální, aby průměrný spotřebitel byl schopen rozpoznat původ 

daného výrobku nebo zboží a na základě své zkušenosti tak mohl buď nákup opakovat, 

nebo se naopak vyhnout negativní zkušenosti. Důležité je poznamenat, že v případech 

více důvodů zamítnutí zápisu, jsou absolutní důvody pod písmeny c) a d) článku 7 

odst. 1 Nařízení speciálními ve vztahu k nedostatku rozlišovací způsobilosti podle 

článku 7 odst. 1 písm. b) Nařízení. Dále je třeba zdůraznit, že všechna označení bez 

výjimky musí splnit stejné podmínky pro to, aby byla schopná zápisu. Vzhledem 

k povaze některých typů ochranných známek, především těch netradičních, je zřejmé, že 

je pro ně těžší stanovená kritéria splnit. 

5.7 Ostatní absolutní důvody 

Vzhledem k tomu, že ostatní absolutní důvody čl. 7 odst. 1 písm. e), f), g), h), i), 

j) a k) Nařízení nejsou typickým důvodem pro zamítnutí ochrany, věnuji se jim stručně 

v rámci jedné kapitoly. 

5.7.1 Označení tvořená výlučně tvarem, jenž vyplývá z povahy samotného 

výrobku, je nezbytný pro dosažení technického výsledku nebo dává 

výrobku podstatnou užitnou hodnotu 

Čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení stanoví, že zápisuschopná nejsou označení tvořená 

výlučně: 

i) tvarem, který je dán samotnou povahou výrobku; nebo 

ii) tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku; nebo 

iii) tvarem, který dodává výrobku podstatnou hodnotu.222 

 

Z ochrany na základě ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) bod i) Nařízení jsou 

vyloučena taková označení, která jsou tvořena výlučně tvarem, který je dán samotnou 

                                                 
222 Všechny tři body se vztahují jak na trojrozměrná tak na dvojrozměrná označení. 
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povahou výrobku, tj. když tvar daného výrobku (nebo jeho obalu) je nezbytný pro jeho 

funkčnost. Jedná se o případy, kdy tvar je identický s výrobkem, např. tvar míče pro míč 

nebo jak je uvedeno v metodických pokynech OHIM223 realistické vyobrazení banánu 

pro banány. 

 

Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) Nařízení vylučuje z ochrany ta označení, 

která jsou tvořena tvarem, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku. Jako 

příklad takového tvaru je často udáván kulatý tvar kola. Tento bod má dvojí funkci, 

„jednak vyloučení monopolizace technických řešení zboží prostřednictvím práva k 

ochranným známkám, zejména pokud se už předtím těšilo ochraně poskytnuté jiným 

právem průmyslového vlastnictví; a jednak zachování dělení mezi ochranou zajištěnou 

ochrannou známkou a ochranou, kterou poskytují jiné druhy duševního vlastnictví“224  

Pojem „podstatná hodnota výrobku“ je poměrně nejasný a bude záviset na 

konkrétním výrobku. V praxi se bude tento důvod pro zamítnutí většinou vztahovat na 

takové zboží, kde tvar dotčeného objektu je hlavním, i když ne nutně exkluzivním 

faktorem pro rozhodnutí o koupi daného zboží. Například se jedná o různé umělecké 

předměty nebo předměty, jako jsou šperky, vázy, které si spotřebitel koupí především 

pro estetické hodnoty spojené s jejich tvarem.  

Lze říci, že první a druhá odrážka vylučují ze zápisu základní, funkční nebo 

užitečné tvary, zatímco třetí odrážka se především vztahuje k estetickým prvkům 

                                                 
223 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks And 

Designs) on Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, 

Article 7 (1) a) till 7 (1) , dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination

_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf 
224 Stanovisko generálního advokáta Paola Mengozziho ve věci C‑ 48/09 P Lego Juris A/S x OHIM a 

MEGA Brands, odst. 55, dále také odst. 78 rozsudku PhilipS 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
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daného tvaru.225 Pro článek 7 odst. 1 písm. e) Nařízení platí, že omezení v něm uvedená 

nelze, na rozdíl od ustanovení v písmenech b) – d), překonat získáním rozlišovací 

způsobilosti podle čl. 7 odst. 3 Nařízení. 

Soudní dvůr se článkem 7 odst. 1 písm. e) bodem ii) zabýval ve svém rozsudku ve 

věci C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products 

Ltd ze dne 18. června 2002 (dále jen „Philips“). Podle Soudního dvora je smyslem 

tohoto bodu zabránit, aby známkové právo vedlo k tomu, že poskytne podniku monopol 

na technická řešení nebo užitné vlastnosti výrobku, a to bez časového omezení.226 

Technická řešení je totiž možné chránit jen po určitou dobu227 a poté jsou volně 

zpřístupněna všem hospodářským subjektům. Je tomu tak vzhledem k požadavku 

dostupnosti funkčních tvarů. V případě, že by tedy nějaké řešení bylo navíc chráněno i 

na základě známkoprávní ochrany, po ukončení platnosti patentu by se tak omezila 

možnost ostatních subjektů dané technické řešení využívat.  

Rozhodnutí „Philips“ 

Podstata a průběh sporu 

Společnost Philips v roce 1985 podala návrh na zápis ochranné známky v podobě 

tvaru elektrického holicího strojku se třemi rotujícími hlavicemi.228 

  

Trojrozměrná ochranná známka byla zapsána na základě užívání. Konkurenční 

společnost Remington ve Velké Británii začala v roce 1995 vyrábět a prodávat model 

holicího strojku se třemi rotujícími hlavicemi tvořícími rovnostranným trojúhelníkem, 

                                                 
225 FIRTH, A a kol.: Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer 

perception. European Intellectual Property Review, 2001. Volume 23(2), ISSN: 0142-0461. s. 86-99 
226 Rozsudek Soudného dvora ve věci Philips, odst. 78 
227 Ochrana průmyslových vzorů může být poskytnuta maximálně na 25 let, ochrana patentů trvá 

maximálně 20 let a ochrana užitných vzorů 10 let, naopak ochranné známky lze obnovovat neustále. 
228 Přihlášku ochranné známky, kterou tvořilo grafické vyobrazení tvaru a uspořádání vrchní plochy 

holicího strojku, které sestávalo ze tří rotačních kulatých hlavic s rotačními čepelkami ve tvaru 

rovnostranného trojúhelníku. 
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tvarově podobný užívanému společností Philips. Společnost Philips podal žalobu na 

porušování práv z ochranné známky. A konkurenční společnost na to reagovala 

podáním protižaloby na prohlášení neplatnosti ochranné známky zapsané pro Philips. 

The High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Patents Court) jí 

vyhověl s tím, že uvedenému označení chybí rozlišovací způsobilost, jelikož ochranná 

známka sestává pouze z tvaru, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku. 

Společnost Philips se proti tomuto rozhodnutí odvolala k Court of Appeal, který řízení 

zastavil a obrátil se na Soudní dvůr s předběžnými otázkami. 

Předběžné otázky 

1. Existuje kategorie ochranných známek, jejichž zápis není vyloučen čl. 3 odst. 1 

písm. b) až d) a odst. 3 směrnice Rady 89/104/EHS […], jejichž zápis je však 

vyloučen čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice (protože tyto ochranné známky nejsou 

způsobilé odlišit zboží majitele ochranné známky od zboží jiných podniků)? 

2. Je tvar (nebo část tvaru) zboží (tj. zboží, pro které je označení zapsáno) 

způsobilý odlišit toto zboží ve smyslu článku 2 pouze tehdy, pokud obsahuje 

nějaké libovolné dodatky (spočívající v ozdobě bez funkčního účelu)? 

3. Je-li hospodářský subjekt jediný, kdo nabízí na trhu specifické zboží, stačí časté 

užívání označení spočívajícího ve tvaru (nebo části tvaru) tohoto zboží a 

nezahrnujícího žádné libovolné dodatky k tomu, aby byla označení poskytnuta 

rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 3, pokud v důsledku tohoto užívání 

podstatná část dotčených obchodníků a veřejnosti 

a) spojuje tento tvar s tímto hospodářským subjektem, s vyloučením jakéhokoli 

jiného podniku; 

b) se domnívá, pokud není uvedeno jinak, že zboží, které má tento tvar, pochází 

od tohoto hospodářského subjektu? 

4. a) lze se vyhnout použití omezení vyjádřenému slovy ‚tvořené výlučně tvarem 

zboží, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku‘, obsaženými v čl. 3 

odst. 1 písm. e) druhé odrážce, tím, že se prokáže, že existují jiné tvary 

umožňující dosáhnout stejného technického výsledku, nebo 
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b) tvar podle tohoto ustanovení zapsat nelze, pokud se prokáže, že podstatné 

vlastnosti tohoto tvaru lze přičíst výlučně technickému výsledku nebo 

c) existuje jiné vhodné kritérium – a pokud ano, jaké – pro určení toho, zda se 

omezení použije? 

5. Článek 3 odst. 1 písm. c) směrnice se vztahuje na ‚ochranné známky, které jsou 

tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k 

označení druhu, jakosti, množství, účelu…zboží nebo služby‘. Článek 6 odst. 1 

písm. b) směrnice se použije na užívání třetí osobou ‚údajů týkajících se druhu, 

jakosti, množství, účelu…zboží nebo služby‘. Výraz ‚výlučně‘ se tedy vyskytuje v 

čl. 1 odst. 1 písm. c) a je vynechán v čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice. Při 

správném výkladu směrnice znamená toto vynechání, že o porušení práva z 

ochranné známky podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nejde, i když je ochranná známka 

tvořená tvarem zboží platně zapsaná, v případě, že 

a) užívání tvaru zboží, které je napadáno, je a bylo by považováno za údaj 

týkající se druhu, ke kterému patří dotčené zboží, nebo jeho účelu a 

b) není-li uvedeno jinak, podstatná část dotčených obchodníků a veřejnosti se 

domnívá, že zboží mající tento tvar pochází od majitele ochranné známky? 

6. Opravňuje výlučné právo podle čl. 5 odst. 1 majitele ochranné známky, aby 

zakázal třetím osobám užívat totožná nebo podobná označení v případě, že toto 

užívání není způsobilé označit původ, nebo se toto právo omezuje na zákaz 

užívání, které zcela nebo zčásti označuje původ výrobku? 

7. Je užívání tvaru zboží, o němž se má za to, že porušuje právo z ochranné 

známky, a je považováno za označení druhu, ke kterému výrobek náleží, nebo 

jeho určení, přesto způsobilé označit jeho původ, pokud podstatná část 

dotčených obchodníků a veřejnosti se domnívá, pokud není uvedeno jinak, že 

zboží mající sporný tvar pochází od majitele ochranné známky?“ 

Nálezy Soudního dvoru 

Jak již bylo uvedeno výše, Soudní dvůr ve svém rozhodnutí konstatoval, že smysl 

článku 3 odst. 1 písm. e) Směrnice spočívá „ve vyloučení toho, aby ochrana práv z 

ochranné známky vyústila v přiznání monopolu jejímu majiteli na technická řešení nebo 
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užitné vlastnosti zboží, které mohou být vyhledávány uživatelem u zboží konkurentů. 

Článek 3 odst. 1 písm. e) Směrnice tak usiluje o vyloučení, aby se ochrana vyplývající z 

práv z ochranné známky rozšířila nad rámec ochrany označení umožňujících odlišit 

zboží nebo službu od zboží nebo služeb nabízených konkurenty a aby se stala překážkou 

bránící posledně uvedeným v tom, aby mohli volně nabízet zboží s uvedenými 

technickými řešeními nebo užitnými vlastnostmi v rámci soutěže s majitelem ochranné 

známky.“229 

Vedle určení veřejného zájmu čl. 3 odst. 1 písm. e) Směrnice se Soudní dvůr 

vyjádřil zejména k druhé odrážce čl. 3 odst. 1 písm. e), jež podle něj musí být vykládána 

tak, že označení tvořené výlučně tvarem zboží nemůže být na základě tohoto ustanovení 

zapsáno, pokud se prokáže, že základní funkční vlastnosti tohoto tvaru lze přičíst 

výlučně technickému výsledku. Nadto důkaz existence jiných tvarů umožňujících 

dosáhnout téhož technického výsledku nemůže vyloučit uplatnění důvodu pro zamítnutí 

nebo prohlášení neplatnosti zápisu obsaženého v uvedeném ustanovení.230  

Soudní dvůr nepřipustil relevanci existence jiných tvarů, které by umožnily 

dosažení stejného výsledku. Tvary, jejichž funkční vlastnosti vyplývají z technického 

výsledku, musí být dostupné i ostatním soutěžitelům, ledaže daný výrobce požívá 

ochrany v rámci jiných práv duševního vlastnictví. Rozhodnutí „Philips“ mělo vliv na 

změnu rozhodovací praxe některých evropských úřadů. Příkladem může být německý 

patentový úřad, který do vydání tohoto rozsudku zapisoval ochranné známky pro 

funkční tvary v případech, kdy existoval alternativní tvar plnící stejnou funkci.231 

5.7.2 Označení, která odporují veřejnému pořádku nebo dobrým mravům 

Článek 7 odst. 1 písm. f stanoví, že do rejstříku ochranných známek se nezapíšou 

označení, která odporují veřejnému pořádku a dobrým mravům. Na základě tohoto 

článku jsou nepřípustná označení rouhavá, rasistická nebo diskriminační, ale pouze 

pokud je význam označení naprosto jednoznačný (není dvojsmyslný). Vyloučeno z 

ochrany je také jakékoliv podněcování ke spáchání trestného činu a dále jména 

                                                 
229 Rozsudek Soudního dvora ve věci Philips, odst. 78 
230 Rozsudek Soudního dvora ve věci Philips, odst. 84 
231 CAPPUYNS, P.: The shape of the Lego brick is free for all to use. Journal of Intellectual Property Law 

& Practice, 2009. Volume 4(7), s. 502 
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teroristických organizací, jelikož by mohla být vnímána jako jejich přímá podpora.232 

Nepřípustná jsou rovněž označení se sexuálním významem nebo označení jakkoliv 

politicky či nábožensky citlivá. Označení se jmény jako Hitler, Mussolini nebo Ježíš.233 

OHIM například nepřipustil zápis ochranné známky znějící fucking freezing! by 

TÜRPITZ.  

Požadavek veřejného pořádku a dobrých mravů se uplatní také při zamezení 

zápisu tzv. „spekulativní“ známky, kterou si její přihlašovatel dává zapsat ne pouze za 

účelem užívání v obchodním styku, ale např. pro dosažení zisku při prodeji práv 

k ochranné známce, popřípadě hodlá-li zneužít již získané rozlišovací způsobilosti jiné 

známky i pro své označení (zejména u všeobecně známých ochranných známek). 

Rozhodnutí „Durferrit“ 

Označeními, která odporují veřejnému pořádku nebo dobrým mravům se zabýval 

Tribunál v rozsudku ve věci T-224/01 Durferrit GmbH. v. OHIM ze dne 9. dubna 2003. 

Podstata a průběh sporu 

Americká společnost Kolene Corporation podala přihlášku slovní ochranné 

známky ve znění „NU-TRIDE“, a to pro výrobky a služby ze třídy 1 a 40 Niceské 

klasifikace. Společnost Durferrit GmbH z Německa podala proti zápisu námitky z titulu 

vlastnictví dřívější ochranné známky ve znění „TUFFTRIDE“. Poté co OHIM námitky 

zamítl, a odvolací senát rozhodnutí OHIM potvrdil, podala společnost Durferrit GmbH 

žalobu na základě článku 8 odst. 1 písm. b) Nařízení a článku 7 odst. 1 písm. f) 

Nařízení. Článek 8 odst. 1 písm. b) chrání práva majitele starší ochranné známky, když 

stanoví, že na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná 

známka nezapíše, pokud 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. První bod společnost Durferrit GmbH 

odůvodnila tak, že zde existuje pravděpodobnost záměny mezi přihlašovaným 

                                                 
232Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks And 

Designs) on Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, 

Article 7 (1) a till 7 (1) (e), s. 7 a násl., dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual

/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf 
233 PHILLIPS J., SIMON I., No marks for Hitler: a radical reappraisal of trade mark use and  political 

sensitivity, European Intellectual Property Review. 2004. 26(8). ISSN: 0142-0461. s. 327 - 330 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf
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označením a namítanou ochrannou známkou, neboť se výrobky, které ochranná známka 

chrání, jsou shodné. K druhému žalobnímu bodu uvedla společnost Durferrit GmbH, že 

společnost Kolene Corporation byla jejím obchodním zástupcem pro USA a Kanadu po 

několik let, dále uvedla, že přihlašovatel i po ukončení spolupráce používal stejnou 

marketingovou strategii cílenou na veřejnost takovým způsobem, aby ji přesvědčil, že 

mezi oběma společnostmi stále existuje propojení.234 Podle žalobce přihlašovatel v době 

podání přihlášky nejednal v dobré víře a proto je přihlašované označení v rozporu s 

veřejným pořádkem a přijatými morálními zásadami.235 

Nálezy Tribunálu 

Tribunál odvolání odmítl z procesních důvodů a dále uvedl, že přihlašované 

označení není v rozporu s veřejným pořádkem a přijatými morálními zásadami podle 

ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. f) Nařízení, vzhledem k tomu, že toto ustanovení Nařízení 

se vůbec neaplikuje na případy, kdy přihlašovatel nejedná v dobré víře. Dále uvedl, že 

jednotlivá ustanovení čl. 7 odst. 1 Nařízení se netýkají okolností přihlášky nebo jednání 

přihlašovatele, ale pouze vnitřních vlastností označení. 

5.7.3 Klamavá označení 

Podle čl. 7 odst. 1 písm. g) Nařízení jsou jako klamavá označení chápány 

ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost 

nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby. Obecným zájmem, který stojí za tímto 

ustanovením je podle Soudního dvora především ochrana spotřebitele.236 Klamavé 

označení obsahuje nepravdivé informace o vlastnostech výrobku nebo služby. Důležité 

je, že označení obsahuje nepravdivou informaci, která by mohla uvést spotřebitele 

v omyl. Tím se liší od popisných označení, jež podávají pravdivou informaci o 

vlastnostech výrobku nebo služby a tím je popisují. Rozhodující je již možnost, že 

klamavé označení by mohlo spotřebitele uvést v omyl. Není nutné, aby se tak skutečně 

stalo. V případě, že známka bude pouze sugestivní, nicméně nebude používána 

klamavým způsobem, ze zápisu vyloučena nebude. Klamavost tedy bude opět určena 

                                                 
234 Rozhodnutí Tribunálu ve věci T-224/01 Durferrit GmbH. v. OHIM ze dne 9. dubna 2003, odst. 67 
235 Rozhodnutí Tribunálu ve věci T-224/01 Durferrit GmbH. v. OHIM ze dne 9. dubna 2003, odst. 68 
236 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-259/04 Elizabeth Florence Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd 

ze dne 30. března 2006, para. 46 
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především tím, jak známku ve vztahu k přihlášeným výrobkům nebo službám vnímá 

relevantní veřejnost.  

Při průzkumu OHIM posuzuje zejména klamavost přihlašovaného označení ve 

vztahu k povaze výrobků a služeb, které přihlašovatel požaduje chránit, nebo klamavost 

zeměpisných označení ve vztahu ke zboží, které nepochází z označeného území. OHIM 

v praxi vychází ze dvou předpokladů, že:  

a) není důvod předpokládat, že ochranná známka se přihlašuje se záměrem 

zákazníky klamat. Je-li možné neklamavé užití známky v souvislosti se 

specifikovanými výrobky a službami, neměla by být vznesena žádná námitka 

pro klamavost: tj. vychází se z předpokladu, že bude označení používáno 

pokud možno nikoli klamavě.  

b) průměrný spotřebitel je přiměřeně pozorný a neměl by být považován za 

obzvláště náchylného k oklamání. Námitka bude zpravidla vznesena pouze 

tehdy, pokud známka vzbuzuje jasné očekávání, které je zjevně v rozporu 

například s povahou nebo jakostí nebo zeměpisným původem výrobků.237 

Např. nebude možné zapsat ochrannou známku LACTOFREE  pro výrobky, které 

obsahují laktózu. Co se týče ochranných známek, které obsahují určité „zeměpisné“ 

označení platí, že například u obrazové ochranné známky obsahující slova MADE IN 

USA (vyrobeno v USA) pro oděvy v třídě 25, o jejíž zápis žádá společnost se sídlem ve 

Švédsku, by OHIM neshledal důvod k námitce podle čl. 7 odst. 1 písm. g) Nařízení. V 

takových případech OHIM předpokládá neklamavé užívání známky ze strany majitele. 

Ke klamavosti ochranné známky by ale došlo v případě, kdyby o zápis obrazové 

ochranné známky obsahující slova MADE IN USA žádala společnost se sídlem ve 

Spojených státech pro seznam výrobků omezený konkrétně na: oděvní zboží vyrobené 

ve Vietnamu.238 

                                                 
237 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks And 

Designs) on Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, 

Article 7 (1) (f) till 7 (1) (k), Collective marks, Acquired distinctiveness, s. 10, dostupné na 

https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual

/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf  
238 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks And 

Designs) on Community Trade Marks Part B Examination Section 4 Absolute Grounds For Refusal, 

Article 7 (1) (f) till 7 (1) (k), Collective marks, Acquired distinctiveness, s. 13, dostupné na 

https://oami.europa.eu/tunnel-

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf
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Dalším příkladem může být na trhu široce dostupné šumivé víno „Igristoe“ s 

ruskojazyčnými popisy psanými azbukou. Originál byl původem sovětský sekt, který 

získal několik zlatých medailí z prestižních mezinárodních výstav. Po rozpadu 

Sovětského svazu začalo mnoho výrobců sekt napodobovat. V lahvích označených 

azbukou proto nyní nenajdeme ruské, ukrajinské, natož původní sovětské sekty, ale 

často se jedná o víno (či vinný nápoj) vyráběný v Mariánských Lázních, Pavlově, 

Jablonci nad Nisou, nebo v Maďarsku.  

 

 

5.7.4 Označení, k nimž nedaly příslušné úřady souhlas 

Čl. 7 odst. 1 písm. h) a i) Nařízení stanoví, že ze zápisu jsou vyloučeny též 

ochranné známky, k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány a mají být zamítnuty 

podle článku 6 ter Pařížské úmluvy 239 a ochranné známky, které obsahují znaky, 

emblémy a erby jiné než ty, jež jsou uvedeny v článku 6 ter Pařížské úmluvy, a jež 

představují zvláštní veřejný zájem, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jejich 

zápisu.240  

Článek 6ter Pařížské unijní úmluvy stanoví: „(1) a) Unijní země se shodly na tom, 

že odmítnou nebo zruší zápis a že vhodnými opatřeními zakáží, aby bez zmocnění 

příslušných míst bylo užíváno jako tovární nebo obchodní známky nebo jako částí těchto 

známek, erbů, vlajek a jiných znaků státní svrchovanosti unijních zemí, úředních 

zkušebních, puncovních a záručních značek u nich zavedených, jakož i každých 

napodobení z hlediska heraldického.  

                                                                                                                                               
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual

/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf 
239 Nařízení, čl. 7 odst. 1 písm. h) 
240 Nařízení, čl. 7 odst. 1 písm. i) 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal__complete_en.pdf
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b) Ustanovení uvedená pod bodem a) se vztahují rovněž na erby, vlajky a jiné 

symbolické znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních mezivládních organizací, jichž je 

jedna nebo více unijních zemí členem, s výjimkou těch erbů, vlajek a jiných 

symbolických znaků, zkratek a názvů, jejichž ochrana byla již předmětem platných 

mezinárodních dohod. 

c) Žádná unijní země není povinna použít ustanovení uvedených pod písm. b) ke škodě 

těch, kdož získali v této zemi práva v dobré víře před nabytím účinnosti této Úmluvy. 

Unijní země nejsou povinny použít zmíněných ustanovení, jestliže užívání nebo zápis, 

které jsou zavedeny pod písm. a) shora, nejsou takového druhu, aby mohly ve veřejnosti 

vzbudit dojem o souvislosti mezi příslušnou organizací a znaky, vlajkami, znaky státní 

svrchovanosti, zkratkami nebo názvy, nebo není-li užívání nebo zápis pravděpodobně 

takového druhu, že by byl s to klamat veřejnost o souvislosti mezi uživatelem a 

organizací.  

Na základě čl. 6 ter Pařížské úmluvy jsou chráněny názvy, erby, vlajky, symboly 

a jiné znaky států, mezinárodních organizací a jiných mezistátních orgánů. Čl. 7 odst. 1 

písm. i) Nařízení rozšiřuje tento výčet o označení nevládních organizací zvláštního 

veřejného zájmu. Znakům je ochrana poskytnuta pouze, je-li jim zaručena ve všech 

členských státech EU např. mezinárodní úmluvou, jejímiž smluvními stranami jsou 

všechny státy EU. Příkladem je čl. 44 Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených 

konfliktů z roku 1949, který stanoví omezení týkající se užívání znaku červeného kříže. 

V případě ochranných známek podle písmene h) je vyloučen též zápis jejich 

heraldických napodobenin, přičemž stupeň podobnosti musí být poměrně vysoký. 

Jedná-li se o unikátní vlajky (např. švýcarská vlajka, kanadská vlajka), ochrana bude 

odmítnuta i jejich černobílé reprodukci. Totéž pravidlo platí i pro černobílou reprodukci 

jedinečných státních symbolů, příp. jejich významných prvků. Jak konstatoval Soudní 

dvůr, zákaz se vztahuje i na označení, ve kterých vlajka nebo symbol tvoří pouze jeden 

z prvků ochranné známky.241 Stejným způsobem jsou chráněny i znaky mezinárodních 

organizací.  Označení podle písmene i) již nedosahují takového stupně ochrany, nejsou 

chráněny jejich heraldické napodobeniny.  

                                                 
241 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-202/08 P a C-208/08 P American Clothing Associates NV/OHIM 

ze dne 16. července 2009, odst. 47 
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V minulosti byla např. zamítnuta ochranná známka následujícího vyobrazení, protože se 

jednalo o heraldickou napodobeninu švýcarské vlajky. 

 

Naopak zapsána byla ochranná známka následujícího grafického vyobrazení, protože 

jiný tvar než vlajky (např. kruhový) se již za heraldické napodobení nepovažuje. 

 

 

5.7.5 Absolutní důvody na základě čl. 7 odst. 1 písm. j) a k) Nařízení 

V souvislosti s novelizací Nařízení, jejímž cílem bylo sladit komunitární právní 

úpravu s čl. 23 dohody TRIPS, bylo zařazeno mezi absolutní důvody zamítnutí zápisu 

ochranné známky rovněž písmeno j). Toto ustanovení brání zápisu ochranných známek 

pro vína a lihoviny, které obsahují zeměpisný údaj určený k jejich identifikaci, ačkoli 

výrobek takový původ nemá. Toto ustanovení poskytuje vyšší ochranu pro vína a 

lihoviny, a to vzhledem k jejich specifickému postavení na trhu. Zeměpisný údaj může 

být použit jako ochranná známka pouze v případě, že jeho užití není vyloučeno na 

základě článku 7 písmene c) Nařízení a dále je možné ho použít pouze pro výrobky, 

které z dané zeměpisné oblasti skutečně pocházejí. Nesoulad se skutečným stavem je 

tedy důvodem odmítnutí ochrany. Označení „francouzské víno“ tedy zapsáno nebude. 

Naopak označení, které obsahuje pojem „portské“ a přihlašované víno z oblasti kolem 

portugalského města Porto skutečně pochází, může tvořit ochrannou známku. 

Na tomto místě bych ráda podrobněji vysvětlila rozdíl mezi článkem 7 písmenem 

c) Nařízení a článkem 7 písmenem j) Nařízení. Ten spočívá především v tom, že 

písmeno c) Nařízení vylučuje ze zápisu zeměpisná označení, která jsou s výrobky 

spojená, ale nikoli proto, že by byla označením jejich původu. Písmeno j) vylučuje 

pouze ty ochranné známky, které obsahují oblast chráněnou jako původ určitého vína 

nebo lihoviny a přihlašovaná vína nebo lihoviny z této oblasti nepochází.  

Na základě písmene článku 7 písm. k) Nařízení nebudou zapsány do rejstříku 

ochranné známky, které obsahují označení původu nebo zeměpisného označení 
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zapsaného v souladu s nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o 

ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin 

nebo z něj sestávají, pokud odpovídají jedné ze situací, které upravuje článek 13 

uvedeného nařízení, a týkají se stejného druhu výrobku, za podmínky, že žádost o zápis 

ochranné známky byla podána po dni, k němuž byla Komisi podána žádost o zápis 

označení původu nebo zeměpisného označení.  

Označení původu je název určité oblasti, určitého místa, regionu nebo země, který 

se používá k označení zboží. Podmínkou je, že kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou 

převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho přírodními a 

lidskými faktory, a jehož výroba, zpracování nebo příprava probíhá ve vymezeném 

území.242 Vyžaduje se úzká vazba na oblast původu. Zeměpisným označením je 

chápáno jakékoli označení výrobků s nějakou vazbou na jejich zeměpisný původ. 

Rozumí se tím název území, kterého se používá k označení zboží pocházejícího z tohoto 

území. Podmínkou je, že toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které 

lze přičíst tomuto zeměpisnému původu a alespoň jedna část produkce, tj. produkce, 

zpracování nebo příprava, probíhá právě vymezené zeměpisné oblasti. Rozdíl mezi 

označením původu a zeměpisným označením tedy spočívá zejména v požadované 

intenzitě vazby produktu na dané zeměpisné prostředí. Zatímco u označení původu se 

vyžaduje vazba velmi silná, pro zeměpisné označení postačí, aby alespoň jedna fáze 

produkce probíhala v příslušném místu, regionu nebo zemi, přičemž minimálně pověst 

produktu musí být přičitatelná jeho zeměpisnému původu.243 

Ustanovení písmene k) slouží jako ochrana proti dvojité ochraně označení, která 

již byla zapsána jako označení původu nebo zeměpisná označení pro zemědělské 

produkty či potraviny. Taková označení by totiž nemohla s ohledem na povahu 

zeměpisných označení a označení původu podle nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských 

                                                 
242 JAKL, L. a kolektiv.: Ochranné známky a označení původu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví 

2002. ISBN: 80-7282-017-6. s. 71 
243 Úřad průmyslového vlastnictví: Označení původu a zeměpisná označení Společenství, dostupné na: 

http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/oznaceni-puvodu-zemepisna-oznaceni/prihlasovani-do-

zahranici/oznaceni-puvodu-a-zemepisna-oznaceni-spolecenstvi0.html 

http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/oznaceni-puvodu-zemepisna-oznaceni/prihlasovani-do-zahranici/oznaceni-puvodu-a-zemepisna-oznaceni-spolecenstvi0.html
http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/oznaceni-puvodu-zemepisna-oznaceni/prihlasovani-do-zahranici/oznaceni-puvodu-a-zemepisna-oznaceni-spolecenstvi0.html
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produktů a potravin244 poskytnout svému majiteli monopol na takovou ochrannou 

známku a plnit tak její základní funkci.245  

5.7.6 Zbývající absolutní důvody podle Zákona o ochranných známkách  

Absolutní důvody odmítnutí ochrany dle § 4 písm. k) a l) Zákona o ochranných 

známkách byly do zákona převzaty z fakultativních ustanovení Směrnice – čl. 3 odst. 2 

písm. a) a b). Podle písmene k) nelze zapsat označení, které obsahuje znak vysoké 

symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol. Náboženské symboly jsou pouze 

příkladem znaků vysoké symbolické hodnoty a musí zahrnovat symboly všech 

náboženství, nelze chápat pouze jako symboly křesťanství.  Za symboly je nutné chápat 

i jména svatých, názvy památných míst, relikvií apod.246 Tímto ustanovením jsou dále 

chráněny např. také znaky vysoké kulturně historické hodnoty nebo znaky významné z 

hlediska bezpečnosti.  

Na základě písmena l) pak nelze zapsat označení, jehož užívání se příčí 

ustanovení jiného právního předpisu nebo závazkům České republiky vyplývajícím z 

mezinárodních smluv. Jedná se např. zákon o ochraně olympijských symbolů, zákon č. 

242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, dvoustranná mezinárodní smlouva se 

Švýcarskou konfederací o ochraně označení původu, atd. 

                                                 
244 Toto nařízení ruší a nahrazuje nařízení (ES) č. 510/2006, které dosud upravovalo ochranu 

zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin na úrovni Evropské unie. 
245 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, presented by Max Planck 

Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf 
246 HORÁČEK R. a kolektiv, Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a 

zeměpisných označení a zákon o vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví. Komentář. 2. podstatně 

doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, ISBN: 978-80-7400-058-4. s. 72 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf
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6 RELATIVNÍ DŮVODY PRO ZAMÍTNUTÍ ZÁPISU 

6.1 Obecně 

Podle článku 8 Nařízení se  

1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná 

známka nezapíše: 

a) pokud 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) pokud 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 ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i 

nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. 

2. „Staršími ochrannými známkami“ se pro účely odstavce 1 rozumějí: 

a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání 

přihlášky ochranné známky Společenství, s případným přihlédnutím k právu 

přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, které patří 

do těchto kategorií: 

i. ochranné známky Společenství, 

ii. ochranné známky zapsané v členském státě nebo v případě Belgie, 

Lucemburska a Nizozemska u Úřadu Beneluxu pro duševní 

vlastnictví, 

iii. ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s 

účinky pro členský stát, 

iv. ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s 

účinky pro Společenství; 

b) přihlášky ochranných známek uvedené v písm. a) s výhradou jejich zápisu; 
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c) ochranné známky, které jsou ke dni podání přihlášky ochranné známky 

Společenství nebo ke dni práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce 

ochranné známky Společenství „obecně známé“ v členském státě ve smyslu 

článku 6 bis Pařížské úmluvy. 

3. Na základě námitek majitele ochranné známky se ochranná známka nezapíše, 

pokud přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým 

vlastním jménem a bez souhlasu majitele, ledaže by tento jednatel nebo zástupce 

své jednání řádně odůvodnil. 

4. Na základě námitek majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení 

užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená 

ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů Společenství nebo 

práva členského státu, které se na toto označení vztahují: 

a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné 

známky Společenství, případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve 

vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství; 

b) toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější 

ochranné známky. 

5. Na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se 

rovněž nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou 

nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou 

podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší 

ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo 

o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském 

státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem 

těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo 

jim bylo na újmu. 

Absolutní důvody zamítnutí zápisu jsou tzv. veřejnoprávními důvody, spočívají 

v označení samotném a vznáší jej ex officio OHIM v průběhu zápisného řízení. Oproti 

tomu relativní překážky zápisné způsobilosti jsou překážky, které vyplývají z práv dříve 

zapsaných ochranných známek. Jejich povaha je soukromoprávní a slouží pouze 
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k ochraně práv jednotlivce. OHIM tyto důvody zkoumá výlučně na návrh oprávněných 

osob vypočtených v článku 8 Nařízení.247 

6.2 Řízení o námitkách 

Řízení o námitkách je zahájeno podáním námitek. Právo vznést námitky proti 

zápisu ochranné známky Společenství mají: 

a) podle článku 8 odst. 1 písm. a) Nařízení majitelé starší totožné ochranné známky; 

b) podle článku 8 odst. 1 písm. b) Nařízení majitelé starší totožné nebo podobné 

ochranné známky, pokud existuje nebezpečí záměny; 

c) podle článku 8 odst. 3 Nařízení majitelé ochranné známky, jehož jednatel nebo 

zástupce podal přihlášky svým jménem a bez jejich souhlasu; 

d) v souladu s článkem 8 odst. 4 Nařízení majitelé starší ochranné známky nebo 

jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní; a  

e) majitelé starší ochranné známky s dobrým jménem podle článku 8 odst. 5 

Nařízení.  

Námitky proti zápisu ochranné známky musí být dle článku 41 Nařízení uplatněny 

ve lhůtě tří měsíců po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství. Při podání 

námitek je nutné, aby namítající uvedl důvody, na základě kterých námitku podává a 

současně uvedl starší ochranné známky nebo označení, na nichž je námitka založena. 

Poplatek za podání námitky je 350 €.248 OHIM po podání námitek vyrozumí 

přihlašovatele o jejich obsahu, aby se k nim mohl ve stanovené lhůtě vyjádřit. Současně 

může OHIM, pokud to považuje za vhodné, vyzvat strany námitkového řízení, aby se 

pokusili o námitkách dohodnout, toto období se nazývá tzv. „cooling-off period“ 

Předloženými důkazy a skutečnostmi je OHIM vázán. Významnou roli zde proto hrají 

procesní instituty, a to povinnost tvrzení a povinnost důkazní a břemeno tvrzení a 

břemeno důkazní. Výsledkem námitkového řízení může být rozhodnutí o zamítnutí 

námitek a zápis zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek nebo 

rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky, a to v případě, shledá-li OHIM 

                                                 
247 JOCHOVÁ S.: Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v Evropské unii, Průmyslové 

vlastnictví, 2002, č. 9-10. ISSN: 0862-8726. s. 205 
248 Poplatky splatné přímo OHIM, dostupné na: https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-

to-ohim 

https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-to-ohim
https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-to-ohim
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námitky jako důvodné. OHIM může také zastavit řízení o námitkách v případě, že 

pominul důvod pro jejich podání.  

6.3 Totožnost ochranných známek 

Podle článku 8 odst. 1 písm. a) Nařízení „Na základě námitek majitele starší 

ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud je přihlašovaná 

ochranná známka totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro 

které je přihlášena, jsou totožné s těmi, pro které je zapsána starší ochranná známka.“ 

6.3.1 Starší ochranné známky 

Známky, které jsou tímto článkem chráněny, jsou tzv. „starší ochranné známky“, 

jejich definici nalezneme v článku 8 odst. 2 Nařízení. Za starší ochrannou známku se 

považují následující ochranné známky, jejichž přihlášky mají dřívější datum podání než 

je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, s případným přihlédnutím k 

právu přednosti:  

- ochranná známka Společenství; 

- ochranná známka zapsaná v členském státě nebo u BBM; 

- ochranná známka zapsaná na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro 

členský stát; 

- ochranná známka zapsaná na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro 

Společenství nebo  

- ochranné známky, které k datu podání přihlášky ochranné známky Společenství, 

popřípadě k datu uplatněného práva přednosti ve vztahu k přihlášce ochranné 

známky Společenství, jsou v některém členském státě ve smyslu článku 6 bis 

Pařížské úmluvy obecně známé. V článku 6 bis Pařížské úmluvy se smluvní 

strany zavázaly, že buď z úřední povinnosti, nebo na žádost zájemce 

odmítnou nebo zruší zápis a zakáží užívání známky, která je reprodukcí, 

napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se známkou, o které 

podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo užívání je tam všeobecně 

známo, že je již známkou osoby oprávněné požívat výhod této Úmluvy a 

užívanou pro stejné nebo podobné výrobky. Stejně tak se strany zavázaly 

postupovat, jestliže podstatná část známky je reprodukcí obecně známé 

známky nebo jejím napodobením, jež je s to způsobit záměnu s ní. Ochranné 
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známky ve smyslu tohoto ustanovení jsou známky všeobecně známé (well-

known trade marks).249 

V souvislosti s čl. 8 odst. 1 písm. a) Nařízení mluvíme o tzv. dvojí identitě, jedná se o 

totožnost jak označení, tak totožnost výrobků a služeb. Aby bylo možné tento článek 

Nařízení aplikovat, je třeba, aby přihlašované označení bylo totožné, jednak co se týče 

označení a jednak co se týče výrobků a služeb. 

6.3.2 Posuzování totožnosti označení  

Při posuzování totožnosti označení je totožnost ochranných známek nutno chápat 

přísně, v co nejužším možném smyslu. Označení je považováno za shodné s ochrannou 

známkou, „jestliže obsahuje, beze změn nebo přidání dalších prvků, všechny její 

prvky“.250 Slovní známky jsou shodné pouze v případě stejného způsobu psaní (stejném 

pořadí slov i číslic), přičemž ochranné známky, které se liší pouze druhem písma nebo 

velikostí, je třeba považovat za totožné. To nutně nemusí platit vždy, jedná-li se o 

zvláštní druh písma, např. psací písmo, v jehož důsledku dostane celková podoba slovní 

známky charakter známky obrazové. Pokud se navrhovaná slovní ochranná známka 

neshoduje s již zapsanou ochrannou známkou pouze v jednom písmenu, námitka bude 

zamítnuta (např. „NOVALLOY“ a „NOVALOY“). Totéž platí například o pomlčce 

uprostřed slova. (např. „HERBOFARM“ a „HERBO-FARMA“).251 K velkým a malým 

písmenům se u slovní ochranné známky nepřihlíží, vzhledem k tomu, že je chráněno 

slovo jako takové nikoli jeho grafické znázornění.252  

Slovní známky a obrazové či kombinované známky nejsou nikdy identické, a to 

ani při úplné shodě slovní součásti nebo při stejném významu. Identické nejsou ani 

znaky foneticky shodné. Jakýkoliv dodatečný prvek v ochranné známce, i když se jedná 

o prvek triviální nebo druhotný je dostatečný pro zamítnutí námitky.  

                                                 
249 Obecně známé známky podle článku 6bis Pařížské úmluvy jsou nezapsané známky, které jsou vysoce 

známé. 
250 Rozsudek Soudního dvora C-291/00 LTJ Diffusion SA vs. Sadas Vertbaudet SA, ze dne 20. března 

2003, odst. 51 
251 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks And 

Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition Section 2 Double Identity and Likelihood of 

Confusion Chapter 3 Comparison of Signs, s. 9, dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual

/WP/Part-C/02-

part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_3_comparison_of_signs/part_c_oppo

sition_section_2_chapter_3_comparison_of_signs_en.pdf  
252 Rozhodnutí OHIM 314/2000 z 24. února 2000 ve věci „Semco“ a „SEMCO“ 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_3_comparison_of_signs/part_c_opposition_section_2_chapter_3_comparison_of_signs_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_3_comparison_of_signs/part_c_opposition_section_2_chapter_3_comparison_of_signs_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_3_comparison_of_signs/part_c_opposition_section_2_chapter_3_comparison_of_signs_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_3_comparison_of_signs/part_c_opposition_section_2_chapter_3_comparison_of_signs_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_3_comparison_of_signs/part_c_opposition_section_2_chapter_3_comparison_of_signs_en.pdf
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Tyto známky například, ač tvořeny stejným slovem, totožné nejsou: 

Ihotel   a   

Soudní dvůr podmínku totožnosti vykládá restriktivně a vychází z pohledu 

průměrně informovaného, pozorného a rozumného spotřebitele. „Posuzování 

pravděpodobnosti záměny, ale i shody mezi označeními je třeba provádět z hlediska 

průměrného spotřebitele, který je přiměřeně informovaný, pozorný a obezřetný, avšak 

nemá možnost přímého srovnání obou označení, tj. vnímá je jedno po druhém s časovým 

odstupem. Pohled průměrného spotřebitele se přitom zaměřuje na označení jako na 

celek, přičemž nelze předpokládat, že by se průměrný spotřebitel zabýval hodnocením 

detailů.“253 Totožnost je podle čl. 8 odst. 1 písm. a) Nařízení u obrazových či 

kombinovaných označení proto dána tehdy, pokud se mladší ochranná známka 

vyznačuje pouze tak nepatrnými rozdíly oproti starší známce, že si jich průměrný 

spotřebitel vzhledem ke své nedokonalé vzpomínce o obrazu starší známky 

nepovšimne.254  

6.3.3 Posuzování totožnosti zboží a služeb  

Posuzování totožnosti zboží a služeb je poněkud problematičtější. Vychází se ze 

seznamu výrobků a služeb. Z praxe OHIM vyplývá, že výrobky a služby nejsou totožné, 

v případě, že porovnávané výrobky a služby jsou sice stejné povahy, ale mají např. jiná 

odbytiště. Mražené a čerstvé potraviny jsou stejné povahy, v obou případech se jedná o 

potraviny, nemají však stejné odbytiště, protože se prodávají v jiných obchodech, nebo 

částech těchto obchodů. Naopak podle rozhodovací praxe OHIM totožnost bude 

konstatována v případě, že starší ochranná známka obsahuje obecné vymezení výrobků 

a služeb a nově přihlašované označení je vymezené úžeji, ale je ve své podstatě celé 

obsažené ve starší ochranné známce. V případě, kdy výrobky a služby starší ochranné 

známky jsou úzce specifikované a nově přihlašované označení je vymezeno obecně, 

nebude takové označení pro ty konkrétní výrobky a služby zapsáno, ale pro ostatní být 

zapsáno může. Např. v případě, že je přihlašováno označení, které se domáhá ochrany 

                                                 
253 PIPKOVÁ H.: Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství, Praha: 

ASPI, a.s., 2007. ISBN: 978-80-7357-265-5. s. 77 
254 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-291/00, LTJ Diffusion/Sadas Verbaudet SA , ze dne 20. března 

2003, odst. 52 
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pro dopravní prostředky (obecně), kola, letadla, vlaky (obsažených v dopravních 

prostředcích) a starší ochranná známka chrání kola, identita bude konstatována pro 

dopravní prostředky a kola. Přihláška může být zapsána pro letadla a vlaky.255 

V případě, kdy je přihláškou ochranné známky požadována ochrana pro obecnou 

skupinu výrobků a služeb a konkrétní položky pouze objasňují obecnou skupinu 

výrobků a služeb (např. pro dopravní prostředky, zejména pro vlaky a letadla) a starší 

ochranná známka chrání letadla, má OHIM za to, že v takovém případě spadají 

konkrétní položky pod obecný seznam výrobků a služeb a přihlášku je nutné zamítnout 

v celém rozsahu i pro položky podřazené.256 

Jsem tedy toho názoru, že přihlašovatelé musí velmi podrobně prozkoumat pro 

jaké výrobky a služby ochrannou známku přihlásí, protože vhodným seznamem 

výrobků a služeb, pro něž se požaduje zápis, lze předejít zamítnutí zápisu. Proto je zcela 

zásadní se výběrem třídy před podáním přihlášky ochranné známky velmi podrobně 

zabývat. 

6.4 Nebezpečí záměny, nebezpečí asociace 

Čl. 8 odst. 1 písm. b) uvádí, že „Na základě námitek majitele starší ochranné 

známky se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo 

podobnosti se starší ochrannou známkou a z důvodu totožnosti nebo podobnosti 

výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny 

u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí 

záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.“   

V případě, že známky nebo zboží a služby nejsou identické, nýbrž podobné a 

existuje v důsledku toho určité nebezpečí záměny, uplatní se překážka zápisu podle čl. 8 

odst. 1 písm. b) Nařízení. Nebezpečí záměny (včetně nebezpečí asociace) vzniká, 

existuje-li riziko, že by se veřejnost mohla domnívat, že dotčené výrobky a služby 

pocházejí od stejného výrobce, nebo poskytovatele služby. Skutečnost, zda existuje 

                                                 
255 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the  Internal Market (Trade Marks and 

Designs) on Community Trade Marks part C Opposition Section 2 Identity and Likelihood of Confusion 

Chapter 2 Comparison of Goods and Services, s. 16, dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/09_part_c_opposition_s

ection_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf 
256 Tamtéž, s. 16 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/09_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/09_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/09_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf
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nebezpečí záměny, závisí na celkovém posouzení několika vzájemně propojených 

faktorů:  

- podobnosti výrobků a služeb; 

- podobnosti označení; 

- rozlišovacích a dominantních prvků kolidujících označení; 

- rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky a 

- relevantní veřejnosti.  

Známky požívající ochrany podle tohoto článku jsou definovány stejně jako v článku 8 

odst. 1 písm. a) Nařízení, jedná se o „starší ochranné známky“. Co naopak Nařízení 

nedefinuje, jsou pojmy „nebezpečí záměny“ a „nebezpečí asociace“. Pro interpretaci 

těchto pojmů jsou stěžejní čtyři rozsudky Soudního dvora, a to rozhodnutí „Sabel“257, 

„Canon“258, „Lloyd“259 a „Adidas“260. 

Rozhodnutí „Sabel“ 

Ve svém rozhodnutí ve věci C-251/95 Sabel vs. PUMA ze dne 11. listopadu 

1997 (dále jen „Sabel“) se Soudní dvůr vyjádřil k pravděpodobnosti záměny určitých 

označení. V projednávané věci šlo o následující zobrazení skákající šelmy. 

 

Německý spolkový soudní dvůr se na Soudní dvůr obrátil s otázkou, zda k závěru o 

pravděpodobnosti záměny mezi označením složeným z textu a obrázku a označením 

spočívajícím pouze v obrázku postačuje, že se obě označení shodují ve svém 

sémantickém obsahu. Soudní dvůr zastával názor, že pouhá asociace, kterou u 

spotřebitele může vyvolat známka kombinovaná se známkou slovní v důsledku jejich 

                                                 
257 Rozsudek Soudního dvora ve věci C – 251/95 SABEL BV v. Puma AG, ze dne 11. listopadu 1997, 
258 Rozsudek Soudního dvora ve věci C – 39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc, 

dříve Pathe Communications Corporation, ze dne 29. září 1998, 
259 Rozsudek Soudního dvora ve věci C – 342/97 Lloyd Schulfabrik Meyer & Co. Gmbh v. Klijsen 

Handel BV, ze dne 22. července 1999 
260 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-425/98 Marca Mode CV v. Adidas AG and Adidas Benelux BV, 

ze dne 22. června 2000 
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podobnosti, ještě nutně nevyvolává sama o sobě nebezpečí záměny.261 „Koncept 

pravděpodobnosti asociace není alternativou konceptu pravděpodobnosti záměny, nýbrž 

slouží k vymezení jeho rozsahu.“262 Pojem pravděpodobnost asociace tedy není 

samostatnou kategorií, která stojí vedle kategorie pravděpodobnosti záměny, ale je 

jedním z hledisek, které je třeba brát v úvahu při zjišťování pravděpodobnosti záměny. 

Samotné zjištění pravděpodobnosti asociace tedy nestačí k závěru, že je dána 

pravděpodobnost záměny. Soudní dvůr konstatoval, že „pravděpodobnost záměny je 

třeba posuzovat globálně s přihlédnutím ke všem skutečnostem, jež by mohly být v 

daném případě relevantní. Takové globální zhodnocení určitého označení musí vycházet 

z celkového dojmu s přihlédnutím k dominantním prvkům, které mají rozlišovací 

způsobilost.“263 Soudní dvůr dále konstatoval, že průměrný spotřebitel obvykle vnímá 

známku jako celek a nezabývá se rozebíráním jejích různých detailů. Závěr Soudního 

dvora byl tedy následující: Směrnice má být interpretována v tom smyslu, že pouhá 

asociace na straně veřejnosti mezi dvěma známkami jakožto výsledek jejich 

významového obsahu není sama o sobě dostatečným podkladem pro závěr, že zde 

existuje pravděpodobnost záměny ve smyslu tohoto ustanovení.264 

Soudní dvůr dále v tomto rozsudku vyslovil důležitý závěr, že „čím distinktivnější 

je starší známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny,“265 Byl tím tak vyvrácen 

názor, že vysoce distinktivní ochranná známka, např. známka distinktivní s ohledem na 

svou proslulost, je méně zaměnitelná s jí podobnými označeními než jiné známky, a to 

právě proto, že je u průměrného spotřebitele obecně známá, takže ji veřejnost „pozná“. 

Tento názor by ve svém důsledku vedl k paradoxu, že čím distinktivnější, tedy zpravidla 

i známější a hodnotnější známka je, tím menší stupeň ochrany požívá.266 

 

 

                                                 
261 COOK, T.: EU Intellectual Property law, New York: Oxford University Press Inc. 2010, ISBN 978-1-

90-450152-7. s. 246 
262 Rozsudek Soudního dvora ve věci Sabel, odst. 18 
263 Rozsudek Soudního dvora ve věci Sabel, odst. 22, 23 
264 Rozsudek Soudního dvora ve věci Sabel, odst. 25 
265 Rozsudek Soudního dvora ve věci Sabel, odst. 24 
266 ČERMÁK, K.: Spory v oblasti ochranných známek: Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny. 

Právní rádce, 2006, č. 3, dostupný na http://pravniradce.ihned.cz/c1-18119390-spory-v-oblasti-

ochrannych-znamek 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-18119390-spory-v-oblasti-ochrannych-znamek
http://pravniradce.ihned.cz/c1-18119390-spory-v-oblasti-ochrannych-znamek
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Rozhodnutí „Canon“ 

V dalším důležitém rozsudku se Soudní dvůr zabýval námitkami japonské 

společnosti Canon Kabushiki Kaisha (dále jen „CKK“), vlastníka ochranné známky 

„Canon“ zapsanou u Německého patentového úřadu mimo jiné pro „fotoaparáty, 

kamery a promítačky; televizní filmová a záznamová zařízení, televizní přenosová 

zařízení, televizní přijímací a rozmnožovací zařízení, včetně záznamových a 

rozmnožovacích zařízení pro televizní průmysl, která využívají disk nebo magnetický 

pásek” proti přihlášce ochranné známky „CANNON“ přihlašovanou americkou 

obchodní společností Metro-Goldwyn-Mayer Inc. pro „filmy na video kazetách 

(filmové videokazety); výroba, distribuce a projekce filmů pro kina a televizní 

organizace“. Každá ze známek chránila odlišné druhy výrobků, byť by se mezi nimi 

našla určitá souvislost. První průzkumový referent Německého patentového úřadu došel 

k závěru, že obě ochranné známky jsou obdobné, a přihlášku zamítl na základě 

podobnosti příslušných výrobků a služeb. Druhý průzkumový referent k tomuto 

rozhodnutí nepřihlížel a odpor pro nedostatek podobnosti zamítl. Spolkový patentový 

soud poté zamítl odvolání společnosti CKK proti rozhodnutí druhého průzkumového 

referenta s tím, že se nejedná o podobnost. Společnost CKK se proti rozhodnutí 

Spolkového patentového úřadu odvolala ke Spolkovému soudu. Spolkový soudní dvůr 

položil Soudnímu dvoru otázku, zda „Lze při posuzování podobnosti výrobků a služeb, 

na něž se vztahují dvě ochranné známky, zohledňovat rozlišovací způsobilost a zejména 

dobré jméno ochranné známky s dřívějším vznikem práva přednosti (k datu, jež určuje 

senioritu pozdější ochranné známky) tak, že je zejména nutné konstatovat podobnost 

výrobků a služeb ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS, přestože 

veřejnost výrobkům či službám připisuje rozdílná místa původu?”   

Soudní dvůr v této věci vyslovil zásadní větu, že „globální posuzování 

pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními 

faktory, přičemž nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším 

stupněm podobnosti mezi známkami a naopak.“267 Jedná se o velice důležité 

konstatování, neboť zdůrazňuje, že pojem „pravděpodobnost záměny“ ve smyslu 

Směrnice zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků 

                                                 
267 Rozsudek Soudního dvora ve věci Canon, odst. 17 
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nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory, jako 

například povaha, zamýšlený účel, způsob použití a okolnost, zda si navzájem 

konkurují, nebo se doplňují. 268 

Rozhodnutí Lloyd 

V této věci se Soudní dvůr zabýval otázkou, podle jakých kritérií je třeba 

posuzovat pravděpodobnost záměny a jaký na to má vliv vysoká distinktivita ochranné 

známky. Jednalo se o zvukovou podobnost označení „Lloyd“ a „Lloints“, přičemž obě 

známky se týkaly obuvi. Soudní dvůr se zabýval posouzením: 

- kritérií, podle nichž se posuzuje pravděpodobnost záměny ve smyslu 

článku 5 (1) (b) Směrnice; 

- významu ustanovení, podle kterého pravděpodobnost záměny zahrnuje i 

pravděpodobnost asociace s dřívější známkou; 

- důležitosti, která je připisována skutečnosti, že známka je vysoce 

distinktivní. 

Soudní dvůr konstatoval, že při posuzování distinktivity ochranné známky je třeba 

celkově zhodnotit větší či menší schopnost známky identifikovat výrobky nebo služby, 

pro něž byla zapsána, jakožto pocházející od určitého podniku, a tak je rozlišit od 

výrobků či služeb jiných podniků, přičemž je třeba přihlédnout zejména k inherentním 

vlastnostem známky včetně toho, zda obsahuje popisný prvek ve vztahu k zapsaným 

výrobkům či službám, k tržnímu podílu ochranné známky, k intenzitě, zeměpisnému 

rozšíření a délce užívání známky, k investicím vynaloženým na její propagaci, podílu 

relevantní části veřejnosti, který díky známce identifikuje původ výrobků či služeb od 

určitého podniku, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor a jiných 

profesních organizací.269 Není proto možné stanovit obecné podmínky, za nichž se 

známka považuje za vysoce distinktivní, např. v podobě požadavku na určitý 

percentuální podíl veřejnosti, jíž je známka známá.270  

                                                 
268 ČERMÁK, K.: Spory v oblasti ochranných známek: Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny. 

Právní rádce, 2006, č. 3, dostupný na http://pravniradce.ihned.cz/c1-18119390-spory-v-oblasti-

ochrannych-znamek 
269 Rozsudek Soudního dvora ve věci C – 342/97 Lloyd Schulfabrik Meyer & Co. Gmbh v. Klijsen 

Handel BV, ze dne 22. července 1999, odst. 23 
270 Rozsudek Soudního dvora ve věci C – 342/97 Lloyd Schulfabrik Meyer & Co. Gmbh v. Klijsen 

Handel BV, ze dne 22. července 1999, odst. 24 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-18119390-spory-v-oblasti-ochrannych-znamek
http://pravniradce.ihned.cz/c1-18119390-spory-v-oblasti-ochrannych-znamek
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Soudní dvůr v návaznosti na předložené otázky uvedl, že je možné, aby mezi 

známkami vznikala pravděpodobnost záměny již na základě jejich podobnosti při 

akustickém vjemu, je však nutné přihlížet ke všem výše vyjmenovaným okolnostem. 

Rozhodnutí Adidas 

V rozsudku Soudního dvora C-425/98 ze dne 22. června 2000, Marca Mode CV v. 

Adidas AG and Adidas Benelux BV se Soudní dvůr zabýval sporem mezi nizozemskou 

společností Marca Mode CV na straně jedné a Německou společností Adidas AG a 

Nizozemskou společností Adidas Benelux BV na straně druhé. Spor se týkal obrazové 

známky zapsané pro Adidas AG u úřadu v Beneluxu, pro kterou tato společnost udělila 

výlučnou licenci společnosti Adidas Benelux BV pro oblast Beneluxu. Společnost 

Marca Mode dala do prodeje v Nizozemí kolekci sportovního oblečení, která měla po 

straně dva podélné pruhy. Oblečení bylo bílé s černými pruhy nebo naopak, černé s 

bílými pruhy. Společnost Adidas podala žalobu na místním nizozemském soudě z 

důvodu porušení práv vyplývajících z její obrazové známky složené ze tří pruhů a 

požadovala zakázat společnosti Marca Mode užívat označení složené ze dvou a tří 

pruhů pro území Beneluxu. Soud žalobě vyhověl. Odvolací soud toto rozhodnutí 

potvrdil. Marca Mode se odvolala k Nejvyššímu soudu, kde namítala, že odvolací soud 

založil své rozhodnutí pouze na skutečnosti, že zde je pravděpodobnost asociace. 

Nejvyšší soud řízení zastavil a požádal Soudní dvůr o posouzení předběžných otázek. 

Soudní dvůr se zabýval otázkou, zda vlastník ochranné známky, která má velkou 

rozlišovací způsobilost je oprávněn zakázat užívání označení, které vzhledem ke své 

podobnosti může být s touto ochrannou známkou spojováno a vzniká tak nebezpečí 

záměny. Jinými slovy otázka zněla, zda u vysoce distinktivní známky lze na základě 

pravděpodobnosti asociace presumovat pravděpodobnost záměny. 

Soudní dvůr znovu zdůraznil, že pravděpodobnost záměny na základě 

pravděpodobnosti asociace presumovat nelze, a to za žádných okolností. Současně ale 

konstatoval, že známky vysoce známé ovšem vedle ochrany před nebezpečím záměny 

požívají ještě zvláštního druhu ochrany, který není závislý na zjištění pravděpodobnosti 

záměny.271 Jedná se o situace, kdy užívání příslušného označení neoprávněně těží nebo 

je na újmu rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu ochranné známky. Soudní 

                                                 
271 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-425/98 Marca Mode CV v. Adidas AG and Adidas Benelux BV, 

ze dne 22. června 2000, odst. 36 



112 

 

dvůr dospěl k závěru, že dobré jméno známky je prvek, který může mít mezi ostatními 

faktory významnou váhu. Nicméně, ani dobré jméno známky neumožňuje presumovat 

existenci pravděpodobnosti záměny pouze s ohledem na existenci pravděpodobnosti 

asociace. I v těchto případech je tak nutné pozitivně zjistit existenci pravděpodobnosti 

záměny. 

Otázka skutková nebo právní 

Myslím si, že je na tomto místě je vhodné se velice stručně zmínit o tom, že 

posuzování zaměnitelnosti je otázkou právní, nikoli faktickou, což bývá někdy 

zaměňováno. V případě sporu tíží strany sporu důkazní břemeno pouze potud, že 

žalobci přísluší práva k určitému označení a že fakticky dochází k užívání určitého 

jiného označení žalovaným; zda v důsledku užívání tohoto jiného označení dochází 

nebo může dojít k záměně s žalobcovým označením, je již věcí posouzení soudu a k této 

otázce jako takové není třeba provádět důkazy. To také znamená, že posouzení 

zaměnitelnosti není otázkou odbornou, k jejímuž zodpovězení by bylo třeba ustanovit 

znalce; znalec nemůže v tomto směru nahrazovat rozhodovací činnost soudu.272 

6.5 Přihláška ochranné známky podaná jednatelem či zástupcem 

majitele ochranné známky svým jménem a bez souhlasu 

Článek 8 odst. 3 Nařízení stanoví, že „Na základě námitek majitele ochranné 

známky se ochranná známka nezapíše, pokud přihlášku podal jednatel nebo zástupce 

majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele, ledaže by 

tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil.“ 

Tento článek reflektuje ustanovení článku 6 septies Pařížské úmluvy, který byl do 

Pařížské úmluvy začleněn v rámci revizní konference konané v Lisabonu v roce 1958 a 

umožňuje majiteli ochranné známky namítat přihlášku neoprávněně podanou jejich 

jednatelem nebo zástupcem, není-li takový jednatel či zástupce schopen své jednání 

náležitě zdůvodnit a dále takovýto zápis zrušit nebo jej nárokovat jako svůj vlastní, 

případně zakázat užívání takto zapsané ochranné známky. Článek 6septies Pařížské 

úmluvy zní: 

                                                 
272 ČERMÁK K.: Spory v oblasti ochranných známek: Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny. 

Právní rádce, 2006, č. 3, dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-18119390-spory-v-oblasti-

ochrannychznamek  

http://pravniradce.ihned.cz/c1-18119390-spory-v-oblasti-ochrannychznamek
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1) Žádá-li jednatel nebo zástupce majitele známky v některé unijní zemi o zápis této 

známky na své vlastní jméno v jedné nebo několika těchto zemích bez souhlasu 

tohoto majitele, je majitel oprávněn podat námitky proti požadovanému zápisu a 

žádat o výmaz, nebo povoluje-li to zákon dotyčné země, o převod zápisu na sebe, 

pokud by jednatel nebo zástupce neospravedlnil své jednání. 

2) S výhradou výše uvedeného odstavce 1 je majitel známky oprávněn podat 

námitky proti užívání své známky jednatelem nebo zástupcem, pokud k tomuto 

užívání nedal zmocnění. 

3) Národním zákonodárstvím může být stanovena spravedlivá lhůta, ve které by 

majitel známky mohl uplatňovat svá práva podle tohoto článku. 

Jedná se v podstatě o přihlášky, které nebyly podané v dobré víře. Smyslem 

tohoto ustanovení je chránit oprávněné zájmy vlastníků ochranných známek proti 

svévolnému přivlastnění jejich ochranné známky jednatelem nebo zástupcem. Vlastníci 

mají právo zamezit provedení zápisu známky, o nějž požádal jejich jednatel nebo jejich 

zástupce, a to bez jejich souhlasu. Jedná se o vyjádření zásady, že obchodní transakce 

musí být prováděny v dobré víře. V článku 8 odst. 3 Nařízení je toto ustanovení 

začleněno pouze do té míry, že dává vlastníku právo vznést námitky proti přihlášce, 

která byla podána bez jeho souhlasu. Ostatní části článku 6septies Pařížské úmluvy jsou 

začleněny v článcích 11, 18 a 52 odst. 1 písm. b) Nařízení. Tento poslední článek 

poskytuje vlastníkovi právo neoprávněně provedený zápis známky zrušit, zatímco 

článek 11 Nařízení umožňuje užívání takto zapsané známky zakázat a článek 18 

Nařízení umožňuje vlastníkovi požádat o převod zápisu na své jméno. 

Rozsah ochrany poskytované v rámci článku 8 odst. 3 Nařízení je užší než v rámci 

čl. 52 odst. 1 písm. b) Nařízení protože článek 8 odst. 3 Nařízení lze uplatnit jen při 

naplnění několika dalších podmínek příslušného ustanovení. Skutečnost, že 

přihlašovatel podal přihlášku se zlým úmyslem, není sama o sobě pro účely čl. 8 odst. 3 

Nařízení postačující, a proto bude námitka zamítnuta, je-li založena výhradně na zlém 

úmyslu přihlašovatele nebo je-li zlý úmysl přihlašovatele jedinou okolností prokázanou 

předloženými důkazy. Na neoprávněné podání přihlášky lze uplatnit sankci podle čl. 52 

odst. 1 písm. b) Nařízení podáním žádosti o zrušení ochranné známky po jejím zápisu. 
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Právo vznést proti přihlášce ochranné známky Společenství námitku patří 

výhradně majiteli starší ochranné známky. Při prokazování absence souhlasu postačí, 

když majitel ochranné známky bude tuto skutečnost pouze tvrdit a je pak pouze na 

přihlašovateli, aby tvrzení vyvrátil a prokázal, že je zmocněn k podání přihlášky. 

Důkazní břemeno je tedy obrácené. 

Je důležité poznamenat, že článek 8 odst. 3 Nařízení se neuplatní pouze na totožné 

ochranné známky a na totožné výrobky a služby, pokud by tomu tak bylo, ustanovení 

by bylo určitou mírou neúčinné, protože by bylo možné jej obejít pouze tím, že by se 

provedly drobné změny v ochranné známce nebo ve výrobcích a službách. V takovém 

případě by ovšem zájmy majitele ochranné známky utrpěly újmu, zejména v případě, 

pokud by se starší známka již užívala a změny provedené přihlašovatelem by nebyly 

dostatečné na to, aby vyloučily záměnu. „Pokud by byla přihláška přes svou podobnost 

se starší ochrannou známkou navíc připuštěna k zápisu, přihlašovatel by se ocitl v 

pozici, kdy by na základě čl. 8 odst. 1 nebo čl. 9 odst. 1 Nařízení nebo obdobného 

ustanovení národních právních předpisů mohl zabránit následnému zápisu a/nebo 

užívání starší ochranné známky původním majitelem na území Evropské unie.“273 

Vzhledem k tomu, že je nutné chránit oprávněného majitele proti nekalé činnosti jeho 

jednatelů a/nebo zástupců je nutné ustanovení čl. 8 odst. 3 Nařízení vykládat v širším 

slova smyslu. Toto ustanovení je tedy třeba použít jak v případě, že jednotlivá označení 

jsou totožná, tak i tehdy, pokud označení přihlašované jednatelem nebo zástupcem 

zobrazuje starší ochrannou známku s mírnými úpravami takovým způsobem, že to 

nemění její rozlišovací způsobilost. Stejně tak ustanovení čl. 8 odst. 3 Nařízení neplatí 

pouze tehdy, je-li seznam výrobků a služeb totožný, ale i tehdy, jsou-li sporné výrobky 

a služby úzce příbuzné nebo z obchodního hlediska rovnocenné. Při konečném závěru je 

důležité to, že výrobky a služby přihlašovatele mohou být veřejností vnímány jako 

                                                 
273 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the  Internal Market (Trade Marks And 

Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition Section 3 Unauthorized Filing By Agents Of the 

TM Proprietor (Article 8(3) CTMR), s. 17 a násl., dostupné na: https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual
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le_8_3_ctmr_en.pdf 
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https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/11_part_c_oppositon_section_3_unauthorised_filing_by_agents_of_the_tm_proprietor_article_8_3_ctmr_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/11_part_c_oppositon_section_3_unauthorised_filing_by_agents_of_the_tm_proprietor_article_8_3_ctmr_en.pdf
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„autorizované“ produkty, jejichž kvalita je stále nějakým způsobem namítajícím 

„zaručena“. 274 

6.6 Nezapsaná označení a jiná označení užívaná v obchodním styku 

Článek 8 odst. 4 Nařízení stanoví, že „Na základě námitky ze strany majitele 

nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož 

význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle 

právních předpisů Společenství nebo podle práva členského státu, které se na toto 

označení vztahuje:  

a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky 

Společenství, případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k 

přihlášce ochranné známky Společenství; a 

b) toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné 

známky.“ 

Podle čl. 53 odst. 1 písm. c) Nařízení je možné dovolat se práv uvedených v čl. 8 

odst. 4 Nařízení rovněž v žádosti o prohlášení neplatnosti zapsané ochranné známky 

Společenství. 

Nezapsané ochranné známky existují téměř ve všech členských státech. Jedná se o 

označení, která označují obchodní původ výrobku nebo služby. Jsou to označení, která 

fungují jako ochranná známka, přestože nejsou zapsána v rejstříku ochranných známek. 

Pravidla a podmínky pro nabývání práv podle jednotlivých národních předpisů se liší, 

od prostého užívání až po užívání, na jehož základě známka získala dobré jméno. 

Jednotný není ani rozsah ochrany, i když je z obecného hlediska obdobný jako šíře 

ochrany poskytovaná zapsaným ochranným známkám v rámci Nařízení. 

Mezi ostatní označení užívaná v obchodním styku patří obchodní firmy a názvy 

společností, ostatní obchodní označení jako např. název provozovny, název obchodu, 

                                                 
274 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the  Internal Market (Trade Marks And 

Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition Section 3 Unauthorized Filing By Agents Of the 

TM Proprietor (Article 8(3) CTMR), dostupné na: https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual
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dále pak názvy děl, názvy časopisů a dalších publikací, názvy dalších děl (např. filmů, 

televizních seriálů, apod.), dále se jedná např. o doménová jména, zeměpisná označení 

Tato práva mají společné to, že (i) jsou založena na užívání, ne na zápisu; (ii) 

týkají se obchodu, a tím spadají mimo oblast práv pouze soukromých či osobních; (iii) 

slouží k rozlišování označení užívaných v obchodním styku na rozdíl od patentů, práva 

autorského a práv k průmyslovým vzorům, které chrání technická nebo umělecká díla 

nebo jejich „vzhled“ jako takové; (iv) jsou výhradními právy, z nichž vlastníkům práv 

plyne právo vlastnictví nebo přinejmenším postavení vlastníka.275 

Práva podle ustanovení čl. 8 odst. 4 Nařízení lze uplatňovat jedině tehdy, jsou-li 

většího než pouze místního významu. Tento požadavek se použije jak pro nezapsané 

ochranné známky, tak pro ostatní označení v obchodním styku. Cílem požadavku, že 

„význam (těchto práv) nesmí být pouze místní“, je omezit počet potenciálních 

kolidujících nezapsaných práv, a zabránit tak riziku zhroucení nebo ochromení systému 

ochranných známek Společenství v důsledku zaplavení poměrně bezvýznamnými 

kolidujícími právy. Podle ustanovení čl. 111 Nařízení si vlastníci práv, která dosahují 

pouze místního významu, ponechávají svá výhradní práva podle příslušných národních 

předpisů.276 Pojem místního významu je nutné vykládat jako kritérium Evropského 

práva. Zahrnuje širší rozsah než v národních právních předpisech. Obecně lze říci, že 

území města či velkoměsta, okresu ani kraje místní význam nepřesahuje. Místní význam 

nelze posuzovat pouze z hlediska zeměpisného území. V mnoha případech bude 

rozhodující skutečností intenzita uplatňování na trhu. 277 

6.7 Dobrá pověst dřívějších ochranných známek 

Podle čl. 8 odst. 5 Nařízení se „Na základě námitek majitele starší ochranné 

známky se rovněž nezapíše ochranná známka, která je totožná nebo podobná starší 
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ochranné známce a má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, 

pro které je starší ochranná známka zapsána, jde-li o starší ochrannou známku 

Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší ochrannou 

známku národní, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání 

přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací 

způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo by jim bylo na újmu.“ 

Námitky podané podle tohoto článku budou úspěšné v případě, že budou splněny 

následující podmínky: (i) starší registrovaná ochranná známka musí požívat dobrého 

jména na příslušném území,278 (ii) porovnávané ochranné známky musí být totožné či 

podobné, (iii) užívání přihlašovaného označení by mohlo neprávem těžit z rozlišovací 

způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu a (iv) 

k takovému užívání dochází bez řádného důvodu.279 

Povaha a rozsah dobrého jména nejsou vymezeny v Nařízení ani ve Směrnici. 

Soudní dvůr se tímto pojmem zabýval ve svém rozhodnutí „General Motors“280, kde 

definoval dobrou pověst ochranné známky následujícím způsobem: „Ochranná známka 

požívá dobrou pověst, jestliže její znalost a poznání veřejnosti na trhu dosahují 

takového stupně, kdy by pozdější známka mohla vyvolat dojem dřívější známky a 

následkem toho by mohlo dojít k poškození dřívější známky.“281 Podle Soudního dvora 

ochrana dobrého jména podle čl. 8 odst. 5 Nařízení nepředpokládá nebezpečí 

záměny.282 Zda má určitá známka dobré jméno závisí na její známosti mezi určitými 

zákazníky na dotčeném území. Jde-li o národní známky, budou se posuzovat zákaznické 

kruhy v daném státě, v případě známky Společenství zákaznické kruhy v podstatné části 

Společenství. Podle Soudního dvora nemusí mít ani národní známka dobré jméno v 
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celém členském státě, ale postačí jeho podstatná část. Přesný procentní podíl známosti 

pro posouzení dobrého jména nelze stanovit a je nutné se jím zabývat v jednotlivých 

případech. Aby byla starší ochranné známce přiznána ochrana vyhrazená známkám s 

dobrým jménem, musí ji rozeznávat podstatná část dotčené veřejnosti.  

Z dikce článku 8 odst. 5 Nařízení, by bylo možné dovodit, že se toto ustanovení 

vztahuje pouze na takové případy, kdy se přihlašovaná ochranná známka domáhá 

ochrany pro výrobky a služby, které jsou odlišné od těch, které jsou chráněné starší 

namítanou ochrannou známkou s dobrým jménem. Současně by bylo možné dovodit, že 

pokud srovnávané známky chrání, resp. pokud se přihlašovaná ochranná známka 

domáhá ochrany pro shodné nebo podobné výrobky, mohl by namítatel postupovat dle 

čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení. Soudní dvůr ve věci C-292/2000 Davidoff & Cie SA, 

Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd. (dále jen „Davidoff“) rozhodl, že citované ustanovení 

má být interpretováno tak, že se vztahuje i na případy, kdy srovnávané výrobky a služby 

jsou shodné a podobné.283 Pokud by dané ustanovení bylo aplikováno pouze v situaci, 

kdy se přihlašovaná známka domáhá ochrany pouze pro výrobky či služby odlišné od 

těch, které chrání starší ochranná známka s dobrým jménem, byla by tím oslabena 

ochrana známek s dobrým jménem, protože ne vždy existuje mezi porovnávanou 

přihláškou a starší ochrannou známkou s dobrým jménem nebezpečí záměny, a tudíž ne 

vždy by byla aplikace článku 8 odst. 1 písm. b) Nařízení možná. Soudní dvůr proto 

dovodil, že je nutné postupovat podle článku 8 odst. 5 Nařízení i tehdy když výrobky a 

služby chráněné starší ochrannou známkou s dobrým jménem jsou shodné či podobné 

těm, pro které se nová přihláška domáhá ochrany.  

Článek 8 odst. 5 Nařízení nevyžaduje ani totožnost nebo podobnost výrobků či 

služeb, ani nebezpečí záměny. Podle čl. 8 odst. 5 Nařízení je zapsaným ochranným 

známkám poskytnuta ochrana, nejen pokud jde o totožné nebo podobné výrobky či 

služby, ale také v souvislosti s odlišnými výrobky nebo službami, aniž by bylo 

vyžadováno jakékoli nebezpečí záměny za předpokladu, že označení jsou totožná nebo 

                                                 
283 Guidelines For Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and 

Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition Section 5 Trade Marks With Reputation Article 

8(5) CTMR, s. 9, dostupné na: https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual

/WP/Part-C/05-

part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr/part_c_opposition_section_

5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_en.pdf  

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_en.pdf
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podobná a starší známka se těší dobrému jménu, do kterého by užívání přihlášené 

ochranné známky bez řádného důvodu zasáhlo. 
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7 ZÁVĚR 

Ochranné známky jsou velmi důležitým nástrojem podnikatelů. Z ekonomického 

hlediska se jedná o velice silný instrument k získávání zákazníků a v boji s konkurencí 

na hospodářském trhu. Pro většinu obchodních společností platí, že drtivý podíl jejich 

tržní hodnoty vychází z jejich pověsti a hodnoty obchodní značky, jejíž součástí je i 

ochranná známka. Registrace ochranných známek přispívá k ekonomickému rozvoji 

podniku a k jeho jistějšímu postavení na trhu. Je proto velmi důležité přístup 

k ochranným známkám regulovat a zajistit, aby byla registrována pouze taková 

označení, která jsou způsobilá být ochrannou známkou a nekolidují s již dříve 

zapsanými ochrannými známkami. Směrnice i Nařízení a současně i český Zákon o 

ochranných známkách vymezují důvody odmítnutí ochrany označení, jedná se jak o 

absolutní, tedy veřejnoprávní důvody, spočívající v označení samotném, tak o relativní, 

tedy soukromoprávní důvody, které vyplývají z práv vlastníků dříve zapsaných 

ochranných známek.  

Ve své práci jsem se zaměřila na zkoumání judikatury Soudního dvora ve 

známkoprávní oblasti a na rozhodovací praxi OHIM, a to právě s ohledem jak na 

absolutní tak relativní důvody. Větší část své práce jsem věnovala absolutním důvodům, 

kdy jsem ke každému jednotlivému důvodu studovala nejzajímavější judikaturu, která je 

dle mého názoru velmi bohatá. Jsem toho názoru, že podložení teoretické části příklady 

z rozhodovací praxe, umožní případnému čtenáři udělat si ucelený obrázek o tom, jaké 

označení může nebo nemůže tvořit ochrannou známku. Ale nejen z tohoto důvodu jsem 

rozhodovací praxi do své práce zařadila. Oblast ochrany ochranných známek se neustále 

rozvíjí a znalost právních předpisů je pouze polovinou úspěchu, druhou polovinu pak 

dotváří právě znalost judikatury. Bez znalosti judikatury nelze v dnešní době v oblasti 

známkového práva vystačit.  

Článku 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.“ Běžné 

typy ochranných známek, tedy slovní nebo obrazové a jejich kombinace, jsou sto výše 
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uvedená kritéria splnit. Problematičtější je situace u nových typů ochranných známek, 

tzv. netradičních ochranných známek, které se ale v poslední době staly velmi 

populární. Domnívám se, že tomu tak je proto, že netradiční označení mají pro 

zákazníky vysokou přitažlivost. S novými typy ochranných známek však vyvstává celá 

řada otázek, přičemž na mnohé právními předpisy nevyřešené otázky se snaží odpovídat 

právě judikatura Soudního dvora. 

Jedním ze známých příkladů netradiční ochranné známky je ochranná známka 

barvy „lila“ pro čokolády Milka, která byla registrována s právem přednosti již z roku 

1996. Snad každý milovník čokolád ví, jaká pochoutka se skrývá pod obalem barvy lila. 

Tato známka je tak zářným příkladem toho, jak může mít netradiční ochranná známka 

vysokou rozlišovací způsobilost. Při zápisu netradičních ochranných známek však může 

být právě nedostatek rozlišovací způsobilosti (distinktivity) problémem. Rozlišovací 

způsobilostí ochranné známky se Soudní dvůr zabýval v rozhodnutí „Mag Instrument“ a 

definoval ji jako „způsobilost ochranné známky identifikovat výrobek, pro který je zápis 

požadován, jako pocházející od určitého podniku, a tak odlišit tento výrobek od výrobků 

jiných podniků“. Rozlišovací způsobilost musí být posuzována jednak s ohledem na 

výrobky a služby, pro které je zápis požadován, a jednak s ohledem na to, jakým 

způsobem ji vnímá relevantní veřejnost. Rozlišovací způsobilost postrádají taková 

označení, která nejsou schopna identifikovat původ výrobků. Není však nezbytně nutné, 

aby ochranná známka umožňovala příslušné veřejnosti určit výrobce nebo 

poskytovatele služeb tím, že by sdělovala údaj o jeho totožnosti. Ochranná známka však 

musí příslušné veřejnosti umožnit, aby výrobky nebo služby jednoho podniku odlišila 

od výrobků nebo služeb ostatních podniků. 

Soudní dvůr svou judikaturou rovněž napomohl rozšířit a zpřesnit definici 

ochranné známky. Důležité a často zmiňované je rozhodnutí „Sieckman“, ve kterém 

Soudní dvůr připustil existenci čichových ochranných známek a konstatoval, že 

ochranné známky mohou tvořit i jiná označení, než pouze ta uvedená v definici v čl. 4 

Nařízení284, a dále uvedl, že pojem označení není omezen pouze na znaky vizuálně 

vnímatelné. Proto dle názoru Soudního dvora nelze a priori vyloučit ani ochranné 

známky zvukové, tvořené vůní nebo barvou. Ohledně čichových známek je však 

                                                 
284 Čl. 2 Směrnice 
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prozatím nejisté, jakým způsobem by mohlo být vyhověno požadavku grafické 

znázornitelnosti, když Soudní dvůr ve zmiňovaném rozhodnutí „Sieckman“ odmítl 

v podstatě všechny předložené možnosti grafického znázornění vůně. Čichové ochranné 

známky proto běžně zapisovány nejsou. Stejná situace je např. i u chuťových 

ochranných známek.  

Naproti tomu zvukové ochranné známky patří mezi běžnější z netradičních 

ochranných známek. Z rozhodovací praxe Soudního dvora vyplynulo, že grafickou 

znázornitelnost hudebních tónů splňuje notová osnova, často doplněná o nahrávku ve 

formátu MP3. Zvuky (hluky), které není možné zaznamenat notovým záznamem, je 

možné graficky znázornit pomocí sonogramu, rovněž s přiložením nahrávky ve formátu 

MP3 (viz rozhodnutí „Řev lva“ a „Řev Tarzana“).  

Je potřeba zmínit, že přístup českého ÚPV je k novým typům ochranných známek 

poněkud zdrženlivější, než je přístup OHIM a Soudního dvora. Bohužel ani Soudní dvůr 

není ve své rozhodovací praxi zcela jednotný, příkladem může být rozsudek „Baby-

Dry“, kterým se ve své práci rovněž zabývám. Dle některých názorů Soudní dvůr 

v tomto rozsudku v podstatě připustil existenci popisných označení. To vyvolalo celou 

řadu kritiky a obav, že popisná označení budou moci být běžně zapisována. Rozsudek 

„Baby-Dry“ byl však již dalšími rozhodnutími Soudního dvora překonán, a je tak 

považován za ojedinělý. 

V rámci relativních důvodů zamítnutí zápisu je stěžejní pojem zaměnitelnost 

ochranných známek. Soudní dvůr se tímto pojmem zabýval ve svých rozsudcích 

„Sabel“, „Canon“, „Lloyd“ a „Adidas“. Všechny čtyři rozsudky ve své práci rovněž 

analyzuji. Definici pojmu zaměnitelnost Soudní dvůr vymezil v rozsudku „Canon“, 

když konstatoval, že zaměnitelnost je riziko, že by se veřejnost mohla domnívat, že 

sporné výrobky nebo služby pocházejí od stejného podnikatele, nebo od ekonomicky 

propojených podnikatelů. Podobnost označení byla vymezena Soudním dvorem 

v rozhodnutí „Sabel“, když v něm Soudní dvůr určil dvě zásadní podmínky pro 

hodnocení podobnosti označení, a to  

(i) celkový dojem, který ochranné známky vyvolávají;   

(ii) s přihlédnutím k dominantním a rozlišovacím prvkům. 
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Práci jsem se snažila pojmout co možná nejkomplexněji z hlediska důvodů 

odmítnutí ochrany. Při zpracovávání práce mi pomohly dle mého názoru velmi dobře 

koncipované internetové stránky OHIM, kde je k nalezení bohatá judikatura nebo velmi 

dobře zpracované příklady a metodické pokyny. Dále jsem při vypracování rigorózní 

práce čerpala jak z české, tak ze zahraniční literatury. S ohledem na to, že se jedná o 

neustále se rozvíjející oblast, rovněž jsem výrazně čerpala přímo z rozsudků samotných, 

nebo ze stanovisek generálních advokátů k daným rozsudkům, která jsou rovněž velmi 

poučná. Celá tématika mne velmi zajímá a doufám, že se jí budu ve své praxi i do 

budoucna věnovat. Věřím, že moje rigorózní práce bude přínosem, pro čtenáře, kteří se 

o tematiku ochranných známek Společenství zajímají. 
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8 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

Žebříčky nejhodnotnějších značek světa pro rok 2014 

10 nejhodnotnějších značek světa – Interbrand 2014285: 

Pořadí 

2014 

Značka Země původu Sektor Hodnota 

značky (v 

mld. USD) 

Změna 

oproti 

roku 2013 

1 

 

Spojené státy 

americké 

Technologie 118,863 +21 % 

2 

 

Spojené státy 

americké 

Technologie 107,439 +15 % 

3 

 

 

Spojené státy 

americké 

Nápoje 81,563 +3 % 

4 

 

Spojené státy 

americké 

Obchodní služby 72,244 - 8 % 

5 

 

Spojené státy 

americké 

Technologie 61,154 +3% 

                                                 
285 Best Global Brands 2014 podle společnosti Interbrand, dostupné na 

http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/  

http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/
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6 

 

Spojené státy 

americké 

Různé 45,480 - 3 % 

7 

 

Jižní Korea Technologie 45,462 +15 % 

8 

 

Japonsko Automobilový 

průmysl 

42,392 + 20 % 

9 

 

Spojené státy 

americké 

Rychlé 

občerstvení 

42,254 + 1 % 

10 

 

Německo Automobilový 

průmysl 

34,338 + 8 % 
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10 nejhodnotnějších značek světa – Millward Brown 2014286: 

Pořadí 

2014 

Značka Země původu Sektor Hodnota 

značky (v 

mld. USD) 

Změna 

oproti 

roku 2013 

1 

 

Spojené státy 

americké 

Technologie 158,843 +40 % 

2 

 

Spojené státy 

americké 

Technologie 147,880 -20 % 

3  

 

Spojené státy 

americké 

Technologie 107,541 - 4 % 

4 

 

Spojené státy 

americké 

Technologie 90,185 + 29 % 

5 

 

Spojené státy 

americké 

Rychlé 

občerstvení 

85,706 - 5 % 

6 

 

Spojené státy 

americké 

Nápoje 80,683 +3 % 

                                                 
286 Top 100 Most Valuable Global Brands 2014 podle společnosti Millwardbrown, dostupné na: 

https://www.millwardbrown.com/brandz/2014/Top100/Docs/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf  

https://www.millwardbrown.com/brandz/2014/Top100/Docs/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf
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7 

 

Jižní Korea Kreditní 

karty 

79,197 +41 % 

8 

 

Japonsko Telekomunika

ce 

77,883 + 3 % 

9 

 

Spojené státy 

americké 

Tabák 67,341 - 3 % 

10 

 

Spojené státy 

americké 

Obchod 64,255 + 41 % 
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Příloha č. 2 

Příklady různých druhů ochranných známek287 

1. Slovní ochranná známka 

Ochranná známka Společenství, č. 002288355, společnosti adidas AG, ve znění: 

Adidas 

Ochranná známka Společenství č. 000033159, společnosti Levi Strauss & Co., ve znění: 

LEVI'S 

Ochranná známka Společenství č. 000514984, společnosti NIKE INNOVATE C.V., ve 

znění:  

JUST DO IT 

 

2. Obrazová ochranná známka 

Ochranná známka Společenství, č. 002288355, společnosti Reebok International 

Limited, ve vyobrazení: 

 

Ochranná známka Společenství, č. 001135409, společnosti Apple Inc., ve vyobrazení: 

                                                 
287 Příklady ochranných známek, zdroj OHIM: https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-

examples 

 

https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-examples
https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-examples
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Ochranná známka Společenství, č. 012579711, společnosti PUMA SE, ve vyobrazení:  

 

 

3. Obrazová ochranná známka se slovními prvky 

Ochranná známka Společenství, č. 000277889, společnosti NIKE INNOVATE C.V., ve 

vyobrazení: 

 

Ochranná známka Společenství, č. 000569731, společnosti The Coca-Cola Company, 

ve vyobrazení: 

 

 

Ochranná známka Společenství, č. 011029477, společnosti W.L. Gore & Associates 

Inc, ve vyobrazení: 
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4. Prostorová ochranná známka 

Ochranná známka Společenství, č. 000030957, společnosti Johann Becher GmbH & Co. 

oHG Likörfabrik, ve vyobrazení: 

 

 

Ochranná známka Společenství, č. 004883096, společnosti Lidl Stiftung & Co. KG, ve 

vyobrazení: 

 

5. Prostorová ochranná známka se slovními prvky 
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Ochranná známka Společenství, č. 000031203, společnosti Kraft Foods Schweiz 

Holding GmbH, v grafickém vyobrazení: 

 

Ochranná známka Společenství, č. 001231737, společnosti NESTLE WATERS, ve 

vyobrazení: 

 

Ochranná známka Společenství, č. 000043117, společnosti Lofthouse of Fleetwood 

Limited, v grafickém vyobrazení: 

 

 

 

6. Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev 
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Ochranná známka Společenství, č. 000031336, společnosti Kraft Foods Schweiz 

Holding GmbH, v grafickém vyobrazení: 

 

7. Zvuková ochranná známka 

Ochranná známka Společenství, č. 005445085, společnosti Tetris Holding, LLC, 

v grafickém vyobrazení: 

 

Ochranná známka Společenství, č. 005170113, společnosti Metro-Goldwyn-Mayer Lion 

Corporation, v grafickém vyobrazení: 
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9 SEZNAM ZKRATEK 

BBM - Úřadu pro ochranné známky Beneluxu 

CTMR - Community Trade Mark Regulation (Nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné 

známce Společenství, jehož kodifikované znění bylo vydáno jako Nařízení Rady (ES) č. 

207/2009 o ochranné známce Společenství) 

EHS - Evropské hospodářské společenství 

ES - Evropské společenství 

EU - Evropská unie 

GATT - Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

Madridská dohoda - Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo 

obchodních známek z roku 1891  

Niceská dohoda - Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely 

zápisu ochranných známek z roku 1957  

Nařízení - Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o 

ochranné známce Společenství, jehož kodifikované znění bylo vydáno jako Nařízení 

Rady (ES) pod č. 207/2009 o ochranné známce Společenství 

OHIM - Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem v Alicante (také Úřad), Office 

for Harmonization in the Internal Market 

Pařížská úmluva - Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 

března 1883 

Protokol - Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek z 

roku 1989  

Směrnice - První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se 

sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, jejíž kodifikované 

znění bylo vyhlášeno dne 22. října 2008 jako Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 2008/95/ES 
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Soudní dvůr – Soudní dvůr Evropské unie (dřívější Evropský soudní dvůr) 

Tribunál - dřívější Soud prvního stupně 

ÚPV - Úřad průmyslového vlastnictví 

TRIPS - Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (sdělení 
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web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/0

5_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf 

- Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market 

(Trade Marks And Designs) on Community Trade Marks Part B Examination 

Section 4 Absolute Grounds For Refusal, Article 7 (1) (f) till 7 (1) (k), Collective 

marks, Acquired distinctiveness, dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_

marks_practice_manual/wp_2_2014/10_part_b_examination_section_4_absolute_

grounds_for_refusal__complete_en.pdf 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/
http://www.upv.cz/
http://www.wipo.int/
http://curia.europa.eu/
http://www.dusevnivlastnictvi.cz/
http://www.pantone.com/pages/pantone/index.aspx
http://www.wto.org/
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145 

 

- Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the  Internal Market 

(Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks part C Opposition Section 

2 Identity and Likelihood of Confusion Chapter 2 Comparison of Goods and 

Services, dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/0

9_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_2_

comparison_of_goods_and_services_en.pdf 

- Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market 

(Trade Marks And Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition 

Section 2 Double Identity and Likelihood of Confusion Chapter 3 Comparison of 

Signs, dostupné na https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_

marks_practice_manual/WP/Part-C/02-

part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_3_comparison

_of_signs/part_c_opposition_section_2_chapter_3_comparison_of_signs_en.pdf  

- Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the  Internal Market 

(Trade Marks And Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition 

Section 3 Unauthorized Filing By Agents Of the TM Proprietor (Article 8(3) 

CTMR), dostupné na: https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_

marks_practice_manual/wp_2_2014/11_part_c_oppositon_section_3_unauthorised

_filing_by_agents_of_the_tm_proprietor_article_8_3_ctmr_en.pdf 

- Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market 

(Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition 

Section 4 Rights Under Article 8(4) CTMR, dostupné na: 

https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_

marks_practice_manual/wp_2_2014/12_part_c_opposition_section_4_rights_unde

r_article_8_4_ctmr_en.pdf 

- Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market 

(Trade Marks And Designs) on Community Trade Marks Part C Opposition 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/09_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf
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https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/11_part_c_oppositon_section_3_unauthorised_filing_by_agents_of_the_tm_proprietor_article_8_3_ctmr_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/11_part_c_oppositon_section_3_unauthorised_filing_by_agents_of_the_tm_proprietor_article_8_3_ctmr_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/11_part_c_oppositon_section_3_unauthorised_filing_by_agents_of_the_tm_proprietor_article_8_3_ctmr_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/12_part_c_opposition_section_4_rights_under_article_8_4_ctmr_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/12_part_c_opposition_section_4_rights_under_article_8_4_ctmr_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/12_part_c_opposition_section_4_rights_under_article_8_4_ctmr_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/12_part_c_opposition_section_4_rights_under_article_8_4_ctmr_en.pdf


146 

 

Section 5 Trade Marks with Reputation Article 8(5) CTMR, dostupné na 

https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_

marks_practice_manual/wp_2_2014/13_part_c_opposition_section_5_trade_marks

_with_reputation_article_8_5_ctmr_en.pdf 

- Metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví – Ochranné známky, část F, 

leden 2006, dostupné na: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-

znamky/metodicke-pokyny-ochranne-znamky.html 

- Niceská klasifikace: 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=EN 

- OHIM Statistics of Community Trade Marks dostupné na 

https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/S

SC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2015_en.pdf  

- OHIM, Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství 

http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_note_cs.pdf 

- Sazebník poplatků OHIM dostupný na https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/fees-

payable-direct-to-ohim 

- Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, presented 

by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, 

dostupné na: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-

study_en.pdf 

- Úřad průmyslového vlastnictví: Mezinárodní ochranná známka - obecné 

informace, dostupné na: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-

znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-

informace.html 

- Úřad průmyslového vlastnictví: brožura Ochranné známky a jejich právní ochrana, 

dostupné na www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/data/brozury/OZ-2014_CZ.pdf  
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11 RESUMÉ 

This rigorous thesis deals with the grounds for refusal of the Community trade mark 

applications and is focused on the decisions of the Court of Justice of the European 

Union.  This thesis is divided into three parts. The first part deals in brief with the basic 

principles of the Community trade mark, including a brief history, function of the trade 

mark and description of the trade mark registration process. The second part of the 

thesis deals in general with the absolute grounds for refusal of the application. I tried to 

describe each ground for refusal, i.e. (i) signs which do not conform the requirement of 

trade mark definition, (ii) trade marks which are devoid of any distinctive character, (iii) 

generic signs, (iv) other grounds. Each chapter includes the most significant decisions 

of the Court of Justice of the European Union concerning the given topic. The third part 

is focused on the relative grounds for refusal of Community trade mark applications. In 

my work, I did not try to give a comprehensive interpretation of trade mark law of the 

European Community, but I tried to analyze the most interesting decisions of OHIM 

and the Court of Justice of the European Union relating to trade marks and the grounds 

for refusal, so that any reader can get a comprehensive picture of the reasons for which 

the Community trade mark applications are rejected. This work includes a 

comprehensive summary related to the most common reasons that, in practice, lead to 

the rejection of the application. 
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12 ABSTRAKT 

Abstrakt  

Předmětem této rigorózní práce je rozbor absolutních a relativních důvodů zamítnutí 

zápisu ochranné známky Společenství. Práce pojednává o základních principech 

ochranné známky Společenství včetně popisu registrace ochranné známky. Práce dále 

pojednává obecně o jednotlivých absolutních a relativních důvodech zamítnutí přihlášky 

a rozebírá rozhodnutí Soudního dvora EU týkající se jednotlivých důvodů.  

 

Abstract 

The purpose of this rigorous thesis is to explore the absolute and relative grounds for 

refusal of registration of the Community trademark. The paper deals with the basic 

principles of the Community trademark including the description of the registration 

process. The paper further describes each of the absolute and relative grounds for 

refusal of application and analyses the decisions of the Court of Justice of the European 

Union concerning the individual grounds. 

 

Klíčová slova 

Název rigorózní práce: „Ochranná známka společenství, důvody odmítnutí ochrany“ 

 

Klíčová slova 

Ochranná známka Společenství 

Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu 

Relativní důvody pro zamítnutí zápisu 

 

Title of the rigorous thesis: “The Community Trademark, grounds for refusal” 

 

Keywords: 

Community Trademark 

Absolute grounds for refusal 

Relative grounds for refusal 


