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Úvod  
 Tato práce pojednává o důvodech zrušení a neplatnosti ochranné známky 

Evropské unie (dále jen „ochranná známka EU“), jejíž základní právní úprava se 

nachází v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 

2017 (dále jen „Nařízení“), a české národní ochranné známky (dále jen „ochranná 

známka ČR“), jejíž základní právní úprava je stanovena zákonem č. 441/2003 Sb., 

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

přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 

 Pojem ochranná známka EU terminologicky nahradil pojem ochranná známka 

Společenství, který byl užíván nařízením Rady ES č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 

o ochranné známce Společenství (dále jen „Nařízení 207/2009“). Uvedená 

terminologická změna byla více než vhodná s ohledem na skutečnost, že účinností 

Lisabonské smlouvy došlo k zániku právní subjektivity Společenství a vzniku právní 

subjektivity Evropské unie (dále jen „EU“ či „Unie“).1 

 Jedním z hlavních pramenů užitých v této práci je judikatura soudních institucí 

EU i České republiky. Pokud jde o ochrannou známku EU, jedná se o judikaturu 

Soudního dvora Evropské Unie (dále jen „SDEU“). Autor práce užívá zkratku SDEU, 

pojednává-li obecně o rozhodovací činnosti SDEU v obou jeho instancích. 

V jednotlivých diskutovaných případech je však respektován název konkrétního útvaru 

SDEU, jenž v dané věci rozhodoval, a proto v těchto případech práce užívá jednak 

pojem Tribunál, před účinností Lisabonské smlouvy nazývaný Soud prvního stupně, 

a jednak Soudní dvůr. Tribunál rozhoduje jakožto první instance o odvoláních podaných 

proti rozhodnutím odvolacích senátů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále 

jen „EUIPO“), dříve známého jako Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen 

„OHIM“), zatímco Soudní dvůr rozhoduje jednak o kasačních prostředcích proti 

takovým rozhodnutím Tribunálu a jednak o předběžných otázkách týkajících se 

Směrnice o ochranných známkách (dále jen „Směrnice“).2 Uvedené předběžné otázky 

                                                 
1 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského 
společenství, podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 2007, Úř. věst. C 306/1. 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní 
předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice bude 15. ledna 2019 zrušena a 
nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se 
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jsou kladeny národními soudy v souladu s čl. 267 Smlouvy o fungování EU.3  

 Vzhledem ke skutečnosti, že jsou ustanovení Směrnice ohledně důvodů zrušení 

a neplatnosti národních ochranných známek v podstatě totožná s ustanoveními Nařízení, 

je judikatura Soudního dvora v tomto ohledu plně relevantní nejen pro diskusi 

o důvodech zrušení a neplatnosti ochranné známky ČR, ale i ochranné známky EU. 

Tato judikatura Soudního dvora je pro tuto práci velmi podstatná i proto, že 

rozhodovací činnost SDEU v případech týkajících se ochranné známky EU bývá často 

spíše kazuistická a neslouží tak často k zakotvení právních principů.4 Z výše uvedených 

důvodů autor práce za účelem větší koherence textu vztahuje právní principy potvrzené 

judikaturou Soudního dvora ohledně Směrnice rovněž i na ochrannou známku EU.  

 Citace judikatury SDEU se v této práci řídí metodikou evropského identifikátoru 

judikatury ECLI, která je doporučována i na webových stránkách SDEU. 

 V případě judikatury k ochranné známce ČR již bylo naznačeno shora, že vůdčí 

úlohu zastává shora zmíněná judikatura Soudního dvora ke Směrnici, na kterou se česká 

rozhodovací praxe často odvolává. S ohledem na to, že tuto judikaturu autor práce 

zohledňuje v částech pojednávajících o důvodech zrušení a neplatnosti ochranné 

známky EU, soustředí se v částech pojednávajících o ochranné známce ČR již na 

národní judikaturu, tedy na rozhodovací činnost Městského soudu v Praze, který má 

výlučnou věcnou a místní příslušnost rozhodovat spory o zrušení a neplatnost 

ochranných známek ČR,5 a zejména potom na Nejvyšší správní soud České republiky, 

který projednává kasační stížnosti podané proti rozhodnutím Městského soudu v Praze. 

Relevantní je však i judikatura týkající se nekalé soutěže, vytvářená soustavou 

obecných soudů zastřešenou Nejvyšším soudem České republiky. 

 Mezi další prameny užité v této práci patří rozhodovací činnost EUIPO, jakož 

i jeho metodologické pokyny, rozhodovací činnost Úřadu průmyslového vlastnictví 

České republiky (dále jen „ÚPV“) a dále monografie, články a studie českých 

a zahraničních akademiků. 
                                                                                                                                               
sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, ve které byly reflektovány některé 
změny v úpravě ochranné známky EU, např. pokud jde o definici ochranné známky („Směrnice 
2015/2436“). 
3 Čl. 256 odst. 1, 263 a 267 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění), Úř. věst. 
C 326/1, 26. října 2012; bod 14 preambule Nařízení. 
4 COOK, Trevor. EU Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2010, 788 s. ISBN 
978-1-90-450152-7, s. 231-232. 
5 § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně 
zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol doplněných o úvod, závěr, seznam 

zkratek, seznam použité literatury, abstrakt a klíčová slova. Nejprve se autor práce 

v první části stručně věnuje institutu ochranné známky EU, ochranné známky ČR 

a ochranné známky obecně. Druhá část práce se poté zabývá obecnou diskusí vztahující 

se k právním institutům zrušení a neplatnosti ochranné známky EU a ochranné známky 

ČR. V části třetí jsou rozebrány jednotlivé zrušovací důvody ochranné známky EU 

a ochranné známky ČR. Čtvrtá část se poté věnuje diskusi k jednotlivým absolutním 

a relativním důvodům neplatnosti ochranné známky EU a ochranné známky ČR. 

 Předkládaná práce vychází ze stavu právní úpravy ke dni 1. února 2018. 
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1. Institut ochranné známky, ochranné známky EU a ochranné 
známky ČR  

 Ochranná známka byla původně značka, kterou oprávněný subjekt označoval 

své zboží jako jím vyrobené či jím prodávané, aby tak prokázal jeho pravost. 

V jednoduché podobě existovaly ochranné známky jako výrobní značky a označení již 

v antickém Řecku a sloužily například jako pojistka kvality a originality v případě 

hrnčířského zboží. Přestože již v této původní podobě lze vysledovat některé z funkcí, 

které ochranné známky plní i dnes, nejednalo se ještě o svébytný právní institut. 

 Dnes ochrannou známku chápeme jako označení, pomocí něhož korporace či 

jednotlivci identifikují sami sebe, své výrobky nebo služby, a současně jakožto právní 

institut, jehož základní funkce spočívá v zaručení totožnosti původu výrobků a služeb, 

čímž umožňuje tyto výrobky a služby bez možnosti záměny odlišit od výrobků či služeb 

jiného obchodního původu.6 Je tedy vhodné zdůraznit, že v současné době se známkové 

právo zabývá toliko označeními sloužícími primárně k rozlišení obchodního původu 

výrobků a služeb, nikoliv těmi, jejichž hlavní funkcí je kupř. garance kvality, určení 

zeměpisného původu či dokonce odlišení obchodních korporací mezi sebou, což je 

hlavní funkce obchodní firmy.7 

 Kromě shora uvedené základní identifikační funkce, spočívající ve způsobilosti 

odlišit obchodní původ výrobků a služeb nesoucích ochrannou známku, lze ochranným 

známkám přisuzovat i řadu dalších funkcí, jako je např. funkce orientační a funkce 

záruky kvality, kdy ochranná známka umožňuje spotřebitelům orientovat se v nabídce 

výrobků a služeb a měla by garantovat kvalitu, která je u jí označených výrobků 

a služeb očekávána. Dále lze hovořit o funkci podpory kvality výrobků a služeb, která je 

výsledkem snahy podniků zachovat si dobrou pověst s ohledem na to, že ochranná 

známka umožňuje spotřebitelům identifikovat, že od nich předmětné výrobky či služby 

pocházejí. Nelze opomenout ani funkci propagační a funkci podpory prodeje, která 

vystihuje, že ochranná známka je způsobilá ovlivnit spotřební chování na trhu. Dále se 

hovoří o funkci investiční, jelikož práva k ochranným známkám mohou nabývat vysoké 

                                                 
6 PIPKOVÁ, Hana. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství. Praha: 
ASPI-Wolters Kluwer, 2007, 363 s. ISBN 978-80-7357-265-5, s. 1-3. 
7 JEHORAM, Cohen Tobias; VAN NISPEN, Constant; HUYDECOPER, Tony. European Trademark 
Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law. Alphen aan den Rijn; 
London: Kluwer Law International, 2010, 688 s. ISBN 978-90-411-3157-7, s. 5. 
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hodnoty.8 Ochranná známka je tedy zdrojem informací pro spotřebitele a nechrání tak 

pouze soutěžitele, ale i koncové zákazníky. Proto bývá některými autory vnímáno 

známkové právo jako do určité míry komplementární k právu na ochranu spotřebitele.9 

 Autor práce je toho názoru, že v době globalizace světové ekonomiky 

a propojování trhů nabyla propagační a investiční funkce ochranných známek na 

významu. Důvodem je zejména fakt, že podniky uvádějící na trh produkty označené 

určitou věhlasnou ochrannou známkou mohou dosáhnout podstatně vyšších tržeb než 

podniky nabízející produkty srovnatelné kvality, ale nesoucí méně známé označení 

obchodního původu. V rámci globálního propojení trhů tak může tento rozdíl v tržbách 

dosahovat astronomických částek, a tak je v současné době otázka licencování 

a převodu ochranných známek velmi aktuální. Narůstající význam ochranných známek 

je i důvodem řady nákladných právních sporů ohledně porušení práv majitelů 

ochranných známek, jakož i ohledně jejich zrušení a zneplatnění. Lze proto tvrdit, že 

známkové právo nabývá v dnešní společnosti stále většího významu. 

 Ochranná známka může být obecně tvořena slovem, jménem, logem, kombinací 

písma a grafiky, reklamním sloganem či tvarem výrobku. K méně tradičním ochranným 

známkám, se kterými se lze setkat, jsou řazeny například známky tvořené toliko barvou, 

barevnou kombinací či zvukem. 

 Základní práva k ochranné známce tradičně zahrnují právo vlastníka svou 

ochrannou známu užívat, požívat a disponovat s ní. Pod právem užívacím musíme 

chápat jak jeho pozitivní složku, tj. právo danou ochrannou známku volně užívat, tak 

negativní složku, tedy právo zakázat za splnění podmínek právních předpisů ostatním 

soutěžitelům užívání této ochranné známky. Požívací právo bude zahrnovat zejména 

právo ochrannou známku licencovat za úplatu. Pod právo disponovat s ochrannou 

známkou spadá právo vlastníka svou ochrannou známku převést na jiný subjekt či k ní 

zřídit zástavní právo.10 

 Pokud jde o ochrannou známku EU, pak ji čl. 4 Nařízení definuje tak, že stanoví, 

že ochrannou známku EU mohou tvořit jakákoli označení, zejména slova, včetně 

osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či 

                                                 
8 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 13-14. 
9 KELBLOVÁ, Hana. Zrušení a neplatnost ochranné známky a ochrana spotřebitele. Časopis pro právní 
vědu a praxi, 2007, č. IV, s. 365. 
10 HAJNÁ-STEINEROVÁ, Karin. Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového 
občanského zákoníku. Právní rozhledy 23-24/2013, s. 839. 
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zvuky, pokud jsou tato označení způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho 

podniku a výrobky nebo služby jiných podniků a zároveň je lze vyjádřit v rejstříku 

ochranných známek EU způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje 

jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována vlastníkovi ochranné 

známky EU. 

 Právní institut ochranné znánky EU vznikl pod označením ochranná známka 

Společenství na základě přijetí nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze 

dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (dále jen „Nařízení 40/94“). 

Podstatou tohoto instrumentu práva EU je možnost si na základě jedné přihlášky 

a v jediném řízení vedeném před EUIPO registrovat ochrannou známku, která požívá na 

celém území Unie jednotnou ochranu práva EU.  

 Ke vzniku právního institutu ochranné známky EU vedlo zjištění, že pouze 

prostřednictvím harmonizace vnitrostátních předpisů členských států EU nelze zcela 

odstranit překážku teritoriality práv vlastníků národních ochranných známek. Jednotný 

charakter ochrany pro celou EU byl rovněž akcentovaný jako jediný vhodný k zajištění 

fungování vnitřního trhu. Právní systém ochranné známky EU funguje zcela nezávisle 

na národních systémech ochranných známek členských států EU harmonizovaných 

Směrnicí. Důsledkem je skutečnost, že ochranná známka EU má stejné účinky v celé 

EU, zároveň však neruší národní ochranné známky, a uplatňuje se tedy paralelně 

k těmto národním systémům ochranných známek. Jednotná povaha ochranné známky 

EU zapříčiňuje, že ji lze zapsat, zrušit či prohlásit za neplatnou jen pro celé území EU.11 

Je však třeba si uvědomit, že oddělenost systému ochranné známky EU a systémů 

národních ochranných známek neznamená, že by se tyto systémy vzájemně 

neovlivňovaly.12 Starší národní ochranná známka, zapsaná v jediném členském státě 

EU, tak například může způsobit prohlášení neplatnosti ochranné známky EU. 

 Pokud jde o ochrannou známku ČR, obsahuje legální definici § 1 Zákona, když 

stanoví, že 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 

                                                 
11 PIPKOVÁ, Hana. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství. 
Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2007, 363 s. ISBN 978-80-7357-265-5, s. 63-67. 
12 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 469. 
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jiné osoby. Z pohledu českého soukromého práva je ochranná známka věcí v právním 

slova smyslu, a to věcí nehmotnou.13 

 Je třeba si uvědomit, že právní úprava českého známkového práva je značně 

komplexní, a to i s ohledem na to, že na území České republiky požívají ochranu 

ochranné známky ČR, ochranné známky EU, ochranné známky s mezinárodním 

zápisem a všeobecně známé ochranné známky. 

 V českých zemích byla novodobá právní úprava ochrany práv na označení 

založena za doby Rakouského císařství zákonem na ochranu průmyslových známek 

a jiných označení, vydaného císařským patentem č. 230 ze dne 7. prosince 1858. Po 

vzniku Československé republiky v roce 1918 byla rakousko-uherská právní úprava 

práv na označení převzata zákonem č. 469 a č. 471 z roku 1919 a zákonem č. 261 z roku 

1921. Tímto způsobem byla za stanovených podmínek zachována kontinuita 

známkových práv na území nově vzniklé republiky. Poprvé byl pojem ochranná známka 

zaveden do českého práva zákonem č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách 

a chráněných vzorech, který byl později nahrazen zákonem č. 174/1988 Sb., 

o ochranných známkách. Nový zákon č. 137/1995 Sb., o ochranný známkách, byl poté 

přijat v České republice v roce 1995 a s účinností od 1. dubna 2004 byl nahrazen nyní 

účinným Zákonem, který transponoval Směrnici do českého právního řádu.14 

                                                 
13 § 496 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“). 
14 ŠEBESTA, Karel; PELÍŠKOVÁ, Radka. Ochranné známky a jejich historický vývoj. Portál Epravo.cz, 
publikováno 24. března 2011. Dostupné na https://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-
historicky-vyvoj-72318.html, vstoupeno 12. listopadu 2017. 
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2. Obecné poznámky ke zrušení a neplatnosti ochranné známky EU 
a ochranné známky ČR 

2.1.  Zrušení ochranné známky EU 
 Přestože byla ochranná známka EU úspěšně zapsána do rejstříku, mohou být 

práva vlastníka ochranné známky EU zrušena, a to z důvodů vyjmenovaných v čl. 58 

odst. 1 Nařízení, které lze zobecnit následovně: 

a) nedostatek řádného užívání; 

b) zdruhovění; 

c) klamavost. 

 Lze pozorovat, že zatímco první zrušovací důvod míří na neužívání ochranné 

známky EU, ostatní dva zrušovací důvody míří na situace, kdy předmětné ochranné 

známky EU mohou klamat veřejnost.15  

EUIPO nemůže rozhodnout o zrušení ochranné známky EU z úřední povinnosti, 

avšak aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení práv vlastníka ochranné známky 

EU je pojata velice široce. Návrh je totiž oprávněna podat jednak každá fyzická nebo 

právnická osoba, ale rovněž i skupina nebo subjekt vytvořené k zastupování zájmů 

výrobců, producentů, poskytovatelů služeb, obchodníků nebo spotřebitelů, mají-li podle 

právních předpisů, jimiž se řídí, procesní způsobilost.16 

Tribunál dospěl k závěru, že navrhovatel zrušení nemusí prokázat právní zájem 

na zrušení napadané známky. K tomuto závěru došel za pomoci gramatického výkladu, 

když zdůraznil, že současný čl. 63 odst. 1 písm. a) Nařízení obsahuje taxativní výčet 

podmínek pro aktivní legitimaci a podmínka právního zájmu zde uvedena není. 

Tribunál v diskutovaném rozhodnutí využil rovněž výkladu systematického v podobě 

komparace se současným čl. 63 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení, který v případě návrhu na 

prohlášení neplatnosti ochranné známky EU z relativních důvodů neplatnosti považuje 

za aktivně legitimovaný výrazně užší okruh subjektů.17 

V tomtéž rozhodnutí bylo dále dosaženo závěru, že s ohledem na účel širokého 

pojetí aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení práv vlastníka ochranné známky 

                                                 
15 TORREMANS, Paul. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law. 7th edition. Oxford: Oxford 
University Press, 2013, 718 s. ISBN 978-0-19-964331-8, s. 513. 
16 Čl. 63 odst. 1 písm. a) Nařízení. 
17 Rozsudek ze dne 3. prosince 2009, Iranian Tobacco Co v. OHIM, T-223/08, Sb. rozh., EU:T:2009:481, 
body 18, 20-22. 
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EU není rovněž vyžadováno, aby měl navrhovatel sídlo či domicil v členském státu 

EU.18 

 Zrušení práv vlastníka ochranné známky EU nabývá právních účinků v souladu 

s čl. 62 odst. 1 Nařízení retroaktivně, a to ke dni podání návrhu, popř. ke dni podání 

protinávrhu v řízení o porušení před soudem pro ochrannou známku EU. Na žádost 

účastníka může být v rozhodnutí uvedeno i dřívější datum, ke kterému nastal důvod 

zrušení. Tato možnost stanovit dřívější datum účinnosti zrušení může mít významné 

dopady. To lze demonstrovat na případu, kdy je přihlašovatel ochranné známky EU 

neúspěšný z důvodu namítnutí starší ochranné známky EU, a proto se rozhodne 

dosáhnout zrušení namítané starší známky. Pokud opomene požádat o stanovení dřívější 

účinnosti zrušení, může sice zrušení starší známky dosáhnout, ale nebude to mít vliv na 

jeho neúspěch v přihlašovacím řízení, jelikož zrušení nabude účinky až ke dni podání 

návrhu na zrušení, tedy poté, co byla starší známka úspěšně uplatněna v námitkách proti 

zápisu přihlašované ochranné známky EU.19 

2.2.  Zrušení ochranné známky ČR 
 Ochranná známka ČR, která je řádně zapsána v rejstříku ochranných známek, 

může být po svém zápisu zrušena jednak z důvodů uvedených v § 31 odst. 1 Zákona, 

které jsou obdobné důvodům zrušení ochranné známky EU, a jde tedy o nedostatek 

řádného užívání, zdruhovění a klamavost. Na rozdíl od ochranné známky EU je možné 

ochrannou známku ČR zrušit v souladu s § 31 odst. 2 Zákona i na základě návrhu 

podaného do 6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití této 

známky nedovoleným soutěžním jednáním. 

 Aktivní legitimace je v Zákoně vymezena velmi široce, když je stanoveno, že 

ÚPV zruší ochrannou známku ČR při splnění zákonných podmínek na návrh třetí 

osoby. Z toho lze vyvodit, že návrh může podat jakákoliv osoba, nikoliv však vlastník 

ochranné známky ČR. Je zřejmé, že ÚPV nemůže ke zrušení ochranné známky ČR 

přistoupit z úřední povinnosti, což bylo potvrzeno judikaturou.20 Obdobně jako u návrhu 

na zrušení ochranné známky EU platí, že státní příslušnost navrhovatele je nerozhodná 

                                                 
18 Rozsudek Iranian Tobacco Co v. OHIM (pozn. 17), body 23 - 25. 
19 BENTLY, Lionel; SHERMAN Brad. Intellectual Property Law. 4th edition. Oxford: Oxford University 
Press, 2014, 1296 s. ISBN 978-0-19-964555-8, s. 1036. 
20 Rozsudek Městského sodu v Praze ze dne 19. března 2014, sp. zn. 9 A 162/2010. 
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a že navrhovatel nemusí prokazovat právní zájem na zrušení ochranné známky ČR.21 

K tomu Městský soud v Praze poznamenal, že zákon nestanoví či nevymezuje 

pohnutky, z nichž lze takový návrh podat.22 

 Účinky zrušení ochranné známky ČR nastávají právní mocí rozhodnutí 

o zrušení.23 Zákon tak výslovně nestanoví, ale lze to dovodit jednak z rozdílného 

principu zrušení a prohlášení neplatnosti ochranné známky, který ovládá i právní úpravu 

ochranné známky EU, a jednak za použití systematického a logického výkladu 

s použitím argumentu a contrario, když Zákon u neplatnosti výslovně stanoví, že na 

ochrannou známku ČR prohlášenou za neplatnou se hledí, jako by nikdy nebyla 

zapsána. Dalším důvodem je skutečnost, že rozhodnutí o zrušení ochranné známky ČR 

je aktem konstitutivní povahy a tyto právní akty mají dle právní teorie zásadně účinky 

ex nunc a pro futuro. Závěr, že účinky zrušení ochranné známky ČR nastávají právní 

mocí rozhodnutí o zrušení, potvrdil i Nejvyšší správní soud.24 

 Zde je vhodné upozornit na rozdíl oproti zrušení ochranné známky EU, 

v kterémžto případě nastávají účinky zrušení retroaktivně, a to od data podání návrhu na 

zrušení, případně na žádost některé ze stran i od dřívějšího data.25 To je poměrně 

významný rozdíl mezi právní úpravou Zákona a Nařízení. Pokud jde o možné důsledky 

tohoto rozdílu, pak lze například uvést ztrátu možnosti pozitivně ovlivnit jiné 

přihlašovací řízení, ve kterém byla odstraněna překážka v zápisu představovaná právě 

zrušenou ochrannou známkou ČR. Auto práce tento příklad blíže rozvádí shora 

u diskuse institutu zrušení ochranné známky EU. 

2.3. Neplatnost ochranné známky EU 
 K zániku práv vlastníka ochranné známky EU může kromě zrušení ochranné 

známky EU dojít i prohlášením ochranné známky EU za neplatnou. Účinky neplatnosti 

nastávají ex tunc, tedy na známku se pohlíží, jako by nebyla zapsána a nikdy právní 

ochrany nepožívala.26 Základní dělení důvodů neplatnosti ochranné známky EU je na 

                                                 
21 HORÁČEK, Roman; BISKUPOVÁ, Eva; DE KORVER, Zuzana. Práva na označení a jejich vymáhání 
(Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o 
vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Komentář. 3. doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 
408 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 222. 
22 Rozsudek Městského sodu v Praze ze dne 29. března 2012, sp. zn. 9 Ca 28/2009. 
23 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 231. 
24 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. února 2008, č. j. 2 As 51/2007-82. 
25 Čl. 62 odst. 1 Nařízení. 
26 Čl. 62 odst. 2 Nařízení. 
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důvody absolutní a důvody relativní, přičemž princip tohoto dělení je blíže popsán níže 

u obecných poznámek k neplatnosti ochranné známky ČR. 

 Co se týče důkazního břemene, je z povahy věci zřejmé, že leží na navrhovateli 

prohlášení neplatnosti. Zatímco obecně platí, že EUIPO zkoumá v průběhu řízení 

skutečnosti z moci úřední, v řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky EU 

z relativních důvodů neplatnosti se při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy 

přednesené účastníky. Obdobně pak v řízení o prohlášení neplatnosti z absolutních 

důvodů EUIPO omezí své šetření na důvody a návrhy předložené účastníky řízení.27 

Z tohoto důvodu nemůže být legalita a věcná správnost rozhodnutí vydaných EUIPO 

v těchto řízení zpochybňována před SDEU na základě v dotčených řízeních 

neuplatněných skutkových okolností a SDEU není oprávněn zohlednit důkazy směřující 

k prokázání takových skutkových okolností.28 

 Je na místě podotknout, že k diskusi neplatnosti ochranné známky EU je plně 

relevantní judikatura SDEU ohledně zamítnutí přihlášky ochranné známky EU 

s ohledem na to, že důvody neplatnosti jsou převážně tvořeny odkazem na důvody pro 

zamítnutí přihlášky ochranné známky EU. 

2.4. Neplatnost ochranné známky ČR 
 Další možností, jakou lze docílit odstranění zapsané ochranné známky ČR 

z rejstříku ochranných známek, je její prohlášení za neplatnou, a to z důvodů uvedených 

v § 32 odst. 1 a 3 Zákona. Tyto skutečnosti vedoucí k prohlášení neplatnosti ochranné 

známky ČR jsou obdobné důvodům prohlášení neplatnosti ochranné známky EU, a lze 

je tedy generalizovat následovně: 

a) absolutní důvody neplatnosti, které jsou dány tím, že daná ochranná známka ČR 

byla zapsána, přestože v okamžiku zápisu nedisponovala zápisnou způsobilostí 

ve smyslu § 4 a § 6 Zákona; a 

b) relativní důvody neplatnosti, které jsou dány tím, že daná ochranná známka ČR 

byla zapsána, ač byla v okamžiku zápisu v rozporu s právem jiné osoby ke starší 

ochranné známce či jiným starším právem anebo v okamžiku jejího přihlášení 

nebyla dána dobrá víra přihlašovatele.29 

                                                 
27 Čl. 95 odst. 1 Nařízení. 
28 Rozsudek Sergio Rossi SpA v. OHIM ze dne 18. července 2006, C-214/05 P, EU:C:2006:494., body 
51-52. 
29 § 32 odst. 1 a 3 ve spojení s § 4, § 6 a § 7 Zákona. 
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 Tento právní institut nahradil institut výmazu ochranné známky ČR, který 

předchozí právní úprava nabízela k odstranění nežádoucí stavu, který vznikl již zápisem 

ochranné známky do rejstříku.30 Institut prohlášení neplatnosti byl převzat 

z Nařízení 40/94, a to včetně jednotlivých důvodů neplatnosti. Důvodem byla 

skutečnost, že po přístupu České republiky do Evropské unie začaly na území České 

republiky platit i ochranné známky Společenství, dnes ochranné známky EU. Právě 

z důvodu stejného zacházení s vlastníky těchto ochranných známek a národních 

ochranných známek se jevilo jako nezbytné, aby i podmínky pro prohlášení ochranné 

známky za neplatnou byly v právu EU v právu národním stejné.31 

 V rámci tohoto dělení může být doktrinálně sporné, zda je vhodné důvod 

neplatnosti ochranné známky ČR spočívající v nedostatku zápisné způsobilosti podle 

§ 6 Zákona, tedy případ, kdy je napadená ochranná známka ČR shodná se starší 

ochrannou známkou, která je přihlášena či zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele 

pro shodné výrobky či služby, řadit mezi absolutní důvody neplatnosti. Proti hovoří 

fakt, že překážka zápisné způsobilosti je v tomto případě tvořena starší ochrannou 

známkou, tedy starším právem, a nikoliv nezpůsobilostí daného označení být chráněno 

per se. Naopak pro poté hovoří gramatický výklad. Srovnáme-li textaci „Do rejstříku se 

nezapíše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou...“ uvedenou v § 6 

s textací uvedenou v § 7  „Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě 

námitek...“, vidíme, že pouze v druhém případě je odmítnutí zápisu vázáno na námitku 

podanou oprávněnou osobou. Rovněž z pohledu systematické interpretace je § 6 

vyčleněn z § 7 Zákona, kde jsou taxativně vymezeny osoby oprávněné podat námitky či 

návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky ČR pro rozpor se starším právem.  

 Autor práce má za to, že argumenty pro považování diskutovaného důvodu 

neplatnosti ochranné známky ČR za absolutní převažují a jsou podpořeny i výkladem 

teleologickým. Zákonodárce totiž podle všeho považuje případy, kdy byla do rejstříku 

zapsána ochranná známka ČR shodná se starší ochrannou známkou, která je přihlášena 

či zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby, za 

natolik nežádoucí z hlediska veřejného pořádku a ochrany hospodářské soutěže, že je 

vylučuje absolutně, tedy aniž by odmítnutí ochrany či prohlášení neplatnosti 

podmiňoval aktivitou vlastníka starší ochranné známky. 
                                                 
30 § 25 a § 26 zákona 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen „Předchozí zákon“). 
31 Důvodová zpráva k Zákonu, k § 31 - 34. 
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 Na rozdíl od zrušení ochranné známky ČR je třeba v případě prohlášení 

ochranné známky ČR za neplatnou rozlišovat důvody, pro které může být ochranná 

známka ČR prohlášena za neplatnou na návrh i bez návrhu, a důvody, které mohou být 

využity výlučně v návrhovém řízení. Do první skupiny důvodů neplatnosti patří 

absolutní důvody neplatnosti ochranné známky ČR a do druhé skupiny pak náleží 

relativní důvody neplatnosti. ÚPV tedy nikdy nemůže o neplatnosti ochranné známky 

ČR z důvodů náležící do druhé skupiny důvodů neplatnosti rozhodnout ex officio. 

K tomuto Nejvyšší správní soud poznamenal, že „jde především o aktivitu vlastníka 

starší ochranné známky, zda bude svou ochrannou známku chránit dostupnými právními 

prostředky... nemusel být vlastníkem prioritní ochranné známky v těchto případech 

podán návrh na prohlášení neplatnosti pozdějších ochranných známek, neboť toto se 

děje zcela v souladu se zásadou vigilantibus iura scripta sunt (každý nechť si střeží svá 

práva).“ 32 

 V rámci srovnávání právní úpravy prohlášení neplatnosti ochranné známky EU 

a ochranné známky ČR je podstatným rozdílem právě úprava aktivní legitimace. 

V případě absolutních důvodů neplatnosti ochranné známky ČR může tedy ÚPV 

o neplatnosti rozhodnout na návrh jakékoliv třetí osoby, ale i ex officio. To je podstatný 

rozdíl oproti právní úpravě Nařízení, která aktivní legitimaci v případě absolutních 

důvodů neplatnosti ochranné známky EU svěřuje jakékoliv třetí osobě, ale neumožňuje, 

aby o neplatnosti ochranné známky EU rozhodl EUIPO bez návrhu.33  

 Důvody tohoto rozdílu mohou být dle názoru autora práce rozličné. Svoji roli 

určitě hraje omezená kapacita EUIPO, která je plně vytěžována řešením návrhových 

řízení. Dále se lze domnívat, že na národní úrovni vždy byla přirozeně větší tendence 

umožňovat úřadům konat z moci úřední, a to s odvoláním na zájem na udržování 

veřejného pořádku. Je všeobecně známý fakt, že v případě orgánů EU převažuje spíše 

tendence jejich kompetence limitovat. 

 Je otázkou, kdo všechno je onou jakoukoliv třetí osobou, která může podat návrh 

na prohlášení neplatnosti ochranné známky ČR z absolutních důvodů neplatnosti. 

Historicky se mělo spíše za to, že to mohou být toliko podnikatelské subjekty. 

Judikatura ovšem postupem času dospěla k tomu, že podstatný je soutěžní vztah, který 

není nezbytně spojen s podnikáním: „...ochranná známka má plnit, resp. plní mimo jiné 
                                                 
32 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. července 2013, č. j. 9 As 123/2012-136. 
33 Čl. 59 odst. 1 Nařízení. 
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i soutěžní funkci, tj. je legálním nástrojem konkurenčního boje, přičemž se na trhu může 

jako výrobce, poskytovatel či nebo dodavatel (a pochopitelně také jako zákazník) 

účastnit i subjekt, který, byť není živnostníkem ani podnikatelem zapsaným v obchodním 

rejstříku, vstupuje do soutěžních vztahů s jinými subjekty a může mít obdobný zájem na 

ochraně označení svého zboží či služeb.“34 

 Městský soud v Praze v tomto kontextu dospěl k tomu, že občanské sdružení 

Liga proti rakovině je aktivně legitimované k podání návrhu na prohlášení ochranné 

známky ČR za neplatnou. Městský soud v Praze k tomuto uvedl, že: „...I v této oblasti 

a k těmto cílům, směřujícím k zajištění finančních prostředků na podporu léčby 

rakoviny, se toto občanské sdružení může na trhu ocitnout v konkurenčním boji s jiným 

sdružením či jiným subjektem nepodnikatelského typu, přičemž známkoprávní ochrana 

zajištěná pro uvedené cíle mu může v tomto konkurenčním prostředí sloužit k rozlišení 

původu jeho humanitárních služeb, garantovat větší důvěryhodnost a tím i větší úspěch 

při opatřovaní finančních prostředků na realizaci cílů sdružení.“35 

 Aktivní legitimaci pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti známky ČR 

z relativních důvodu neplatnosti mají pouze osoby vypočtené v Zákoně.36  

 Právní účinky neplatnosti ochranné známky ČR nastávají ex tunc, tedy na 

neplatnou známku se pohlíží, jako by nikdy nebyla zapsána a nikdy právní ochrany 

nepožívala.37 Na rozdíl od zrušení ochranné známky ČR tak v tomto ohledu není rozdíl 

mezi právní úpravou neplatnosti ochranné známky EU a ochranné známky ČR. 

Skutečnost, že prohlášení ochranné známky ČR za neplatnou působí ex tunc, má 

podstatný význam pro subjekty poškozené zápisem zneplatněné známky, jelikož jim 

umožňuje uplatňovat proti vlastníkovi zneplatněné známky nároky na náhradu škody, 

vydání bezdůvodného obohacení a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za dobu, po 

níž vlastník neplatnou známku užíval bez právního důvodu.38 

 V souvislosti s institutem prohlášení ochranné známky ČR za neplatnou bylo 

soudně odmítnuto, že by tento institut mohl být považován za způsob vyvlastnění. 

Městský soud v Praze uvedl, že Zákon umožňuje za jasně stanovených okolností 

prohlásit zapsanou ochrannou známku ČR za neplatnou, a proto tento úkon Zákonem 

                                                 
34 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. srpna 2013, sp. zn. 9 A 9/2010, str. 11. 
35 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. srpna 2013, sp. zn. 9 A 9/2010, str. 11. 
36 § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 Zákona. 
37 § 32 odst. 4 Zákona. 
38 HRÁDEK, Jiří. Jak se bránit zneužití starší ochranné známky? Právní rádce 2/2015, s. 48. 
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předvídaný nelze napadat jako akt nezákonného vyvlastnění.39 

 Břemeno tvrzení a břemeno důkazní nese v řízení o prohlášení neplatnosti 

ochranné ČR známky navrhovatel, a to samozřejmě s výjimkou, kdy je řízení zahájeno 

ÚPV ex officio - v takovém případě musí případné prohlášení neplatnosti řádně prokázat 

a zdůvodnit sám ÚPV.40 V tomto aspektu se tedy prohlášení neplatnosti ochranné 

známky ČR odlišuje od jejího zrušení, u kterého je v jednom z případů, a to v případě 

zrušení z důvodu nedostatku řádného užívání, přeneseno důkazní břemeno na vlastníka 

ochranné známky ČR. 

2.5. Společné poznámky ke zrušení a neplatnosti ochranné 
známky EU 

 Návrh na zrušení práv vlastníka ochranné známky EU či prohlášení ochranné 

známky EU za neplatnou musí být podán písemně a být zdůvodněn. Platí zde 

nevyvratitelná domněnka, že návrh se považuje za podaný až okamžikem úhrady 

příslušného poplatku.41 Návrh musí napadenou ochrannou známku EU ztotožnit pomocí 

čísla zápisu ochranné známky EU a jména majitele, uvést důvody, na nichž se zakládá, 

prostřednictvím prohlášení o tom, že jsou splněny příslušné požadavky Nařízení na 

zrušení ochranné známky EU či zneplatnění ochranné známky EU, identifikovat 

navrhovatele a případně jeho právního zástupce a musí rovněž specifikovat, pro které ze 

zapsaných výrobků či služeb se navrhovatel zrušení či prohlášení neplatnosti domáhá.42  

 Při čtení této práce je třeba mít na mysli, že zrušení ochranné známky EU či 

prohlášení ochranné známky EU za neplatnou lze kromě návrhu podaného k EUIPO 

dosáhnout ze stejných důvodů i na základě protinávrhu v řízení o porušení před soudem 

pro ochrannou známku EU, kterým je v České republice v prvním stupni výlučně 

Městský soud v Praze.43 

 Je třeba mít na paměti, že pokud jsou podmínky pro zrušení či neplatnost dány 

jen ve vztahu k některým výrobkům či službám, pro něž je ochranná známka EU 

zapsána, napadená známka se zruší či zneplatní pouze ve vztahu k těmto výrobkům 

                                                 
39 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. srpna 2013, sp. zn. 9 A 9/2010, str. 15. 
40 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 242. 
41 Čl. 63 odst. 2 Nařízení. 
42 Čl. 12 Prováděcího nařízení. 
43 Čl. 123 odst. 1 Nařízení a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z 
průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví. Není bez zajímavosti, 
že citované ustanovení zákona odkazuje stále ještě na Nařízení 40/94. 
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nebo službám.44 

 Pro zrušení i prohlášení neplatnosti ochranné známky EU platí, že aktivní 

legitimace nepřísluší vlastníku dané známky, jelikož pro takový účel slouží institut 

vzdání se práv k ochranné známce EU upravený v čl. 57 Nařízení. 

 Příslušným orgánem EUIPO k projednání návrhu na zrušení ochranné známky 

EU či prohlášení ochranné známky EU za neplatnou je zrušovací oddělení. Pokud 

zrušovací oddělení dospěje k tomu, že je návrh důvodný, pak zruší práva vlastníka 

ochranné známky EU či prohlásí napadenou známku za neplatnou buď v celém rozsahu, 

nebo toliko v rozsahu těch zapsaných výrobků a služeb, na něž se důvody pro zrušení či 

prohlášení neplatnosti napadené známky vztahují. V opačném případě zrušovací 

oddělení EUIPO návrh zamítne. Rozhodnutí zrušovacího oddělení je možné napadnout 

prostřednictvím odvolání k odvolacímu senátu EUIPO, které má odkladný účinek.45 

Pokud jde o soudní přezkum rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO, je příslušnost 

jednotlivých instancí SDEU řešena již v úvodu této práce. 

 Retroaktivní účinek zrušení a neplatnosti ochranné známky EU v zásadě nemá 

vliv na rozhodnutí ve věci porušení práv, která nabyla právní moci a byla vykonána 

před rozhodnutím o zrušení či neplatnosti, jakož i na smlouvy uzavřené před 

rozhodnutím o zrušení či neplatnosti v míře, v jaké podle nich bylo plněno před 

rozhodnutím o zrušení či neplatnosti. Pokud však k tomu okolnosti opravňují, lze 

z důvodů spravedlnosti požadovat vrácení částek vyplacených na základě takových 

smluv. Nařízení umožňuje členským státům, aby tyto výjimky z retroaktivního účinku 

zrušení ochranné známky EU a prohlášení ochranné známky EU za neplatnou upravily 

odlišně ve vnitrostátních právních předpisech upravujících náhradu škody způsobené 

nedbalostí nebo nedostatkem dobré víry vlastníka ochranné známky nebo bezdůvodné 

obohacení.46 Autor práce se domnívá, že shora uvedené výjimky z retroaktivního účinku 

zrušení ochranné známky EU či prohlášení neplatnosti ochranné známky EU jsou 

opodstatněné, jelikož posilují právní jistotu. Pokud by retroaktivní účinek neplatnosti 

zpochybnil již vykonané rozsudky soudů, pak by docházelo k narušení nejen právní 

jistoty, ale i důvěry v konečnost a autoritu soudního rozhodování. 

 Návrh na zrušení ochranné známky EU či prohlášení ochranné známky EU za 

                                                 
44 Čl. 58 odst. 2, čl. 59 odst. 3 a čl. 60 odst. 5 Nařízení. 
45 Čl. 64 odst. 5 a čl. 66 odst. 1 Nařízení. 
46 Čl. 62 odst. 3 Nařízení. 
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neplatnou je podle čl. 63 odst. 3 Nařízení nepřípustný, pokud bylo ze strany EUIPO či 

soudu pro ochranné známky EU rozhodnuto ve věci samé mezi stejnými účastníky 

o návrhu týkajícím se stejného předmětu a stejného důvodu a toto rozhodnutí je 

pravomocné. Rozhodnutí EUIPO či soudu pro ochranné známky EU tedy založí 

překážku rei iudicatae jen za kumulativního splnění všech shora uvedených podmínek. 

Z pohledu praxe je tak významné, že návrh k EUIPO na zrušení ochranné známky EU 

bude přípustný i tehdy, kdy EUIPO pravomocně zamítl návrh, popřípadě soud pro 

ochranné známky EU pravomocně zamítl v řízení o porušení protinávrh, na zrušení téže 

ochranné známky EU ze stejného důvodu za předpokladu, že jej proti vlastníkovi 

ochranné známky EU podá jiný navrhovatel, a to bez ohledu na to, do jaké míry si 

budou jádro sporu i právní argumentace podobné.47 

 Je vhodné zdůraznit, že ve vztahu řízení o zrušení a prohlášení neplatnosti 

ochranné známky EU k případnému předcházejícímu námitkovému řízení se princip 

překážky rei iudicatae neuplatní. Jinými slovy platí, že neúspěch v námitkovém řízení 

v rámci řízení o zápisu ochranné známky EU není na překážku tomu, aby ohledně této 

známky úspěšně proběhlo řízení o zrušení či prohlášení neplatnosti, a to i tehdy, pokud 

se jedná o uplatnění stejných starších práv a spor se odehrává mezi stejnými stranami.48 

 Autor práce pro úplnost dodává, že pokud jde o důvody zrušení a neplatnosti 

kolektivních a certifikačních ochranných známek EU, uplatní se zásadně stejné úprava 

jako u standardní ochranné známky EU s tím, že Nařízení obsahuje i některé zvláštní 

důvody zrušení a neplatnosti těchto zvláštních druhů ochranných známek EU, které 

plynou z podstaty jejich odlišnosti.49 Vzhledem k tomu, že tyto zvláštní důvody 

představují značně marginální právní instituty, tato práce o nich detailněji nepojednává.      

2.6. Společné poznámky ke zrušení a neplatnosti ochranné 
známky ČR 

 Návrh na zrušení či prohlášení neplatnosti ochranné známky ČR se podává 

k ÚPV v písemné podobě, musí být odůvodněn a doložen relevantními důkazy. 

Navrhovatel je povinen ve svém návrhu uvést údaje o napadené ochranné známce ČR, 

údaje o své totožnosti, označení výrobků nebo služeb, jichž se návrh týká, nebo údaj, že 

                                                 
47 MELLOR, James et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names. 15th edition. London: Sweet & 
Maxwell, 2011, 1454 s. ISBN 978-1-84703-770-1, s. 159. 
48 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 157. 
49 Čl. 81-82 a čl. 91-92 Nařízení. 
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se návrh týká všech výrobků či služeb, věcné odůvodnění návrhu, čeho se navrhovatel 

domáhá, a poté návrh opatřit svým podpisem.50 

 Návrh se považuje za podaný až po zaplacení správního poplatku určeného 

podle zákona o správních poplatcích.51 Změnou oproti předcházející právní úpravě je 

skutečnost, že navrhovatel již nemusí k ÚPV skládat kauci na náhradu nákladů řízení.52 

Tato změna je reflexí toho, že Směrnice takovou zátěž po navrhovatelích zrušení či 

zneplatnění ochranné známky nevyžaduje. Autor práce poznamenává, že kauce ve 

vhodně stanovené výši nemusí být nutně neúčelným institutem, jelikož může být 

způsobilá omezit podávání tzv. šikanózních návrhů na zrušení ochranné známky ČR či 

její prohlášení za neplatnou. Prvostupňové rozhodnutí ÚPV o zrušení či neplatnosti 

ochranné známky lze napadnout za podmínek § 42 Zákona rozkladem podaným 

k předsedovi ÚPV. Pokud jde o soudní přezkum rozhodnutí o rozkladu, je soudní 

příslušnost řešena již v úvodu této práce. 

 Obdobně jako v případě ochranné známky EU platí, že ochranná známka ČR se 

zrušuje či prohlašuje za neplatnou jen v rozsahu těch výrobků a služeb, pro něž je dán 

důvod zrušení či neplatnosti.53 Pokud navrhovatel navrhne zrušení ochranné známky 

ČR či její prohlášení za neplatnou jen v rozsahu některých výrobků a služeb, pro které 

je známka zapsána, je tímto návrhem ÚPV vázán.54 

 Podobně jako u ochranné známky EU platí, že se účinky zrušení či prohlášení 

neplatnosti netýkají pravomocných rozhodnutí ve věci porušení práv z ochranné 

známky ČR, která byla vykonána před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení či 

zneplatnění ochranné známky ČR, stejně jako smluv uzavřených před nabytím právní 

moci takového rozhodnutí, a to v rozsahu plnění poskytnutého na jejich základě do 

právní moci rozhodnutí; lze však požadovat vrácení plnění poskytnutého na základě 

takových smluv. Zákon rovněž staví najisto, že shora popsanými výjimkami z účinků 

zrušení či zneplatnění ochranné známky ČR není dotčena odpovědnost vlastníka 

dotčené známky za škodu a bezdůvodné obohacení.55 Nároky odpovídající této 

odpovědnosti je třeba uplatnit v občanskoprávním řízení podle příslušných ustanovení 

                                                 
50 § 10 vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. 
51 § 34 odst. 1 Zákona; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
52 § 39 Předchozího zákona. 
53 § 31 odst. 3 a § 32 odst. 6 Zákona. 
54 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 233. 
55 § 33 Zákona. 
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Občanského zákoníku.56 V případě odpovědnosti za škodu se jedná o tzv. obecnou 

odpovědnost za škodu, nejedná se totiž o škodu vzniklou z důvodu porušení zákona, 

smluvní povinnosti ani dobrých mravů.57 Autor práce poznamenává, že vzhledem 

k rekodifikaci soukromého práva by bylo vhodné nahradit v textu diskutovaného 

ustanovení Zákona slovo „škoda“ slovem „újma“, jelikož v případech újmy vzniklé 

v souvislosti s užíváním zrušené ochranné známky ČR půjde často i o jinou újmu než 

jen o škodu, kterou Občanský zákoník rozumí toliko újmu na jmění.58 

 Z procesního hlediska je řízení o zrušení či prohlášení neplatnosti ochranné 

známky ČR řízení ad rem. To je ostatně důvodem, proč je procesní nástupnictví 

přípustné. Městský soud v Praze k tomu uvedl, že změna v osobě navrhovatele ani 

vlastníka ochranné známky ČR v průběhu řízení není sama o sobě skutečností 

rozhodnou pro meritum věci.59 

 Podobně jako je tomu u ochranné známky EU, platí i pro ochrannou známku 

ČR, že aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení či prohlášení neplatnosti ochranné 

známky ČR nepřísluší jejímu vlastníku, jelikož pro takový účel slouží institut vzdání se 

práv k ochranné známce ČR.60 

 Autor práce pro úplnost dodává, že pokud jde o důvody zrušení a neplatnosti 

kolektivní ochranné známky ČR, uplatní se zásadně stejné úprava jako u standardní 

ochranné známky ČR s tím, že Zákon obsahuje i některé zvláštní důvody zrušení 

a neplatnosti kolektivní ochranné známky ČR, které plynou z podstaty její odlišnosti.61 

Vzhledem k tomu, že tyto zvláštní důvody představují značně okrajové právní instituty, 

tato práce o nich detailněji nepojednává. 

2.7. Hlavní rozdíly mezi zrušením a neplatností ochranné známky  
 Ve světle shora uvedené diskuse ohledně zrušení a prohlášení neplatnosti 

ochranné známky EU a ochranné známky ČR je patrné, že instituty zrušení ochranné 

známky a prohlášené ochranné známky za neplatnou vykazují jak v případě ochranné 

známky EU, tak v případě ochranné známky ČR pojmové odlišnosti. 

 Jeden z hlavních rozdílů mezi prohlášením ochranné známky za neplatnou 

                                                 
56 § 2894 a násl., § 2991 a násl. Občanského zákoníku. 
57 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 222. 
58 § 2894 odst. 1 Občanského zákoníku. 
59 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2007, sp. zn. 10 Ca 8/2006. 
60 § 30 Zákona. 
61 § 40 Zákona. 
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a jejím zrušením spočívá v tom, že skutečnosti rozhodné pro prohlášení neplatnosti 

existovaly již v době zápisu známky, zatímco skutečnosti rozhodné pro zrušení nastaly 

až po zápisu ochranné známky do rejstříku.62 

 Další podstatný rozdíl tkví v okamžiku, ke kterému nabývá zrušení a prohlášení 

neplatnosti právních účinků. Jak plyne z výše uvedeného, zatímco prohlášením 

neplatnosti pozbývá ochranná známka účinků zápisu ex tunc, tedy od samého počátku, 

u zrušení je tomu jinak. V případě ochranné známky EU nabývá zrušení ochranné 

známky EU právních účinků retroaktivně ke dni podání návrhu na zrušení, popř. ke dni 

podání protinávrhu v řízení o porušení. Na žádost některé ze stran však může být 

v rozhodnutí o zrušení práv vlastníka ochranné známky EU uvedeno i datum dřívější. 

Zrušení ochranné známky ČR nabývá právních účinků právní mocí rozhodnutí 

o zrušení. Zde je tedy právní úprava ochranné známky EU oproti té české příznivější 

pro navrhovatele zrušení, přičemž důsledek možnosti stanovit okamžik účinnosti 

zrušení práv vlastníka ochranné známky EU ještě před okamžik podání návrhu byl 

diskutován výše. 

 Ze shora uvedeného dále plyne, že rozdíl spočívá i ve vymezení aktivní 

legitimace. V případě ochranné známky EU i ochranné známky ČR platí, že zatímco 

v případě zrušení ochranné známky či zneplatnění ochranné známky z absolutních 

důvodů neplatnosti je k podání návrhu aktivně legitimována v zásadě jakákoliv třetí 

osoba, případně u absolutních důvodů neplatnosti ochranné známky ČR může být 

příslušné řízení zahájeno i z moci úřední, v případě prohlášení neplatnosti ochranné 

známky z relativních důvodů neplatnosti je aktivní legitimace zúžena na okruh osob, 

které mají, obecně řečeno, na prohlášení neplatnosti napadané známky právní zájem. 

 Pokud jde o praktickou stránku věci, je třeba konstatovat, že prokázání naplnění 

zrušovacích důvodů je ve většině případů náročnější a nákladnější, než v případě 

prokázání důvodů neplatnosti ochranné známky. Pokud jde o uplatnění důvodu zrušení 

ochranné známky ČR dle § 31 odst. 2 Zákona, je navíc třeba nejprve uspět v soudním 

řízení vedeném o nekalé soutěži, což může být dosti zdlouhavá a nákladná záležitost.63  

                                                 
62 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 156 - 157. 
63 HRÁDEK, Jiří. Jak se bránit zneužití starší ochranné známky? Právní rádce 2/2015, s. 48. 
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3. Důvody zrušení ochranné známky 

3.1. Zrušení ochranné známky EU pro nedostatek řádného užívání 
 Na základě návrhu podaného k EUIPO či na základě protinávrhu v řízení 

o porušení může být ochranná známka EU zrušena, pokud nebyla po nepřerušené 

období pěti let na území EU řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je 

zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody.64 Institut zrušení ochranné známka 

EU pro nedostatek řádného užívání odráží jednu z hlavních zásad známkového práva, 

a to, že právní ochrana poskytovaná ochranným známkám je odůvodněna jen 

v důsledku jejich řádného užívání. Tento zrušovací důvod umožňuje, aby ochranné 

známky EU, které nebyly od počátku užívány či užívány být přestaly, mohly být 

odstraněny z rejstříku, a aby se tak tato označení uvolnila ostatním subjektům na trhu.  

 Další funkcí diskutovaného zrušovacího důvodu je obrana proti spekulativním 

zápisům atraktivních označení.65 Autor práce je toho názoru, že tato funkce je 

v současné době velmi podstatná a zabraňuje například tomu, aby si určité subjekty 

zapsaly desítky i stovky potenciálně atraktivních známek, například reflektujících nové 

technologie, trendy a postupy, bez jakéhokoliv úmyslu je užívat, a následně je za 

přemrštěné ceny prodávaly zájemcům, které skutečně začnou produkovat výrobky či 

poskytovat služby, pro jejichž označení se spekulativní známky staly vhodné. 

3.1.1.  Vymezení pojmu řádné užívání 
 Je zřejmé, že vymezení pojmu řádné užívání je a vždy bude předmětem diskuse. 

Zatímco vlastníci ochranných známek EU se ve snaze udržet zápis svých známek 

dovolávají restriktivního výkladu situací, kdy již ochranná známka EU není ve smyslu 

Nařízení řádně užívána, navrhovatelé zrušení zastávají názor, že standard řádného 

užívání klade na vlastníky známek vysoké nároky. K výkladu pojmu řádné užívání 

přispěla zejména judikatura SDEU, která dospěla k řadě znaků, které musí užívání 

ochranné známky EU vykazovat, aby jej bylo možné označit jako řádné.66 Jedná se o: 

 
A. Skutečné užívání 

 Nařízení vyžaduje, aby byla ochranná známka EU skutečně užívána svým 

                                                 
64 Čl. 58 odst. 1 písm. a) Nařízení. 
65 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 1016. 
66 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 348. 
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vlastníkem nebo třetí osobou se souhlasem vlastníka.67 V tomto ohledu Nařízení v bodu 

24 preambule akcentuje, že není důvod chránit ochranné známky EU, pokud nejsou 

skutečně užívány. V podobném duchu vyznívá i bod 9 preambule Směrnice. 

 Pod požadavek skutečného užívání můžeme podřadit závěr Soudního dvora 

v případu Ansul, že užívání ochranné známky nesmí být toliko symbolické. Jinými 

slovy tedy nesmí sloužit pouze k udržení práv nabytých jejím zápisem.68 

 Známkoprávní doktrína zná dva základní přístupy k posuzování požadavku 

skutečného užívání. První z nich bývá označován jako test subjektivní, podle nějž 

postačuje dobrý úmysl vlastníka ochranné známky EU známku obchodně využívat, 

a druhý jako test objektivní, který vyžaduje prokázání dostatečně podstatného užívání 

na trhu Unie, které je způsobilé zaujmout pozornost spotřebitelů. Hlavním rozdílem 

mezi těmito doktrinálními přístupy je, že v případě subjektivního testu může jako 

skutečné užívání obstát i užívání rozsahem zanedbatelné. Judikatura Soudu prvního 

stupně původně indikovala, že je preferován test objektivní, nicméně Soudní dvůr se 

poté přiklonil spíše k subjektivnímu testu skutečného užívání, neboť stanovil, že je třeba 

zkoumat celou řadu kritérií a nikoliv jen kvantitativní hledisko.69 Tento přístup je blíže 

rozveden níže u diskuse k požadavku skutečného obchodního využívání.  

 
B. Užívání v souladu se základní funkcí ochranné známky 

 Užívání ochranné známky EU musí být v souladu se základní funkcí ochranné 

známky, kterou je umožnit spotřebiteli nebo konečnému uživateli určit původ výrobku 

nebo služby tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez nebezpečí 

záměny od výrobku nebo služby odlišného původu.70 Jinak řečeno, ochranná známka 

EU musí být užívána jakožto indikátor obchodního původu. Z toho plyne, že užívání 

známky toliko k ozdobným účelům ve vztahu k výrobkům, pro něž je daná známka 

zapsána, nebude považováno za skutečné užívání ochranné známky EU.71 

 
 
 

                                                 
67 Čl. 18 odst. 2 Nařízení. 
68 Rozsudek Ansul v. Ajax Brandbeveiliging BV ze dne 11. března 2003, C-40/01, EU:C:2003:145, 
bod 36. 
69 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 1021-1022. 
70 Rozsudek Silberquelle GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH ze dne 15. ledna 2009, C-495/07, 
EU:C:2009:10, bod 17; shodně též rozsudek Ansul, EU:C:2003:145, bod 36. 
71 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 1018-1019. 
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C. Obchodní odůvodnění existence ochranné známky EU 

 Soudní dvůr dospěl rovněž k závěru, že podmínka řádného užívání nemůže být 

splněna, pokud ochranná známka EU ztratila své obchodní odůvodnění. Obchodní 

odůvodnění existence (commercial raison d'être) ochranné známky EU spočívá ve 

vytvoření nebo zachování odbytu pro výrobky nebo služby nesoucí ochrannou známku 

EU a dále v odlišení od výrobků a služeb dalších soutěžitelů.72 

 
D. Skutečné obchodní využívání  

 Aby ochranné známce EU náležela právní ochrana, je vyžadováno, aby byla 

reálně využívána pro obchodování na vnitřním trhu. Soudní dvůr uvedl, že užívání 

ochranné známky se musí vztahovat k výrobkům či službám, které jsou obchodovány na 

trhu, popřípadě k výrobkům či službám, které zatím obchodovány nejsou, nicméně pro 

jejichž uvedení na trh majitel ochranné známky podniká přípravné kroky k zajištění 

budoucích zákazníků, a to zejména v podobě reklamní kampaně.73 Jako v tomto ohledu 

nedostačující přípravný krok by byla pravděpodobně hodnocena pouhá příprava 

podniku k produkci, např. v podobě nákupu potřebného vybavení.74 Autor práce zastává 

názor, že za dostatečné přípravné kroky by měly brány takové, které umožňují 

veřejnosti setkat se s označením tvořícím ochrannou známku EU. 

 Užívání ochranné známky EU nemusí výhradně sledovat dosažení zisku, i když 

to tak bude v naprosté většině případů. Klíčové je, aby užívání ochranné známky EU 

mělo za cíl vytvořit a udržet odbyt pro výrobky či služby. V případu Verein Radetzky 

Soudní dvůr judikoval, že požadavek skutečného užívání může být naplněn i u činnosti 

charitativní organizace, byť nejde o obchodní využívání v užším slova smyslu. 

Požadavek skutečného užívání ochranné známky EU je v tomto případě uspokojen, 

pokud ji neziskové sdružení používá při své činnosti ve vztahu k veřejnosti, tedy 

například na svých oznámeních o pořádání akcí či na reklamních materiálech.75 

 Soudní dvůr se rovněž věnoval negativnímu vymezení skutečného obchodního 

využívání. Požadavek skutečného obchodního využívání nebude naplněn tehdy, pokud 

by byla ochranná známka EU užívána pouze interně v rámci vnitřní struktury jejího 

                                                 
72 Rozsudek Silberquelle, EU:C:2009:10, bod 18; shodně též rozsudek Ansul, EU:C:2003:145, bod 37. 
73 Rozsudek Ansul, EU:C:2003:145, bod 37. 
74 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 1018. 
75 Rozsudek Verein Radetzky-Orden ze dne 9. prosince 2008, C-442/07, EU:C:2008:696, bod 24. 
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vlastníka.76 Podmínka skutečného obchodního využívání není rovněž splněna v případě 

distribuce reklamních předmětů toliko podporujících prodej jiných výrobků. Tak tomu 

bylo v případu Silberquelle, ve kterém majitel rakouské slovní ochranné známky ve 

znění „WELLNESS“ registroval ochrannou známku mimo jiné pro tiskárenské 

výrobky, oděvy a rovněž nealkoholické nápoje. Majitel ochranné známky používal svoji 

ochrannou známku při uvádění oděvů na trh k označování nealkoholického nápoje, 

který přikládal v lahvích s nápisem „WELLNESS-DRINK“ jako dárek k prodaným 

oděvům. Pro samostatný prodej nealkoholických nápojů však majitel známku 

nepoužíval. Soudní dvůr dal za pravdu navrhovateli zrušení, když poznamenal, že za 

daných podmínek nepřispívá umístění ochranné známky EU na tyto předměty 

k zajištění jejich odbytu, ani nepřispívá k odlišení těchto výrobků od výrobků 

pocházejících od jiných podniků, a proto nejde o skutečné obchodní využívání.77 

 Při posuzování, zda se jedná o skutečné obchodní využívání, je třeba vzíti 

v potaz všechna relevantní fakta a okolnosti. Mezi relevantní posuzované okolnosti 

bude patřit zejména povaha předmětného zboží či služeb, charakter daného trhu, rozsah 

a četnost užívání známky, skutečnost, zda je známka užívána k označení všech 

identických výrobků či služeb, jakož i všechny důkazy, které může vlastník ochranné 

známky EU předložit.78 Z výše uvedeného plyne, že skutečné obchodní využívání 

ochranné známky EU není závislé jen na kvantitativním kritériu. Tudíž i rozsahem 

velmi malé užívání ochranné známky EU může být řádné, pokud jde o užívání 

přiměřené k získání či zachování podílu na relevantním trhu.79 Lze si představit 

například užívání ochranné známky EU pro lék vzácné choroby, v jehož případě bude 

rozsah užívání přirozeně nevelký, přesto však významný na daném specifickém trhu. 

 Pro úplnost je třeba dodat, že za řádné užívání ochranné známky EU se považuje 

umisťování ochranné známky EU na výrobky nebo na jejich obaly v Unii pouze pro 

účely vývozu.80 

 

                                                 
76 Rozsudek Ansul, EU:C:2003:145, bod 37. 
77 Rozsudek Silberquelle, EU:C:2009:10, body 7-10, 20-21. 
78 Rozsudek Ansul, EU:C:2003:145, body 38-39; usnesení La Mer Technology ze dne 27. ledna 2004, C-
259/02, EU:C:2004:50, body 22-23. 
79 Rozsudek Ansul, EU:C:2003:145, bod 39; shodně usnesení La Mer Technology ze dne 27. ledna 2004, 
C-259/02, EU:C:2004:50, body 24-25. 
80 Čl. 18 odst. 1 písm. b) Nařízení. 
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3.1.2.  Obtíže při posuzování kritéria řádného užívání 
 Ve většině případů povede aplikace shora uvedených, judikaturou SDEU 

stanovených, kritérií na řádné užívání ochranné známky EU k jasnému závěru, zda se 

o řádné užívání jedná či nikoliv. Obtíže však mohou nastat při posuzování některých 

hraničních případů.  

 První druh takových případů představují situace, kdy je rozsah užívání ochranné 

známky EU omezený. V takovém případě je třeba, jak bylo diskutováno výše, pečlivě 

vyhodnotit všechna kritéria posouzení skutečného obchodního využívání, a tedy nikoliv 

pouze kvantitativní aspekt užívání dotčené známky. 

 Druhým okruhem problematických případů jsou situace s nedostatkem důkazů 

řádného užívání. Pokud vlastník ochranné známky EU není schopen doložit řádné 

užívání své známky, vystavuje se reálnému nebezpečí zrušení práv ke své známce, 

i kdyby ji de facto řádně užíval. Autor práce proto považuje za hodné doporučení, aby 

vlastníci ochranných známek EU uchovávali obchodní nabídky, katalogy, reklamní 

letáky, faktury, údaje o webových stránkách a další důkazy dokládající řádné užívání 

své známky za období alespoň posledních pěti let. 

 Další druh hraničních případů se dotýká geografického rozsahu užívání ochranné 

známky EU. V tomto kontextu byl Soudní dvůr dotázán v rámci řízení o předběžné 

otázce, zda je ke splnění požadavku ochrannou známku EU řádně v Unii užívat 

dostačující, že se ochranná známka EU skutečně užívá v jediném členském státě, nebo 

je třeba posuzování tohoto požadavku provádět in abstracto a k hranicím území 

jednotlivých členských států vůbec nepřihlížet.81 

 EUIPO ve své praxi na základě právně nezávazného názoru Rady a Komise 

v přípravných pracích k Nařízení 40/94 zastával názor, že prokázání řádného užívání 

postačí v jednom členském státu.82 Řada odborníku v oboru evropského práva však 

takové pravidlo zpochybňovala.83 Pokud se opřeme o jednotný charakter ochranné 

známky EU, nabízí se závěr, že národní hranice nemohou být brány v úvahu jakožto 

kritérium posouzení řádného užívání napadené známky a jako relevantní trh se musí 

posoudit celé území EU. Důsledkem takového přístupu by však bylo, že by jen velké 

                                                 
81 Rozsudek Leno Merken BV v. Hagelkruis  Beheer BV ze dne 19. prosince 2012, C-149/11, 
EU:C:2012:816, bod 25. 
82 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 1025. 
83 Např. GIELEN, Charles. Genuine use of Community trade mark: where? European Intellectual 
Property Review, 1/2011, s. 48. 
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nadnárodní korporace byly schopné prokázat splnění požadavku řádného užívání. 

Pokud bychom na druhou stranu připustili, že řádného užívání je možné dosáhnut toliko 

v hranicích jediného členského státu, byla by i velmi omezenému užívání poskytnuta 

silná ochrana v rámci celé EU. Před Soudním dvorem tak ležela výzva, jak tyto dva 

extrémní přístupy vyvážit.84 

 Může se zdát, že Soudní dvůr v dané věci rozhodl poněkud šalamounsky, když 

dospěl k závěru, že posuzování požadavku řádného užívání v Unii je třeba provádět in 

abstracto a k hranicím území jednotlivých členských států vůbec nepřihlížet. Podotknul 

však rovněž, že územní rozsah užívání je pouze jedním z více faktorů, které musejí být 

zohledněny pro určení, zda je užívání ochranné známky EU skutečné. Dále Soudní dvůr 

uvedl, že s ohledem na to, že v souvislosti s rozsahem řádného užívání ochranné 

známky EU neexistuje žádné pravidlo de minimis, zůstává přípustné, aby poskytování 

určitého výrobku či určité služby na velmi specifickém trhu pouze jednoho členského 

státu EU splnilo požadavky řádného užívání.85 Zajímavý příklad, kdy by takto územně 

omezené užívání mohlo obstát, uvedla v diskutovaném případu generální advokátka. 

Použila k němu imaginární ochrannou známku EU zapsanou pro skotskou specialitu 

v podobě smažených čokoládových tyčinek. Pokud by se vlastník takové ochranné 

známky EU v dobré víře pokusil o expanzi svého produktu do dalších členských států 

EU, nemělo by selhání takové expanze kvůli odlišnému vkusu spotřebitelů v jiných 

oblastech EU bez dalšího znamenat, že užívání předmětné známky pouze na území 

Skotska nemůže naplnit požadavky řádného užívání na území EU.86 

 Dalším druhem situací, které může působit potíže při posuzování splnění 

požadavku řádného užívání ochranné známky EU, je užívání různých variant ochranné 

známky EU. Navrhovatel zrušení pro nedostatek řádného užívání může namítat, že 

vlastník napadenou známku neužíval přesně v takové podobě, v jaké je zapsána. Je však 

třeba mít na paměti, že za řádné užívání je Nařízením považováno i užívání ochranné 

známky EU v podobě, která se liší od podoby, ve které byla daná známka zapsána, 

prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost.87  

                                                 
84 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 354. 
85 Rozsudek Leno Merken BV v. Hagelkruis  Beheer BV ze dne 19. prosince 2012, C-149/11, 
EU:C:2012:816, body 22, 28, 44, 50 a 55. 
86 Stanovisko generální advokátky Sharpstonové ze dne 5. července 2012, Leno Merken BV v. Hagelkruis  
Beheer BV ze dne 19. prosince 2012, C-149/11, EU:C:2012:816, bod 50, pozn. pod čarou 31. 
87 Čl. 18 odst. 1 písm. a) Nařízení. 
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 Posouzení, zda už je modifikace mezi zapsanou a skutečně užívanou ochrannou 

známkou EU taková, že zhoršuje její rozlišovací schopnost, může být často obtížné. 

Mezi kritéria takového posouzení bude určitě patřit druh ochranné známky EU, tedy zda 

jde např. o slovní či prostorovou známku, způsob, jakým je známka nejčastěji vnímána 

či užívána, tedy vizuálně, sluchově či významově, a rovněž i způsob, jakým je známka 

pozměněna. Generalizované lze uvést, že aby došlo k pozměnění rozlišovací 

způsobilosti zapsané ochranné známky EU, je nezbytné pozměnit její podstatu či 

individuální charakter.88  

 Příkladem, kdy bylo užívání pozměněné varianty ochranné známky EU 

posouzeno jako zhoršující rozlišovací způsobilost, je poměrně nedávný rozsudek 

Tribunálu ve věci El Corte Inglés, SA v OHIM. Tribunál v něm shledal, že užívání 

ochranné známky „EMIDIO TUCCI“ v podobě „E. TUCCI“ podstatně zhoršuje 

rozlišovací způsobilost ochranné známky, a proto se nejedná o řádné užívání známky. 

Absence křestního jména zde byla vnímána jako velký zásah do distinktivity známky.89 

 Z další judikatury SDEU lze dovodit, že u slovní ochranné známky EU nebude 

v zásadě změněna rozlišovací způsobilost v závislosti na změně fontu písma, podtržení 

písmen či jejich převedení do kapitálek. Podobně se zpravidla jedná o řádné užívání 

ochranné známky EU, pokud užívaná varianta známky sice obsahuje distinktivní slovo 

či logo odpovídající zápisu v rejstříku, ale vynechává některý z popisných prvků 

kombinované známky. V případě, kdy je ochranné známky EU tvořena kombinací 

trojrozměrného a slovního označení, nemění většinou případná změna tvaru výrobku 

rozlišovací způsobilost známky, jelikož slovní označení bývá považováno za 

dominantní.90 Autor práce podotýká, že se jedná toliko o zásady a je třeba vždy 

přihlédnout ke všem okolnostem případu. Pokud se například tvar výrobku změní 

k nepoznání a bude mimo jiné pětkrát větší, zcela jiné barvy a geometrického tvaru, pak 

jen pro nezměněný slovní prvek napadené známky nebude pravděpodobně možné 

označit rozlišovací způsobilost dané známky ze nezměněnou.  

 Zajímavou změnu ve známkoprávní praxi přinesl dokument Společné prohlášení 

OHIM a některých národních úřadů o společné praxi týkající se rozsahu ochrany 

                                                 
88 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 1019. 
89 Rozsudek ze dne 27. září 2012, El Corte Inglés, SA v. OHIM, T-39/10, Sb. rozh., EU:T:2012:502, 
bod 37. 
90 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 1019-1020. 
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černobílých ochranných známek, přijatý 15. dubna 2014 a účinný od 15. července 

2014.91 Tato společná praxe přináší jednu zásadní změnu, když určuje, že zapsaná 

černobílá ochranná známka již nebude automaticky poskytovat ochranu i všem jejím 

barevným provedením. V případě užívání barevných variant zapsané černobílé 

ochranné známky je tedy třeba posuzovat, zda se mění rozlišovací způsobilost zapsané 

známky. Užívaná barevná varianta musí splnit následující čtyři podmínky, aby užívání 

barevné varianty představovalo řádné užívání ve smyslu Nařízení: 

a) slovní/obrazové prvky se shodují a jsou hlavními rozlišovacími prvky; 

b) je zachován kontrast odstínů; 

c) barva nebo kombinace barev nemají samy o sobě rozlišovací způsobilost; 

d) barva není jedním z hlavních faktorů, které přispívají k celkové rozlišovací 

způsobilosti označení.92 

 Lze tedy dovodit, že pokud bude vlastník ochranné známky EU užívat jen 

barevnou variantu zapsané černobílé známky, která nebude splňovat výše uvedené 

podmínky, může být tato ochranná známka EU zrušena pro nedostatek řádného užívání. 

 Tato společná praxe je některými odborníky kritizována. Je sporné, zda byla 

taková změnu v praxi EUIPO a národních úřadů vyžadována. Autor práce se domnívá, 

že daná změna přinese do stávající praxe spíše nejasnosti, a to už jen proto, že řada 

ochranných známek již byla zapsána a užívána s ohledem na princip, že černobílá 

varianta pokrývá všechny barevné varianty. Je třeba podotknout, že diskutovaná 

společná praxe není závazná pro soudy. Lze se nicméně domnívat, že povede uchazeče 

o zápis ochranné známky EU k podávání přihlášky jak pro černobílou variantu, tak pro 

požadované barevné varianty.93 Autor práce má za to, že daný krok lze vnímat jako 

zásah do právní jistoty nastolené dosavadní praxí.  

3.1.3. Rozhodná lhůta  
 Žádost o zrušení pro nedostatek řádného užívání může uspět jen proti ochranné 

známce EU, která je zapsána v rejstříku více než pět let a zároveň v pěti bezprostředně 

                                                 
91 Společné prohlášení OHIM a některých národních úřadů o společné praxi týkající se rozsahu ochrany 
černobílých ochranných známek, dostupné na http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-
znamky/tmdn_oz_rozsah.html, vstoupeno dne 17. února 2017. Tato praxe se nedotkne národních úřadů 
Francie, Itálie, Finska, Dánska, Švédska a Norska. 
92 Společné prohlášení OHIM a některých národních úřadů o společné praxi týkající se rozsahu ochrany 
černobílých ochranných známek (pozn. 91), str. 11-12. 
93 MELLOR, James et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names. First Supplement to the 15th 
edition. London: Sweet & Maxwell, 2014, 276 s. ISBN 978-0-41402-462-5, s. 89-90. 
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předcházejících letech nebylo zahájeno či pokračováno v jejím řádném užívání pro 

výrobky a služby, pro něž je zapsána. Toto ustanovení respektuje zásadu, že vlastníku 

ochranné známky EU by měla být dána rozumná lhůta, ve které musí přistoupit 

k řádnému užívání známky. Požadavek, aby neužívání trvalo bezprostředně alespoň pět 

let, potom odráží skutečnost, že dobrá pověst spojená s ochrannou známkou EU nemizí 

ihned, jakmile ji vlastník přestane užívat.94  

 Rozhodným dnem, od nějž se tyto pětileté lhůty zpětně počítají, je datum podání 

návrhu na zrušení ochranné známky EU. Jedinou výjimku představuje situace, kdy 

pětileté období neužívání uběhlo a vlastník napadené známky sice začal známku řádně 

užívat či takové užívání obnovil, ale učinil tak v tříměsíční lhůtě bezprostředně 

předcházející datu podání návrhu na zrušení poté, co se dozvěděl o tom, že by takový 

návrh mohl být podán. V případě této výjimky je ovšem důkazní břemeno na 

navrhovateli zrušení, který musí prokázat, že vlastník ochranné známky EU byl 

o záměru podat takový návrh informován.95 Tato výjimka může sloužit k tomu, aby se 

potenciální navrhovatel zrušení mohl u vlastníka ochranné známky EU informovat 

o tom, zda tu bylo řádné užívání ochranné známky EU v posledních pěti letech, a to bez 

obav, že by vlastník dané známky v reakci začal s přípravami k užívání či obnově 

užívání známky, a tak zrušení dané známky účelově překazil.96 

 Nabízí se, že by bylo možné obejití možnost zrušení ochranné známky EU 

z důvodu neužívání skrze opakovaný zápis známky tak, že nikdy nedojde k situaci, že 

by daná známka byla v rejstříku déle než 5 let. Tribunál však dospěl k názoru, že pokud 

tak bude činěno toliko s úmyslem vyhnout se aplikaci daného zrušovacího důvodu, 

může se jednat o nedostatek dobré víry přihlašovatele, což je absolutní důvod 

neplatnosti ochranné známky EU podle čl. 59 odst. 1 písm. b) Nařízení.97 

3.1.4. Důkazní břemeno a způsob prokazování  
 V souladu s čl. 19 odst. 1 Prováděcího nařízení leží důkazní břemeno ohledně 

                                                 
94 Čl. 58 odst. 1 písm. a) Nařízení; BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), 
s. 1017. 
95 Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného EUIPO o ochranných známkách EU, část D 
Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 2 Hmotněprávní ustanovení, dostupné na 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines, vstoupeno 19. listopadu 2017 (dále jen 
„Metodické pokyny EUIPO ke zrušení ochranné známky EU“), čl. 2.2.3.; Čl. 58 odst. 1 písm. a) Nařízení. 
96 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 1017. 
97 Rozsudek ze dne 13. prosince 2012, pelicantravel.com s.r.o. v. OHIM, T-136/11, Sb. rozh., 
ECLI:EU:T:2012:689, bod 27. 
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řádného užívání na vlastníku ochranné známky EU.98 Úloha EUIPO spočívá tedy pouze 

v posouzení důkazů předložených stranami. EUIPO vykládá dané ustanovení tak, že mu 

neumožňuje shromažďovat důkazy o řádném užívání ochranné známky EU z moci 

úřední. V důsledku toho jsou i vlastníci veřejnosti dobře známých známek povinni 

v řízení o zrušení ochranné známky EU z důvodů nedostatku řádného užívání předložit 

důkazy o řádném užívání předmětných známek.99 

 Vlastník napadené ochranné známky EU prokazuje řádné užívání své známky 

předložením údajů, které se týkají místa, času, rozsahu a povahy užívání napadené 

známky na výrobcích nebo službách, a důkazů na podporu těchto údajů. Důkazy se 

zpravidla omezí na předložení podpůrné dokumentace a předmětů, jako jsou například 

obaly, etikety, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, inzeráty v tisku a písemná 

prohlášení. Pokud tak vlastník napadené známky neučiní ve lhůtě stanovené EUIPO, 

bude napadená ochranná známka EU zrušena.100 Není dostatečné, aby se na základě 

důkazů předložených vlastníkem napadené známky jevilo řádné užívání předmětné 

známky jako pravděpodobné; musí být předložen skutečný důkaz řádného užívání.101  

 Příkladem, kdy majitel ochranné známky EU unesl důkazní břemeno, je spor 

ohledně řádného užívání ochranné známky EU „STORM“ pro kožené bundy a kalhoty 

v České republice. Vlastník známky předložil faktury za předcházející čtyři roky, ze 

kterých plynulo, že místní prodejce prodával výrobky pod předmětnou ochrannou 

známkou EU se souhlasem vlastníka a platil za to příslušné poplatky. Tyto faktury 

rovněž obsahovaly vyobrazení předmětné známky a dále fotografie relevantních 

výrobků opatřených danou ochrannou známkou EU a dopis českého prodejce 

prohlašující, že dané výrobky prodával v České republice pod napadenou ochrannou 

známkou EU, a to ve třech specifikovaných pražských obchodech.102  

3.1.5. Řádné důvody pro nedostatek řádného užívání 
 Vlastník ochranné známky EU může odvrátit zrušení své známky i tehdy, pokud 

nejsou splněna kritéria jejího řádného užívání, a to za předpokladu, že prokáže, že pro 

                                                 
98 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňuje 
nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení Komise (ES) 
č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 (dále jen „Prováděcí nařízení“). 
99 Metodické pokyny EUIPO ke zrušení ochranné známky EU (pozn. 95), čl.  2.2.1. 
100 Čl. 19 odst. 1 ve spojení s čl. 10 odst. 3 a 4 Prováděcího Nařízení. 
101 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 7. listopadu 2011, LITTLE BUDDHA CAFÉ, 
R 1924/2010-2, bod 27. 
102 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 20. června 2012, STORM, R 564/2010-4, body 19-20. 
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řádné neužívání napadené známky existují řádné důvody.103 Je třeba podotknout, že 

SDEU zastává v tomto případě značně restriktivní výklad, který v praxi umožňuje 

využití tohoto právního institutu jen zcela výjimečně.104 Takový přístup se autorovi 

práce jeví jako vhodný vzhledem k obecně uznávanému právnímu principu, že by se 

výjimky z právních pravidel měly vykládat co nejúžeji. 

 Výklad řádných důvodů pro neužívání ochranné známky EU musí být 

uskutečňován ve světle Dohody TRIPS.105 Dohoda TRIPS v čl. 19 odst. 1 ukládá 

v tomto ohledu majiteli ochranné známky povinnost prokázat dobré důvody opírající se 

o existenci překážek pro řádné užívání, přičemž za takové důvody mají být považovány 

okolnosti vzniklé nezávisle na vůli majitele ochranné známky, jako jsou dovozní 

omezení nebo jiné podmínky států vztahující se na předmětné zboží a služby. 

  Soudní dvůr judikoval, že aby možné bylo považovat překážky v užívání 

ochranné známky EU za řádné důvody pro neužívání ve smyslu čl. 58 odst. 1 písm. a) 

Nařízení, musí tyto překážky kumulativně: 

a) disponovat dostatečně přímým vztahem k ochranné známce EU; 

b) být nezávislé na vůli vlastníka ochranné známky EU; a 

c) znemožňovat užívání napadené známky nebo způsobovat, že její užívání ztrácí 

smysl.106 

 Z toho plyne, že by například nebylo dostačující, pokud by překážky v užívání, 

ač nezávislé na vůli vlastníka ochranné známky EU a přímo se ke známce vztahující, 

toliko ztěžovaly užívání napadené známky a nikoliv jej znemožňovaly či činily 

prakticky nesmyslným. Jako příklad užívání, které postrádá smyslu, ale není nemožné, 

lze uvést situaci, kdy je vlastník ochranné známky EU nucen prodávat své výrobky 

pouze v prodejních prostorách konkurence. Ani silná ekonomická krize není s to 

představovat řádný důvod neužívání, přestože vzniká naprosto nezávisle na vůli 

vlastníka ochranné známky EU, a to proto, že zde absentuje dostatečně přímý vztah 

takové překážky k dané ochranné známce EU.107 

                                                 
103 Čl. 58 odst. 1 písm. a) a 18 odst. 1 Nařízení. 
104 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 1026. 
105 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 359, Dohoda o 
obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, vydaná sdělením Ministerstva zahraniční věcí č. 
191/1995 Sb. (dále jen „Dohoda TRIPS“). 
106 Rozsudek Armin Häupl v. Lidl Stiftung ze dne 14. června 2007, C-246/05, EU:C:2007:340, bod 54; 
BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 1026. 
107 TORREMANS, P. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law (pozn. 15), s. 515. 
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 Praktickým příkladem, kdy jsou splněny přísné podmínky pro uplatnění výjimky 

v podobě řádných důvodů pro nedostatek řádného užívání, může být nedobrovolné 

čekání na vydání příslušného povolení či licence, bez nichž nelze výrobky označené 

napadenou známkou uvádět do oběhu.108 Oproti tomu byrokratické překážky ve 

správním řízení týkající se stavebního povolení pro výstavbu obchodů, kde by měly být 

potraviny chráněné příslušnou ochrannou známkou EU prodávány, nejsou považovány 

za překážky s dostatečně přímým vztahem k dané známce.109 

  Nabízí se otázka, jaká část pětileté lhůty musí být pokryta řádnými důvody 

neužívání, aby odvolání se na tyto důvody postačilo k odvrácení zrušení ochranné 

známky EU. Požadovat, aby tyto důvody kryly celou lhůtu pěti let, se jeví jako 

nepřiměřené, což bylo potvrzeno i v praxi EUIPO, který se v případu zdlouhavého 

čekání na udělení povolení k produkci léčiva spokojil se situací, kde dané řádné důvody 

neužívání trvaly po poslední tři roky pětileté lhůty.110 Lze usuzovat, že posoudit dobu 

trvání řádných důvodů pro neužívání je potřeba s ohledem na všechny skutkové 

okolnosti a jen těžko je možné stanovit určité obecné pravidlo. 

3.2. Zrušení ochranné známky ČR pro nedostatek řádného užívání 
 Zákon stanoví, že ÚPV zruší ochrannou známku ČR v řízení zahájeném na 

návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka ČR nebyla po nepřetržitou dobu pěti let 

řádně užívána výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují 

řádné důvody. Zákon dále uvádí, že k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě k užívání, 

v němž bylo pokračováno, po pětiletém neužívání ochranné známky ČR ve lhůtě tří 

měsíců před podáním návrhu se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo 

pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být 

podán návrh na zrušení předmětné známky.111 Není bez zajímavosti, že dle předchozí 

právní úpravy byl ÚPV oprávněn zrušit ochrannou známku ČR z důvodu nedostatku 

jejího řádného užívání i ex officio.112 

 Můžeme tedy konstatovat, že Zákon a Nařízení obsahují v případě tohoto 

                                                 
108 Rozhodnutí námitkového oddělení OHIM ze dne 27. června 2001, DIADUR / VIADUR, č. 1507/2001, 
str. 5. Z hlediska řádných důvodů neužívání potvrzeno rozhodnutím odvolacího senátu OHIM ze dne 
9. července 2003, DIADUR / VIADUR, R 745/2001-2, bod 18. 
109 Rozsudek Armin Häupl v. Lidl Stiftung, EU:C:2007:340, bod 52. 
110 Rozhodnutí námitkového oddělení OHIM DIADUR / VIADUR (pozn. 108), č. 1507/2001, str. 5, 
R 745/2001-2, bod 18. 
111 § 31 odst. 1 písm. a) Zákona. 
112 § 25 odst. 1 písm. b) Předchozího zákona. 
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zrušovacího důvodu prakticky totožnou úpravu. Zákon přejal na základě Směrnice 

89/104 formulaci „po nepřetržitou dobu“, zatímco Nařízení užívá formulaci „po 

nepřerušenou dobu“. V tomto případě se však jedná o zaměnitelná synonyma, a tak je 

tato drobná odlišnost bez právního významu. Pokud srovnáme znění Zákona a Nařízení, 

pokud jde o výjimku týkající se zahájení či pokračování v řádném užívání ve lhůtě tří 

měsíců před podáním návrhu, ke kterému se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí 

užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že 

by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky, lze uzavřít, že by pro úplnou 

přesnost mělo být v českém znění uvedeno „...v němž bylo pokračováno po nepřetržitém 

pětiletém neužívání...“113 Jedná se však o nedostatek, který lze snadno překlenout 

systematickým výkladem, a proto ani tato drobná odlišnost nemá právní dopady. 

 Tento zrušovací důvod v úpravě Zákona přirozeně navazuje na § 13 odst. 1 

Zákona, který stanoví povinnost vlastníka začít svou ochrannou známku ČR do pěti let 

od zápisu řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a dále na zákaz 

přerušení takového řádného užívání nejméně na nepřetržitou dobu pěti let. Důsledkem 

této návaznosti je i přístup rozhodovací praxe ÚPV, podle níž posuzovaná doba pěti let 

začíná běžet až zápisem ochranné známky ČR do rejstříku, nikoliv okamžikem podání 

přihlášky a vzniku práva přednosti.114 Tato doba je považována za rozumnou s ohledem 

na to, že zavedení nových výrobků a služeb na trhu může být často časově náročné 

a některé ochranné známky ČR jsou přihlašovány ještě před uvedením předmětných 

výrobků či služeb na trh.115 S porušením této povinnosti, resp. zákazu, jsou spojeny 

sankční následky, kterými jsou kromě zrušení ochranné známky ČR ještě nemožnost 

namítat existenci starší ochranné známky ČR, která není řádně užívána, v rámci řízení 

o zneplatnění novější ochranné známky ČR. Tato nemožnost se může týkat starší 

známky jako celku, ale i jen některých výrobků či služeb, pro něž je starší ochranná 

známka ČR zapsána a pro které není řádně užívána.116 Důvodová zpráva k Zákonu 

dodává, že analogicky nebude možné starší ochrannou známku ČR, která nesplňuje pro 

všechny či některé výrobky a služby požadavek řádného užívání, užít jako podklad pro 

                                                 
113 § 31 odst. 1 písm. a) Zákona, čl. 58 odst. 1 písm. a) Nařízení. 
114 KELBLOVÁ, Hana. Zrušení a neplatnost ochranné známky a ochrana spotřebitele. Časopis pro 
právní vědu a praxi, 2007, č. IV, s. 365. 
115 ZAPLETAL, Jiří. Povinnost užívání ochranné známky. Právní rádce 9/2014. 
116 § 13 a § 14 Zákona. 
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úspěšné námitky podané proti přihlášky novější ochranné známky.117 Je však zřejmé, že 

zrušení ochranné známky ČR je nezávažnějším následkem absence jejího řádného 

užívání vzhledem k tomu, že jen při této sankci dochází k jejímu výmazu z rejstříku 

s účinky ex nunc.  

 Důvody právní úpravy tohoto zrušovacího důvodu jsou i podle české odborné 

literatury přirozeně obdobné těm uváděným k důvodům zrušení ochranné známky EU. 

Jsou jimi jednak snaha odstranit z rejstříku ty ochranné známky ČR, které jejich 

vlastníci neužívají pro výrobky či služby, pro něž jsou dotčené známky zapsány, a tak 

představují nadbytečnou bariéru pro zápis nových známek, a jednak princip, že 

vlastnictví k ochranné známce lze udržet pouze její řádným užíváním.118 Podle názoru 

autora této práce by v době, kdy je stále obtížnější najít dostatečně atraktivní označení, 

které ještě není chráněno ochrannou známkou, stálo za zvážení, zda by neměla být 

pětiletá lhůta nepřetržitého neužívání zkrácena např. na tři nebo čtyři roky. Vzhledem 

k tomu, že je právní úprava národních známek harmonizována na základě Směrnice, 

musel by být takový návrh vznesen na úrovni EU, což by bylo velmi komplikované.  

3.2.1. Vymezení pojmu řádné užívání 
 Zákon shodně s Nařízením výslovně uvádí, že za řádné užívání se považuje 

i užívání ochranné známky ČR v podobě, která se od podoby, ve které byla známka 

zapsána, liší prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost.119 Pro posouzení, zda se 

užívání takové podoby ochranné známky ČR liší od podoby této známky zapsané 

v rejstříku tak, že dochází ke změně její distinktivity, se užijí obdobná kritéria, jaká jsou 

diskutována výše v případě ochranné známky EU. Autor práce odkazuje zejména na 

shora uvedenou diskusi ohledně Společného prohlášení OHIM a některých národních 

úřadů o společné praxi týkající se rozsahu ochrany černobílých ochranných známek. 

 Rovněž ve shodě s Nařízením Zákon za řádné užívání považuje i umísťování 

ochranné známky ČR na výrobky nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu.120 

Zde odborná literatura dodává, že jde o jediný případ, kdy je vyžadováno faktické 

užívání ochranné známky ČR (tedy její umísťování na výrobky či jejich obaly), nikoliv 

pouze fiktivní neboli nominální užívání ochranné známky ČR (např. užívání pro 

                                                 
117 Důvodová zpráva k Zákonu, k § 13 a § 14. 
118 ZAPLETAL, Jiří. Povinnost užívání ochranné známky. Právní rádce 9/2014. 
119 § 13 odst. 2 písm. a) Zákona. 
120 § 13 odst. 2 písm. b) Zákona. 
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reklamní a propagační účely bez přímé spojitosti s uváděním výrobků do oběhu).121 

Tento přísnější požadavek faktického užívání se zdá autorovi práce v tomto případě 

přiměřený, protože vyvažuje skutečnost, že dotčené výrobky nemusí být nikdy fyzicky 

uvedeny do oběhu na českém trhu. Autor práce poznamenává, že tato doktrinální 

dichotomie druhů užívání může být leckdy matoucí. Slovo fiktivní je běžně spojováno s 

významem „smyšlený, neskutečný, nereálný“.122 Zdá se tak poněkud nepřiléhavé 

označovat např. masivní marketingovou kampaň před uvedením určitého výrobku na trh 

jako fiktivní užívání ochranné známky ČR. 

 Obecně je třeba konstatovat, že česká se odborná literatura i rozhodovací praxe 

při výkladu pojmu řádného užívání drží principů stanovených SDEU a často jeho 

rozhodnutí cituje.123 I v českém prostředí tak platí zásada, že nelze stanovit pravidlo de 

minimis ohledně kvantitativního rozsahu nutného pro řádné užívání ochranné známky 

ČR, jelikož i užívání o minimálním rozsahu může dostačovat k prokázání řádného 

užívání za předpokladu, že je skutečně obchodně odůvodněné.124 Hodnocení okolností 

případu musí být tedy komplexní a zahrnovat zvážení povahy výrobků nebo služeb, 

vlastností příslušného trhu, rozsahu a frekvence užívání dané známky. V praxi tedy 

bude sice vždy kladen důraz na posouzení kvantitativního rozsahu, ale ÚPV či soudy 

jsou povinny řádně odůvodnit, proč daný kvantitativní rozsah v daném případě považují 

za dostatečný či nedostatečný pro prokázání řádného užívání napadené známky. 

Příkladem správného postupu lze ilustrovat na případu zrušení slovní ochranné známky 

ČR „FATRA“,125 ve kterém Městský soud v Praze, stejně jako předtím ÚPV a jeho 

předseda, přesvědčivě zdůvodnil, proč důkazy předložené vlastníkem známky o užívání 

této známky nejsou s to prokázat řádné užívání napadené známky v posledních pěti 

letech, když uvedl, že „(z)a takový důkaz nelze považovat ani pět faktur včetně dodacích 

listů, prokazujících prodej výrobků označených napadenou ochrannou známkou, 

konkrétně prodej 642 m2 dlažby. “ Městský soud v Praze se ztotožnil s argumentací 

ÚPV spočívající v tom, že „… prodej dlažby v tomto množství v průběhu pěti let 

rozhodného období je s ohledem na daný typ výrobku a relevantní trh nedostatečný 

                                                 
121 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 153. 
122 KRAUS, Jiří a kol. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2006, 879 s. ISBN 80-200-
1415-2. 
123 Např. rozsudek Městského sodu v Praze ze dne 29. března 2012, sp. zn. 9 Ca 28/2009. 
124 Rozsudek Nejvyššího správní soudu ze dne 28. března 2013, č. j. 1 As 189/2012-31. 
125 Slovní ochranná známka ČR, č. zápisu 223427, datum práva přednosti 3. prosince 1998, zapsaná pro 
třídu výrobků 19. 
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a neprokazuje řádné užívání napadené ochranné známky.“126 

 Dále je třeba jako skutečné a řádné užívání chápat jen takové užívání, které není 

prováděno toliko symbolicky, tedy pouze za účelem zachovat práva přiznaná ochrannou 

známkou ČR.127 Řádné užívání je tedy pouze užívání za účelem obchodování s výrobky 

nebo službami s cílem získán určitého obchodního postavení, a to i když není 

momentálním cílem vlastníka známky dosahovat zisku. Dále je třeba míti na paměti, že 

řádné užívání se vždy posuzuje ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je daná 

ochranná známka ČR zapsána, přičemž je nerozhodné, zda se vlastník předmětné 

známky zabývá činností výrobní či obchodní.128 

 I v českém prostředí platí, že užívání ochranné známky ČR musí být veřejné, 

tj. výrobky či služby musí být pro veřejnost dostupné obvyklým způsobem; ochrannou 

známku ČR nelze využívat jen interně, v rámci závodu. Obdobně není dostačující, když 

je ochranná známka ČR vyvedena jen na obalech užívaných k v rámci distribučního 

řetězce do doby, než se zboží dostane k dispozici spotřebitelům. Jako nedostatečné 

užívání bylo proto konstatováno užití ochranné známky ČR na šesti plastových pytlích 

po 12,5 kg burských oříšků, u kterých bylo nesporné, že tato balení nejsou určená 

k přímému prodeji spotřebitelům.129 Nakonec i česká odborná literatura soudí, že 

poskytování reklamních předmětů zdarma nenaplňuje znaky řádného užívání.130  

 K poslední zásadě však autor dodává, že je vždy nutné zohlednit povahu 

reklamních prostředků a povahu výrobků či služeb, jejichž výrobě či poskytování se 

vlastník ochranné známky ČR skutečně podnikatelsky věnuje. Pokud například výrobce 

piva distribuuje odběratelským restauracím zdarma např. ubrusy opatřené svou 

ochrannou známkou ČR zapsanou pro třídu 32 zahrnující piva, pak tím rozhodně 

přispívá k řádnému užívání své známky. Pokud by však měl danou ochrannou známku 

ČR zapsanou i pro třídu 24 zahrnující ubrusy, mohla by být dle názoru autora této práce 

dotčená ochranná známka ČR zrušena v rozsahu jejího zápis pro třídu 24 pro nedostatek 

řádného užívání. Tento autorův závěr je souladný s judikaturou SDEU.131 

                                                 
126 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. ledna 2017, č. j. 9 A 219/2013-34. 
127 Rozsudek Nejvyššího správní soudu ze dne 28. března 2013, č. j. 1 As 189/2012-31. 
128 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 7 A 49/99. 
129 Rozsudek Nejvyššího správní soudu ze dne 1. září 2016, č. j. 10 As 227/2015-38, odst. 38. 
130 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 153 - 154 a 224 - 227. 
131 Rozsudek Silberquelle, EU:C:2009:10. 
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3.2.2. Řádné užívání ochranné známky ČR třetí osobou 
 Zákon stanoví, že užívání ochranné známky ČR na základě licenční smlouvy 

a užívání kolektivní ochranné známky ČR osobou, která má oprávnění ji užívat, se 

považuje za užívání vlastníkem.132 Zde je třeba zdůraznit rozdíl oproti dikci Nařízení, 

které v čl. 18 odst. 2 říká, že užívání ochranné známky EU se souhlasem vlastníka se 

považuje za užívání vlastníkem. I Směrnice 89/104 a Směrnice užívají obecnější termín 

„souhlas majitele“.133 

 Je zřejmé, že Zákon zde zaujímá dosti zúžený způsob transpozice. Je třeba si 

uvědomit, že souhlas vlastníka může být i akt jednostranný, kdežto licenční smlouva je 

z podstaty věci dvojstranné právní jednání. Navíc podle českého práva platí, že licenční 

smlouva, která má být zapsána do veřejného seznamu, kterým rejstřík ochranných 

známek ČR beze sporu je, má mít písemnou podobu.134 ÚPV se pokusil shora uvedený 

nesoulad Zákona s předpisy EU napravit zaujetím stanoviska, že k oprávněnosti užití 

postačuje souhlas oprávněného vlastníka. Podle názoru autora je však třeba přisvědčit 

odborné literatuře, která říká, že názor ÚPV je udržitelný pouze pro vztah mezi 

vlastníkem ochranné známky ČR a jejím uživatelem, který od vlastníka obdržel 

s užíváním souhlas.135 Aby měl diskutovaný souhlas vlastníka s užíváním známky třetí 

osobou právní účinky erga omnes, vyžaduje formu licenční smlouvy a zároveň 

uveřejnění takové smlouvy v rejstříku ochranných známek ČR.136 Autor práce se však 

ztotožňuje s rozsudkem Nejvyššího soudu, podle něhož lze souhlas s užíváním ochranné 

známky ČR poskytnout i jinak než licenční smlouvou, a to např. formou inominátní 

dohody o užívání ochranné známky ČR.137 Tento závěr Nejvyššího soudu je zcela 

v souladu se zásadou, že právní jednání je třeba posuzovat dle jeho obsahu. Subsumovat 

jednostranně udělený souhlas vlastníka ochranné známky ČR pod licenční smlouvu 

však ve světle výše uvedeného možné není. Významný argument zastánců dostatečnosti 

jednostranného souhlasu spočívá v odkazu na Dohodu TRIPS, která rovněž používá 

obecnější termín „souhlas majitele“. Je třeba mít na paměti, že se jedná o mezinárodní 

                                                 
132 § 13 odst. 3 Zákona. 
133 Čl. 10 odst. 3 Směrnice 89/104 a čl. 10 odst. 2 Směrnice. 
134 § 2358 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku. 
135 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 154. 
136 § 2358 odst. 3 Občanského zákoníku. 
137 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008. 
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smlouvu, kterou je Česká republika vázána a jež má přednost před zákonem.138 

3.2.3. Důkazní břemeno a způsob prokazování 
 Obdobně jako u zrušení ochranné známky EU je důkazní břemeno obrácené; 

procesní odpovědnost za prokázání toho, že předmětná ochranná známka ČR je řádně 

užívána, nese vlastník ochranné známky ČR. Obrácené důkazní břemeno má v tomto 

případě své opodstatnění v tom, že dle ustálené soudní judikatury v zásadě nelze 

nikomu ukládat, aby prokázal negativní skutečnosti. V daném případě si lze jen těžko 

představit, jakými důkazy by navrhovatel zrušení ochranné známky ČR dokazoval, že 

napadená známka užívána není.  

 Ze shora uvedeného plyne, že řízení o zrušení ochranné známky ČR pro 

nedostatek řádného užívání je vedeno tak, že ÚPV k návrhu vlastníka napadené 

ochranné známky ČR provede navržené důkazy o tom, že jeho známka užívána byla, 

aniž by předložený důkazní materiál z moci úřední určitým způsobem doplňoval 

a prováděl kupříkladu vlastní rešerše. Unese-li vlastník ochranné známky ČR důkazní 

břemeno, nebude naplněna hypotéza daného zrušovacího důvodu a ochranná známka 

ČR zrušena nebude. V opačném případě ÚPV rozhodne o zrušení napadené známky 

v příslušném rozsahu výrobků a služeb, ledaže její vlastník prokáže, že tu jsou řádné 

důvody pro neužívání dané známky.139 

 Autor práce podotýká, že obrácené břemeno je sice v tomto případě 

pochopitelné, nicméně zatěžuje vlastníka ochranné známky ČR nemalými náklady. 

Shromáždit a systematizovat důkazní materiál spolu s náklady na právní pomoc snadno 

dosáhnou desítek tisíc korun českých. Autor práce se domnívá, že byl-li návrh na 

zrušení ochranné známky ČR zjevně neopodstatněný, zejména pokud by šlo 

o opakovanou neúspěšnou snahu navrhovatele zrušení zrušit danou známku, může se 

vlastník domáhat náhrady újmy v občanskoprávním řízení, a to za předpokladu, že 

prokáže, že hlavním účelem podaného návrhu na zrušení ochranné známky ČR bylo 

poškození vlastníka ochranné známky ČR.140 

 Zda bude navrhovatel v řízení o návrhu na zrušení ochranné známky ČR 

z důvodu nedostatku řádného neužívání úspěšný, závisí tedy na tom, zda bude vlastník 

                                                 
138 čl. 19 odst. 2 Dohody TRIPS. 
139 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 6 A 28/98. 
140 § 2909 ve spojení s § 2 odst. 3, § 6 a § 8 Občanského zákoníku. 
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napadené známky prostřednictvím komplexních a věrohodných dokladů s to prokázat, 

že v rozhodném období pěti let před podáním návrhu na zrušení byla ochranná známka 

ČR řádně a skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro něž je zapsána. Přitom platí, 

že řádné užívání ochranné známky ČR není možné prokázat na základě pouhé 

pravděpodobnosti nebo domněnek, ale musí se zakládat na konkrétních a objektivních 

okolnostech, které prokazují skutečné a dostatečné užívání napadené známky na českém 

trhu.141 Druhy důkazů použitelné v řízení o zrušení ochranné známky ČR pro nedostatek 

řádného užívání se neliší od těch uvedených výše u řízení o zrušení ochranné známky 

EU. V případě kombinovaných ochranných známek ČR je třeba mít na paměti, že 

vlastník je povinen předložit doklady o užívání takové známky jako celku, nikoliv 

pouze jejího slovního prvku.142  

 Důkazy tedy bude ÚPV posuzovat samostatně i v jejich souhrnu tak, aby byl 

objasněn skutečný stav věci. ÚPV ve své rozhodovací činnosti upozornil, že kvantita 

důkazního materiálu není samospasná. V daném řízení totiž vlastník ochranné známky 

ČR předložil sedmnáct svazků dokumentů, a to zejména faktur a dodacích listů, kterými 

chtěl prokázat řádné užívání své napadené známky. Z žádného z předložených dokladů 

však nevyplývalo užívání napadené ochranné známky ČR ve formě, v jaké byla zapsána 

v rejstříku, a pro rozsah výrobků, pro které byla tato známka zapsána. Dalším důvodem, 

proč ÚPV odmítl považovat předložené dokumenty za průkazné, byla skutečnost, že na 

žádném z dokladů nebylo uvedeno obchodní jméno ani sídlo vlastníka napadené 

ochranné známky ČR tak, jak bylo zapsáno v rejstříku, přičemž vlastník napadené 

známky její užívání třetí osobou na základě smlouvy neprokázal.143 

3.2.4. Řádné důvody pro neužívání ochranné známky ČR 
 Stejně Nařízení připouští Zákon, že v povinnosti řádně užívat zapsanou 

ochrannou známku ČR existuje jedna výjimka, a to řádné důvody pro neužívání.144 

 Česká rozhodovací praxe ani odborná literatura nevybočuje v případě 

posuzování řádných důvodů pro neužívání ochranné známky ČR ze shora popsaných 

mantinelů stanovených rozhodovací praxí EUIPO a SDEU, jakož i zahraniční odbornou 

literaturou. Za liberační důvody tedy budou i v české praxi považovány jen okolnosti 

                                                 
141 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 154. 
142 ZAPLETAL, Jiří. Povinnost užívání ochranné známky. Právní rádce 9/2014. 
143 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 236. 
144 § 13 odst. 1, § 31 odst. 1 písm. a) Zákona. 
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nezávislé na vůli vlastníka ochranné známky ČR. Zejména se bude jednat o takové 

důvody, které způsobují nemožnost vyrábět výrobky či poskytovat služby, pro něž byla 

známka zapsána, z důvodu zásahu vyšší moci, tedy kupříkladu z důvodu působení 

přírodních živlů, války, či nevydání souhlasu státního orgánu s uvedením výrobků či 

služeb na trh. I v české odborné literatuře se přejímá názor, že za řádné důvody pro 

neužívání ochranné známky ČR nelze považovat finanční problémy vlastníka známky 

způsobené ekonomickou krizí nebo v důsledku vlastních hospodářských problémů, 

které souvisí z podstaty věci s riziky podnikatelské činnosti.145 

 Je podstatné, že řádné důvody pro neužívání ochranné známky ČR jsou 

považovány za neurčitý právní pojem, avšak nepředstavují diskreční oprávnění 

správního orgánu. V důsledku toho nemá ÚPV volnou úvahu stanovit, zda v daném 

případě řádné důvody pro neužívání spatřuje či ne. ÚPV musí nejprve objasnit neurčitý 

právní pojem a jeho rozsah, a poté hodnotit, zda skutečnosti konkrétního případu lze 

zařadit do rámce vytvořeného rozsahem neurčitého právního pojmu.146 Tento postup 

ÚPV musí být takový, aby měl následně soud možnost přezkoumat, zda je interpretace 

a aplikace tohoto neurčitého právního pojmu ze strany ÚPV v souladu se Zákonem, jaké 

podklady pro své rozhodnutí k tomu soustředil, zda tak učinil v rozsahu, který mu 

umožnil ve věci správně rozhodnout, a zda jeho zjištění nejsou s těmito podklady 

v logickém rozporu.147 

 Ohledně posuzování, zda tu byly řádné důvody pro neužívání ochranné známky 

ČR, uvedl Městský soud v Praze, že řízení o zrušení ochranné známky ČR pro její 

neužívání je nutné vést tak, že správní orgán k návrhu vlastníka napadené známky 

provede navržené důkazy o tom, že pro neužívání předmětné ochranné známky ČR byly 

řádné důvody. Posouzení, zda vlastník napadené známky řádně zdůvodnil neužívání 

ochranné známky ČR v rozhodné době, je věcí volného hodnocení důkazů správním 

orgánem. Soud se v tomto případě ztotožnil se závěrem ÚPV, že smrtelná nemoc 

původního vlastníka ochranné známky ČR a následné probíhající dědické řízení ohledně 

jeho majetku, včetně vlastnického práva k předmětné ochranné známce ČR, jsou 

řádnými důvody pro neužívání ochranné známky ČR.148 

                                                 
145 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 230 
146 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. března 2007, č. j. 7 As 78/2005-62. 
147 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. října 2004, č. j. 1 As 10/2003-58. 
148 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. února 2007, sp. zn. 6 Ca 204/2005. 
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3.3. Zrušení ochranné známky EU z důvodu zdruhovění 
 Dalším důvodem pro zrušení ochranné známky EU je její tzv. zdruhovění či 

zobecnění ve smyslu čl. 58 odst. 1 písm. b) Nařízení. Jedná se o stav, kdy se ochranná 

známka EU stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka označením, které 

je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána. Toto ustanovení 

připomíná jeden z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu či prohlášení neplatnosti 

nacházející se v čl. 7 odst. 1 písm. d) Nařízení, který se týká známek tvořených výlučně 

označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých 

a zavedených obchodních zvyklostech. Předmětný zrušovací důvod je z praktického 

hlediska považován za omezenější než zmíněný absolutní důvod neplatnosti.149 Je 

pochopitelné, že častější jsou situace, kdy ochranná známka EU, tvořená označeními 

obvyklými v běžném jazyce či poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, čelí 

zneplatnění, než situace, v nichž se ochranná známka EU až poté, co byla zapsána, stala 

v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka označením obvyklým pro výrobky 

či služby, pro které je zapsána. 

 Předmětný zrušovací důvod je některými autory kritizován. Jedním z hlavních 

argumentů je, že motivuje konkurenci k ostrým obchodním kampaním zaměřeným na 

zdruhovění ochranné známky EU konkurenta v očích spotřebitelů.150 V kontextu níže 

diskutovaného případu Kornspitz by bylo možné zdruhovění tohoto názvu dosáhnout 

tak, že by konkurenční výrobce pečících směsí vedl intenzivní kampaň, ve které by 

termín „Kornspitz“, sloužící jako ochranná známka EU jiného producenta pečící směsi, 

spojoval s druhem pečiva a jím vlastněný prodejní řetězec by tento termín k označení 

druhu pečiva rovněž používal, a tak by došlo k zdruhovění tohoto termínu.  

 Autor práce respektuje výše uvedený argument proti danému zrušovacímu 

důvodu, ale domnívá se, že je možné se takovým kampaním bránit vlastní reklamní 

kampaní či pomocí práva na ochranu proti nekalé soutěži. Navíc se autorovi práce jeví 

jako přesvědčivější argument, že hospodářská soutěž by byla narušena a sami 

spotřebitelé poškozováni, pokud by známky, které se staly druhovým označením, byly 

ponechány v rejstříku.151 Soutěžící podniky by trpěly tím, že by mohly být vyloučeny 

                                                 
149 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 369. 
150 PENDLETON, Michael. Excising consumer protection: the key to reforming trade mark law. 
Australian Intellectual Property Journal, 3/1992, s. 116. 
151 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 1030. 
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z užívání označení, které označuje toliko druh výrobku či služby, a spotřebitelé by těžko 

identifikovali obchodní původ výrobku či služby, kdyby měli za to, že daná známka 

popisuje jen druh výrobku či služby. 

3.3.1. Vymezení pojmu zdruhovění 
 Po seznámení se se zněním čl. 58 odst. 1 písm. b) Nařízení je zřejmé, že je třeba 

položit si otázku, za jakých okolností se ochranná známka EU stane označením, které je 

v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro něž je známka zapsána. Stane se tak 

tehdy, je-li zavedenou obchodní praxí užívat daný termín k označení výrobků nebo 

služeb, pro něž známka zapsána. Je pravděpodobnější, že se zdruhovění dotkne 

označení evokativních nebo určitým způsobem výstižných, které jsou využívány nejen 

k označování výrobku či služby konkrétního podniku, ale rovněž určitého typu výrobků 

nebo služeb. Jednou z možných indikací toho, že se ochranná známka EU stala 

zdruhovělým označením, je skutečnost, že je v mluveném projevu běžně užívána 

k označení konkrétního typu nebo vlastnosti výrobků či služeb, či fakt, že pro označení 

daného typu výrobků nebo služeb neexistuje alternativní výraz k tomu užitému 

v ochranné známce EU. Pokud je však ochranná známka EU stále schopná odlišovat 

dotyčné výrobky nebo služby od výrobků či služeb jiných podniků, nemůže být na 

základě diskutovaného zrušovacího důvodu zrušena.152 V případu Kornspitz byly výše 

popsané indikace zdruhovění způsobilé odůvodnit zrušení ochranné známky, když 

německý spotřebitel termín „kornspitz“ běžně užíval k označení určitého druhu pečiva 

bez vědomí, že by mělo jít o ochrannou známku jistého výrobce pečících směsí.153 

3.3.2. Relevantní veřejnost  
 Určitou pozornost zasluhuje požadavek diskutovaného zrušovacího důvodu, aby 

označení bylo obvyklé „v obchodě“. Z toho by bylo možné logicky vyvodit, že by se 

pozornost při posuzování obvyklosti daného označení měla soustředit na obchodní 

kruhy spíše než širokou veřejnost. Soudní dvůr nicméně ve známém případu 

Björnekulla v Procordia takový závěr nepotvrdil.154 Navrhovatel zrušení ochranné 

známky v této věci argumentoval, že se označení „Bostongurka“ stalo ve Švédsku 

                                                 
152 Metodické pokyny EUIPO ke zrušení ochranné známky EU (pozn. 95), čl. 2.3.4. 
153 Rozsudek The Kornspitz Company GmbH v. Pfahni Backmittel GmbH ze dne 6. března 2014, C-
409/12, EU:C:2014:130, bod 23.  
154 Rozsudek Björnekulla Fruktindustrier ze dne 29. dubna 2004, C-371/02, EU:C:2004:275. 
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označením obvyklým pro sekané nakládané okurky, a ztratilo tak rozlišovací 

způsobilost. Jádrem sporu se ukázala býti otázka, kdo představuje relevantní veřejnost, 

u níž má býti posuzováno, zda se pro ni dané označení stalo v oblasti obchodu obvyklé. 

Zatímco navrhovatel zrušení se opíral o průzkumy provedené mezi spotřebiteli, vlastník 

napadené známky naopak předložil průzkum uskutečněný mezi předními 

hospodářskými subjekty v oblasti potravinářství a rychlého občerstvení.  

 V daném rozsudku zaujal Soudní dvůr poněkud opatrný a kompromisní výklad, 

když uzavřel, že obecně vzato hraje pohled spotřebitelů a jiných koncových uživatelů 

výrobků rozhodující roli, a to vzhledem k tomu, že funkce ochranné známky jakožto 

ukazatele původu je primárně zaměřena na tyto subjekty. Nicméně Soudní dvůr dále 

podotknul, že v závislosti na konkrétních výrobcích je třeba také vzít v potaz vnímání 

ochranné známky EU ze strany prostředníků podílejících se na obchodování s daným 

výrobkem, tedy článků řetězce mezi výrobcem a koncovým uživatelem, a to proto, že 

rozlišovací způsobilost známky ovlivňuje i jejich chování na relevantním trhu.155  

 Ze shora uvedeného plyne, že relevantní okruh osob, jejichž pohled bude 

rozhodující pro to, zda se dané označení stalo v obchodu obvyklé, se bude lišit v 

závislosti na daném výrobku či službě. Pokud půjde například o bonbony, bude pohled 

koncových spotřebitelů pravděpodobně klíčový, kdežto v případě ocelových výztuží, 

které odebírají převážně velké stavební společnosti a velkoobchodníci, může být názor 

těchto větších hráčů na trhu významnější.156 O první z těchto možností šlo v případu 

Kornspitz, kde Soudní dvůr judikoval, že pokud prodejci konečného výrobku své 

zákazníky neupozorňují na to, že dané označení bylo zapsáno jako ochranná známka, 

ani své zákazníky neupozorňují na obchodní původ výrobků, může ke zrušení napadené 

známky postačit, že ke zdruhovění došlo pouze v očích spotřebitelů.157 

 Je na místě podotknout, že se Soudní dvůr v případu Björnekulla v Procordia 

nezaobíral testem průměrného spotřebitele, který hraje důležitou roli např. v posuzování 

nebezpečí záměny se staršími ochrannými známkami v případě relativních důvodů 

neplatnosti.158 Lze jen spekulovat, zda to bylo způsobeno tím, že žádná otázka 

                                                 
155 Rozsudek Björnekulla Fruktindustrier, EU:C:2004:275, zejm. body 6-8, 11, 14, 20, 23 - 25. 
156 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 953. 
157 Rozsudek The Kornspitz Company GmbH v. Pfahni Backmittel GmbH ze dne 6. března 2014, C-
409/12, EU:C:2014:130, body 23-25, 30.  
158 K testu průměrného spotřebitele např. rozsudek Linde AG, Winward Industries Inc. a Rado Uhren AG 
ze dne 8. dubna 2003, C-53/01 až C-55/01, EU:C:2003:206, bod 41. 
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vyžadující tento test v daném případě nevyvstala, nebo tohoto testu není vůbec třeba a 

k závěru, že došlo k zdruhovění označení tvořícího ochrannou znánku EU, postačí 

prokázání faktu, že relevantní veřejnost zkrátka používá označení užité v ochranné 

známce jako běžné označení pro relevantní výrobek či službu.159 

3.3.3. Skutkové okolnosti, důkazní břemeno a rozhodný okamžik 
 Z výše uvedené diskuse plyne, že posouzení, zda došlo ke zdruhovění ochranné 

známky EU, bude vždy spíše otázkou skutkovou, a případný úspěch návrhu na zrušení 

se proto musí nevyhnutelně opírat o komplexní a přesvědčivé důkazy. Ve shora 

uvedených případech sloužily jako důkazy průzkumy mezi relevantní veřejností. Jako 

další důkazní prostředek si lze představit například prohlášení spotřebitelských 

organizací čí obchodních komor. 

 Důkazní břemeno leží na navrhovateli zrušení, který musí jednak prokázat, že se 

výraz užitý v ochranné známce EU stal označením, které je v obchodě obvyklé, 

a rovněž že se tak stalo v důsledku činnosti či nečinnosti vlastníka známky. Zrušovací 

oddělení EUIPO přezkoumá skutkové okolnosti v rozsahu podání navrhovatele. V rámci 

posuzování návrhu může zrušovací oddělení vzít v potaz rovněž zjevné a obecně známé 

skutečnosti, avšak nikdy v rozsahu, který by překročil právní argumentaci navrhovatele. 

Rozhodný okamžik, ke kterému musí navrhovatel zrušení prokázat, že se ochranná 

známka EU stala označením, které je v obchodě obvyklé, musí nastat po zápisu 

napadené známky do rejstříku, i když je možné přihlédnout ke skutečnostem, které 

nastaly mezi přihlášením a zápisem známky. Pokud by však navrhovatel napadal 

ochrannou známku EU z důvodu, že byla tvořena označením, které bylo v obchodě 

obvyklé ke dni podání přihlášky, musí být podán návrh na prohlášení neplatnosti 

napadené známky ve smyslu čl. 59 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 písm. d) Nařízení.160  

 Z textace diskutovaného důvodu pro zrušení ochranné známky EU plyne, že 

vlastník se může o zdruhovění své známky přičinit jak aktivně, tak pasivně. Aktivně 

tomu bude v případech, kdy užívá ochrannou známku EU nevhodným způsobem, 

například když určitým způsobem vedení reklamní kampaně motivuje spotřebitele 

k tomu, aby označení užité v předmětné známce užívali k označení určitého druhu 

výrobku či dokonce jako sloveso, např. „xeroxovat“ s ohledem na ochrannou známku 

                                                 
159 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 371. 
160 Metodické pokyny EUIPO ke zrušení ochranné známky EU (pozn. 95), bod 2.3.1., bod 2.3.2. 
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EU ve znění „XEROX“.161 Častější případem bude spíše nečinnost vlastníka známky, 

tedy nedostatečná aktivita směřující k odvrácení zdruhovění. Je důležité podotknout, že 

EUIPO zastává názor, že ochrannou známku EU nelze zrušit, pokud její vlastník udělal 

pro zabránění zdruhovění to, co bylo možné v konkrétním případě přiměřeně 

očekávat.162 Jako vhodné kroky lze doporučit zveřejňování informace o zápisu ochranné 

známky EU v rejstříku, varování narušovatelů práv k ochranné známky EU či zahájení 

řízení o porušení proti těmto narušitelům či monitoring slovníků a encyklopedií.163 

Poslední z uváděných kroků se může zdát překvapivým, nicméně čl. 12 Nařízení 

umožňuje vlastníku ochranné známky EU žádat vydavatele těchto publikací, aby heslo, 

které se jeví jako druhové označení výrobku či služby, nejpozději v dalším vydání 

označil poznámkou, že se jedná o zapsanou ochrannou známku EU.  

3.4. Zrušení ochranné známky ČR z důvodu zdruhovění 
 Ochranná známka ČR může být na návrh třetí osoby zrušena i tehdy, pokud  

se stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo 

nečinnosti svého vlastníka označením, které je v obchodě obvyklé.164 Při porovnání 

s textací Nařízení lze konstatovat, že ve formulaci tohoto zrušovacího důvodu nejsou 

v případě ochranné známky ČR a ochranné známky EU podstatné rozdíly.165 

 Ke zdruhovění ochranné známky ČR dojde, pokud již tato známka není 

způsobilá rozlišit výrobky nebo služby různých osob, což je základní funkcí ochranných 

známek. Nároky na navrhovatele zrušení ochranné známky ČR pro její zdruhovění jsou 

vysoké. Na rozdíl od předchozího zrušovacího důvodu leží důkazní břemeno právě na 

navrhovateli. Z předložených důkazů musí být zcela nepochybné, že spotřebitelé 

považují napadenou známku za označení v obchodě obvyklé. Nadto ani v případě, že 

navrhovatel tuto hypotézu prokáže, nemusí být napadená známka zrušena. V tuto chvíli 

je totiž dán prostor vlastníkovi napadené známky, aby v řízení o zrušení prokázal, že 

činí účinná opatření, aby předmětná známka svou rozlišovací způsobilost neztratila.166 

V této fázi řízení o zrušení tak vlastně k přenesení důkazního břemene dochází, ale děje 

                                                 
161 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 1032.; ochranná známka EU 
„XEROX“, číslo přihlášky 207035, datum podání přihlášky 1. dubna 1996, zapsaná pro třídy výrobků 
a služeb 1, 2, 7, 9, 16, 35, 36, 37 a 42. 
162 Metodické pokyny EUIPO ke zrušení ochranné známky EU (pozn. 95), čl. 2.3.5. 
163 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 372. 
164 § 31 odst. 1 písm. b) Zákona. 
165 Čl. 58 odst. 1 písm. b) Nařízení. 
166 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 231. 
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se tak ve prospěch vlastníka napadené známky, jelikož jen pokud navrhovatel prokáže 

zdruhovění, dostane vlastník napadené známky procesní možnost její zrušení odvrátit. 

 Pokud jde o způsoby, kterými může vlastník ochranné známky ČR prokázat, že 

činí účinná opatření proti zdruhovění své známky, lze jmenovat systematické používání 

ochranné známky ČR spolu s pojmenováním výrobku či služby, důsledné vyznačování 

vlastnictví ochranné známky ČR na výrobcích, užívání známky v zapsané podobě a ve 

spojení se značkou ® v nabídkách zboží a služeb, cenících a dalších obchodních 

a propagačních materiálech či neposkytování licencí k užívání předmětné ochranné 

známky ČR jinými soutěžiteli.167  

 K otázce licencování autor práce poznamenává, že je třeba vždy věnovat 

náležitou pozornost rozsahu, v jakém se licence poskytují. Možnost poskytnout k užití 

ochranné známky licenci je jedním z hospodářsky nejvýznamnějších práv vlastníka 

ochranné známky. Díky tomuto institutu totiž může vlastník ochranné známky 

inkasovat vysoké licenční odměny. Tato možnost je odměnou za to, že vlastník 

ochranné známky vybudoval určité renomé chráněnému označení. Odvrácenou stránkou 

věci je právě možnost, že důsledku rozsáhlého licencování pozbude ochranná známka 

způsobilost odlišit, od koho předmětný výrobek či služba, pro něž je ochranná známka 

zapsána, pochází. Konečným důsledkem tak může být zrušení ochranné známky ČR pro 

její zdruhovění. Proto lze vlastníkům ochranných známek ČR doporučit neposkytovat 

licenci jako výlučnou, tedy tak, že se zbaví možnosti sami udržovat rozlišovací 

způsobilost předmětné známky ve vztahu ke svým výrobkům či službám. Další 

nástrojem, který lze vlastníkům ochranných známek ČR při licencování doporučit, je 

zakotvit držiteli licence smluvní povinnost spolu s užitím ochranné známky ČR uvádět 

i skutečnost, že daný výrobek či služba je poskytován pod danou známku na základě 

licence od konkrétního vlastníka ochranné známky (např. na etiketě výrobku). I tímto 

jednáním se snižuje možnost, že daná ochranná známka ČR ztratí ve vztahu 

k výrobkům a službám svého vlastníka rozlišovací způsobilost.168 

 Zatímco shora uvedené způsoby obrany vlastníka ochranné známky ČR jsou 

spíše faktické a obchodní povahy, významné jsou i prostředky právní ochrany. Pokud 

vlastník ochranné známky ČR systematicky vyzývá ostatní soutěžitele, aby se zdrželi 

užívání označeni chráněné jeho známkou či proti nim vede sporná řízení pro porušení 
                                                 
167 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 231. 
168 SLÁMA, Jiří. Licenční smlouva. Bulletin advokacie 12/2008. 
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jeho práv z ochranné známky ČR, svědčí to bez pochyby o tom, že vlastník vyvíjí snahu 

zdruhovění zabránit. Podobně je pro vlastníka nesporně prospěšná aktivita v rámci 

připomínkového a námitkového řízení, jejichž prostřednictvím se snaží zabránit 

registraci podobných označení, jejichž ochrana by napomohla k rozmělnění jeho 

chráněného označení. To samozřejmě platí i o aktivitě vlastníka při podávání návrhů na 

zrušení či prohlášení neplatnosti podobných zapsaných ochranných známek ČR.169 

3.5. Zrušení ochranné známky EU z důvodu klamavosti 
 Pokud by ochranná známka EU v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho 

souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, mohla klamat veřejnost, a to 

zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb, 

jedná se o důvod pro její zrušení v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) Nařízení.  

 Podobně jako u předchozího zrušovacího důvodu se nabízí srovnání s jedním 

z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu či neplatnost ochranné známky EU, a to 

tentokráte tím spočívajícím v potenciálu ochranné známky EU klamat veřejnost, 

např. pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby podle 

čl. 7 odst. 1 písm. g) Nařízení. Rozdíl tkví v okamžiku, kdy se známka stala klamavou, 

což lze poznat již ze samotné dikce obou ustanovení. Vada, na kterou směřuje absolutní 

důvod neplatnosti je inherentní vlastností dané známky, která existuje bez ohledu na její 

užívání, kdežto předmětný zrušovací důvod postihuje situace, kdy schopnost klamat 

veřejnost byla známkou osvojena až jejím užíváním. Důsledkem daného odlišení je 

rozdílný okamžik, ke kterému se klamavost známky musí posoudit. Pokud jde 

o absolutní důvod neplatnosti, je třeba posouzení provést k datu podání přihlášky, 

kdežto v případě zrušovacího důvodu jde o datum podání návrhu na zrušení. 

 Druhým rozdílem je příčina klamavosti. Jak je patrno z textu čl. 7 odst. 1 

písm. g) Nařízení, příčina klamavosti zde není rozhodná, kdežto předmětný zrušovací 

důvod příčinu specifikuje, když odkazuje na užívání ochranné známky EU jejím 

vlastníkem nebo s jeho souhlasem. Z tohoto důvodu je možné přesvědčivě tvrdit, že 

zrušovací důvod je v kontextu klamavosti užší nežli absolutní důvod pro zamítnutí 

zápisu či neplatnost.170 Co se týče užívání třetí stranou se souhlasem vlastníka známky, 

lze vlastníkům doporučit, aby v případě licencování smluvně zakotvili povinnost 

                                                 
169 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 231. 
170 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 374. 
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nabyvatele licence zajistit, aby užívání předmětné známky nevedlo k její klamavosti.171  

 Přirozeně se nabízí otázka, jak identifikovat situace, kdy se ochranná známka 

EU stala klamavou. Soudní dvůr judikoval, že jsou to takové situace, kdy lze zjistit 

skutečné klamání nebo dostatečně vážné nebezpečí klamání spotřebitele.172 Autor práce 

považuje za poměrně diskutabilní, zda by měly být zrušeny ochranné známky EU, 

u kterých se skutečné klamání veřejnosti nepodaří zjistit, nicméně EUIPO či SDEU 

dojdou k závěru, že tu je dostatečně vážné nebezpečí, že by se tak mohlo stát. 

3.5.1. Skutkové okolnosti vedoucí ke klamavosti 
 Podobně jako v případě předchozího zrušovacího důvodu hraje v praxi značnou 

roli posouzení skutkového stavu, přičemž průzkumy mezi koncovými spotřebiteli se 

opět jeví jako nejvhodnější důkazní prostředek. Soud by měl potenciální klamavost 

posoudit s užitím testu průměrného spotřebitele, který je přiměřeně dobře informovaný, 

pozorný a obezřetný.173 Je třeba připomenout, že samotné prokázání klamavosti 

ochranné známky EU nemůže soud uspokojit, protože je vyžadován kauzální nexus 

mezi touto vadou a užíváním známky jejím vlastníkem či s jeho souhlasem. 

 Existuje několik typů okolností, za nichž může ke zrušení ochranné známky EU 

pro klamavost dojít. Jako první případ se nabízí situace, kdy napadená známka původně 

řádně odkazovala na předmětné výrobky či služby, ale poté se vinou změny svého 

užívání stala zavádějící a označuje výrobky a služby, které postrádají kvalitu, kterou 

známka indikuje.174 Lze si např. představit ochrannou známku EU obsahující označení 

„pravá kůže“ či odpovídající piktogram, která je užívána pro výrobky z umělé kůže.175  

 Dalším typem klamavosti jsou okolnosti, za nichž známka klamavě odkazuje na 

určité zeměpisné označení, nicméně původ výrobku či služby přestal být během užívání 

známky s touto oblastí spojen. Tyto skutečnosti byly rozhodující pro zrušení ochranné 

známky EU „MÖVENPICK OF SWITZERLAND“, která byla přes své znění užívána 

pro výrobky produkované výhradně v Německu.176  

 Nabízí se otázka, zda je možné diskutovaný zrušovací důvod aplikovat 

                                                 
171 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 1034. 
172 Rozsudek Elizabeth Florence Emanuel ze dne 30. března 2006, C-259/04, EU:C:2006:215, bod 47. 
173 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 374.-375. 
174 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 375. 
175 Metodické pokyny EUIPO ke zrušení ochranné známky EU (pozn. 95), čl. 2.4.4. 
176 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 12. února 2009, MÖVENPICK OF SWITZERLAND, 
R 697/2008-1, body 14-25. 
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v případech klamavosti co do obchodního původu výrobku či služby, tedy ohledně 

totožnosti skutečného výrobce či poskytovatele. Odpověď na tuto otázku je pozitivní 

vzhledem k tomu, že gramatický výklad daného ustanovení indikuje demonstrativní 

výčet aspektů klamavosti užitím slova „zejména“ a není důvod, proč by se známka, 

která klame veřejnost co do svého obchodního původu, měla vyhnout zrušení. 

 Klamavost ohledně obchodního původu se dostala k Soudnímu dvoru skrze 

řízení o předběžné otázce v případu, kdy se navrhovatelka, známá návrhářka svatebních 

šatů, domáhala zrušení národní ochranné známky „Elizabeth Emanuel“, která 

obsahovala její jméno, nicméně byla řádně převedena spolu s prodejem podniku na 

společnost, která dále pokračovala v produkci relevantních výrobků. Navrhovatelka 

měla za to, že vzhledem ke skutečnosti, že již není součástí společnosti a na designu se 

nepodílí, dochází ke klamání veřejnosti. Šlo tedy v jádru o poměření svobody převést 

ochrannou známku a ochrany veřejnosti před klamavostí známky.177 Soudní dvůr došel 

k závěru, že vlastník ochranné známky odpovídající jménu tvůrce a prvního výrobce 

předmětného zboží nemůže být toliko na základě této jediné skutečnosti zbaven svých 

práv k ochranné známce, zejména jestliže byla známka převedena spolu s podnikem 

a klientelou. Přestože Soudní dvůr uznal, že by průměrný spotřebitel mohl při koupi 

oděvu nabýt dojmu, že se daná módní návrhářka podílela na tvorbě tohoto oděvu, 

poznamenal, že v daném případě vlastnosti a jakost oděvů zůstávají zaručeny 

společností, která je vlastníkem ochranné známky.178  

 Toto odůvodnění vzbudilo určitou kritiku. Mimo jiné lze argumentovat, že 

Soudní dvůr zde připustil, že se ochranná známka EU může udržet v rejstříku, i když do 

určité míry klame co do obchodního původu. Autor práce má za to, že není příliš reálné 

se domnívat, že průměrný spotřebitel sleduje převody ochranných známek a že si 

nespojuje osobu, jejíž jméno je v ochranné známce obsaženo, s výrobkem či službou, 

pro něž je známka užívána. Přestože se ve shora uvedeném případě jednalo o dosti 

specifické okolnosti, lze dovodit, že Soudní dvůr zaujal ohledně uplatnitelnosti 

zrušovacího důvodu pro klamavost ochranné známky EU co do obchodního původu 

velmi restriktivní výklad.179 Autor práce se domnívá, že situace by mohla být posouzena 

                                                 
177 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 376. 
178 Rozsudek Elizabeth Florence Emanuel ze dne 30. března 2006, C-259/04, EU:C:2006:215, body 47-
48,53. 
179 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 963, 1035. 
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odlišně, pokud by k převodu známky došlo za určitých smluvních podmínek, které by 

nabyvatel poté porušil, např. skrze užívání podstatně méně kvalitních materiálů. 

V takovém případě by podle autora práce byla podmínka skutečného klamání či 

dostatečně vážného nebezpečí klamání spotřebitele naplněna. 

3.5.2. Důkazní břemeno 
 Důkazní břemeno leží přirozeně na navrhovateli zrušení ochranné známky EU, 

který musí jednak prokázat, že se napadená známka stala klamavou, a že se tak stalo 

v důsledku jejího užívání jejím vlastníkem či s jeho souhlasem. Zrušovací oddělení 

EUIPO přezkoumá skutkové okolnosti v rozsahu podání navrhovatele, přičemž může 

vzít v potaz rovněž očividné a obecně známé skutečnosti, avšak nikdy v rozsahu, který 

by překročil právní argumentaci navrhovatele.180 

3.6. Zrušení ochranné známky ČR z důvodu klamavosti 
 Ochranná známka ČR může být rovněž zrušena, pokud může po dni svého 

zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo 

služby, pro které byla zapsána, vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, 

jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.181 

 Městský soud v Praze shrnul, že možné klamání veřejnosti je podle dikce 

diskutovaného zrušovacího důvodu dáno třemi hledisky: 

a) hlediskem časovým, tj. že se ochranná známka ČR, již řádně zapsaná v rejstříku, 

mohla stát klamavou po dni svého zápisu; 

b) hlediskem způsobu užívání v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho 

souhlasem; 

c) hlediskem znaků (vlastností), jimiž může ochranná známka ČR klamat 

veřejnost, zejména povahou, jakostí či zeměpisným původem výrobků a služeb. 

 Časové hledisko indikuje, že i u řádně zapsané ochranné známky ČR může dojít 

k určité změně po jejím zápisu tak, že tato změna může vést ke klamání veřejnosti, ač 

původně zapsaná známka žádnou klamavost nevyvolávala. Smyslem známkoprávní 

ochrany je ochrana práv vlastníka a uživatele ochranné známky ve spojení s pravdivou 

informací pro spotřebitele a zajištěním představy spotřebitele o původu výrobků 

                                                 
180 Metodické pokyny EUIPO ke zrušení ochranné známky EU (pozn. 95), čl. 2.4.1. 
181 § 31 odst. 1 písm. c) Zákona. 
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a služeb. Proto je nezbytné posuzovat, jak známka působí i poté, co je zapsána.182  

 Za příklad zrušení ochranné známky ČR z důvodu klamavosti co do 

zeměpisného původu výrobků či služeb může posloužit případ částečného zrušení 

kombinované ochranné známky ČR „Královské oplatky Königlich oblaten Royal 

Waffle Korolevskie vafli“, vyobrazené níže na Obr. 1, a to v rozsahu zápisu pro třídu 

výrobků a služeb 30.183 Bylo seznáno, že napadená ochranná známka je klamavá co 

označení zeměpisného původu, když připomíná chráněné zeměpisné označení 

„Karlovarské oplatky“,184 a to zejména slovním prvkem „Královské oplatky 

z Karlových Varů“ na obalu výrobku, jakož i vyobrazením města Karlovy Vary s tím, 

že výrobek není produkován v Karlových Varech, nýbrž v Luhačovicích.185 

 

Obr. 1 

 Městský soud v Praze dále judikoval, že v případě posuzování tohoto 

zrušovacího důvodu není rozhodující vizuální, fonetická a sémantická podobnost, neboť 

nejde o porovnávání různých zapsaných ochranných známek z hlediska jejich kolize 

v podobnosti, ale o úvahu, zda sama zapsaná ochranná známka ČR obstojí ve svém 

označení o povaze a původu výrobků poté, kdy se změnily okolnosti výroby a distribuce 

výrobků či služeb, které jsou danou známkou označeny.186 

                                                 
182 Rozsudek Městského sodu v Praze ze dne 19. března 2014, sp. zn. 9 A 162/2010. 
183 Kombinovaná ochranná známka, č. zápisu 293907, datum práva přednosti 15. května 2006, zapsaná 
pro třídy výrobků a služeb 16 a 35. 
184 Chráněné zeměpisné označení, č. zápisu 72, datum zápisu 1. února 1974, zapsáno pro trvanlivé pečivo 
- oplatky. 
185 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2017, č. j. 8 A 12/2014-35. 
186 Rozsudek Městského sodu v Praze ze dne 19. března 2014, sp. zn. 9 A 162/2010. 
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 Autor práce má za problematický závěr soudu, že „je nepodstatné, zda a kdo 

změny rozhodující pro posouzení klamavosti způsobil či vyvolal, není relevantní 

motivace nastalých změn, případné provinění či zásluhy těch, kteří ochrannou známku 

drželi a užívali.“187 Takový závěr se totiž jeví jako kontradiktorní k textaci 

diskutovaného zrušovacího důvodu, kde se výslovně uvádí „v důsledku užívání svým 

vlastníkem nebo s jeho souhlasem“. Gramatickým výkladem dospějeme k závěru, že 

potenciální klamavost musí být způsobena užíváním vlastníka nebo třetí osobou s jeho 

souhlasem. Vzhledem k tomuto rozporu má autor práce k diskutovanému judikátu své 

výhrady, nicméně rozumí principu, který Městský soud v Praze sleduje. V souladu se 

zásadami známkového práva je totiž nežádoucí, aby v rejstříku zůstaly zapsány 

ochranné známky ČR které se po dni svého zápisu do rejstříku staly pro veřejnost 

klamavými. A to platí bez ohledu na to, kdo způsobil změnu okolností, která možnou 

klamavost zapříčinila. 

 V české rozhodovací praxi se po vzoru rozhodovací praxe EUIPO a SDEU 

ohledně ochranných známek EU pracuje s hlediskem průměrného spotřebitele, které je 

v rámci tohoto zrušovacího důvodu zvláště významné. Tento přístup se uplatní zejména 

u klamavosti co do zeměpisného původu výrobků a služeb. Lze proto tvrdit, že 

ochranná známka ČR obsahující zeměpisný prvek je klamavá, pokud průměrný český 

spotřebitel může být uveden v omyl o tom, že výrobky či služby takto označené 

pocházejí od osoby pocházející z určité zeměpisné oblasti. 

 Výše uvedené bude platit i pro případy, kdy bude průměrný český spotřebitel 

uveden v omyl tak, že nabude dojmu, že daný výrobek či služba pochází od původního 

vlastníka. Právě převod ochranné známky ČR a udělování licencí může být dalším 

důvodem, pro který se ochranná známka stane klamavá.188 Ohledně úskalí licencování 

je relevantní zamyšlení autora práce uvedené u předcházejícího zrušovacího důvodu. 

Otázka převodu ochranné známky ČR je do jisté míry obdobná, ale liší se v tom, že zde 

na rozdíl od licencování rizika nenese původní vlastník známky. Je výsostné právo 

vlastníka ochranné známky ČR tuto známku jakožto předmět svého vlastnictví převést 

na jinou osobu. Ochranná známka ČR může představovat vysokou majetkovou hodnotu, 

a tomu může odpovídat i její cena. Určitým problémem je však v souvislosti s tímto 

zrušovacím důvodem to, že tato investice může přijít vniveč, pokud bude převedená 
                                                 
187 Rozsudek Městského sodu v Praze ze dne 19. března 2014, sp. zn. 9 A 162/2010. 
188 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 232. 
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známka zrušena z důvodu, že je klamavá co do původu, tedy že vzbuzuje dojem, že 

výrobky či služby, po něž je známka zapsána, pochází od původního vlastníka. Není ani 

vyloučeno, že návrh na zrušení podá původní vlastník, byť dostal za převod ochranné 

známky ČR přiměřenou odměnu. 

Tento možný nepříznivý důsledek převodu ochranné známky ČR byl označen za 

absurdní jedním z účastníků známého sporu o ochrannou známku ČR ve znění 

„ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY KROMĚŘÍŽ“. Městský soud v Praze to však 

odmítl s tím, že „nepovažuje na rozdíl od žalobkyně za nepřípustné či absurdní to, že 

i dobrovolný převod ochranné známky může v některých případech mít za následek 

vznik klamavosti známky. Bude tomu tak v případě, že známka je těsně spojena 

s charakteristikami dosavadního výrobce či procesu výroby. Nabyvatel známky by si 

takového rizika měl být vědom a zvážit, zda povaha jeho výrobků a způsob jejich výroby 

bude stále ještě spadat do množiny asociací, které u spotřebitelů tradičně vytvářela jím 

nabytá ochranná známka.“189 Ve shora uvedeném kontextu lze proto podle názoru 

autora práce nabyvatelům ochranných známek ČR s dobrou pověstí doporučit, aby 

věnovali čas a prostředky oznámení o převodu ochranné známky ČR veřejnosti, ať již 

pomocí médií či např. informace na obalech výrobků nebo v provozovnách, kde jsou 

poskytovány ochrannou známkou ČR chráněné služby. 

3.7. Zrušení ochranné známky ČR na základě soudního rozhodnutí 
 Ochranná známka ČR může být ze strany ÚPV zrušena v řízení zahájeném na 

návrh podaný do šesti měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití 

této ochranné známky ČR nedovoleným soutěžním jednáním. Lhůtu k podání takového 

návrhu na zrušení nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.190 

 Je třeba podotknout, že tento zrušovací důvod nemá v případě ochranné známky 

EU svoji obdobu. Jedná se o ilustraci toho, jak významně je vymáhání práv 

z ochranných známek ČR spojené s právem na ochranu před nekalou soutěží. V tomto 

ohledu je třeba poznamenat, že práva vlastníka ochranné známky ČR tedy nejsou 

neomezitelná. I užíváním řádně zapsané známky se lze dopustit nekalé soutěže, 

a v takovém případě musí výkon práv ze zapsané známky ustoupit právě ochraně před 

nekalou soutěží. To je potvrzeno současnou judikaturou v návaznosti již na judikaturu 

                                                 
189 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. září 2009, sp. zn. 5 Ca 307/2006. 
190 § 31 odst. 2 Zákona. 
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prvorepublikovou, která rovněž došla k závěru, že vlastník ochranné známky smí svá 

formální práva k ochranné známce užívat jen v mezích poctivé soutěže a dobrých mravů 

a nesmí je zneužít k nekalému jednání a poškození hmotného práva.191 

 Je jistě možné argumentovat, že se jedná o určitý zásah do kompetencí ÚPV, 

kterému již nepřísluší závěr soudu ve věci nekalé soutěže nijak přezkoumávat.192 Podle 

autora práce je však v rámci zájmu na právní jistotě žádoucí zajistit, aby nemohla nastat 

situace, kdy soud rozhodne o tom, že užívání určité ochranné známky ČR je 

nekalosoutěžní, nicméně poškozený poté neuspěje s návrhem na zrušení takové 

známky. Ve prospěch tohoto ustanovení hovoří i to, že poškozený již vynaložil čas 

a nemalé náklady na prokázání nekalé soutěže v soudním řízení a jeví se jako 

nepřiměřené žádat po něm, aby v řízení před ÚPV dále cokoliv rozsáhle prokazoval. 

Nicméně je nutné podotknout, že skutečnost, že existuje diskutovaný zrušovací důvod, 

rozhodně neznamená, že by měl soud pravomoc uložit ÚPV, aby z rejstříku určitou 

ochrannou známku ČR vymazal, což bylo potvrzeno i Nejvyšším správním soudem.193 

                                                 
191 KELBLOVÁ, Hana. Zrušení a neplatnost ochranné známky a ochrana spotřebitele. Časopis pro 
právní vědu a praxi, 2007, č. IV, s. 365. 
192 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 233 
193 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. února 2008, č. j. 2 As 51/2007-82. 
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4. Důvody neplatnosti ochranné známky 

4.1. Absolutní důvody neplatnosti ochranné známky 

4.1.1. Absolutní důvody neplatnosti ochranné známky EU 
 Nařízení v čl. 59 odst. 1 koncipuje absolutní důvody neplatnosti jednak 

v písmenu a) odkazem na třináct absolutních důvodů pro odmítnutí zápisu 

přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek EU a dále v písmenu b) 

doplněním zvláštního absolutního důvodu neplatnosti spočívajícího v absenci dobré víry 

vlastníka ochranné známky EU v době podání přihlášky. 

 Podmínky aktivní legitimace k návrhu na prohlášení neplatnosti pro absolutní 

důvody neplatnosti jsou totožné s těmi uvedenými výše u zrušení ochranné známky EU. 

 Jednotlivé absolutní důvody neplatnosti představují samostatné základy pro 

zneplatnění, proto k zneplatnění ochranné známky EU postačí, je-li naplněn jen jeden 

z těchto důvodů. Přesto je běžné, že je neplatnost napadené známky prohlášena na 

základě kumulace absolutních důvodů, typicky je-li ochranná známka EU shledána jako 

popisná ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c), pak bude skoro vždy postrádat i rozlišovací 

způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení.194   

 Níže je podrobeno analýze čtrnáct absolutních důvodů neplatnosti ochranné 

známky EU, přičemž blíže jsou rozebrány ty, které mají širší uplatnění, což se projevuje 

i jejich četností v rozhodovací činnosti EUIPO a judikatuře SDEU. 

4.1.2. Absolutní důvody neplatnosti ochranné známky ČR 
 Jak již bylo uvedeno shora, ochranná známka ČR může být pro absolutní důvody 

neplatnosti prohlášena za neplatnou na návrh jakékoliv třetí osoby, stejně jako ze strany 

ÚPV z moci úřední, což je rozdíl oproti ochranné známce EU, kde EUIPO nikdy při 

zrušení ani neplatnosti ochranné známce EU ex officio nepostupuje. 

 Přestože se obecně soudí, že je věcný průzkum přihlášek ochranných známek 

ČR na vysoké úrovni, nelze zabránit ve všech případech tomu, že do rejstříku bude 

zapsáno takové označení, které nesplňuje Zákonem stanovené podmínky pro zápis. 

Právě pro tyto případy existuje institut prohlášení ochranné známky ČR za neplatnou 

s účinky ex tunc, který umožňuje docílit stavu, jako by daná nezpůsobilá označení do 

                                                 
194 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 930. 
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rejstříku nikdy nebyla zapsána.195  

 Oproti původní právní úpravě byl mezi absolutní důvody neplatnosti zaveden 

i důvod rozporu přihlášky s dobrými mravy.196 Podle důvodové zprávy k Zákonu by to 

mělo vést k intenzivnějšímu posílení ochrany vlastníků ochranných známek ČR a posílit 

dohled ÚPV nad tím, jaké ochranné známky ČR jsou do rejstříku zapsány.197 

 Odborná literatura chápe ustanovení § 4 Zákona jako negativní vymezení 

ochranné známky ČR. Potřeba určité negativní definice je dána nemožností stanovit 

vyčerpávající pozitivní definici označení způsobilého tvořit ochrannou známku ČR, 

která se nachází v § 1 Zákona. Zákon proto operuje s výlukami zápisné způsobilosti 

označení jako ochranné známky. Výčet těchto absolutních překážek v zápisné 

způsobilosti, resp. důvodů neplatnosti, je považován za taxativní.198 K tomuto si autor 

práce dovoluje odkázat na diskusi shora, podle níž soudí, že překážka zápisné 

způsobilosti uvedená v § 6 Zákona by měla být rovněž považována za absolutní výluku 

ze zápisné způsobilosti, resp. důvod neplatnosti ochranné známky ČR, zejména proto, 

že je k ní rovněž přihlíženo ex officio. 

 Zákon stanoví, že je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky ČR za 

neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná 

způsobilost ochranné známky ČR podle zákona platného v době zápisu známky do 

rejstříku. Navíc platí, že i kdyby byl zjištěn rozpor se zákonem platným v době zápisu 

předmětné ochranné známky ČR do rejstříku, nebude daná známka prohlášena za 

neplatnou, byl-li její zápis v souladu se zákonem v platném a účinném stavu v době 

posuzování neplatnosti dané známky.199 Toto ustanovení má za cíl poskytnout 

vlastníkům známek právní jistotu, avšak nemá vliv na možnost zrušit dotčenou 

ochrannou známku ČR, jelikož předpoklady ke zrušení ochranné známky ČR se 

posuzují podle právní úpravy platné a účinné v době řízení o zrušení a případné účinky 

zrušení nastávají ex nunc. Autor práce považuje úpravu § 52 odst. 1 Zákona za 

opodstatněnou, upozorňuje však na to, že je teoreticky možné, aby byla v rejstříku 

zapsána ochranná známka ČR, kterou není možné v důsledku diskutovaného ustanovení 

prohlásit za neplatnou, ale zároveň se na ní nevztáhne žádný ze zrušovacích důvodů. 

                                                 
195 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 241. 
196 § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. m) Zákona, srovnejte § 2 odst. 1 Předchozího zákona.  
197 Důvodová zpráva k Zákonu, k § 4. 
198 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 17 
199 § 52 Zákona. 
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Může tak dojít k situaci, kdy budou v rejstříku zapsány ochranné známky ČR, které 

budou v rozporu s vývojovými trendy známkového práva. 

4.1.3. Nezpůsobilost označení tvořit ochrannou známku EU 
Dle čl. 4 Nařízení platí, že ochrannou známku EU mohou tvořit jakákoli 

označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, 

tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, pokud jsou tato označení způsobilá rozlišit 

výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků a být 

vyjádřena v rejstříku ochranných známek EU způsobem, který příslušným orgánům 

a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována 

vlastníkovi ochranné známky EU.  

Za prvé se musí jednat o „jakékoliv označení“, přičemž následuje shora uvedený 

demonstrativní výčet možných označení. Na první pohled by se zdálo, že se nejedná 

o žádnou podmínku, jelikož daná formulace budí dojem, že je všeobsažná. Není tomu 

tak. Například ohledně prostorových známek by se dalo soudit, že vždy budou tvořit 

„označení“ ve smyslu čl. 4 Nařízení již proto, že tvar výrobků je uveden 

v demonstrativním výčtu způsobilých označení. V případu Dyson však Soudní dvůr 

rozhodl, že v případě průhledné sběrné nádoby nebo komory, která je součástí vnějšího 

povrchu vysavače nejde o „označení“ ve smyslu čl. 2 Směrnice 89/104 (odpovídacího 

čl. 4 Nařízení 207/2009). Hlavním argumentem bylo, že předmět ochrany je příliš 

neurčitý a umožnil by majiteli známky získat neoprávněnou soutěžní výhodu v podobě 

práva vyloučit své konkurenty z možnosti nabízet vysavače s jakýmkoliv druhem 

průhledné sběrné nádoby na jejich vnějším povrchu, a to bez ohledu na její tvar. Soudní 

dvůr uzavřel, že předmět přihlášky ve skutečnosti spočívá v prosté vlastnosti dotyčného 

výrobku, a nepředstavuje tedy „označení“.200 Z daného rozsudku lze vyvodit obecný 

závěr, že známkoprávní ochrana v pojetí práva EU nenáleží neurčitým a abstraktním 

konceptům tvarů výrobků.201 Takový závěr se zdá autorovi práce pochopitelný, jelikož 

jinak by bylo možné registrovat například sklenici prozatím neobvyklého tvaru 

a navěky vyloučit konkurenci z možnosti takový tvar sklenic nabízet. K podobným 

účelům slouží spíše časově omezená ochrana užitných či průmyslových vzorů. 

Druhým pojmovým požadavkem plynoucím z čl. 4 Nařízení je způsobilost 

                                                 
200 Rozsudek Dyson ze dne 25. ledna 2007, C-321/03, EU:C:2007:51, body 10, 38 a 39. 
201 TORREMANS, P. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law (pozn. 15), s. 438. 
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rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, 

neboli, jinými slovy, rozlišovací způsobilost co do obchodního původu výrobků či 

služeb. Tato problematika je blíže rozebrána níže, jelikož na nedostatek rozlišovací 

způsobilosti přímo míří jiný absolutní důvod neplatnosti. 

 Třetí základní náležitostí je způsobilost daného označení být vyjádřeno 

v rejstříku ochranných známek EU způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti 

umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována vlastníkovi 

ochranné známky EU. Tento požadavek tedy nahradil požadavek schopnosti grafického 

ztvárnění vyžadovaný v čl. 4 Nařízení 207/2009. Autor práce považuje tuto změnu za 

pozitivní, jelikož nový požadavek lépe vystihuje, o co skutečně v tomto požadavku jde, 

tedy aby bylo možné ochrannou známku EU zachytit v rejstříku a umožnit veřejnosti se 

s ní seznámit. V drtivé většině to bude skrze grafické znázornění, nicméně nyní jsou 

otevřeny dveře i jiným způsobům naznačeným níže. 

S ohledem na výše uvedené EUIPO potvrdilo, že se nic nemění na 

aplikovatelnosti tzv. Sieckmannových kritérií vztahujících se na grafickou 

znázornitelnost.202 Soudní dvůr v případu Sieckmann dovodil, že i takové označení, 

které není ze své podstaty bez dalšího vnímatelné zrakem, může tvořit ochrannou 

známku ve smyslu Směrnice 89/104 (analogicky i Nařízení 207/2009) za předpokladu, 

že je schopno grafického ztvárnění, a vymezil i obecné požadavky nutné ke splnění této 

podmínky. Označení musí být zachytitelné grafickým ztvárněním, které je jasné, přesné, 

samo o sobě úplné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní. Jak je ovšem 

patrné z kumulace uvedených podmínek, netradiční ochranné známky mohou mít 

značné obtíže tzv. Sieckmannova kritéria splnit. Tak tomu bylo i v samotném 

diskutovaném případě, když Soudní dvůr došel k závěru, že zachycení čichového 

označení pomocí kombinace chemického vzorce, slovního popisu a pachového vzorku 

není s to daná kritéria způsobilosti grafického znázornění splnit. Chemický vzorec není 

pro většinu osob srozumitelný ve smyslu, že by si představily danou vůni, a slovní popis 

zase není dostatečně jasný, přesný a objektivní. Pachový vzorek sice vypadá v těchto 

                                                 
202 Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného EUIPO o ochranných známkách EU, část B 
Průzkum, oddíl 4 Absolutní důvody odmítnutí zápisu, kapitola 2 Definice ochranné známky EU, dostupné 
na https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines, vstoupeno 19. listopadu 2017 (dále jen 
„Metodické pokyny EUIPO k definici ochranné známky EU“), čl. 2. 
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ohledech nadějněji, nicméně zase není dostatečné stálý a trvalý.203 K tomuto autor práce 

dodává, že přihlašovatel v případu Sieckmann by neuspěl ani s přihláškou ochranné 

známky EU za dikce současného Nařízení, protože současné technologie neumožňují 

jednoduchý vzdálený přístup k pachovému vzorku pro účely jeho uložení do rejstříku. 

Kategorii čichových známek se tedy zápis do rejstříku zdá být prozatím odepřen. 

Ve světle výše uvedeného případu Sieckmann se v lepším postavení ocitají 

známky zvukové. Soudní dvůr v případu Shield Mark uvedl svoji představu o způsobu 

grafického znázornění zvukových označení, které je způsobilé projít testem zavedeným 

případem Sieckmann, když judikoval, že grafické znázornění v podobě notové osnovy 

rozdělené na takty, na níž jsou uvedeny zejména klíč, hudební noty a pomlky, jejichž 

forma uvádí relativní hodnotu, a případně alterace, přičemž všechny tyto značky určují 

výšku a délku zvuků, splňuje požadavky jasnosti, přesnosti, soběstačnosti, snadné 

přístupnosti, srozumitelnosti, trvalosti a objektivity. 204 Tento test se podařilo splnit při 

zápisu zvukové ochranné známky EU označované jako „řev lva“. Přihlašovatel uspěl 

s přihláškou podpořenou mimo jiné detailním slovním popisem s uvedenými 

frekvencemi zvuku, spektrálním záznamem, vyobrazeným níže na Obr. 2, a připojenou 

zvukovou nahrávkou, kterou si každý může vzdáleným přístupem v rejstříku spustit.205 

Je ale třeba podotknout, že splnit výše zmíněný druhý požadavek čl. 4 Nařízení 

v podobě rozlišovací způsobilosti ve vztahu k výrobkům a službám konkurence může 

být pro zvukové známky dosti obtížné. Ve shora uvedeném případu „řev lva“ tato 

podmínka splněna byla, protože se jednalo o zvuk světově známé znělky společnosti 

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation, předcházející každému filmu z její produkce. 

K problematice zápisné způsobilosti zvukových známek autor práce 

poznamenává, že právě zde může hrát roli nahrazení požadavku grafické 

znázornitelnosti požadavkem praktické zachytitelnosti v rejstříku. Za splnění všech 

dalších podmínek včetně prokázání dostatečné rozlišovací způsobilosti je totiž nyní 

umožněno doložit k zápisu ochranné známky EU pouze audio nahrávku bez grafického 

                                                 
203 Rozsudek Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt ze dne 12. prosince 2002, C-273/00, 
EU:C:2002:748, body 43-45, 52-54 a 69-71; DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Zápisná způsobilost některých 
druhů ochranných známek, zejména netradičních, Průmyslové vlastnictví, 7-8/2005, s. 105. 
204 Rozsudek Shield Mark ze dne 27. listopadu 2003, C-283/01, EU:C:2003:641, body 59-62. 
205 Zvuková ochranná známka EU, číslo přihlášky 5170113, datum podání přihlášky 29. června 2006, 
zapsaná pro třídy výrobku a služeb 9, 38, 41, 42. 
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znázornění.206 

      

      Obr. 2 

Dalším druhem netradičních známek, u kterých je zřejmý určitý problém se 

zápisnou způsobilostí, jsou barevné známky, které tvoří toliko barva bez dalších 

rozlišovacích prvků. Ve známém případu Libertel přihlašovatel usiloval o zápis národní 

ochranné známky mimo jiné pro telekomunikační zboží a služby, kterou v přihlášce 

znázornil jak obdélníkovou plochu oranžové barvy s popisem „oranžová“. Již na 

základě předcházející diskuse je zřejmé, že takové grafické znázornění nemůže splnit 

Sieckmannova kritéria. Soudní dvůr takovou domněnku potvrdil s tím, že slovní popis 

„oranžová“ není dostatečně jasný a přesný a vzorek zachycený na papíře pro změnu 

nesplňuje požadavek trvalosti vzhledem k tomu, že neumožňuje zachovat odstín barvy 

před opotřebením časem. Podobně jako v případě zvukových známek však Soudní dvůr 

poskytl návod, jak barevnou známku správně graficky znázornit, když uvedl, že 

označení barvy prostřednictvím mezinárodně uznaného identifikačního kódu může být 

považováno za přesné a trvalé grafické ztvárnění.207 Je zřejmé, že níže diskutovaný 

požadavek rozlišovací způsobilosti však bude činit zejména jednobarevným známkám 

značné obtíže.208 Není obvyklé, aby si spotřebitelé pouze po zhlédnutí určité barvy 

asociovali dané výrobky či služby s konkrétním subjektem. Je třeba navíc ctít veřejný 

zájem na tom, aby nedocházelo k nepatřičnému omezení použitelnosti určitých barev 

pro všechny ostatní subjekty nabízející výrobky a služby podobné těm, pro něž je 

                                                 
206 Metodické pokyny EUIPO k definici ochranné známky EU (pozn. 202), čl. 2.5. 
207 Rozsudek Libertel v. Benelux-Merkenbureau ze dne 6. května 2003, C-104/01, EU:C:2003:244, body 
15, 28-29, 31-33, 35, 37. 
208 TORREMANS, P. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law (pozn. 15), s. 441-442. 
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známka přihlašována.209 Jako příklad úspěšné přihlášky jednobarevné ochranné známky 

EU lze uvést barvu lila/fialová pro třídu výrobků a služeb 30 podle niceského třídění, 

tedy v daném případě zejména pro všeobecně známou čokoládu Milka.210  

Za poměrně revoluční bývá označováno rozhodnutí SDEU ve věci Apple Inc. 

v. Deutsches Patent-und Markenamt, v němž bylo připuštěno, že znázornění zařízení 

prostor určených k prodeji výrobků prostou kresbou, bez udání velikosti a velikostních 

poměrů, může být zapsáno jako ochranná známka, samozřejmě za podmínky, že 

disponuje rozlišovací způsobilostí.211 Přestože prodejny společnosti Apple mají určitý 

jednotící a specifický charakter po celém světě, není citované rozhodnutí SDEU 

přijímáno zcela bez výhrad, jelikož je poměrně extensivní, pokud jde o přístup k tomu, 

co vše může představovat ochrannou známku. To podtrhuje nové Prováděcí nařízení II, 

které stanoví podmínky pro ztvárnění mimo jiné ochranné známky poziční, se vzorem, 

pohybové, multimediální či hologramové.212 

4.1.4. Nezpůsobilost označení tvořit ochrannou známku ČR 
 Na návrh třetí osoby nebo i bez návrhu bude za neplatnou prohlášena ochranná 

známka ČR, která v okamžiku svého zápisu nemohla tvořit ochrannou známku ČR.213  

 Ochrannou známku ČR může za podmínek stanovených v § 1 Zákona tvořit 

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. V případě tohoto absolutního důvodu neplatnosti ochranné známky lze 

odkázat na diskusi provedenou v této práci u téhož důvodu neplatnosti v části věnující 

se ochranné známce EU s tím, že je vhodné upozornit, že česká právní úprava zatím 

setrvává u požadavku způsobilosti grafického znázornění. V době dokončení této práce 

již probíhala příprava novely Zákona, která by měla transponovat Směrnici 2015/2436, 

čímž by mělo dojít k sjednocení vymezení způsobilosti označení stát se ochrannou 
                                                 
209 Rozsudek Libertel v. Benelux-Merkenbureau ze dne 6. května 2003, C-104/01, EU:C:2003:244, body 
52-56. 
210 Barevná ochranná známka EU, číslo přihlášky 31336, datum podání přihlášky 24. října 1995, zapsaná 
pro třídy výrobků a služeb 30. 
211 Rozsudek Apple Inc. v. Deutsches Patent-und Markenamt ze dne 10. července 2014, C-421/13, 
EU:C:2014:2070, bod 27. 
212 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňuje 
nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení Komise (ES) 
č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 (dále jen „Prováděcí nařízení II“), čl. 3 odst. 3. 
213 § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. a) Zákona. 



62 
 

známkou EU a ochrannou známkou ČR. 

 Skutečnost, že česká rozhodovací praxe respektuje SDEU ohledně posuzování, 

která označení jsou vůbec imanentně schopna tvořit ochrannou známku, byla potvrzena 

v nedávném rozsudku z května 2017, kde se Nejvyšší správní soud přihlásil 

k povinnosti eurokonformního výkladu a eurokonformní aplikace vnitrostátního 

práva.214 V posuzované věci dal Nejvyšší správní soud zapravdu Městskému soudu 

v Praze, který zamítl žalobu proti rozhodnutí předsedy ÚPV, kterým bylo potvrzeno 

rozhodnutí ÚPV v prvním stupni o zamítnutí návrhu na prohlášení mezinárodní 

obrazové známky vyobrazené na Obr. 3 za neplatnou, přičemž tento návrh byl podaný 

mimo jiné i z důvodu, že má jít o označení nezpůsobilé tvořit ochrannou známku. 215 

 

Obr. 3 

 Nejvyšší správní soud potvrdil, že české soudy i ÚPV byly v posuzovaném 

případě povinny postupovat v souladu se závěry shora uvedeného rozhodnutí Libertel. 

V daném případě tomu však v rozporu s argumentací kasačního stěžovatele bylo. 

Ačkoliv v souladu s citovaným rozhodnutím SDEU platí, že existenci rozlišovací 

způsobilosti samotné barvy lze připustit jen za výjimečných okolností, připomněl 

Nejvyšší správní soud, že totéž rozhodnutí SDEU připouští, aby ochranná známka 

tvořená barvou či barvami měla či užíváním mohla získat rozlišovací způsobilost, 

splňuje-li požadavky na grafickou znázornitelnost a je-li z pohledu relevantní veřejností 

co do obchodního původu distinktivní. V posuzovaném případě pak z pohledu 

Nejvyššího správního soudu jak ÚPV, tak Městský soud v Praze provedly dostačující 

dokazování, na základě něhož bylo konstatováno, že předmětná barevná kombinace 

                                                 
214 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2017, č. j. 5 As 106/2016-84. 
215 Mezinárodní obrazová ochranná známka, č. zápisu 664727, datum zápisu 31. října 1996, zapsána pro 
třídy výrobků a služeb 7 a 8. 
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získala v České republice rozlišovací způsobilost pro výrobky z oblasti zahradní 

techniky a průměrní spotřebitelé jsou v kontextu tohoto druhu výrobků schopni dané 

výrobky přiřadit k obchodní znače STIHL.216 

 Není bez zajímavosti, že se v českém rejstříku ochranných známek objevil nový 

druh známky, předjímaný v čl. 3 odst. 3 písm. j) Prováděcího nařízení II. Jedná se 

o známku v podobě hologramu vyobrazenou na Obr. 4 níže.217 Hologram je záznam 

vytvořený pomocí holografie, což je způsob zobrazování založený na interferenci 

paprskových svazků, při němž zůstává uchována trojrozměrnost předmětů. Jde tedy 

o způsob, kterým lze zaznamenat trojrozměrný objekt na dvourozměrné médium.218 

 

Obr. 4 

4.1.5. Nedostatek rozlišovací způsobilosti ochranné známky EU 
V souladu s čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení 

může být ochranná známka EU zneplatněna na základě toho, že postrádá rozlišovací 

způsobilost. Jak bylo uvedeno výše, rozlišovací způsobilost co do obchodního původu 

výrobků a služeb je jedním z definičních znaků ochranné známky. Tato vlastnost je 

v centru pozornosti známkového práva a patří k jeho základním principům. Důvodem 

této skutečnosti je, že právě tato identifikační vlastnost ochranných známek reflektuje 

jak zájem majitelů známek chránit pověst svých výrobků či služeb, tak i zájem 

spotřebitelů, kteří nechtějí být mateni podobnými označeními výrobků a služeb, jelikož 

si s určitou ochrannou známkou spojují dotčený výrobek či službu a jejich kvalitu.219 

                                                 
216 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2017, č. j. 5 As 106/2016-84, č. listu 87-89. 
217 Holografická ochranná známka, č. zápisu 346325, datum práva přednosti 12. listopadu 2014, zapsaná 
pro třídy výrobků a služeb 10, 20, 35, 37, 42. 
218 KRAUS, Jiří a kol. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2006, 879 s. ISBN 80-200-
1415-2, s. 310;  http://hologram.cz/co-je-to-hologram/. 
219 TORREMANS, P. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law (pozn. 15), s. 432-433. 
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Za označení s nedostatkem rozlišovací způsobilosti lze považovat taková označení, 

u kterých spotřebitelé nevnímají, že by vůbec nějakou zprávu předávala, např. tvar 

hlavice holicího strojku, nebo nevnímají, že by šlo o zprávu ohledně obchodního 

původu, např. pokud označení budí dojem, že je pouze sériovým číslem výrobku.220 

Soudní dvůr ve známém případu Philips v Remington rozhodl, že neexistuje 

kategorie ochranných známek, které by prošly testem absolutních důvodů neplatnosti, 

např. podle současného čl. 7 odst. 1 písmen c) - d) Nařízení, a přesto by v rozporu 

s písmenem a) a b) téhož ustanovení nedisponovaly rozlišovací způsobilostí. Jinými 

slovy, zvláštní absolutní důvody neplatnosti pouze konkretizují obecný požadavek na 

rozlišovací způsobilost. 221 

SDEU zastává názor, že v zásadě všechny druhy ochranných známek podléhají 

stejným pravidlům co do přezkumu kritérií rozlišovací způsobilosti. Při posuzování 

distinktivity je tedy třeba všechny druhy ochranných známek podrobit stejným 

kritériím. Tuto zásadu potvrdil Soudní dvůr pro slovní známky tvořené příjmením, když 

rozhodl, že posouzení existence či neexistence rozlišovací způsobilosti ochranné 

známky tvořené příjmením musí být provedeno v konkrétním případě podle kritérií 

použitelných na jakékoliv označení, tedy jednak ve vztahu k výrobkům a službám, pro 

něž je zápis žádán, a jednak ve vztahu k vnímání zúčastněného okruhu osob.222 Při 

posuzování vnímání relevantní veřejnosti ohledně rozlišovací způsobilosti předmětných 

označení je třeba využít testu průměrného spotřebitele, který je běžně informovaný, 

přiměřeně pozorný a obezřetný.223  

Stejná pravidla je nutné uplatnit i na posuzování zápisné způsobilosti reklamních 

sloganů. Společnost Audi AG neuspěla u EUIPO se zápisem slovní ochranné známky 

EU „Vorsprung durch Technik“ („náskok díky technice“) v části požadovaného zápisu, 

což potvrdil i Soud prvního stupně. Soudní dvůr však rozhodnutí Soudu prvního stupně 

i odvolacího senátu EUIPO zrušil s odůvodněním, že pouhá skutečnost, že je 

přihlašované označení dotčenou veřejností vnímáno jako propagační slogan a že může 

být v zásadě převzato jinými podniky, není sama o sobě dostatečná pro závěr, že takové 

označení postrádá rozlišovací způsobilost. Proto platí, že v rozsahu, v němž relevantní 

                                                 
220 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 934. 
221 Rozsudek Philips Electronics v. Remington ze dne 18. června 2002, C-299/99, EU:C:2002:377, body 
37-40, 49-50. 
222 Rozsudek Nichols plc ze dne 16. září 2004, C-404/02, EU:C:2004:538, bod 34. 
223 Rozsudek Linde AG, Winward Industries Inc. a Rado Uhren AG, EU:C:2003:206, bod 41. 
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veřejnost vnímá posuzované označení jako údaj o obchodním původu, nemá skutečnost, 

že je současně chápáno jako propagační slogan, vliv na jeho rozlišovací způsobilost.224 

Podrobení reklamních sloganů zvláštním podmínkám oproti jiným kategoriím známek 

by bylo v rozporu s ustálenou judikaturou SDEU.225 

Soudní dvůr potvrdil zásadu aplikace stejných pravidel pro posuzování 

rozlišovací způsobilosti všech druhů ochranných známek i v případě prostorových 

známek, avšak s výhradou, že prokázání rozlišovací způsobilosti prostorové ochranné 

známky EU může být v praxi obtížnější, protože průměrní spotřebitelé obvykle 

nevyvozují informaci o původu výrobků z jejich tvaru. Proto bylo judikováno, že se 

prostorové označení užité ochrannou známkou EU musí značným způsobem odlišovat 

od normy nebo zvyklostí relevantního odvětví.226 Tento test značné odlišnosti 

předpokládá splnění dvou podmínek. Za prvé se tvar chráněný ochrannou známkou EU 

musí v něčem značně odlišovat od normy v daném sektoru, tedy něčím spotřebitele 

zaujmout, a za druhé si takovou výraznou odlišnost musí spotřebitel spojit s původem 

výrobku; nesmí tedy vnímat takovou odlišnost jako čistě funkční či zdobnou.227  

Příkladem, kdy označení neprošlo první částí testu, je přihláška ochranné 

známky EU pro tvar čokoládového zajíčka ve zlaté fólii se skládanou červenou stužkou 

a rolničkou, vyobrazená na Obr. 5.228 Soudní dvůr v tomto případě potvrdil rozhodnutí 

Tribunálu, který shledal, že jednotlivé prvky prostorové známky ani její celkový dojem 

nemají rozlišovací způsobilost, když forma velikonočního čokoládového zajíčka i další 

použité prvky jsou běžnými jevy na trhu a odpovídají zvyklostem v dotčeném 

odvětví.229 Daná přihláška byla podána již v roce 2004, nicméně skrze řízení před 

příslušnými orgány EUIPO, Tribunálem a Soudním dvorem bylo finálního rozhodnutí 

ve věci dosaženo až v roce 2012. Autor práce se domnívá, že taková doba řízení je dosti 

dlouhá a může narušovat právní jistotu přihlašovatelů. 

 

                                                 
224 Rozsudek Audi AG v. OHIM ze dne 21. ledna 2010, C-398/08 P, EU:C:2010:29, body 4-5, 44-45. 
225 PIPKOVÁ, Hana. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství. 
Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2007, 363 s. ISBN 978-80-7357-265-5, s. 98-99, 101. 
226 Rozsudek Henkel KgaA v. OHIM ze dne 4. října 2007, C-144/06 P, EU:C:2007:577, body 36-37. 
227 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 936. 
228 Prostorová ochranná známka EU, číslo přihlášky 3844446, datum podání přihlášky 18. května 2004, 
zapsaná pro třídy výrobků a služeb 30. 
229 Rozsudek Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. OHIM ze dne 24. května 2012, C-98/11 P, 
EU:C:2012:307, body 41-49; DONNELLAN, Laura. Three dimensional trade marks: the Mars and Lindt 
cases. European Intellectual Property Review, 2010, 32(3), s. 132. 
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  Obr. 5 

 
Přestože koncept rovného přístupu k posuzování rozlišovací způsobilosti všech 

druhů ochranných známek byl opakovaně potvrzen SDEU, např. v případu rozhodnutí 

ve věci August Storck KG v OHIM ze září roku 2012,230 tato koncepce se ohledně 

prostorových známek zdá být neudržitelná ve světle rozsudku ve věci Hauck 

v. Stokke.231 Podrobnější diskuse k této problematice se nachází níže u zvláštních 

důvodů neplatnosti zejména prostorových ochranných známek EU. 

4.1.6. Nedostatek rozlišovací způsobilosti ochranné známky ČR 

 Ochranná známka ČR, která nemá rozlišovací způsobilost, může být na návrh 

třetí osoby nebo i bez návrhu prohlášena za neplatnou.232 

 Schopnost ochranné známky odlišit výrobky a služby různých subjektů patří 

mezi esenciální funkce ochranné známky, a proto je jasné, že ochranné známky ČR bez 

této schopnosti nezasluhují právní ochranu a měly by být z rejstříku odstraněny. Autor 

práce jen upozorňuje na skutečnost, že tento důvod neplatnosti do jisté míry zdvojuje 

ten předchozí, který postihuje označení, které nemůže tvořit ochrannou známku dle § 1 

Zákona. Ustanovení § 1 totiž in fine obsahuje podmínku rozlišovací způsobilosti. 

 Ochranná známka ČR musí být svou formou a obsahem originální do té míry, že 

její unikátní znaky mají schopnost individualizovat výrobky či služby, pro které je 

zapsána. Jinými slovy, ochranná známka ČR má rozlišovací způsobilost pro určité 

výrobky či služby, pokud je podle ní spotřebitel schopen rozeznat, že výrobky či služby 

                                                 
230 Rozsudek August Storck KG v. OHIM ze dne 6. září 2012, C-96/11 P, EU:C:2012:537, bod 33. 
231 Rozsudek Hauck GmbH & Co. KG v Stokke A/S a další ze dne 18. září 2014, C-205/13, 
EU:C:2014:2233. 
232 § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. b) Zákona. 
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označené touto ochrannou známkou pocházejí od určitého subjektu. 

 Je zřejmé, že existují různé stupně rozlišovací způsobilosti u zapsaných 

ochranných známek ČR. Je tedy otázkou, jak vysokou rozlišovací způsobilostí musí 

ochranná známka ČR disponovat, aby byla schopna odolat návrhu na prohlášení za 

neplatnou. Odpověď na tuto otázku bude záviset na tom, jaké výrobky či služby daná 

ochranná známka ČR označuje. Zvlášť vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti je totiž 

kupříkladu nutné vyžadovat u ochranných známek ČR, které slouží k označování zboží 

denní spotřeby.233 Čím méně pozornosti totiž spotřebitel věnuje nákupu zboží denní 

spotřeby, tím musí ochranná známka ČR využívaná k jeho označování vykazovat vyšší 

distinktivitu, aby byla schopna dané výrobky odlišit od výrobků konkurence. 

 Pokud jde o stupeň rozlišovací způsobilosti, rozlišuje odborná literatura podle 

druhů užitých označení dvě základní kategorie ochranných známek: 

a) Fantazijní či smyšlená označení. Tyto ochranné známky užívají označení, která 

sama o sobě nemají významový smysl. Je proto logické, že aby taková známka vešla do 

povědomí spotřebitelů, vyžaduje značné náklady na reklamu. Na druhou stranu, jakmile 

se do povědomí spotřebitelů dostane, požívá velmi silné právní ochrany právě díky své 

vysoké distinktivnosti.234 Jako příklad může posloužit např. ochranná známka Porsche 

(Obr. 6).235 Tato mezinárodní ochranná známka je zapsána u WIPO od roku 1954, od 

roku 1993 i s účinky pro Českou republiku. Její znění je převzato z německého příjmení 

zakladatele společnosti a nemá žádný věcný význam, přesto má tato ochranná známka 

nyní vysokou rozlišovací způsobilost a nedozírnou hodnotu. 

                     

     Obr. 6 

                                                 
233 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 18. 
234 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 18. 
235 Kombinovaná ochranná známka s mezinárodním zápisem, č. zápisu 179928, datum zápisu  
8. října 1954, zapsána pro třídy výrobků a služeb 7, 8, 12. 
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b) Obvyklá slova užívaná v běžném jazyce. Tato označení mohou mít vysokou 

rozlišovací způsobilost jen tehdy, pokud jejich význam nijak nesouvisí s výrobky či 

službami, které jsou jimi označovány. Jako příklad může posloužit světoznámá 

ochranná známka APPLE, která je ve slovní podobě zapsána v České republice jako 

ochranná známka ČR zapsána od roku 1986.236 Slovo „APPLE“ (tj. jablko) zjevně není 

slovo smyšlené, a přesto má ve vztahu k počítačům a dalším elektronickým přístrojům 

vysokou rozlišovací způsobilost. Je zřejmé, že výraz „APPLE“ nebo vyobrazení jablka 

by nebylo možné zapsat jako ochrannou známku ČR pro skutečná jablka, jelikož by 

v tomto případě dané označení postrádalo rozlišovací způsobilost a navíc bylo výlučně 

popisné. Rozlišovací způsobilost označení je proto vždy nutné posuzovat ve vztahu 

k výrobkům či službám, pro jejichž označení je zamýšleno.237  

 Autor práce ale upozorňuje, že každý případ je potřeba vždy posoudit 

individuálně a s přihlédnutím ke všem okolnostem. I užití výrazu, který je ve vztahu 

k výrobkům či službám, pro něž je dané ochranná známka ČR zapsána, popisný a bez 

rozlišovací způsobilosti, nemusí bez dalšího znamenat, že by daná známka mohla být 

prohlášena za neplatnou. Zhojit takovou situaci může například přidání distinktivního 

prvku k prvku popisnému. Příkladem může být platná slovní ochranná známka ČR ve 

znění „AAA AUTO“ zapsaná mimo jiné pro třídu služeb 35, konkrétně i autobazar 

a zprostředkování obchodu s novými i ojetými vozidly.238 

 Zajímavým případem z jara 2017, ve kterém byl řešen návrh na zneplatnění 

ochranné známky ČR z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti, je kauza ohledně 

ochranné známky ČR „Zdravotnické noviny“.239 Navrhovatel neplatnosti v tomto 

případě uspěl u ÚPV v obou stupních a poté i u Městského soudu v Praze, přičemž 

jádrem jeho argumentace bylo, že na relevantním spotřebitelském trhu užíval napadené 

označení výrazně intenzivněji než jeho vlastník a že označení „Zdravotnické noviny“ 

v době zápisu nemělo a ani dodatečně nezískalo rozlišovací způsobilost výlučně pro 

jeho současného vlastníka a jeho produkty.240 Nejvyšší správní soud však v tomto 

                                                 
236 Slovní ochranná známka ČR, č. zápisu 166707, datum práva přednosti 11. srpna 1986, zapsána pro 
třídy výrobků a služeb 9. 
237 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 18. 
238 Slovní ochranná známka ČR, č. zápisu 257988, datum práva přednosti 11. května 2001, zapsána pro 
třídy výrobků a služeb 9, 12, 35, 36, 37, 39. 
239Slovní ochranná známka ČR, č. zápisu 297063, datum práva přednosti 16. února 2007, zapsána pro 
třídy výrobků a služeb 9, 16, 35, 41. 
240 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. května 2017, č. j. 10 As 271/2016-56, odst. 1.  
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případě zpochybnil způsob, jakým byl ze strany ÚPV a soudu prvního stupně posouzen 

skutkový stav, když jimi bylo považováno za rozhodné, že v době tří let před podáním 

přihlášky napadené ochranné známky ČR to byl navrhovatel neplatnosti, kdo dané 

periodikum vydával, čímž došlo k rozmělnění rozlišovací způsobilosti daného označení 

ve vztahu k současnému vlastníku napadené známky. Nejvyšší správní soud rozhodnutí 

ÚPV a soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil ÚPV k dalšímu řízení.  

 V jádru své argumentace Nejvyšší správní soud uvedl, že pro hledisko doby 

užívání totiž není podstatné jen to, kdo začal užívat označení dříve a kdo později, ale 

také to, jak dlouhé užívání svědčí každému ze subjektů. Nejvyšší správní soud dále 

podotknul, že současný vlastník napadené známky, resp. jeho právní předchůdce, 

„...vydával časopis pro zdravotnickou veřejnost pod názvem Zdravotnické noviny od 

roku 1952 do února 2005, a to buď vlastní péčí, nebo prostřednictvím osob, jimž k tomu 

udělil právo. Označení tedy bylo na trhu užíváno „pro něj“ po dobu více než padesáti 

let. (...) Podle NSS nezískává automaticky „převahu“ ta osoba, která užívala označení 

sice krátce (v poměru k délce užívání ze strany jiné osoby), ale právě v době 

bezprostředně před zápisem a po něm. Pochopitelně by aktuálnost užívání měla svůj 

význam v případě, že by jedna osoba užívala označení po dobu několika málo let 

v hlubší minulosti a druhá osoba by užívala totéž označení po dobu několika málo let 

v době bezprostředně před podáním přihlášky ochranné známky. Situace v nyní 

projednávané věci je ale jiná...“241 

 Odborná literatura uvádí, že typicky budou nedostatkem rozlišovací způsobilosti 

trpět taková označení, která sestávají pouze z písmen, číslic, značek, z pouhého 

vyobrazení výrobků nebo z označení vžitého pro daný výrobek, z běžného obalu 

výrobku nebo pouze z běžných geometrických obrazců, přímek, čárek, teček apod. Dále 

jsou za nedistinktivní považovány tzv. volné známky, tedy označení, která jsou již 

zažitá pro symboliku určitého výrobku či služby, jako jsou např. zkřížená kladívka pro 

těžbu uhlí.242 Tato označení se obvykle považují za nedisponující dostatečnou 

rozlišovací způsobilostí, a proto, byla-li zapsána jako ochranné známky ČR, podléhají 

prohlášení neplatnosti. Autor práce připomíná, že ani v tomto případě nelze přistupovat 

k diskutovaným označením černobíle. Např. u obrazových a kombinovaných 

ochranných známek si lze představit, že originální a výrazné grafické zpracování 
                                                 
241 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. května 2017, č. j. 10 As 271/2016-56, odst. 23, 25. 
242 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 19. 
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tzv. volné známky může rozlišovací způsobilostí disponovat.  

 Pokud jde o ochranné známky ČR tvořené toliko barvami, platí závěry dosažené 

v diskusi k neplatnosti ochranné známky EU. Je tedy pravda, že kombinace barev může 

být ochrannou známkou ČR a i jediná barva jako taková může představovat ochrannou 

známku ČR, pokud jde o speciální odstín, způsobilý spotřebiteli indikovat obchodní 

původ zboží či služby. Na ochrannou známku ČR tvořenou jen jedním odstínem barvy 

však budou kladeny velmi vysoké nároky k prokázání distinktivity. V zásadě by většina 

spotřebitelů měla být po předložení dané barvy spolu s informací, pro jakou třídu 

výrobků a služeb je tato barva jako ochranná známka ČR zapsána, schopna určit 

vlastníka této známky. Vyšší šance, že v tomto testu ochranná známka ČR obstojí, je 

přirozeně v regulovaných odvětvích, kde dominuje několik velkých soutěžitelů. Tyto 

závěry lze ilustrovat na ochranné známce ČR vyobrazené na Obr. 7, která je ztělesněna 

odstínem červené barvy Pantone 485 C a je zapsána pro třídu služeb 38, konkrétně pro 

mobilní telekomunikační služby.243 Pokud aplikujeme shora popsaný test, lze se 

domnívat, že by většina spotřebitelů v České republice po jejím předložení s tím, že má 

jít o ochrannou známku ČR zapsanou pro mobilní telekomunikační služby, správně jako 

vlastníka této známky identifikovala společnost Vodafone Czech Republic a. s. 

 

                   

      Obr. 7 

 Přestože jde o platnou ochrannou známku ČR, je z průběhu zápisného řízení 

u ÚPV, které trvalo více než čtyři roky, patrné, jak obtížné je u označení tvořených 

pouze jednou barvou prokázat jejich rozlišovací způsobilost. Přihláška ochranné 

známky ČR byla podaná dne 12. října 2004. ÚPV poté opakovaně doručil přihlašovateli 

                                                 
243 Barevná ochranná známka ČR, č. zápisu 304707, datum práva přednosti 12. října 2004, zapsána pro 
třídu výrobků a služeb 38. 
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výměr ohledně nedostatků týkajících se mimo jiné možného nedostatku rozlišovací 

způsobilosti. ÚPV pravděpodobně upozornil přihlašovatele i na to, jak obtížné je 

prokázat u tohoto typu označení rozlišovací způsobilosti k širšímu spektru služeb, a to 

vzhledem k tomu, v červenci 2005 doručil přihlašovateli žádost o omezení seznamu 

výrobků a služeb, na jejímž základě skutečně k omezení seznamu výrobků a služeb 

došlo. Po zveřejnění přihlášky byly proti zápisu diskutované známky podány jak 

připomínky, tak námitky. V září 2006 došlo ze strany přihlašovatele k dalšímu omezení 

seznamu výrobků a služeb. Přesto ÚPV rozhodl v první instanci o zamítnutí zápisu a až 

na základě rozhodnutí předsedy ÚPV o rozkladu byla známka ke dni 20. března 2009 

zapsána do rejstříku.  

 Autor práce by na tomto místě rád krátce pojednal o sporném řízení, kterého se 

účastnil na straně navrhovatele prohlášení neplatnosti. V daném případě se jednalo 

o ochrannou známku ČR ztělesněnou odstínem barvy Magenta, vyobrazenou na 

Obr. 8.244 Vlastníkem této známky byla společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o., cestovní 

kancelář sídlící v Ostravě. V přehledu řízení týkajícího se dané ochranné známky ČR 

lze obdobně jako v případě barevné ochranné známky společnosti Vodafone Czech 

Republic a. s. pozorovat, že zápisné řízení nebylo bez komplikací, když také zde došlo 

k vytčení nedostatků přihlášky, k zúžení seznamu výrobků a služeb i k prokazování 

rozlišovací způsobilosti. Známka byla nicméně zhruba po dvou letech od podání 

přihlášky v říjnu 2010 zapsána do rejstříku pro třídu služeb 39, konkrétně pro služby 

cestovní kanceláře a/nebo agentury.  

 

       Obr. 8 

 V průběhu roku 2013 se společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o. obrátila na 

                                                 
244 Barevná ochranná známka ČR, č. zápisu 314756, datum práva přednosti 25. září 2008, zapsána pro 
třídu výrobků a služeb 39. 
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navrhovatele, který rovněž podniká v oblasti cestovního ruchu, s výzvou, ať ustane 

s užíváním barvy magenta v zařízení svých poboček, na webových stránek, jakož i ve 

svých katalozích a dalších propagačních materiálech. Dalším požadavkem bylo, aby 

navrhovatel odstranil závadný stav, zejména stažením svých katalogů, kde je barva 

magenta využívána. Svoje nároky opírala společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o. 

o vlastnictví shora uvedené barevné známky. 

 Pro navrhovatele by náklady na vyhovění výzvě vlastníka ochranné známky ČR 

dosahovaly řádu miliónů korun českých. Vzhledem k tomu, že smírného řešení strany 

nedosáhly, podal navrhovatel v září roku 2013 návrh na prohlášení dotčené barevné 

ochranné známky ČR za neplatnou, kterému ÚPV v prosinci 2014 v plném rozsahu 

vyhověl a napadenou známku prohlásil od počátku za neplatnou. Navrhovatel v daném 

případ opřel svoji argumentaci o judikaturu SDEU, zejména rozsudek Libertel, z níž 

plyne závěr, že pro barevné ochranné známky je velmi těžké získat rozlišovací 

způsobilost a že jen výjimečně je možné jim přiznat známkoprávní ochranu. ÚPV dal 

navrhovateli za pravdu také v tom, že méně restriktivní přístup k barevným ochranným 

známkám by omezil barevné spektrum, které mají soutěžitelé na trhu k dispozici, 

a nepříznivě by tak narušil rovnost hospodářské soutěže.  

 Oporu pro svůj návrh nalezl navrhovatel i v české judikatuře, a to zejména 

v kauze Orion, v níž Městský soud v Praze potvrdil zamítnutí přihlášky barevné 

ochranné známky ČR tvořené odstínem modré barvy Pantone 288C.245 Navrhovatel na 

uvedeném judikátu demonstroval, že pravděpodobnost, že barevná známka tvořená 

odstínem Magenta rozliší služby regionální cestovní kanceláře od služeb ostatních 

subjektů působících na území České republiky v oblasti cestovního ruchu, je ještě 

menší, než tomu bylo v případě modré barvy odstínu Pantone 288C a čokoládových 

výrobků Orion. 

4.1.7. Výlučná popisnost ochranné známky EU 
Ochranná známka EU může být prohlášena za neplatnou pro výlučnou 

popisnost, tedy z důvodu toho, že je tvořena 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 

                                                 
245 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. 8 A 162/2010. 
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jejich vlastností.246 Přestože se zdá, že předmětný důvod neplatnosti se do jisté míry 

překrývá s nedostatkem rozlišovací způsobilosti, je účel těchto dvou absolutních důvodů 

neplatnosti odlišný. Zatímco zneplatnění ochranné známky EU s nedostatkem 

rozlišovací způsobilosti má zajistit, aby známkoprávní ochrana nebyla poskytována 

označením, která nejsou způsobilá plnit jednu ze základních funkcí ochranných známek, 

tedy indikátoru obchodního původu, popisné známky podléhají neplatnosti proto, aby 

bylo zajištěno, že čistě popisné pojmy zůstanou dostupné všem.247 Ad absurdum, pokud 

by bylo umožněno určitému subjektu zápis slovní známky ve znění „mléko“ pro mléko 

a mléčné výrobky, ostatním subjektům v mlékárenském průmyslu by bylo znemožněno 

popsat veřejnosti své zboží. 

Daný absolutní důvod neplatnosti se může uplatnit pouze tehdy, pokud je zde 

přímý a určitý vztah mezi výrobky či službami a užitým označením, který relevantní 

veřejnosti umožňuje ochrannou známku EU vnímat, bezprostředně a bez delších úvah, 

jako popis druhu výrobků či služeb anebo jejich vlastností.248 Důsledkem tohoto 

přístupu SDEU může být, že dostatečně neurčité odkazy na charakter zboží, jako 

např. označení „ULTRAPLUS“ pro nádobí, mohou uniknout rozsahu diskutovaného 

absolutního důvodu. Zároveň však mohou být takové známky náchylné k zneplatnění 

podle čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. b) a d) Nařízení.249  

Samotné znění tohoto absolutního důvodu neplatnosti vyvolává určité nejasnosti. 

Prvně je to termín „výlučně“, jehož užití indikuje, že přidáním určitého nepopisného 

prvku k danému označení se lze neplatnosti vyhnout. V praxi se subjekty často snaží 

podobného efektu dosáhnout přidáním obrazového prvku k popisnému slovnímu 

označení. Je však třeba míti na mysli, že se takové opatření může minout účinkem, 

pokud přidaný prvek nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost. Navíc je možné, že se 

tímto opatřením docílí maximálně ochrany přidaného obrazového prvku a nikoli 

popisného slovního označení.250 Někteří autoři však uvádí, že ochranná známka může 

obsahovat čistě deskriptivní prvek a stále jako celek požívat ochrany, pokud tak činí 

                                                 
246 čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení. 
247 COOK, T. EU Intellectual Property Law (pozn. 4), s. 239. 
248 TORREMANS, P. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law (pozn. 15), s. 453. 
249 Rozsudek ze dne 9. října 2002, Dart Industries Inc. v. OHIM, T-360/00, Sb. rozh., EU:T:2002:244, 
bod 27; BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 948. 
250 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 140. 
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v kombinaci s prvky, které mají rozlišovací způsobilost.251 Autor práce se ztotožňuje 

s později uvedeným názorem, ovšem s tím, že onen nepopisný prvek musí dodávat 

rozlišovací způsobilost celé kombinaci tvořící ochrannou známku EU, a proto by měl 

být v očích relevantní veřejnosti neoddělitelně spjat s popisným prvkem. 

Ohledně užití sousloví „mohou sloužit“ došla judikatura SDEU k názoru, že toto 

kritérium splňují i známky, které mají více významů, z nichž jeden je popisný, či 

známky, které popisné zatím nejsou, ale reálně se jimi mohou stát v budoucnosti.252 

Zejména ve druhém případě se autorovi práce jeví takový výklad jako příliš extenzivní 

a může vést k zneplatnění ochranné známky EU na základě toliko hypotetické úvahy. 

Mohlo by se zdát, že diskutovaný důvod neplatnosti nelze aplikovat na 

prostorové ochranné známky EU, a to zejména proto, že pouze slovní prvky mohou být 

popisné stricto sensu, a že zvláštní důvody neplatnosti zejména prostorových známek 

nalezneme v čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení. Proti 

takovému přístupu se Soudní dvůr ohradil a rozhodl, že z široké formulace absolutního 

důvodu neplatnosti pro výlučnou popisnost a ze systematického uspořádání jednotlivých 

absolutních důvodů neplatnosti, které musí být posuzovány vždy nezávisle a 

samostatně, plyne, že není důvod, proč by se důvod neplatnosti spočívající ve výlučné 

popisnosti nemohl vztahovat na prostorové ochranné známky EU.253 

Jako příklady výlučně popisných označení lze uvést „GOLF USA“ pro sportovní 

oblečení s ohledem na to, že je popisné ve vztahu k druhu výrobku, či označení 

„HEALTH“ („zdraví“) pro zdravotní služby z důvodu, že je popisné co do účelu 

poskytovaných služeb.254 

Nejkomplikovanější posuzování případné popisnosti nastává v případě 

ochranných známek EU obsahujících označení zeměpisného původu. Užití názvů 

např. hor, jezer, řek či vesnic není apriorně vyloučeno, avšak judikatura Soudního dvora 

vyžaduje, aby takové označení bylo relevantní veřejnosti neznámé, nebo alespoň 

neznámé jakožto označení zeměpisné oblasti anebo aby se vztahovalo k takovém druhu 

zeměpisných označení, u kterých se relevantní veřejnost bude stěží domnívat, že odtud 

                                                 
251 TORREMANS, P. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law (pozn. 15), s. 453. 
252 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 141. 
253 Rozsudek Linde AG, Winward Industries Inc. a Rado Uhren AG, EU:C:2003:206, body 66-67, 69. 
254 Rozsudek ze dne 6. března 2007, Golf USA, Inc. v. OHIM, T-230/05, Sb. rozh., EU:T:2007:76; 
rozsudek ze dne 17. května 2011 Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia » AE v. OHIM, 
T-7/10, Sb. rozh., EU:T:2011:221. 
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dotčené výrobky či služby pochází.255 Autor práce se tak domnívá, že pokud by se 

např. typ automobilu označoval jako horské jezírko ve Švýcarsku, neměla by být taková 

ochranná známka EU zneplatněna pro výlučnou popisnost, jelikož se relevantní 

veřejnost jen těžko bude domnívat, že se daný automobil v jezírku či jeho blízkosti 

vyrábí. Nicméně je jisté, že diskutovaný absolutní důvod neplatnosti by dopadl např. na 

slovní ochrannou známu EU ve znění „Kuba“ pro doutníky. Je zřejmé, že čím větší, 

známější a významnější je daná zeměpisná lokace, tím je uplatnění předmětného 

důvodu neplatnosti pravděpodobnější.256  

Bylo by unáhlené dospět k závěru, že použití označení skládajícího se pouze ze 

slov běžné mluvy bude vždy vést k možnosti takovou známku zneplatnit. V případu 

Baby-Dry Soudní dvůr rozhodl, že označení „Baby-Dry“ pro dětské pleny není výlučné 

popisným označením, přestože výrazy „dítě“ a „suchý“ jsou běžnými slovy, která se 

určitým způsobem k výrobku vztahují. Soudní dvůr poznamenal, že i když se každý ze 

dvou termínů samostatně v běžné mluvě užívá ve spojení s dětskými plenami, je 

syntaktické spojení těchto dvou slov, ať už jako označení pro dětské pleny samotné či 

pro jejich podstatné vlastnosti, dostatečně neobvyklé v běžné angličtině, a tak se 

diskutovaný absolutní důvod neplatnosti neuplatní.257 Jinými slovy lze úspěšně vytvořit 

platnou slovní ochrannou známku EU složenou ze zcela popisných označení, pokud tak 

bude vytvořen novotvar, který je neobvyklý a není dosud v běžné mluvě užíván 

k pojmenování výrobku či služby ani pro popis jejich základních vlastností.258 

Ve zdánlivě obdobném případě neuspělo slovní označení „DOUBLEMINT“ pro 

žvýkací gumy. Soud prvního stupně mimo jiné shledal, že adjektivum „double“ je 

poměrně neobvyklé v daném kontextu a dotčená slovní složenina může mít dvojí 

význam, tedy že dané výrobky obsahují dva druhy máty nebo obsahují její dvojnásobné 

množství, a proto dané označení není výlučně popisné.259 Soudní dvůr však rozhodnutí 

otočil o sto osmdesát stupňů a uvedl, že postačí, když pouze jeden z možných významů 

                                                 
255 Rozsudek Windsurfing Chiemsee ze dne 4. května 1999, C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230. 
256 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 950. 
257 Rozsudek Procter & Gamble v. OHIM ze dne 20. září 2001, C-383/99 P, EU:C:2001:461, bod 43. 
258 PIPKOVÁ, Hana. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství. 
Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2007, 363 s. ISBN 978-80-7357-265-5, s. 95-96. 
259 Rozsudek ze dne 31. ledna 2001, Wm. Wrigley Jr. Company v. OHIM, T-193/99, Sb. rozh., 
EU:T:2001:32, bod 24-26. 
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předmětného označení popisuje vlastnosti relevantních výrobků.260   

V daném kontextu bylo navíc nedávno upřesněno ve dvoustupňovém řízení 

v rámci SDEU, že pro uplatnění diskutovaného absolutního důvodu neplatnosti není 

nezbytné, aby dané označení bylo tím nejběžnějším způsobem popisu dotčených 

výrobků či služeb. Není tedy platným argumentem, že konkurence může použít jiný 

popisný výraz.261 

4.1.8. Výlučná popisnost ochranné známky ČR 
 Ochrannou známku ČR je možné prohlásit za neplatnou, pokud je tvořena 

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.262 

 Česká rozhodovací praxe i odborná literatura v rámci tohoto důvodu neplatnosti 

ve značné míře vychází ze závěrů rozhodovací praxe EUIPO a SDEU. Výčet uvedený 

v § 4 písm. c) je demonstrativní, a lze jej rozšířit např. o údaje o způsobu výroby či 

o výchozí surovině, z níž jsou dotčené výrobky zhotoveny. V zásadě platí, že 

neplatnosti budou podléhat i tzv. laudatorní ochranné známky ČR, tedy známky tvořené 

výlučně údaji pochvalného charakteru.263 

 V této souvislosti autor práce připomíná, že je možné zhojit situaci přidáním 

distinktivního prvku, popř. výrazným grafickým vyobrazením v rámci kombinované 

ochranné známky ČR. Nadto je třeba vždy posuzovat dané označení v celém kontextu. 

Např. slovní ochranná známka „ZPRÁVY TV Prima“ je tvořena dvěma popisnými 

a jedním laudatorním označením.264 Jako celek by tedy měla být výlučně popisná. 

V daném případě je ale dle autora práce splněna výjimka v podobě dodatečně získané 

rozlišovací způsobilosti, o které je blíže pojednáno níže. 

 Posouzení, zda je označení spíše distinktivní než deskriptivní, činí podle 

odborné literatury v české praxi jisté obtíže. Vždy je třeba se soustředit na hledisko 

vnímání průměrného spotřebitele a stanovit, zda takový průměrný spotřebitel na 

                                                 
260 Rozsudek OHIM v. Wm. Wrigley Jr. Company ze dne 23. října 2003, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 
body 31-32. 
261 Rozsudek Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM ze dne 10. března 2011, C-51/10 P, 
EU:C:2011:139, bod 16. 
262 § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. c) Zákona. 
263 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 19. 
264 Slovní ochranná známka, č. zápisu 304540, datum práva přednosti 21. ledna 2008, zapsána pro třídu 
výrobků a služeb 9, 16, 35, 38, 41. 
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ochrannou známku pohlíží spíše jako na sdělení o původu výrobku či služby nebo jako 

na údaj o vlastnostech výrobku či služby.265 Autor práce má za to, že shora diskutovaná 

ochranná známka ČR „ZPRÁVY TV Prima“ tímto testem projde, jelikož průměrný 

český spotřebitel bude schopen usoudit, že se jedná o pořad televizní stanice Prima 

spíše, než že by mělo jít o televizní zprávy dobré kvality či o příjemném obsahu. 

 V některých případech může být posuzování hranice popisnosti dosti obtížné. 

Jako příklad lze uvést platně zapsanou kombinovanou ochrannou známku ČR 

„DOSTUPNÝ ADVOKÁT“,266 vyobrazenou na Obr. 9. Toto označení využívá 

druhová, popisná slova a je zapsáno jako ochranná známka ČR mimo jiné pro třídu číslo 

45 niceského třídění, konkrétně pro advokátní a právní služby a právní poradenství. 

Autor práce se v kontextu diskutovaného důvodu neplatnosti domnívá, že tato ochranná 

známka ČR je náchylná k zneplatnění. Slovo „dostupný“ není jistě distinktivním 

prvkem. Je pravdou, že jde o kombinovanou známku, u níž může k zisku rozlišovací 

způsobilosti přispět i grafické vyobrazení, nicméně je nepravděpodobné, že tato 

ochranná známka získala mezi spotřebiteli svým užíváním silnou distinktivitu. Navíc je 

třeba podotknout, že snaha monopolizovat si označení „advokát“, byť spolu s určitým 

nedistinktivním prvkem, by měla být posouzená jako rozporná s principy známkového 

práva a nadto jako porušující etická pravidla výkonu advokacie.267 

 

Obr. 9 

 Důsledkem akcentu kladeného na vnímání průměrným spotřebitelem je to, že 

jako popisné může být vnímáno i označení, které popisuje vlastnost, který výrobek ve 

skutečnosti nemá. Nejvyšší správní soud v tomto ohledu posvětil správní uvážení ÚPV, 
                                                 
265 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 19. 
266 Kombinovaná ochranná známka ČR, č. zápisu 344102, datum práva přednosti 7. srpna 2014, zapsaná 
pro třídy výrobků a služeb 35, 36, 41, 45. 
267 MATĚJKA, Jan. Ochranná známka „advokát“. Bulletin advokacie 2/2002, s. 24. 
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když v kauze ASTRID Placenta uvedl, že „(s)tejně tak nevybočuje z mezí správního 

uvážení závěr, že výrobek nemusí nutně obsahovat placentu jako takovou, aby průměrný 

spotřebitel vnímal označení placenta ve vztahu k tyčinkám na rty (popř. i k dalším 

kosmetickým výrobkům) jako popisné. Postačuje přítomnost určité složky, která byla 

dříve z placenty extrahována a případně i dále zpracována.“ 268 

 Hledisko vnímání průměrným spotřebitelem bylo rozhodující i v případě návrhu 

na prohlášení ochranné známky ČR „SAIRA“ za neplatnou.269 Navrhovatel zde 

argumentoval, tím, že výraz „saira“ či „sajra“ je označením pro mořskou rybu, tedy 

druh výrobku. Mezi účastníky sporu bylo nesporné, že cololabis saira je latinský název 

pro druh ryby, kterému odpovídá český ekvivalent rohoretka pacifická nebo sajra 

tichomořská. ÚPV však dal za pravdu vlastníku ochranné známky ČR s tím, že 

s přihlédnutím k neexistenci odborné zoologické znalosti u majoritní části 

spotřebitelského spektra je výraz „SAIRA“ spíše výrazem fantazijním, na základě čehož 

je dána dostatečná distinktivita označení i pro rybí produkty. Městský soud v Praze 

i Nejvyšší správní soud daly v diskutovaném případě za pravdu argumentaci ÚPV s tím, 

že „má-li jít o druhové označení, které je z tohoto důvodu vyloučeno ze zápisu do 

rejstříku ochranných známek, musí být přinejmenším do určité míry známo.“270 

 Zeměpisná označení jsou i v českém právním prostředí vnímána jako zásadně 

nedistinktivní. Je to proto, že ochranné známky tvořené těmito zeměpisnými odkazy 

zpravidla vyjadřují souvislost s daným zeměpisným názvem, a to tak, že buď odkazují 

na místo výroby daného produktu, nebo na místo původu surovin použitých k jeho 

výrobě, případně na souvislost s určitými vlastnostmi dotčeného produktu, jež lze 

vyvozovat právě z jeho původu. Výjimky z tohoto pravidla jsou v zásadě dvojího druhu. 

Jednak jde o označení, která odkazují na prakticky neznámé zeměpisné lokace, jež se 

v představách průměrného spotřebitele jeví spíše jako fantazijní označení. Druhou 

skupinu výjimek tvoří označení, která sice odkazují na známé zeměpisné místo, avšak 

nevyvolávají zdání, že by zde daný výrobek či služba mohly mít původ či být s danou 

oblastí jinak věcně spojeny.271  

 Jako dobrý příklad druhé skupiny shora uvedených výjimek může dle autora 

                                                 
268 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. března 2011, č. j. 7 As 10/2011-111, č. listu 116. 
269 Slovní ochranná známka ČR „SAIRA“, číslo zápisu 209774, s datem práva přednosti 3. prosince 1996, 
zapsaná pro třídy výrobků a služeb 29. 
270 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2014, č. j. 2 As 127/2012-43. 
271 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 20. 
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práce posloužit slovní ochranná známka „LIPNO“, zapsaná známým českým výrobcem 

mléčných produktů pro mléko a mléčné výrobky.272 Nádrž Lipno je rozhodně pro 

průměrného českého spotřebitele známou zeměpisnou lokací, nicméně průměrný český 

spotřebitel jen těžko nabude dojmu, že sýry označené touto ochrannou známkou svým 

původem, užitými surovinami či vlastnostmi určitým věcným způsobem souvisí s nádrží 

Lipno. Proto by tuto ochrannou známku ČR nebylo podle názoru autora práce možné 

napadnout návrhem na prohlášení neplatnosti z důvodu zdruhovění. 

4.1.9. Zdruhovělé ochranné známky EU 
 Na základě čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. d) Nařízení 

může být zneplatněna ochranná známka EU, která je tvořena výlučně označeními nebo 

údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených 

obchodních zvyklostech. I když je zde zřejmý částečný překryv s rozsahem absolutního 

důvodu neplatnosti spočívajícího ve výlučné popisnosti, je zdruhovění svým rozsahem 

širší, jelikož se nevztahuje jen na označení popisující vlastnosti výrobků či služeb, na 

něž se vztahují. Obecný zájem stojící v pozadí toho absolutního důvodu neplatnosti je 

udržet rejstřík ochranných známek EU prostý známek, které nejsou způsobilé odlišit 

výrobky či služby určitého podniku od těch jiných podniků.273 Je však třeba také 

zohlednit obecný zájem na tom, aby druhová označení zůstala volně dostupná všem.274  

 Daný důvod neplatnosti tedy míří především na ochranné známky EU obsahující 

pojmy, které ztratily rozlišovací způsobilost, jelikož postupem času začaly sloužit 

k označení určitého druhu zboží či služby spíše než k označení určitého produktu 

pocházejícího od určitého subjektu. V důsledku toho nejsou takové známky schopny 

plnit základní funkci ochranných známek, tedy indikátoru obchodního původu. 

Příkladem označení, které zdruhovělo, může být linoleum jakožto druh podlahové 

krytiny či jo-jo jakožto druh hračky. Na rozdíl od zrušení ochranné známky EU pro 

zdruhovění, dopadá zneplatnění z diskutovaného důvodu neplatnosti na ty ochranné 

známky EU, které byly tvořeny zdruhovělým označením již při svém zápisu. 

 Aplikaci předmětného důvodu neplatnosti nelze vyloučit u obrazových 

                                                 
272 Slovní ochranná známka, č. zápisu 216960, datum práva přednosti 14. března 1997, zapsána pro třídu 
výrobků a služeb 29. 
273 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 183. 
274 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 224. 
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ochranných známek EU, kupř. vzorů na oblečení.275 Neplatnosti by tak neušla 

např. ochranná známka EU vyobrazující francouzský klíč zapsaná pro služby 

autoservisu. Je však třeba mít na paměti, že i zde platí, že je možné zabránit aplikaci 

tohoto důvodu neplatnosti tehdy, pokud jsou označení, která zdruhověla, vhodně 

kombinována s označeními s rozlišovací způsobilostí.276  

 Znění předmětného důvodu neplatnosti není bez interpretačních obtíží vzhledem 

k tomu, že pojmy „obvyklé v běžném jazyce“ a „obchodní zvyklosti“ nejsou samy 

o sobě jednoznačné. Tato problematika je diskutována výše v kapitole 3.3 v rámci 

rozboru zrušovacího důvodu spočívajícího ve zdruhovění ochranné známky EU, který je 

formulován velmi obdobně. Diskuse ohledně tohoto zrušovacího důvodu je zde plně 

relevantní, přestože užívá ohledně posuzování obvyklosti termín „v obchodě“ místo 

odkazu na poctivé a zavedené obchodní zvyklosti. 

 Zajímavá je otázka dokazování toho, zda určité označení zdruhovělo a označuje 

spíše určitou kategorii výrobků či služeb nežli konkrétní výrobek či službu. Jako 

vhodný důkazní prostředek se nabízí slovníky a encyklopedie. Pokud se vrátíme k výše 

uvedenému příkladu linolea, je běžné, že nalezneme tento termín ve slovnících jako 

obecné označení pro druh podlahové krytiny, i když se původně jednalo o specifický 

výrobek určitého výrobce. Je třeba upozornit, že v řízení před EUIPO dochází 

v některých případech k posouzení, zda je určité označení druhové, toliko na základě 

obecných znalostí a zkušeností úředníků.277 Autor práce se domnívá, že v zájmu právní 

jistoty a přezkoumatelnosti rozhodnutí EUIPO by se odůvodnění mělo vždy aspoň 

z části opírat o objektivní zdroje, tedy např. zmíněné slovníky a encyklopedie. 

4.1.10. Zdruhovělé ochranné známky ČR 
 Ochranné známky ČR, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které 

se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, mohou 

být prohlášeny za neplatné.278 

 Ochranná známka ČR bude považována za druhovou, pokud je tvořena výlučně 

označením, které vymezuje kategorii nebo typ výrobků či služeb. I v českém pojetí 

známkového práva platí, že hlavní princip tohoto důvodu neplatnosti je zájem na tom, 

                                                 
275 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 953. 
276 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 224. 
277 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 222. 
278 § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. d) Zákona. 
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aby byla vyloučena monopolizace druhových označení. Označení typu nábytek, káva, 

automobil, lednice apod. zkrátka musí být v obchodním styku dostupná k užívání všem 

a nelze připustit, aby si někdo přisvojil právo jejich výlučného užívání.279 

 V tomto ohledu je velmi zajímavý recentní případ řízení o neplatnosti slovní 

ochranné známky ČR „RADLER“.280 Známka byla na návrh zneplatněna ze strany ÚPV 

mimo jiné pro to, že dané označení dle názoru ÚPV mezi spotřebiteli zdruhovělo, 

a pozbylo tak rozlišovací způsobilosti. Městský soud v Praze nicméně rozhodnutí ÚPV 

pro nezákonnost zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Městský soud v Praze neuvedl, 

že by napadená ochranná známka ČR nezdruhověla, ale rozhodnutí ÚPV zrušil spíše 

z důvodů procesních, když ÚPV vytknul, že klíčové důkazní prostředky v podobě 

průzkumů a článků, o něž se ÚPV opřel, se  „... v naprosté většině netýkají situace na 

českém trhu, což je pro průměrného českého spotřebitele a otázku rozlišovací 

způsobilosti pojmu „radler“ na českém trhu podstatné. Předmětné články se totiž 

zabývají situací na trhu v Německu, popř. v Rakousku, kde se lze na trhu s produktem 

„radler“ setkat.“ Z tohoto soudního rozhodnutí lze dovodit, že je nesmírně důležité dbát 

na to, aby bylo zdruhovění posuzováno u relevantní spotřebitelské veřejnosti. Autor 

práce se domnívá, že daná ochranná známka ČR by měla být po věcné stránce 

zneplatněna, jelikož se postupem času stala mezi spotřebiteli druhovým označením pro 

alkoholický nápoj, který si nespojují s konkrétním producentem. Odlišná situace by 

byla, kdyby se někdo pokusil tuto ochrannou známku ČR registrovat ihned, jak se nápoj 

s tímto označením objevil na českém trhu, a poté její rozlišovací způsobilost pro své 

výrobky důsledně chránil.281 

 V souvislosti s tímto důvodem neplatnosti je vhodné znovu připomenout jeden 

z rozdílů mezi odmítnutím zápisu a prohlášením neplatnosti ochranné známky ČR. 

V případě zápisného řízení je na ÚPV, aby prokázal druhovost přihlašovaného 

označení, nikoliv na přihlašovateli.282 V případě prohlášení neplatnosti ochranné 

známky ČR toto břemeno tvrzení a dokazování bude ležet na navrhovateli prohlášení 

neplatnosti, samozřejmě s výjimkou případů, kdy je řízení o neplatnosti zahájeno ex 

officio. 

                                                 
279 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 20. 
280  Slovní ochranná známka ČR, č. zápisu 241498, datum práva přednosti 14. března 2001, zapsána pro 
třídu výrobků a služeb 31 a 32. 
281 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2017, č. j. 8 A 39/2014-87. 
282 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 21. 
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4.1.11. Dodatečné získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky 
EU 

 Velmi podstatné ustanovení se nachází v čl. 59 odst. 2 Nařízení a stanoví, že 

ochranná známka EU nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu nedostatku 

rozlišovací způsobilosti, výlučné popisnosti či zdruhovění, pokud v důsledku užívání 

získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je 

zapsána. 

 Toto ustanovení reflektuje základní princip známkového práva, tedy, že 

označení způsobilá plnit základní funkci ochranné známky v podobě ukazatele 

obchodního původu by měla být způsobilá k právní ochraně. Jinými slovy je 

prostřednictvím tohoto ustanovení umožněno, aby označení, které je ze své podstaty 

nezpůsobilé k zápisu do rejstříku z důvodů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) - d) 

Nařízení, bylo přesto chráněno jako ochranná známka EU.283 Jako příklad rozlišovací 

způsobilosti získané užíváním bývá uváděna prostorová ochranná známka EU 

znázorňující skleněnou láhev typickou pro nápoj Coca-Cola, vyobrazená na Obr. 10284 

Lze se domnívat, že přihláška, která by byla podána hned při uvedení podobného 

produktu na trh, by nemohla uspět, protože by byla shledána jako postrádající 

rozlišovací způsobilost či i jako výlučně popisné označení ve smyslu čl. 7 odst. 1 

písm. b) a c) Nařízení.  

 

     Obr. 10 

                                                 
283 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 954. 
284 Prostorová ochranná známka EU, číslo přihlášky 2754067, datum podání přihlášky 25. června 2002, 
zapsána pro třídu výrobků a služeb 5, 21, 30, 32, 33. 
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 Judikatura SDEU postupně stanovila řadu podmínek, které je třeba splnit pro 

získání rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 59 odst. 2 Nařízení. Získání rozlišovací 

způsobilosti užíváním vyžaduje, aby alespoň podstatná část relevantní veřejnosti 

identifikovala díky dané ochranné známce EU dotyčné výrobky nebo služby jako 

pocházející od určitého podniku a byla schopna je odlišit od výrobků či služeb 

pocházejících od jiných podniků. Pro určení, zda k tomu došlo, musí být celkově 

posouzeny všechny prvky, které nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním mohou 

prokázat. Jako faktory pro takové posouzení slouží zejména podíl na trhu, který známka 

zaujímá, intenzita, geografické rozšíření a doba užívání této známky, výše investic 

vynaložených podnikem na její propagaci, prohlášení obchodních a průmyslových 

komor nebo jiných profesních sdružení, jakož i průzkumy veřejného mínění.285  

 Rozlišovací způsobilost získaná užíváním ochranné známky EU musí být dále 

prokázána v podstatné části EU, kde rozlišovací způsobilost postrádala. Jako příklad 

může posloužit případ Diagnostiko v. OHIM, kde rozlišovací způsobilost označení 

musela být doložena na území Řecka a Kypru. Jelikož dané označení bylo popisné 

pouze v řečtině, nebyl důvod vyžadovat dokázání zisku rozlišovací způsobilosti ve 

zbytku EU.286 Tento přístup se jeví jako logický, ale může mít i ne zcela logické 

důsledky. Není jasné, zda by například prokazování rozlišovací způsobilosti slovních 

ochranných známek EU se zněním v anglickém jazyce nemělo zohledňovat Maltu, kde 

je angličtina úředním jazykem.287 Autor práce považuje za relevantní i úvahu, zda by 

u slovní známky znějící v anglickém jazyce neměla být zohledněna nabytá rozlišovací 

způsobilost spíše na celém území EU vzhledem k rozšířenosti této řeči mezi 

průměrnými spotřebiteli.  

 V případě jiných než slovních ochranných známek EU zastává SDEU názor, že 

je třeba prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti v celé EU, kde ochranná známka EU 

neměla rozlišovací způsobilost ab initio, nikoliv pouze v podstatné části EU. Autor 

práce se domnívá, že tento přístup SDEU by mohl vést k nepřiměřenému důkaznímu 

břemenu zatěžujícímu vlastníky ochranných známek EU. Je patrné, že dokládat nabytí 

rozlišovací způsobilosti na celém území EU je z povahy věci velmi nákladnou 

                                                 
285 Rozsudek ze dne 15. prosince 2005, BIC SA v. OHIM, T-262/04, Sb. rozh., EU:T:2005:463, 
body 61-64. 
286 Rozsudek Diagnostiko v. OHIM, EU:T:2011:221, body 49-50. 
287 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 957. 
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záležitostí. Soudní dvůr se pokusil zmírnit podobné obavy, když uvedl, že by bylo 

přílišné vyžadovat, aby byl důkaz poskytnut pro každý členský stát samostatně. Dopad 

tohoto závěru je ale dle názoru autora práce nejasný, protože Soudní dvůr zároveň 

potvrdil judikaturu ohledně nutnosti prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti ochranné 

známky EU na celém území EU, kde ji od počátku neměla.288 

 Mnichovský Institut Maxe Plancka pro inovaci a hospodářskou soutěž (do roku 

2014 známý jako Institut Maxe Plancka pro duševní vlastnictví a soutěžní právo) 

v tomto ohledu navrhl, aby bylo i u jiných než slovních ochranných známek EU 

vyžadováno prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti na většině trhů, kde byla 

rozlišovací způsobilost původně postrádána, spíše než na celém území EU.289 Autor 

práce se s takovým návrhem plně ztotožňuje s odkazem na výše uvedené problémy 

s přílišným důkazním břemenem pro vlastníky ochranných známek EU. 

  Posledním zásadním požadavkem je, aby rozlišovací způsobilost získaná 

užíváním byla posuzována ve vztahu k výrobkům či službám, pro které je ochranná 

známka EU zapsána, a s ohledem na vnímání průměrného spotřebitele, který je běžně 

informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný.290  

 Podstata získání rozlišovací způsobilosti užíváním by se dala shrnout tak, že 

vlastník napadené ochranné známky EU musí dokázat, že ačkoliv označení tvořící 

ochrannou známku EU nemá inherentní rozlišovací způsobilost, tak tuto způsobilost 

užíváním získalo. Pokud se mu to podaří, pak Nařízení prostřednictvím čl. 59 odst. 2 po 

právní stránce uznává faktický stav, kdy se napadaná známka stala způsobilá plnit 

základní funkci ochranné známky, tedy indikátoru obchodního původu.291 

 V tomto ohledu se autorovi práce jeví jako sporné, že čl. 59 odst. 2 Nařízení není 

použitelný jako obrana proti návrhu na prohlášení neplatnosti z absolutních důvodů 

neplatnosti podle čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení, a to 

zejména s ohledem na nedávný extenzivní výklad těchto specifických důvodů 

neplatnosti ze strany SDEU, který je blíže diskutován níže.  

 

                                                 
288 Rozsudek Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. OHIM, EU:C:2012:307, body 61- 62. 
289 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute for 
Intellectual Property and Competition Law, 2011, čl. 3.74. 
290 Rozsudek BIC SA v. OHIM, EU:T:2005:463, bod 65. 
291 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 954. 
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4.1.12. Dodatečné získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky 
ČR 

 Podobně jako je tomu u právní úpravy prohlášení ochranné známky EU za 

neplatnou, nemůže být z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti, zdruhovění či 

výlučné popisnosti zneplatněna ochranná známka ČR, pokud v důsledku užívání získala 

po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je 

zapsána.292 Gramatickým výkladem lze snadno dovodit, že výčet absolutních důvodů 

neplatnosti ochranné známky ČR, které lze pomocí této výjimky překonat, je taxativní.  

 Je zřejmé, že důkazní břemeno leží na vlastníku napadené známky. Dle 

důvodové zprávy mohou za důkazní materiál posloužit všechny relevantní dokumenty, 

např. objednávky, korespondence odběratelů, ceníky, faktury, katalogy, inzerce, 

popřípadě i svědectví obchodních partnerů.293 Předložené důkazy musí zachycovat 

užívání předmětného označení a musí vypovídat o časovém období takového užívání 

a dokumentovat územní rozsah užívání. Důkazy musí vypovídat o užívání v době po 

zápisu ochranné známky ČR do rejstříku a o užívání na území České republiky nebo ve 

vztahu k němu. Důkazy, z nichž není patrné požadované časové období užívání, 

a důkazy prokazující užívání mimo území České republiky a bez vztahu k němu, 

nebudou dostačující k prokázání získané rozlišovací způsobilosti.294  

 Autor práce podotýká, že ze shora uvedených pravidel plyne, že vlastník 

napadené známky má poměrně těžkou pozici, chce-li se uchýlit k aplikaci diskutované 

výjimky. Z rozhodovací praxe ÚPV nadto plyne, že napadená ochranná známka ČR 

může být prohlášena za neplatnou, i když bude prokázáno její dlouhodobé užívání 

v obchodním styku na území České republiky, a to tehdy, když bude zjištěno, že 

označení, které ztělesňuje napadenou známku, nemá ze své podstaty schopnost rozlišit 

předmětné výrobky a služby pocházející od různých osob, a není tak vůbec způsobilé 

tvořit ochrannou známku ČR ve smyslu § 1 Zákona.295 

4.1.13. Zvláštní důvody neplatnosti zejména prostorových ochranných 
známek EU 

Známkoprávní ochrana prostorových ochranných známek EU s sebou nese určité 

                                                 
292 § 32 odst. 2 Zákona. 
293 Důvodová zpráva k Zákonu, k § 5. 
294 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 38. 
295 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 39. 
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obtíže. Jsou pro to dva zásadní důvody. Jednak je v praxi poměrné obtížné prokázat 

jejich rozlišovací způsobilost, což je blíže rozebráno u diskuse k neplatnosti ochranné 

známky EU pro nedostatek rozlišovací způsobilosti. Dalším důvodem je právě existence 

zvláštních absolutních důvodů neplatnosti namířených zejména na prostorové známky 

EU, proti jejichž uplatnění se navíc nelze bránit prokázáním, že napadená známka 

dodatečně získala svým užíváním rozlišovací způsobilost.296  

Není bez významu, že Nařízení oproti Nařízení 207/2009 dodalo za sousloví 

„výlučně tvarem“ dovětek nebo „jinou vlastností“. Je proto třeba konstatovat, že nelze 

apriorně omezit aplikovatelnost těchto zvláštních důvodů neplatnosti na prostorové 

ochranné známky EU, byť to tak bude v naprosté většině případů. Je pravděpodobné, že 

tato změna reflektuje judikaturu SDEU prosazující, že například i obrazové známky 

tvořené dvojrozměrným způsobem zachyceným tvarem mohou spadnout do rozsahu 

čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení.297 

4.1.13.1. Tvar nebo jiná vlastnost vyplývající z povahy samotného 
výrobku 

 Na základě čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) (i) Nařízení 

může být ochranná známka EU zneplatněna, pokud je tvořena výlučně tvarem nebo 

jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku. Restriktivní výklad 

tohoto ustanovení vede k závěru, že se tento důvod neplatnosti dotýká jen takových 

tvarů výrobků, které ze své podstaty jiný tvar míti nemohou. Pak by bylo toto 

ustanovení použitelné pouze v případech, kdy tu není reálná možnost tvar výrobku 

ovlivnit.298 Takový přístup se zdá souladný s rozsudkem ve věci Procter & Gamble 

v. OHIM, kde Soud prvního stupně zvrátil rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO 

a rozhodl, že dotčený tvar mýdla neplyne z povahy samotného výrobku s ohledem na to, 

že na trhu jsou dostupné různé tvary mýdel.299 Bylo tedy shledáno, že tu je možnost 

výrobce tvar výrobku ovlivnit. 

 Na druhou stranu se zdá zvláštní, že by zákonodárci EU měli v úmyslu jako 

                                                 
296 COOK, Trevor. Three dimensional trade marks in the European Union. Journal of Intellectual 
Property Rights, 19/November 2014, s. 423; čl. 59 odst. 2 Nařízení. 
297Rozsudek Pi-Design AG a další v. Yoshida Metal Industry Co. Ltd, OHIM ze dne 6. března 2014, 
spojené věci C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129. 
298 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 919. 
299 Rozsudek ze dne 16. února 2000, The Procter & Gamble Company v. OHIM, T-122/99, 
EU:T:2000:39, body 55-56. 
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specifický důvod neplatnosti zavést rozsahem natolik úzké ustanovení. Lze 

argumentovat, že v případě restriktivního výkladu by dané ustanovení bylo vlastně 

zbytečné, protože neplatnost takových známek pokrývá již důvod neplatnosti zamířený 

na nedostatek rozlišovací způsobilosti. Právě potenciální nadbytečnost diskutovaného 

důvodu neplatnosti spolu s akcentem na účel daného ustanovení, tedy bránit 

monopolizaci určitých podstatných vlastností zboží, představovaly hlavní argumenty 

generálního advokáta v případu Hauck v. Stokke pro zaujetí širší interpretace tohoto 

důvodu neplatnosti.300 Soudní dvůr se přiklonil na stranu generálního advokáta, když 

uvedl, že předmětný důvod zamítnutí zápisu či neplatnosti lze uplatnit na označení, 

které se skládá výlučně z tvaru výrobku, který představuje jednu či více podstatných 

užitných vlastností, jež jsou typické pro druhovou funkci nebo funkce tohoto výrobku, 

které může spotřebitel případně vyhledávat i u výrobků konkurentů.301 

Ve shora uvedeném případu Hauck v. Stokke byla předmětem posuzování národní 

prostorová ochranná známka zapsaná v Beneluxu a tvořená tvarem polohovatelné 

dětské židle s oceňovaným designem známé jako Tripp Trapp, která je přizpůsobitelná 

rychle rostoucím dětem.302 Tato prostorová ochranná známka byla napadena německou 

společností Hauck GmbH & Co. KG, která v té době uváděla na trh velmi podobné 

dětské židle. Spor byl předložen nizozemským soudům, které rozhodly o neplatnosti 

napadené známky. Nizozemský nejvyšší soud v kontextu daného případu požádal 

Soudní dvůr o interpretaci příslušných ustanovení Směrnice 89/104 odpovídajících čl. 7 

odst. 1 písm. e) (i) a (iii) Nařízení.  

Soudní dvůr v tomto případě shledal, že tvar dané dětské židle je přinejmenším 

zčásti podmíněn užitnou hodnotou dané židle, zejména její bezpečností, pohodlností 

a spolehlivostí, jakož i přednostmi výchovného a ergonomického rázu.303 Navíc není 

pochyb o tom, že uvedené užitné vlastností může spotřebitel vyhledávat i u výrobků 

konkurentů. Z praxe se ozývají hlasy, že Soudní dvůr měl v tomto ohledu uvést, jak by 

se mělo posuzovat, zda tu jsou podstatné užitné vlastností typické pro druhovou funkci 

                                                 
300 Stanovisko generálního advokáta Szpunara ze dne 14. května 2014, Hauck v. Stokke, C-205/13, 
EU:C:2014:2233, body 51, 52. 
301 Rozsudek Hauck v. Stokke, EU:C:2014:2233, bod 27. 
302 KOENRAAD, Hidde. Dutch Supreme Court Tripp Trapp children’s chair cases. Journal of 
Intellectual Property Law & Practice, 8(12)/2013, s. 909. 
303 Stanovisko generálního advokáta Szpunara, Hauck v. Stokke, EU:C:2014:2233, bod 42. 
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nebo funkce tohoto výrobku.304 Taková výtka se autorovi práce jeví jako opodstatněná, 

jelikož absence kritérií pro posouzení, která užitná vlastnost je typická pro druhovou 

funkci výrobku a navíc za jakých okolností je možné ji brát za podstatnou, může vést 

k nejednotnosti rozhodovací praxe. 

Pokud by byl udržen původní restriktivní výklad zastávaný SDEU v případu 

Procter & Gamble v. OHIM, pak by prostorové známky podobné Tripp Trapp židli 

nemohly být zrušeny z důvodu, že jsou výlučně tvořeny tvarem nebo vlastností, která 

plyne z povahy výrobku, ale bylo by možné je při splnění patřičných podmínek 

prohlásit za neplatné pro nedostatek rozlišovací způsobilosti. Případ Hauck v. Stokke ale 

naznačil, že aplikace diskutovaného důvodu neplatnosti je více extenzivní a může 

postihnout podstatně širší okruh prostorových známek. Nejzávažnější důsledek spočívá 

v tom, že v případě zneplatnění ochranné známky EU na základě čl. 59 odst. 1 písm. a) 

a čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení se není možné bránit prokázáním rozlišovací 

způsobilosti získané užíváním. Pokud se však podíváme na případ Tripp Trapp židle, 

nezdá se vůbec vyloučené, že daná známka vykazuje rozlišovací způsobilost. Kromě 

toho, že je přítomna na trhu od roku 1972, tak získala mnoho ocenění v oblasti designu 

a byla dokonce vystavována v muzeích. Na základě těchto skutečností je možné se 

domnívat, že tato ochranná známka je způsobilá odlišit původ dotčených dětských židlí 

od podobných výrobků konkurence. A přesto se z pohledu známkového práva má jevit 

jako v pořádku, že bude dané ochranná známka zneplatněna.305 Autor práce má za to, že 

takovou situaci lze považovat za rozpornou se základními principy známkového práva. 

Navíc je třeba poznamenat, že stále opakovaná zásada SDEU, že je třeba aplikovat 

stejná pravidla při posuzování kritérií rozlišovací způsobilosti v případě všech druhů 

ochranných známek, dostala v případu Hauck v. Stokke značnou trhlinu. Autorovi práce 

by se proto zdálo správné rozšířit rozsah čl. 59 odst. 2 Nařízení na důvod neplatnosti 

ochranné známky EU dle čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) 

Nařízení, a umožnit i těmto známkám získat distinktivitu užíváním. 

                                                 
304 FOSTER, Tom. CJEU indicates Stokke's Tripp Trapp chair shape not registrable as a trade mark. 
Publikováno 28. listopadu 2014. Dostupné na http://www.wragge-law.com/insights/cjeu-indicates-
stokkes-tripp-trapp-chair-shape-not-registrable-as-a-trade-mark/, vstoupeno 30. září  2017. 
305 KUR, Annette. Too common, too splendid, or ‘just right’? Trade mark protection for product shapes 
in the light of CJEU case law. Max Planck Institute for Innovation and Competition, Research Paper No. 
14‐17, 2014, s. 16-17; Stanovisko generálního advokáta Szpunara, Hauck v. Stokke, EU:C:2014:2233, 
body 7-8. 
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4.1.13.2. Tvar nebo jiná vlastnost výrobku nezbytné pro dosažení 
technického výsledku 

Na základě čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) (ii) Nařízení 

je možné prohlásit za neplatnou ochrannou známku EU, která je tvořena výlučně tvarem 

nebo jinou vlastností výrobku, které jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku. 

V případu Philips v Remington, ve kterém byl anglický národní soud názoru, že 

ochranná známka v podobě rotační hlavice holicího strojku je tvořena výlučně tvarem, 

který je pro dosažení cíleného technického výsledku nezbytný, Soudní dvůr uvedl, že 

diskutované ustanovení směřuje na vyloučení toho, aby ochrana práv k ochranné 

známce mohla vést k zisku monopolu ve vztahu k technickým řešením nebo užitným 

vlastnostem zboží, které mohou být vyhledávány uživatelem u výrobků konkurence. 

Soudní dvůr se dále přiklonil k tomu, že k zneplatnění postačuje, pokud jsou základní 

funkční vlastnosti tvaru zboží přičitatelné výlučně technickému výsledku.306  

Dílek stavebnice LEGO je dalším příkladem označení, které bylo shledáno jako 

tvořené výlučně tvarem nebo vlastností výrobku nezbytnými pro dosažení technického 

výsledku. Prohlášení této ochranné známky EU, vyobrazené níže na Obr. 11, za 

neplatnou bylo potvrzeno Soudem prvního stupně i velkým senátem Soudního dvora.307  

 

   

   Obr. 11 

 

Soudní dvůr v tomto případě uvedl, že předmětný absolutní důvod neplatnosti by 

měl balancovat dva principy podporující zdravou hospodářskou soutěž. Podle prvního 

z nich má dané ustanovení zajistit, aby podniky nemohly využívat známkového práva 

k zachování výlučných práv k technickým řešením bez časového omezení. Taková 

ochrana má být poskytována skrze ochranu patentů a užitných a průmyslových vzorů 

vždy jen na dobu určitou. Podle druhého principu je ale třeba uznat, že každý tvar 
                                                 
306 Rozsudek Philips Electronics v. Remington, EU:C:2002:377, body 78-79, 81, 83. 
307 Rozsudek Lego Juris v. OHIM ze dne 14. září 2010, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 7. 
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výrobku je do jisté míry funkční, a proto by nebylo vhodné, aby prostorové známky 

byly prohlašovány za neplatné toliko na základě toho, že mají užitné vlastnosti.308 Pro 

nalezení určité rovnováhy je nezbytné věnovat náležitou pozornost slovům „výlučně“ 

a „nezbytný“.  

Ochranná známka EU je tvořena výlučně tvarem nebo vlastností, které jsou 

nezbytné pro dosažení technického výsledku, jestliže všechny základní vlastnosti 

označení plní technickou funkci, přičemž přítomnost nikoli základních vlastností, které 

nemají technickou funkci, není v tomto případě relevantní.309 V daném příkladě je 

patrno, že červená kostka stavebnice obsahovala 8 výstupků tak, aby do sebe jednotlivé 

díly hladce zapadaly. Všechny prvky označení tak byly čistě funkčního charakteru. 

Autor práce je názoru, že situace mohla být posouzena odlišně, kdyby daná známka 

obsahovala např. výrazný emblémem zobrazující usmívajícího se stavebníka.  

K otázce nezbytnosti Soudní dvůr uvedl, že tato podmínka neznamená, že by 

dotčený tvar musel jako jediný umožňovat dosažení daného technického výsledku. 

Důvodem tohoto závěru je, že i alternativní tvary by se mohly stát pro konkurenty 

vlastníka ochranné známky EU nepoužitelnými vzhledem k právu vlastníka ochranné 

známky EU vyloučit konkurenci z používání nejen stejných, ale i podobných 

označení.310 

V minulosti panovaly nejasnosti ohledně aplikovatelnosti diskutovaného důvodu 

neplatnosti na obaly výrobků, které jsou imanentně beztvaré, jako jsou např. čisticí 

prostředky a jiné kapaliny.311 Soudní dvůr nicméně logicky dovodil, že diskutovaný 

důvod neplatnosti je aplikovatelný, protože obal výrobku musí být v těchto případech 

ztotožněn s tvarem samotného výrobku, jelikož to plyne z povahy takových výrobků, 

a obal výrobku tak v takových případech fakticky představuje tvar těchto výrobků.312 

4.1.13.3. Tvar nebo jiná vlastnost dávající výrobku podstatnou 
hodnotu 

 Prohlášení za neplatnou podléhá i ochranná známka EU, která je tvořena 

                                                 
308 TORREMANS, P. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law (pozn. 15), s. 460. 
309 Rozsudek Lego Juris v. OHIM ze dne 14. září 2010, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 45-46, 48, 51-
52. 
310 Rozsudek Lego Juris v. OHIM ze dne 14. září 2010, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 53-57. 
311 COOK, T. EU Intellectual Property Law (pozn. 4), s. 242. 
312 Rozsudek Henkel KGaA ze dne 12. února 2004, C-218/01, EU:C:2004:88, bod 37. 
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výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které dává výrobkům podstatnou hodnotu.313 

Dané ustanovení se na první pohled jeví jako nelogické. Obchodníci se totiž snaží dát 

svým výrobkům specifický a výrazný charakter, aby se odlišili od konkurence a zaujali 

spotřebitele. Pokud v této strategii uspějí, pak je možné říci, že tvar výrobku podstatnou 

hodnotu přidal.314  

 Diskutovaný důvod neplatnosti ochranné známky EU se uplatnit v případu Bang 

& Olufsen v. OHIM. Důvod pro tento závěr spatřil Tribunál ve skutečnosti, že 

u předmětného výrobku byly zdůrazněny estetické charakteristické rysy tvaru 

reproduktoru a že byl takový tvar vnímán jako jakási čistá skulptura, která je protáhlá 

a nadčasová pro reprodukci hudby, což z něj činí podstatný prvek pro podporu prodeje. 

Dále bylo v předmětném rozhodnutí judikováno, že závěr ohledně toho, že tvar dává 

výrobku podstatnou hodnotu, nevylučuje, že jiné charakteristické rysy výrobku, jako 

jsou technické vlastnosti, mohou dotčenému výrobku rovněž propůjčovat významnou 

hodnotu.315 

Soudní dvůr v již zmíněném rozsudku ve věci Hauck v. Stokke navázal na shora 

popsaný široký výklad předmětného ustanovení, když judikoval, že použitelnost 

dotčeného důvodu odmítnutí zápisu či neplatnosti nelze automaticky vyloučit tehdy, 

když mají dotčené výrobky kromě estetické funkce i jiné podstatné funkce. V případě 

Tripp Trapp židlí se jednalo o bezpečnost, pohodlnost a kvalitu. Pojem „tvar, který dává 

výrobku podstatnou hodnotu“ totiž nelze omezovat pouze na tvar výrobků, které mají 

toliko uměleckou nebo okrasnou hodnotu. Podle Soudního dvora by pak hrozilo, že se 

dané ustanovení neuplatní na výrobky, které mají kromě výrazného estetického prvku 

i podstatné funkční hodnoty. Majiteli ochranné známky by pak bylo umožněno 

monopolizovat podstatné vlastnosti výrobků.316 

Rozsudky ve věci Bang & Olufsen v. OHIM a Hauck v. Stokke vzbudily řadu 

pochybností o správnosti přístupu SDEU. Zejména bylo argumentováno, že přestože 

spotřebitel může být přilákán atraktivním tvarem a vzhledem reproduktoru, je poměrně 

pravděpodobné, že rozhodujícím faktorem pro rozhodnutí o koupi bude spíše kvalita 

                                                 
313 Čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) (iii) Nařízení. 
314 TORREMANS, P. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law (pozn. 15), s. 460. 
315 Rozsudek ze dne 6. října 2011, Bang & Olufsen A/S v. OHIM, T-508/08, Sb. rozh., EU:T:2011:575, 
body 36, 70, 72, 75, 77. 
316 Rozsudek Hauck v. Stokke, EU:C:2014:2233, body 29-32. 
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výrobku.317 Tento argument se autorovi práce zdá zejména v případě dětské židle Tripp 

Trapp velmi přesvědčivý. I přes sebepoutavější design takového výrobku lze rodiče 

malých dětí považovat za skupinu spotřebitelů, pro níž bude kvalita, pohodlnost 

a bezpečí představovat rozhodující vlastnosti výrobku. Jen stěží se lze domnívat, že by 

rodiče při rozhodování o koupi dětské židle postavili vzhled takového výrobku nad 

vlastnosti nezbytné po ochranu a zdravý vývoj svých dětí. 

Soudní dvůr také dospěl k závěru, že vnímání průměrného spotřebitele může být 

relevantním, nikoliv však rozhodným faktorem při posuzování, zdali předmětná známka 

spadá do rozsahu čl. 7 odst. 1 písm. e) (iii) Nařízení, což rovněž vzbuzuje jisté pochyby. 

SDEU vždy akcentoval důležitost vnímání relevantní veřejnosti a testu průměrného 

spotřebitele. Takový přístup se autorovi práce jeví jako opodstatněný s ohledem na to, 

že hlavní funkcí ochranných známek je odlišit výrobky a služby, pro něž jsou známky 

užívány, od podobných výrobků či služeb pocházejících od konkurence. Nyní se však 

zdá, že Soudní dvůr staví EUIPO do role arbitra v oblasti designu, který má rozhodovat 

o hodnotě, kterou tvar výrobku přináší.318 Soudní dvůr uvedl, že mimo kritérium 

vnímání relevantní veřejnosti, jehož postavení není nijak výsadní, je třeba vzít v potaz 

povahu dané kategorie výrobků, uměleckou hodnotu dotyčného tvaru, odlišnost tohoto 

tvaru od jiných tvarů, s nimiž se lze běžně setkat na daném trhu, cenový rozdíl 

v porovnání s podobnými výrobky, anebo marketingové strategie zdůrazňující hlavně 

estetické vlastnosti dotyčného zboží.319 Je na místě si uvědomit, že tyto faktory jsou 

převážně proměnné s časem. Problémem proměnlivosti posuzovaných kritérií v čase je 

ten, že jejich splnění k danému okamžiku vyloučí označení z ochrany poskytované 

Nařízením jednou pro vždy vzhledem k tomu, že čl. 59 odst. 2 pro tento důvod 

neplatnosti neumožňuje vlastníkovi známky prokázat rozlišovací způsobilost nabytou 

užíváním. Z toho plyne, že je zde určitá nerovnováha spočívající v tom, že posouzení 

neplatnosti z diskutovaného absolutního důvodu neplatnosti je determinováno 

momentálními okolnostmi, ale důsledky případného zneplatnění jsou trvalé.320   

Mohlo by se zdát, že účelem diskutovaného ustanovení je oddělit oblast 

                                                 
317 GIELEN, Charles. Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished. 
European Intellectual Property Review, 36(3)/2014, s. 169. 
318 Rozsudek Hauck v. Stokke, EU:C:2014:2233, bod 34; GIELEN, Charles. Substantial value rule: how 
it came into being and why it should be abolished. European Intellectual Property Review, 36(3)/2014, 
s. 168. 
319 Rozsudek Hauck v. Stokke, EU:C:2014:2233, body 34-35. 
320 KUR, Annette. Too common, too splendid, or ‘just right’? (pozn. 305), s. 24. 
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známkoprávní ochrany od té časově limitované a poskytované průmyslovým vzorům. 

Ochrana poskytovaná průmyslovým vzorům je typická poměrně nenáročnými 

podmínkami pro poskytnutí této ochrany. Zjednodušeně řečeno postačí, aby vzhled 

výrobku disponoval novostí a individuálním charakterem. Z toho plyne, že pokud by 

sféry ochrany průmyslových vzorů a ochranných známek měly být neprostupně 

odděleny, pak by pouze tvary výrobků, které by postrádaly charakter novosti či 

individuality, byly způsobilé k zápisu jako ochranné známky EU. Tímto by se 

prostorové známky dostaly mezi pomyslné kladivo a kovadlinu, jelikož Nařízení by 

skrze čl. 7 odst. 1 písm. e) (iii) vyžadovalo „obyčejnost“ tvaru výrobku a na druhé 

straně by skrze čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) „obyčejná“ prostorová označení vylučovalo ze 

známkoprávní ochrany pro výlučnou popisnost či nedostatek rozlišovací způsobilosti.321 

Na základě diskuse k předmětnému absolutnímu důvodu neplatnosti lze uzavřít, 

že se výše uvedená zásada rovného posuzování různých typů ochranných známek, jak je 

zastávána SDEU, nejeví jako udržitelná. Čl. 7 odst. 1 písm. e) (iii) Nařízení klade na 

prostorové známky břemeno, které nemá u posuzování platnosti jiných druhů 

ochranných známek EU svou obdobu. Jak již bylo několikráte připomenuto, 

nejdůležitější základní funkcí ochranných známek je jejich rozlišovací způsobilost co do 

obchodního původu. Diskutovaný absolutní důvod neplatnosti však paradoxně vylučuje 

označení, která v zásadě disponující silnou rozlišovací způsobilostí, ze známkoprávní 

ochrany, a to na základě vágního kritéria přidané umělecké hodnoty. Podle autora práce 

je toto ustanovení při současném extenzivním výkladu v kontextu známkoprávní 

ochrany nekoncepční. 

4.1.14. Zvláštní důvody neplatnosti prostorových známek ČR 
 Prohlášení neplatnosti podléhají i ochranné známky ČR, které jsou tvořeny 

výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, nebo který je nezbytný 

pro dosažení technického výsledku, anebo který dává výrobku podstatnou užitnou 

hodnotu.322 Při srovnání z obdobnými důvody neplatnosti ochranné známky EU nelze 

ponechat bez povšimnutí, že Zákon neumožňuje, aby byly dané důvody neplatnosti 

způsobeny kromě tvarem i „jinou vlastností“ výrobku. Je pravděpodobné, že tato 

odlišnost bude eliminována již zmiňovanou připravovanou novelou Zákona, jež má za 

                                                 
321 KUR, Annette. Too common, too splendid, or ‘just right’? (pozn. 305), s. 23. 
322 § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. e) Zákona. 
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cíl transponovat Směrnici 2015/2436. 

 Česká rozhodovací praxe nemá s těmito specifickými důvody neplatnosti větších 

zkušeností. Odborná literatura podobně jako v případě neplatnosti ochranné známky EU 

podotýká, že jde o rozvedení požadavku na dostatek rozlišovací způsobilosti, 

a akcentuje princip, podle něhož je nutné odstranit kolize s jinými právy průmyslového 

vlastnictví. V zásadě má platit, že tvar výrobku nemůže být chráněn právem k ochranné 

známce ČR, je-li obecně užíván či je-li podmíněn technickými vlastnostmi výrobku.323 

 V době sepsání této práce bylo v rejstříku ochranných známek vedeno ÚPV 413 

platných zapsaných prostorových ochranných známek ČR.324 Převážně se jedná 

o nápojové láhve. Láhve jak druh obalů v zásadě nedávají výrobku podstatnou užitnou 

hodnotu. Nejsou podle autora práce ani nezbytné pro dosažení technického výsledku, 

jelikož existuje nesčetně způsobů, jak technicky zhotovit nádobu na nápoje. Je však 

otázkou, zda v některých případech tyto prostorové ochranné známky nevyplývají 

z povahy samotného výrobku, a zda by tak nemohly být zneplatněny na základě 

diskutovaného důvodu neplatnosti.  

 Autor práce má za to, že v bezpečí by z pohledu diskutovaných důvodů 

neplatnosti měly zůstat ty prostorové ochranné známky ČR, které jsou určitým 

způsobem jedinečné a distinktivní. Autor práce však upozorňuje, že stejně jako 

u ochranné známky EU platí, že výjimka z prohlášení neplatnosti spočívající 

v rozlišovací způsobilosti získané užíváním se v případě těchto důvodů neplatnosti 

neuplatní.325 Nicméně vyšší distinktivita by měla rozptýlit pochyby, zda podoba 

ochranné známky ČR nevyplývá z povahy samotného výrobku.  

 Autorova teze může být demonstrována na následujících dvou platných 

prostorových ochranných známkách ČR. První z nich, zachycená na Obr. 12 a zapsaná 

pro třídu výrobků 33, konkrétně pro lihoviny a likéry, je představována tvarem láhve na 

alkoholický nápoj, který jistě nepostrádá rozlišovací způsobilost.326 V tomto případě má 

autor práce za to, že průměrný spotřebitel bude schopen podle této ochranné známky 

ČR určit obchodní původ výrobku, protože jde o tvar dosti originální a je v představě 

                                                 
323 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 21. 
324 Údaj získaný z webových stránek https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.oza.formular dne 2. prosince 
2017. 
325 § 32 odst. 2 Zákona. 
326 Prostorová ochranná známka ČR, č. zápisu 152860, datum práva přednosti 30. června 1956, zapsána 
pro třídu výrobků a služeb 33. 
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průměrného českého spotřebitele spojen se společností RUDOLF JELÍNEK a.s., která 

je součástí koncernu se společností R.JELINEK GROUP SE, která je v současné době 

zapsána jako vlastník dané ochranné známky ČR a české společnosti RUDOLF 

JELÍNEK a.s. předmětnou známku licencuje. Rozhodně o tomto tvaru nelze říct, že by 

vyplýval z povahy samotného výrobku. 

 

     Obr. 12 

 Opačným případem je dle autora práce ochranná známka ČR vyobrazená níže na 

Obr. 13 a zapsaná pro třídu výrobků 33, konkrétně pro alkoholické nápoje, lihoviny, 

likéry.327 U této známky se autor práce domnívá, že se jedná o ničím nevýrazný tvar 

lahve, u kterého se lze domnívat, že vyplývá z povahy samotného výrobku. Navíc má 

autor práce za to, že tato ochranná známka ČR rozhodně postrádá rozlišovací 

způsobilost. Lze považovat za téměř vyloučené, že by byl průměrný český spotřebitel 

pouze na základě předložení vyobrazení předmětné lahve schopen identifikovat 

obchodní původ výrobku. De názoru autora práce je možné tuto ochrannou známku ČR 

prohlásit za neplatnou podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. b) a e) Zákona. 

 

                                                 
327 Prostorová ochranná známka ČR, č. zápisu 194498, datum práva přednosti 10. února 1995, zapsána 
pro třídu výrobků a služeb 33. 
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     Obr. 13 

4.1.15. Rozpor s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy 
u ochranné známky EU 

Na základě čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. f) Nařízení 

mohou být zneplatněny ochranné známky EU, které jsou v rozporu s veřejným 

pořádkem nebo s dobrými mravy. Přestože podle svého znění daný důvod neplatnosti 

sestává ze dvou částí, neuplatňují se tyto části v praxi samostatně, ale toliko společně. 

Jinými slovy, v praxi není možné odlišit ochranné známky rozporné toliko s dobrými 

mravy a nikoliv s veřejným pořádkem a vice versa.328 Ne všichni autoři toto stanovisko 

bez výhrady sdílejí, když někteří podotýkají, že ačkoliv se tyto složky nesporně 

překrývají, rozpor s dobrými mravy bývá uplatňován častěji.329 

Je třeba poznamenat, že tato kategorie absolutních důvodů neplatnosti je jednou 

z nejproměnlivějších v čase vzhledem k tomu, že představa o veřejném pořádku 

a morálce se ve společnosti vyvíjí. Posouzení, co je morální a co nemorální, je 

v multikulturní a pluralistické společnosti značně komplikované. Poměrně jednoznačně 

je možné diskutovaný absolutní důvod neplatnosti vztáhnout na ochranné známky EU, 

které užívají označení, jež jsou v rozporu s platným právem.  

 Ochranná známka EU může být v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými 

mravy také tehdy, pokud je způsobilá pobouřit velkou část populace.330 Taková známka 

může obsahovat např. náboženské symboly nebo jména vysoce rozporuplných osob, 

jako jsou diktátoři či masoví vrazi. Jako příklad neúspěšné snahy využít jméno takto 

rozporuplné osoby lze jmenovat odmítnutí přihlášky ochranné známky EU obsahující 

                                                 
328 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 171. 
329 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 247. 
330 TORREMANS, P. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law (pozn. 15), s. 462-463. 
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označení „BIN LADIN“.331 V úvahu přichází i napadnutelnost ochranné známky EU 

obsahující sexuálně zabarvené výrazy. S ohledem na stále otevřenější společnost je 

praxe v těchto případech poměrně zdrženlivá a jako měřítko se snaží brát skutečně 

průměrného spotřebitele, tedy nikoliv puritánskou část obyvatelstva.332  

Urážlivá a útočná označení, zejména jsou-li diskriminačního rázu, mohou také 

čelit zneplatnění s odkazem na tento důvod neplatnosti. Tuto poslední kategorii lze 

ilustrovat na jednom z mála případů, kdy se SDEU předmětným důvodem neplatnosti 

zabýval. Tribunál v daném případě potvrdil odmítnutí zápisu slovní ochranné známky 

EU obsahující označení „PAKI“, které je způsobilé vyvolat u anglicky mluvící 

veřejnosti pobouření jakožto hanlivé pojmenování obyvatele Pákistánu. Tribunál dále 

uvedl, že test rozporu s dobrými mravy je třeba činit s ohledem na širokou veřejnost 

spíše než pouze s ohledem na veřejnost, které jsou předmětné výrobky či služby, pro 

něž je či má být ochranná známka EU zapsána, určeny.333 

 Je třeba míti na paměti, že daný důvod neplatnosti míří na urážlivé, pobuřující 

známky, nikoliv na ty, které jsou pouze nevkusné. Pobouření veřejnosti může být 

způsobeno slovními i obrazovými známkami.334 Není obtížné si domyslet prostorové 

ochranné známky EU, které by mohly být nahlíženy jako rozporné s dobrými mravy či 

veřejným pořádkem, např. takové mající podobu hákového kříže. 

4.1.16. Rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy u ochranné 
známky ČR 

 Ochranné známky ČR, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými 

mravy, lze rovněž prohlásit za neplatné.335 Daný důvod neplatnosti představuje 

standardní výluku ve veřejném zájmu na ochraně dobrých mravů a veřejného pořádku. 

Na základě tohoto důvodu neplatnosti lze prohlásit za neplatné známky hanlivé, 

neslušné, nemorální či pornografické.336  

 V tomto ohledu autor práce upozorňuj na platnou slovní ochrannou známku ČR 

                                                 
331 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 29. září 2004, BIN LADEN, R 176/2004 2. 
332 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 172-173. 
333 Rozsudek ze dne 5. října 2011, PAKI Logistics GmbH v. OHIM, T-526/09, Sb. rozh., EU:T:2011:564, 
body 18-19.  
334 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 248. 
335 § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. f) Zákona. 
336 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 22. 
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ve znění PASTA & PORN.337 Výraz „PORN“ je průměrnému českému spotřebiteli 

znám jakožto anglické synonymum pro výraz porno. Porno samo o sobě není vulgárním 

výrazem, ale je dle autora práce důležité, k jakým výrobkům a službám je daná známka 

zapsána. V tomto případě je ochranná známka ČR zapsána pro oblečení, obuv, oděvní 

doplňky a prádlo. Autor práce má za to, že by daná známka byla náchylná zneplatnění, 

pokud by byla zapsána například pro dětské hračky. 

 Je důležité, že dobrými mravy v intencích tohoto důvodu neplatnosti ochranné 

známky ČR rozumíme i dobré mravy soutěže ve smyslu ochrany proti nekalé soutěži 

podle Občanského zákoníku.338 Soudní rozhodnutí o tom, že užívání určité ochranné 

známky ČR je nekalosoutěžní, tak může být podkladem k zneplatnění dané známky pro 

rozpor s dobrými mravy. Rozdíl oproti možnosti domáhat se zrušení ochranné známky 

ČR na základě soudního rozhodnutí dle § 31 odst. 2 Zákona spočívá v tom, že zde 

neběží lhůta k podání návrhu v délce šesti měsíců od právní moci soudního rozhodnutí. 

Dalším rozdílem je, že v případě diskutovaného důvodu neplatnosti tu nemusí soudní 

rozhodnutí o nekalé soutěži vůbec být, byť bude navrhovatelova důkazní pozice 

v takovém případě o dost složitější. Posledním rozdílem je skutečnost, že v případě 

prohlášení neplatnosti dosáhne navrhovatel výmazu ochranné známky ČR z rejstříku 

s účinky ex tunc, což je pro něj výhodnější. 

 V rámci českého prostředí lze jako příklady ochranných známek ČR, které by 

podléhaly zneplatnění  z důvodu výhrady veřejného pořádku, uvést například známky 

sestávající z vyobrazení státních činitelů a dalších osob, které se zasloužily o stát, tedy 

např. Tomáš Garrigue Masaryk či Edvard Beneš, nebo slovních označení shodných 

s těmito jmény. Vyloučeno je i užití názvů státních orgánů, např. Městský soud či Česká 

národní banka, jakož i zkratek politických stran, např. ČSSD či TOP09, a jiných 

veřejnoprávních institucí, např. ČT či ČRo. Dále je třeba zmínit i státem uznaná 

kontrolní, puncovní a jiná označení. Obecně se soudí, že veřejnoprávní výhrada 

nesouladu s veřejným pořádkem by měla být uplatňována restriktivně, pouze jako 

ultima ratio, aby stát omezoval soukromoprávní sféru jen v míře nejnutnější.339 

                                                 
337 Slovní ochranná známka ČR, č. zápisu 337832, datum práva přednosti 24. září 2013, zapsána pro třídu 
výrobků a služeb 25.   
338 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 22.; § 2976 a násl. 
Občanského zákoníku. 
339 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 22. 
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4.1.17. Klamavost ochranné známky EU 
Na základě čl. 59 odst. 1 ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) Nařízení podléhají 

zneplatnění ochranné známky EU, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde 

o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby. Dané ustanovení 

připomíná zrušovací důvod podle čl. 58 odst. 1 písm. c) Nařízení. Prohlášení ochranné 

známky EU za neplatnou z důvodu klamavosti však na rozdíl od relevantního 

zrušovacího důvodu míří na známky, které byly klamavé samy o sobě již v době jejich 

zápisu do rejstříku, tedy bez přihlédnutí ke způsobu jejich následného užívání. Při 

posouzení případné klamavosti je opět na místě užít testu průměrného spotřebitele.340 

S výhradou toho, že je třeba mít na paměti rozdíly mezi podstatou zrušovacích důvodů 

a důvodů neplatnosti, je však možné odkázat na diskusi ke zrušovacímu důvodu podle 

čl. 58 odst. 1 písm. c) Nařízení, zejm. na případ Elizabeth Emanuel. 

 Vztah diskutovaného důvodu neplatnosti a důvodu neplatnosti pro výlučnou 

popisnost nebyl vždy jasný. I když by se mohlo zdát, že tyto dva důvody často splývají, 

je třeba podotknout, že důvod neplatnosti pro klamavost se může uplatnit i tehdy, když 

známka popisná jako celek není.341 Příkladem by podle autora práce mohlo být např. 

imaginární označení „Norské Olegovy rybičky delikates“, které přestože obsahuje 

některá čistě popisná označení, jako celek popisné není. Pokud ovšem Oleg vlastní 

rybárnu lovící a zpracovávající toliko ryby z jezera Balaton, pak je označení klamavé. 

 Pro ilustraci dalších případů, kdy by se předmětný důvod neplatnosti mohl 

uplatnit, lze uvést pokus o zápis označení „WINE OH!“ jako ochranné známky EU pro 

nápoje, kdy bylo rozhodnuto, že dané označení užité na obalech pitné vody je způsobilé 

klamat spotřebitele co do povahy výrobku. Za daných skutkových okolností neuspěla 

argumentace, že byla klamavost vyloučena povahou obalů užívaných pro balení vod.342 

Nicméně zavádějící popisné označení, které je spotřebitel schopen bez prodlení po 

prohlédnutí zboží odhalit, by neměla být důvodem neplatnosti pro klamavost.343 Proto 

by označení „WINE OH!“ zřejmě mohlo obstát jako ochranná známka EU pro rajčatový 

protlak. 

 

                                                 
340 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 963. 
341 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 252. 
342 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 7. března 2006, WINE OH!, R 1074/2005 4. 
343 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 964. 
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4.1.18. Klamavost ochranné známky ČR 
 Prohlášení neplatnosti podléhají i ochranné známky ČR, které by mohly klamat 

veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo 

služby.344 V případě tohoto důvodu neplatnosti je vhodné odkázat na rozbor klamavosti 

výše u diskuse zrušovacího důvodu ochranné známky ČR. Podstatným rozdílem mezi 

zrušením ochranné známky ČR pro klamavost a jejím zneplatněním z téhož důvodu je, 

obdobně jako u ochranné známky EU to, že v prvním případě se známka stala klamavou 

až po jejím zapsání do rejstříku, kdežto v druhém případě bylo označení nezpůsobilé 

ochrany už v okamžiku, kdy bylo do rejstříku ze strany ÚPV zapsáno. S tím logický 

souvisí i právní účinky výmazu napadené ochranné známky ČR, kdy při jejím zrušení 

půjde o výmaz s účinky ex nunc a v případě neplatnosti o výmaz s účinky ex tunc. 

 Obecně lze říci, že pojem klamavosti zaznamenal ve známkovém právu značný 

vývoj. Na počátku byla totiž klamavost v našem právním prostředí chápána jen jako 

klamavost týkající se zeměpisného původu výrobků nebo služeb. Naopak nyní je nutno 

pojem klamavost chápat velice široce a vždy s ohledem na účel ochranné známky a její 

rozlišovací způsobilost.345 Jinými slovy, v dnešním moderním pojetí je třeba 

o klamavosti ochranné známky ČR uvažovat vždy, když je způsobilá uvést průměrného 

spotřebitele v omyl, ať už co do původu výrobku či služby, do jejich vlastností či 

ohledně jejích jiných podstatných okolností. 

 Příkladem údaje, který není přímo uveden v demonstrativním výčtu 

diskutovaného důvodu neplatnosti, a přesto teorie i praxe dospěla k tomu, že je za 

určitých okolností způsobilý klamat veřejnost, je tzv. vročení. Ve známkovém právu 

tento termín znamená uvedení číselného údaje jako obchodního označení či jako součást 

obchodního označení, přičemž tento údaj může být průměrným spotřebitelem vnímán 

jako identifikace doby založení podniku vlastníka ochranné známky, případně zahájení 

jeho činnosti. Někdy je časový údaje doprovázen doplňujícím údajem typu „založeno“, 

„since“, „dal“ či „seit“.346  

 Je poměrně zřejmé, že průměrný spotřebitel vnímá údaj o založení určitého 

podniku jako významnou informaci o povaze dotčeného výrobku či služby, jelikož tento 

                                                 
344 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. g) Zákona. 
345 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 22. 
346 ŠTROS, David. Vročení jako důvod absolutní výluky zápisné způsobilosti. Průmyslové vlastnictví 
3/2014, s. 91. 
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údaj v sobě nese dojem tradice a léty potvrzené kvality. Již komentář k Předchozímu 

zákonu jako příklad klamavého údaje uváděl i nepravdivé vročení („založeno 1890“).347 

I judikatura potvrdila, že případy nepravdivého vročení lze podřadit pod diskutovaný 

důvod neplatnosti.348 

 Rovněž ÚPV ve své rozhodovací praxi dokazuje, že věnuje náležitou pozornost 

tomu, aby údaj o vročení nebyl klamavý. Příkladem může být kombinovaná ochranná 

známka ČR „Luigi Leonardo“ obsahující vročení v podobě „dal 1933“, vyobrazená níže 

na Obr. 14.349 ÚPV v rámci procesu jejího přihlašování ex officio zkoumal, zda údaj 

o vročení nemůže klamat spotřebitele, a vyzval přihlašovatele k tomu, aby řádně doložil 

oprávněnost tohoto vročení. To se přihlašovateli podařilo skrze potvrzení vydané 

Obchodní, průmyslovou, živnostenskou a zemědělskou komorou v Boloni a dokumenty 

prokazující právní nástupnictví přihlašovatele až k původnímu zakladateli podniku.350 

 

Obr. 14 

 Poměrně exponovaným případem aplikace tohoto důvodu neplatnosti ochranné 

známky ČR je stále probíhající kauza kombinované ochranné známky ČR ve znění 

„MLADÁ FRONTA DNES“,351 vyobrazené níže na Obr. 15 a užívané pro známý 

deník. Městský soud v Praze v daném sporu v mimořádně zevrubném rozsudku potvrdil 

závěr ÚPV, podle něhož byla napadená známka prohlášena za neplatnou pro svoji 

klamavost spočívající v kolizi s obchodní firmou nakladatelství Mladá Fronta, která je 

                                                 
347 PÍTRA, Vladimír a kol. Zákon o ochranných známkách, Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. 
H. Beck, 1996, 315 s. ISBN 80-7179-071-0.  
348 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 30/98. 
349 Kombinovaná ochranná známka ČR, č. zápisu 300813, datum práva přednosti 17. května 2005, 
zapsaná pro třídy výrobků a služeb 33. 
350 Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky ze dne 3. června 2008, 
č.j. ÚPV O-426418., s. 5-6. 
351 Kombinovaná ochranná známka ČR, č. zápisu 174995, datum práva přednosti 11. října 1991, zapsaná 
pro třídy výrobků a služeb 9, 16, 35, 38, 41, 42. 
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asociována s všeobecně známým nakladatelstvím a vydavetelstvím, nyní s obchodní 

firmou Mladá fronta a.s., které je činné již od roku 1945. Bylo konstatováno, že pro 

služby z oblasti nakladatelství a vydavatelství je označení „MLADÁ FRONTA“ 

přináležející k shora uvedenému nakladatelství „...zcela fantazijní s vysokou primární 

rozlišovací způsobilostí a rovněž s vysokou druhotnou rozlišovací způsobilostí získanou 

užíváním v obchodním styku. “352 Vlastník napadené známky podal proti tomuto 

rozsudku kasační stížnost, o níž nebylo v době sepsání práce rozhodnuto. 

 

Obr. 15 

4.1.19. Neplatnost ochranné známky EU podle článku 6ter Pařížské 
úmluvy 

Podle čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. h) Nařízení může být 

ochranná známka EU prohlášena za neplatnou, pokud k jejímu zápisu nebyl dán souhlas 

příslušnými orgány a má být zamítnuta podle článku 6ter Pařížské úmluvy.353 Toto 

ustanovení Pařížské úmluvy zavazuje její signatáře odmítnout zápis nebo zrušit zápis 

ochranných známek užívajících bez zmocnění příslušných míst erby, vlajky a jiné znaky 

státní svrchovanosti členských zemí, úředních zkušebních, puncovních a záručních 

značek, jakož i napodobení z hlediska heraldického. Tento závazek se týká v zásadě 

i ochranných známek obsahujících erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky či 

názvy mezinárodních mezivládních organizací, kdy výjimku představují takové znaky, 

jejichž ochrana je předmětem platných mezinárodních dohod. Jako příklad lze uvést 

                                                 
352 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2016, č. j. 9 A 164/2013-172.  
353 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 20. března 
1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, ve Haagu dne 6. 
listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. 
července 1967 a změněná dne 2. října 1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.) 
(„Pařížská úmluva“). 
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Ženevskou konvenci chránící v tomto ohledu symbol červeného kříže.354 Účel toho 

ustanovení je jasně namířen proti vzbuzování nepravdivého dojmu mezi spotřebiteli, že 

výrobky či služby nabízené pod ochrannou známkou EU obsahující dané znaky 

pocházejí od dotčených subjektů či že tyto subjekty garantují jejich kvalitu.355  

Je třeba poznamenat, že čl. 6ter Pařížské úmluvy se podle svého znění 

nevztahuje na známky služeb, ale v tehdejší terminologii pouze na známky tovární a 

obchodní. Mezi těmito druhy známek činí Pařížská úmluva rozdíl, což je znatelné např. 

z jejího čl. 6sexites či čl. 7. Toto je dáno historicky, jelikož v době, kdy byla Pařížská 

úmluva přijata, nebyly ochranné známky pro služby všeobecně uznávány.356 

Skutečnost, že je daný důvod neplatnosti třeba vztáhnout i na ochranné známky EU 

zapsané pro služby, potvrdil Soudní dvůr ve věci American Clothing Associates SA v. 

OHIM, když změnil dosti překvapivé rozhodnutí Soudu prvního stupně, který se 

přiklonil k restriktivnímu, doslovnému výkladu čl. 6ter Pařížské úmluvy.357 Soudní dvůr 

však uvedl, že čl. 7 odst. 1 písm. h) Nařízení neobsahuje žádné výslovné omezení 

ohledně ochranných známek EU, kterých se týká, a tím, že dotčené ustanovení odkazuje 

na Pařížskou úmluvu, se sleduje určení typu označení, která mají být zamítnuta či 

zneplatněna, a nikoli omezení působnosti daného ustanovení. Soudní dvůr navíc 

podotknul, že i kdyby byl přijat doslovný výklad čl. 6ter Pařížské úmluvy, nic by to na 

věci nezměnilo, protože Pařížská úmluva představuje pro smluvní státy závazek 

minimální ochrany, a tudíž by byl rozsah daného ustanovení Směrnicí a Nařízením 

rozšířen i na známky zapsané pro služby.358 

Rozsah předmětného důvodu neplatnosti je poměrně široký. Již ze znění čl. 6ter 

Pařížské úmluvy plyne, že se uplatní i tehdy, pokud jsou zde specifikovaná označení 

užita bez souhlasu příslušných orgánů jen jako jeden z prvků tvořící ochrannou známku 

EU. Soudní dvůr navíc dospěl k závěru, že ochranná známka EU může být zneplatněna 

i tehdy, pokud nepřebírá předmětný symbol přesně, nicméně je relevantní veřejností 

vnímána jako napodobení takového znaku. V tomto ohledu Soudní dvůr poznamenal, že 

                                                 
354 Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři ze dne 
12. srpna 1949, vyhlášená pod vyhl. č. 65/1954 Sb., čl. 44. 
355 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 174-176. 
356 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 174. 
357 Rozsudek ze dne 28. února 2008, American Clothing Associates SA v. OHIM, T-215/06, Sb. rozh., 
EU:T:2008:55, bod 26. 
358 Rozsudek American Clothing Associates NV v. OHIM ze dne 16. července 2009, C-202/08 P a C-
208/08 P, EU:C:2009:477, body 72, 77. 
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ne každý rozdíl mezi ochrannou známkou a dotčeným symbolem, který zaznamená 

odborník na heraldiku, musí být nezbytně vnímán průměrným spotřebitelem, který 

může i navzdory určitým rozdílům mezi originálním a posuzovaným označením 

spatřovat napodobení dotčeného znaku. Takto tomu bylo i v posuzované věci, kdy bylo 

potvrzeno odmítnutí zápisu přihlašované ochranné známky EU obsahující vyobrazení 

javorového listu, znázorněné na Obr. 16, které bylo zaměnitelné s vyobrazením v rámci 

státního znaku Kanady.359 Vyobrazení javorového listu jako státního symbolu Kanady 

je pro srovnání ilustrováno na Obr. 17.360 

      

    Obr. 16   Obr. 17 

Čl. 6ter odst. 1 písm. c) Pařížské úmluvy umožňuje smluvním státům neuplatnit 

ochranu označení mezinárodních mezivládních organizací ke škodě těch, kdo nabyli 

práva k takovým označením před účinností Pařížské úmluvy v dobré víře, a také tehdy, 

pokud použití daných označení není s to vzbudit ve veřejnosti dojem o souvislosti mezi 

příslušnou organizací a chráněnými označeními, nebo o takové souvislosti klamat. 

Možnost uplatnění této výjimky Soudní dvůr potvrdil, avšak upozornil, že taková 

výjimka není podle textu čl. 6ter odst. 1 písm. c) Pařížské úmluvy aplikovatelná na 

označení týkající se státní svrchovanosti podle písmene a) téhož ustanovení, a proto je 

v případě těchto označení irelevantní, zda u veřejnosti existuje spojitost mezi napadenou 

známkou a symbolickým znakem či nikoliv.361 

 

                                                 
359 Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 4. května 2006, MAPLE LEAF, R 1463/2005-1, odst. 1. 
360 Rozsudek American Clothing Associates NV v. OHIM, EU:C:2009:477, body 11, 50-51. 
361 Rozsudek American Clothing Associates NV v. OHIM, EU:C:2009:477, bod 45. 
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4.1.20. Neplatnost ochranné známky ČR pro rozpor s článkem 6ter 
Pařížské úmluvy 

 Na návrh třetí osoby či z moci úřední mohou být prohlášeny za neplatné 

ochranné známky ČR, které obsahují označení požívající ochrany podle článku 6ter 

Pařížské úmluvy a k jejichž zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány.362  

 Účelem daného ustanovení je vyloučit soukromé osoby ze zištného užívání 

znaků a označení mezinárodních organizací, a není zde tak důvod, aby byl přístup české 

rozhodovací praxe v případě tohoto důvodu neplatnosti odlišný od té na úrovni EU. 

 Z české rozhodovací praxe může jako příklad posloužit zamítnutí přihlášky 

kombinované ochranné známky „NATO INTERNATIONAL“ vyobrazené na Obr. 18, 

která měla být zapsána pro aditiva pro benzínové a vznětové motory, přípravky na 

chemickou úpravu povrchu kovů, motorové oleje a reklamní a propagační činnost.363 

Přihlašované označení bylo nezpůsobilé zápisu do rejstříku hned z několika důvodů 

odmítnutí ochrany. Jak je patrné z přehledu položek řízení, jedním z důvodů byl 

i rozpor s tehdejší obdobou § 4 písm. i) Zákona.364 I když měl přihlašovatel zjevně 

v úmyslu dané označení využívat v souvislosti s výrobou a prodejem motorů 

a motorových olejů, nelze připustit zneužití dobré pověsti Severoatlantické aliance 

a zejména vyvolat nebezpečí toho, že by někteří spotřebitelé mohli nabýt dojmu, že je 

přihlašovatel určitým způsobem spojen s touto mezinárodní organizací či že NATO 

garantuje kvalitu výrobků přihlašovatele.  

 

Obr. 18 

                                                 
362 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. i) Zákona. 
363 Přihláška kombinované ochranné známky ČR č. 140721, datum podání 8. března 1999, pro třídy 
výrobků a služeb 1, 4 a 35. 
364 § 2 odst. 1 písm. h) Předchozího zákona, podle něhož bylo zápisu nezpůsobilé označení, jehož užívání 
by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, mezi které 
patřil i závazek dle čl. 6ter Pařížské úmluvy. 
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4.1.21. Obsažení znaků, emblémů a erbů v ochranné známce EU  
Na základě čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. i) Nařízení je 

možné prohlásit za neplatnou ochrannou známku EU obsahující i jiné znaky, emblémy 

a erby než ty, jež jsou uvedeny v článku 6ter Pařížské úmluvy, pokud představují 

zvláštní veřejný zájem a nebyly zapsány se souhlasem příslušných orgánů.  

Jako příklad může posloužit rozsudek  Tribunálu, ve kterém potvrdil rozhodnutí 

odvolacího senátu EUIPO o zamítnutí zápisu obrazové ochranné známky EU, 

vyobrazené na Obr. 19 a obsahující mimo jiné symbol měny euro. Zajímavé je, že 

Tribunál dovodil, že se i u tohoto důvodu neplatnosti uplatní mutatis mutandis 

podmínka dle čl. 7 odst. 1 písm. h) ve spojení s čl. 6ter odst. 1 písm. c) Pařížské 

úmluvy, a tedy že k zneplatnění dojde jen tehdy, jestliže ochranná známka EU 

obsahující dotčený emblém může veřejnost uvést v omyl, pokud jde o souvislost mezi 

jejím vlastníkem a entitou, na kterou dotčený emblém odkazuje. Ačkoliv proto není 

opora v textu Nařízení, dovodil Tribunál nezbytnost takového postupu z teze, že by 

ochrana poskytovaná symbolickým znakům neměla být širší než ta poskytovaná 

symbolům mezinárodních organizací. Přihlašovateli nepomohla ani argumentace, že 

symbol eura je spojen nanejvýš s činnostmi měnové unie a že EU tedy není mezinárodní 

organizací stojící za symbolem eura. Tribunál tuto argumentaci odmítl jako 

neopodstatněnou s tím, že měnová unie odpovídá oblasti činnosti EU a navíc nemá 

samostatnou právní subjektivitu, odlišnou od právní subjektivity EU.365 

 

               

Obr. 19 

 

                                                 
365 Rozsudek ze dne 10. července 2013, Heinrich Kreyenberg v. OHIM, T-3/12, Sb. rozh., 
EU:T:2013:364, body 36-40, 84-87. 
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4.1.22. Obsažení znaků, emblémů a erbů v ochranné známce ČR 
 Neplatnosti podléhají i ochranné známky ČR, které obsahují jiné znaky, 

emblémy a erby než ty uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je 

předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k zápisu 

takových ochranných známek ČR.366 

 Podobně jako v případě neplatnosti ochranné známky EU představuje tento 

důvod neplatnosti přirozené rozšíření ochrany i na znaky, emblémy a erby, které nejsou 

uvedeny v článku 6ter Pařížské úmluvy, ale přesto je na jejich ochraně veřejný zájem. 

4.1.23. Rozpor ochranné známky EU s právní ochranou označení 
původu a zeměpisných označení  

Podle čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. j) Nařízení podléhají 

zneplatnění ochranné známky EU, jež jsou ze zápisu vyloučeny podle unijních nebo 

vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních dohod, jichž je Unie nebo daný 

členský stát stranou, které poskytují ochranu označením původu a zeměpisným 

označením. 

Tento důvod neplatnosti reflektuje zejména čl. 13 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti 

zemědělských produktů a potravin, který zjednodušeně zakazuje jakékoliv přímé či 

nepřímé obchodní použití zapsaného chráněného označení pro produkty, na které se 

nevztahuje, jakékoliv zneužití, napodobení nebo připomenutí chráněných označení, 

jakékoliv užití jiného lživého nebo zavádějícího údaje o místu původu, povaze nebo 

základních vlastnostech produktů, použitých na obalu, reklamním materiálu či 

dokladech, jakož i všechny ostatní praktiky, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, 

pokud jde o skutečný původ produktu. 

Z časového hlediska lze aplikaci daného důvodu neplatnosti uniknout, pokud 

byla žádost o zápis napadené ochranné známky EU podána nejpozději v den, k němuž 

byla podána žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení. 

4.1.24. Rozpor ochranné známky EU s právní ochranou tradičních 
výrazů pro víno či zaručených tradičních specialit  

V souladu s čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. k) a l) Nařízení 

mohou být zneplatněny ochranné známky EU, jež jsou ze zápisu vyloučeny podle 
                                                 
366 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. j) Zákona. 



108 
 

unijních právních předpisů nebo mezinárodních dohod, jichž je Unie stranou, které 

poskytují ochranu tradičním výrazům pro víno či zaručeným tradičním specialitám. 

Tradičními významy pro víno rozumíme výrazy, které spotřebitelům přinášejí 

informace o zvláštnostech a jakosti vín, a doplňují tak informace vyjádřené chráněným 

označením původu a chráněným zeměpisným označením, a proto jsou hodny 

ochrany.367 Příkladem může být například výraz „Gran Reserva de Fondillón“ pro vína 

z oblasti Alicante. 

Zaručené tradiční speciality jsou upraveny v čl. 17 a následujících nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 

o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Zaručené tradiční speciality se 

zapisují do rejstříku zaručených tradičních specialit a jako příklad může posloužit výraz 

„Jamón Serrano“ zapsaný pro španělskou šunku vyrobenou tradiční metodou solení, 

sušení a zrání. 

4.1.25. Zvláštní důvod neplatnosti ochranné známky ČR zapsané pro 
vína a lihoviny 

 Na základě § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. h) Zákona může být ochranná 

známka ČR zapsaná pro vína či lihoviny zneplatněna, pokud obsahuje zeměpisné 

označení, aniž by dané víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ. 

 Při srovnání s neplatností ochranné známky EU je vhodné podotknout, že tento 

specifický důvod neplatnosti byl oproti Nařízení 207/2009 z Nařízení vypuštěn. Lze 

konstatovat, že jde o specifický důvod neplatnosti, který rozvíjí neplatnost ochranné 

známky ČR z důvodů klamavosti. Autor práce není přesvědčen o nezbytnosti existence 

tohoto důvodu neplatnosti. Má totiž za to, že jakákoliv ochranná známka ČR, která bude 

podléhat neplatnosti podle tohoto důvodu neplatnosti, bude automaticky podléhat 

neplatnosti i z důvodu klamavosti podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. g) Zákona, 

protože bude vždy klamavá co do zeměpisného původu výrobku.368  

4.1.26. Neplatnost ochranné známky EU pro kolizi se starším právem 
k názvu odrůdy rostlin 

 Prohlášení neplatnosti podléhají podle čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 

                                                 
367 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se 
stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, bod 104 preambule. 
368 Srovnejte čl. 7 odst. 1 písm. j) Nařízení 207/2009 před změnami přinesenými nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015. 
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odst. 1 písm. m) Nařízení i ochranné známky EU, které obsahují nebo reprodukují ve 

svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s unijními 

nebo vnitrostátními právními předpisy nebo mezinárodními dohodami, jichž je Unie 

nebo daný členský stát stranou, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se 

týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů. 

 Příkladem aplikace tohoto důvodu neplatnosti může být případ ochranné známky 

EU zapsané v rozporu s čl. 18 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 

1994 o odrůdových právech Společenství, který stanoví, že držitel nemůže uplatňovat 

svá práva na označení, tedy i v podobě ochranné známky EU, shodující se s názvem 

odrůdy, aby zabránil volnému používání označení ve spojení s touto odrůdou, a to ani 

po skončení odrůdového práva.369 

 Příkladem názvu odrůdy rostlin chráněného pro území EU dle shora uvedeného 

nařízení o odrůdových právech Společenství je výraz „Antonio“ pro chilli papričky. 

4.1.27. Obsažení znaku vysoké symbolické hodnoty v ochranné známce 
ČR 

 Ochranné známky ČR obsahující znak vysoké symbolické hodnoty, zejména 

náboženský symbol, mohou být rovněž prohlášeny za neplatné.370 Je třeba podotknout, 

že se tento důvod neplatnosti do jisté míry překrývá s důvodem neplatnosti spočívajícím 

v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. 

 V rámci srovnávání právní úpravy neplatnosti ochranné známky EU a ochranné 

známky ČR je vhodné poznamenat, že tento důvod neplatnosti nemá svůj protějšek 

v Nařízení a má svůj původ v Dohodě TRIPS.371 Dle autora práce však tato skutečnost 

nečiní mezi porovnávanými úpravami materiální rozdíl. Rozsah důvodu neplatnosti 

spočívající v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy za případné podpory 

důvodu neplatnosti spočívajícího v rozporu s článkem 6ter Pařížské úmluvy či 

v obsažení znaků, emblémů a erbů představujících zvláštní veřejný zájem, by totiž měl 

zásadně pokrýt i případy, kdy ochranná známka EU obsahuje znak vysoké symbolické 

hodnoty, zejména náboženský symbol. 

 Určitý rozdíl však podle názoru autora práce pozorovat lze. Jakmile totiž bude 

                                                 
369 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 172; Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze 
dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství. 
370 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. k) Zákona. 
371 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 22. 
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shledáno, že v napadené ochranné známce ČR vyskytuje znak vysoké symbolické 

hodnoty, zejména náboženský symbol, měl by ÚPV danou známku bez dalšího 

zneplatnit podle diskutovaného důvodu neplatnosti. Oproti tomu v řízení o prohlášení 

neplatnosti ochranné známky EU by tak EUIPO neměl učinit bez dalšího, jelikož mu 

ještě zbývá posoudit, zda je obsažení dotčeného symbolického znaku v rozporu 

s veřejným pořádkem či dobrými mravy. 

 Pokud Zákon stanoví, že se tento důvod neplatnosti vztahuje zejména na 

náboženské symboly, pak rozhodně nelze omezit tuto ochranu pouze na symboly 

křesťanství, ale je třeba vzít v úvahu všechna náboženství, tedy i islám a další 

náboženství, byť nemají v České republice tradici. Za náboženské symboly je poté 

nutno považovat i  názvy památných míst a relikvií či jména svatých. Vysokou 

symbolickou hodnotu lze podle tohoto důvodu neplatnosti přiřadit také znakům 

nespojeným s náboženstvím, pokud by se jejich zápis do rejstříku jevil jako nad míru 

kontroverzní či neuctivý ke kulturní historii či národnímu cítění. Znak vysoké 

symbolické hodnoty tak nemusí být nezbytně ztělesněn pouze náboženskými symboly, 

ale může se jednat i kupříkladu o označení významných nadací či kulturních spolků.372 

4.1.28. Rozpor ochranné známky ČR s jiným právním předpisem či 
mezinárodní smlouvou 

 Za neplatné mohou být prohlášeny ochranné známky ČR, jejichž užívání se příčí 

ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro 

Českou republiku z mezinárodních smluv.373 

 Důležité v rámci posuzování tohoto důvodu neplatnosti je, že rozporem 

s právním předpisem se zde rozumí rozpor s předpisy veřejného práva, což se dovozuje 

mimo jiné i z formulace „se příčí“, která vyjadřuje intenzivní nesoulad s požadavky 

práva.374 Jako důsledek toho výkladu není možné tento důvod neplatnosti užít v případě, 

kdy vlastník ochranné známky ČR jejím užíváním porušuje například smluvní závazek. 

4.1.29. Absence dobré víry přihlašovatele ochranné známky EU 
V souladu čl. 59 odst. 1 písm. b) Nařízení může být ochranná známka EU 

prohlášena za neplatnou, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré 

                                                 
372 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 22. 
373 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. l) Zákona. 
374 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 22. 
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víře. Jedná se o jediný specifický absolutní důvod neplatnosti, který není tvořen 

odkazem na absolutní důvod odmítnutí zápisu. Nařízení ani Směrnice neposkytují bližší 

výklad toho, co se rozumí dobrou vírou či její absencí, snad proto, že jde o pojem dobře 

známý tradici kontinentálního práva.375 V důsledku toho je rozhodovací praxe EUIPO 

a zejména judikatura SDEU v případě tohoto důvodu neplatnosti o to podstatnější. 

Poprvé se EUIPO dostal k případu, který se dotýkal neplatnosti na základě 

neexistence dobré víry přihlašovatele v době podání přihlášky až v roce 2000 a zaujal 

k výkladu tohoto absolutního důvodu neplatnosti restriktivní přístup. Zrušovací 

oddělení EUIPO odmítlo jako dostatečný důvod ke zneplatnění ochranné známky EU 

skutečnost, že přihlašovatel podal přihlášku i ve vztahu k výrobkům, jejichž produkcí se 

nezabýval. Zrušovací oddělení uvedlo, že koncept absence dobré víry je v intencích 

zneplatnění ochranné známky EU úzkým právním konceptem, který zahrnuje zejména 

podvodné jednání, záměr oklamat jiného či obdobný nekalý úmysl. V daném případě 

nemohlo podle zrušovacího oddělení k žádnému nepoctivému úmysl na straně 

přihlašovatele dojít už proto, že Nařízení umožňuje přihlašovateli zapsat ochrannou 

známku EU pro výrobky a služby přesahující rámec jeho skutečné činnosti a později 

v těchto oblastech expandovat. To samozřejmě nevylučuje zrušení ochranné známky 

EU podle čl. 58 odst. 1 písm. a) Nařízení, pokud vlastník ochranné známky EU k takové 

expanzi v dané časové lhůtě nepřistoupí.376 

EUIPO však seznal naplnění předmětného důvodu neplatnosti tehdy, když se 

vlastník ochranné známky EU snažil jen o to, aby znemožnil majiteli národní ochranné 

známky rozšířit své aktivity pod předmětným označením na území EU.377 

Metodické pokyny EUIPO s odkazem na judikaturu Tribunálu uvádějí, že se 

dobrá víra u přihlašovatele presumuje, a proto je na navrhovateli neplatnosti, aby 

dokázal, že v době podání přihlášky nejednal vlastník napadené známky v dobré víře.378 

Soudní dvůr stanovil demonstrativní výčet kritérií, která je třeba vzít v úvahu při 

posuzování neexistence dobré víry u vlastníka ochranné známky EU v době podání 

přihlášky. Jde o následující okolnosti: 

                                                 
375 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 258. 
376 Rozhodnutí zrušovacího oddělení OHIM ze dne 28. března 2000, TRILLIUM, C 000053447/1, 
body 8, 11. 
377 Např. rozhodnutí zrušovacího oddělení OHIM ze dne 28. června 2004, DAAWAT, C 000659037/1, 
bod 12. 
378 Metodické pokyny EUIPO ke zrušení ochranné známky EU (pozn. 95), čl. 3.3.3. 
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a) Skutečnost, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí 

osoba používá přinejmenším v jednom členském státě totožné nebo podobné 

označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, 

o jehož zápis žádá. Naplnění tohoto kritéria může vyplývat zejména ze všeobecné 

známosti takového užívání v dotyčném hospodářském odvětví, jež může být 

vyvozena zejména z délky takového užívání. Čím je totiž toto užívání starší, tím je 

pravděpodobnější, že přihlašovatel v době podání přihlášky věděl, že je takové 

označení užíváno třetí osobou. 

b) Úmysl přihlašovatele zabránit třetí osobě v dalším používání daného označení. 

Úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky k zápisu je subjektivním prvkem, 

který musí být určen na základě objektivních okolností projednávaného případu. 

Typicky je toto kritérium neexistence dobré víry splněno tehdy, když přihlašovatel 

podává přihlášku účelově, bez úmyslu ochrannou známku EU skutečně užívat. 

c) Úroveň právní ochrany, kterou požívají označení třetích osob a označení, jehož 

zápis je požadován. Toto kritérium je třeba zvážit proto, aby se zneplatněním 

ochranné známky EU napravily situace, kdy vlastník nabyl práva z ochranné 

známky EU toliko za účelem nekale soutěžit s konkurentem užívajícím označení, 

které díky svým vlastním kvalitám již získalo určitou úroveň právní ochrany. 

d) Povaha ochranné známky EU. Kupř. u prostorových ochranných známek EU, které 

se týkají výrobku, u něhož je z technologických či obchodních aspektů omezena 

svoboda volby jeho tvaru a vzhledu, je totiž důsledek zápisu ochranné známky EU 

s absencí dobré vůle tíživější, protože konkurenci zcela vylučuje z uvádění 

obdobných výrobků na trh. 

e) Stupeň proslulosti, které požívá označení v době podání přihlášky. Vysoký stupeň 

proslulosti by totiž mohl ospravedlnit zájem přihlašovatele zajistit širší právní 

ochranu svému označení.379 

Výše uvedená kritéria v souhrnu míří na úmyslné přihlašování ochranné známky 

EU za účelem poškození konkurence. Absence dobré víry přihlašovatele může být 

shledána také tehdy, když přihlašovatel v rámci řízení o přihlášce uvede nepravdivé či 

zavádějící údaje nebo relevantní skutečnosti zatají.380  

                                                 
379 Rozsudek Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. Franz Hauswirth ze dne 11. června 2009, C-529/07, 
EU:C:2009:361, body 39–44, 46–52. 
380 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 201-202. 
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Přestože Soudní dvůr poskytl určitý návod, jak absenci dobré víry posuzovat, 

může se jevit jako neuspokojivé, že se nepokusil o obecnou definici nedostatku dobré 

víry, o hierarchizaci důležitosti uvedených kritérií ani o sestavení obecného testu pro 

posouzení, zda tu dobrá víra v době podání přihlášky byla či nebyla.381 Autor práce má 

za to, že opatrný přístup Soudního dvora je odůvodněn snahou nezúžit diskutovaný 

důvod neplatnosti určitou definicí, protože by pak mohlo hrozit, že některá nepoctivá 

jednání nebudou podle čl. 59 odst. 1 písm. b) Nařízení postižitelná. 

Je třeba poznamenat, že předmětný důvod neplatnosti se z povahy věci může 

překrývat s jinými absolutními i relativními důvody neplatnosti ochranné známky EU, 

kdy např. čistě klamavé známky či známky velmi podobné konkurenčním označením 

mohou být registrovány za účelem zvýšení prodeje určitých výrobků či služeb na úkor 

konkurence.382 Neexistuje opora pro to, aby byl v těchto případech některý z důvodů 

neplatnosti považován za lex specialis, a proto lze tyto důvody uplatnit kumulativně.383 

Autor práce se domnívá, že absolutní důvod neplatnosti pro absenci dobré víry 

přihlašovatele vhodně doplňuje důvody, které se překrývají s těmi pro odmítnutí zápisu 

ochranné známky EU, v tom ohledu, že funguje jako záchytná síť umožňující 

zneplatnění tehdy, když daná ochranná známka EU sice nebyla zapsána v rozporu s čl. 7 

Nařízení, ale přesto byla zapsána s nepoctivými úmysly. 

4.1.30. Absence dobré víry přihlašovatele ochranné známky ČR 
 Ochranná známka ČR může být prohlášena za neplatnou, jestliže přihláška 

ochranné známky ČR nebyla zjevně podána v dobré víře.384 Podobně jako v případě 

neplatnosti ochranné známky EU je institut dobré víry namířen zejména proti existenci 

spekulativní známek, které si jejich vlastník nepřihlásil za účelem jejich řádného 

užívání v obchodním styku, ale s vidinou dosažení zisku z budoucí známkové transakce. 

Neplatnost ochranné známky ČR pro zjevný nedostatek dobré víry přihlašovatele se 

uplatní i vůči ochranným známkám ČR zapsaným za účelem zneužití již získané 

rozlišovací způsobilosti jiné ochranné známky.385 

 Je jistě na místě otázka, jak posoudit, zda došlo k podání přihlášky v dobré víře 

                                                 
381 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 269.  
382 TORREMANS, P. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law (pozn. 15), s. 466. 
383 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 201. 
384 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. m) Zákona. 
385 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 23. 
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či nikoliv. Absenci dobré víry, či jinými slovy zlou víru, lze charakterizovat jako 

nepoctivý úmysl přihlašovatele, který jedná určitým nekalým způsobem, přestože si je 

vědom závadnosti a bezprávnosti svého konání nebo by si toho s ohledem na okolnosti 

vědom být měl. Pro účely takového posouzení bude tedy nutné zvážit všechny 

relevantní okolnosti jednotlivě i v jejich souhrnu. Zejména bude vzato v úvahu, zda 

přihlašovatel věděl či mohl a měl vědět o právu jiné osoby ke stejnému nebo 

podobnému označení, jakož i zda by použití napadené známky neoprávněně poškodilo 

zvláštní charakter nebo pověst označení, které jsou předmětem jiného práva. Rovněž by 

měl být bráno v úvahu, zda bylo přihlášení v souladu s dobrými mravy.386  

 Ze shora uvedeného dle autora práce plyne souvislost tohoto důvodu neplatnosti 

s důvodem neplatnosti pro rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. Pokud 

přihlašovatel nejedná v dobré víře, pak zásadně jedná i v rozporu s dobrými mravy. 

Nedá se však říci, že by byl diskutovaný důvod neplatnosti nadbytečný. Absence dobré 

víry totiž předpokládá i závadné jednání ve vztahu k jedinému třetímu subjektu. Takové 

jednání však dle autora práce může často postrádat intenzitu, pro níž by se dalo označit 

jako rozporné s dobrými mravy, jelikož dobré mravy představují zásadně hodnotu 

obecnější, přesahující vztah mezi dvěma subjekty. 

 Z české rozhodovací praxe plyne, že je třeba uplatňovat tento důvod neplatnosti 

poměrně restriktivně. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky ČR 

se jako důvod neplatnosti napadené známky uplatní pouze v případě, že navrhovatel 

neplatnosti podá závažné, zřetele hodné tvrzení a důkazy indikující nedostatek dobré 

víry přihlašovatele v době podání přihlášky, popř. pokud ÚPV sám shledá zvláštní 

a průkazné důvody ke konstatování nedostatku dobré víry v rozhodné době.387 

 V rámci srovnávání s právní úpravou ochranné známky EU je vhodné poukázat 

na podstatné rozdíly mezi těmito úpravami týkající se tohoto důvodu neplatnosti. Rozdíl 

spočívající v tom, že k zneplatnění ochranné známky EU nemůže EUIPO přistoupit 

z úřední povinnosti na rozdíl od ÚPV v případě ochranné známky ČR, byl již 

diskutován shora. Podstatné je ovšem rovněž to, že zatímco diskutovaný důvod 

neplatnosti je v případě české právní úpravy rovněž důvodem pro odmítnutí ochrany, 

tedy pro zamítnutí přihlášky ochranné známky ČR, v případě ochranné známky EU jde 

                                                 
386 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 23, 84. 
387 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 23. 
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toliko o důvod neplatnosti.388 Pokud se zamyslíme nad důvody této odlišnosti, lze 

argumentovat, že přístup Nařízení se může zdát z doktrinálního pohledu správnější, 

jelikož čl. 7 Nařízení obsahuje skutečně jen absolutní důvody pro zamítnutí zápisu 

ochranné známky EU, tedy takové důvody, pro které je dané označení nezpůsobilé 

zápisu per se, tedy samo o sobě. Česká právní úprava naopak mezi absolutní důvody 

odmítnutí ochrany v § 4 zařadila i zjevný nedostatek dobré víry přihlašovatele. Dobrá 

víra přihlašovatele je subjektivní vztah přihlašovatele k přihlášce ochranné známky. 

Případná absence dobré víry tak není vadou samotného označení, ale spíše jejího 

přihlašovatele. Z tohoto důvodu lze argumentovat, že nejde stricto sensu o absolutní 

důvod odmítnutí ochrany. 

 Dle autora práce by však měla být dát přednost praktickým dopadům před 

doktrinální správností. V tomto ohledu se jeví jako komplexnější přístup české právní 

úpravy. Nedává přece valného smyslu, aby bylo možné napadnout zapsanou ochrannou 

známku pro nedostatek dobré víry přihlašovatele a docílit jejího prohlášení za 

neplatnou, ale zároveň nebylo možné podat ze stejného důvodu námitky proti podané 

přihlášce, a zabránit tak zápisu daného označení do rejstříku. I z hlediska právní jistoty 

je přeci pro veřejnost lepší, aby bylo možné zamezit zápisu ochranné známky, jejíž 

přihláška byla podaná za nedostatku dobré víry, nežli pouze umožnit její následné 

zneplatnění, když už mohla být jejím užíváním způsobena určitá škoda. 

 Další rozdíl spočívá v samotné textaci důvodu neplatnosti. Zatímco Zákon volí 

následující formulaci: „přihláška ochranné známky nebyla zjevně podána v dobré víře“, 

Nařízení stanoví: „pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře“.389 

Okamžik posuzování dobré víry je však podle autora práce totožný. Byť Zákon neužívá 

explicitní formulaci „v době podání přihlášky“, ze slovního spojení „podána v dobré 

víře“ lze jasně dovodit, že rozhodným okamžikem k posouzení dobré víry je okamžik 

podání přihlášky. Podstatnější rozdíl však tkví v absenci termínu „zjevně“ v případě 

neplatnosti ochranné známky EU. V českém prostředí bývá tento výraz doktrinálně 

chápán jako ještě náročnější podmínka ke splnění nežli výraz „zřejmě“. V tomto ohledu 

se česká úprava proto jeví jako více restriktivní, když klade na prokázání nedostatku 

dobré víry přihlašovatele zvýšené nároky. 

                                                 
388 Srovnej § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. m) Zákona s čl. 59 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení. 
389 Srovnej § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. m) Zákona s čl. 59 odst. 1 písm. b) Nařízení. 
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4.1.31. Shodnost ochranné známky ČR se starší ochrannou známkou 
 Ochranná známka ČR může být rovněž prohlášena za neplatnou, pokud je 

shodná se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného 

vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby, s výjimkou případů, kdy 

vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělil písemný souhlas k zápisu 

napadené ochranné známky ČR do rejstříku.390 

 Starší ochrannou známkou rozumíme podle § 3 Zákona s přihlédnutím 

k uplatněnému právu přednosti: 

a) zapsanou ochrannou známku ČR, ochrannou známku EU či ochrannou známku 

s mezinárodním zápisem s dřívějším datem podání; 

b) ochrannou známku EU, k níž byl uplatněn nárok na vstup do práv ze starší 

ochranné známky, i když se vlastník této starší známky vzdal nebo známka 

zanikla; 

c) přihlášku ochranné známky uvedené výše pod písmenem a) a b), bude-li 

zapsána; 

d) všeobecně známou známku, jejíž ochrana vznikla před datem podání přihlášky 

pozdější ochranné známky ČR a k tomuto datu dosud trvá. 

 Na první pohled se může zdát jako chybné, že i v diskusi k zneplatnění ochranné 

známky ČR hovoříme o starší přihlášce ochranné známky. I dříve podaná přihláška ke 

shodnému označení je však způsobilá posloužit jako podklad neplatnosti již zapsané 

ochranné známky ČR, pokud taková přihláška disponuje dřívějším datem přednosti. To 

se může stát tehdy, když byly dvě přihlášky k zápisu shodného označení podány 

v podobnou dobu, avšak později podaná přihláška byla zapsána do rejstříku dříve.  

 Jak již bylo diskutováno výše, autor práce považuje tento důvod prohlášení 

neplatnosti ochranné známky ČR za důvod absolutní, přestože je systematicky vyčleněn 

z § 4 Zákona. Podstatné je, že z tohoto důvodu je možné prohlásit ochrannou známku 

ČR za neplatnou i z úřední povinnosti. Jak již bylo nastíněno výše, autor práce má za to, 

že je správné považovat shodnost se starší ochrannou známkou za tak flagrantní 

narušení principů známkového práva, že je možná sankce v podobě zneplatnění kolizní 

známky ex officio adekvátní. Na tom, aby nebyly v rejstříku zapsány shodné známky, 

nemá totiž oprávněný zájem jen vlastník starší známky, ale i ostatní soutěžitelé a sami 

                                                 
390 32 odst. 1 ve spojení s § 6 Zákona. 
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spotřebitelé. K tomu důvodová zpráva dodává, že Zákon tím brání užívání shodného 

označení více vlastníky, tedy že ve své podstatě brání tomu, že by spotřebitelé na trhu 

nemohli rozeznat původ výrobků či služeb.391  

Je však třeba mít na paměti, že ÚPV nemá povinnost zkoumat případnou 

shodnost zapsaných ochranných známek ČR s všeobecně známi známkami. V důsledku 

toho může všeobecně známá známka posloužit jako podklad pro prohlášení ochranné 

známky ČR za neplatnou podle diskutovaného důvodu neplatnosti toliko na návrh.392 

Na rozdíl od relativních důvodů neplatnosti to však stále bude na návrh kterékoliv třetí 

osoby, nikoliv pouze na návrh omezeného okruhu osob s právním zájmem.   

 

 Předchozí právní úprava však šla ještě dále, když za absolutní důvod neplatnosti 

považovala i podobnost se starší ochrannou známkou, respektive přihláškou, za 

podmínky jejich zaměnitelnosti.393 Dle názoru autora práce by v případě zaměnitelnosti 

ne zcela stejných označení již měla být ponechána aktivita na dotčeném vlastníkovi 

ochranné známky, tedy tak, jak to činí i současný Zákon v rámci relativních důvodů 

neplatnosti. Oporu pro tento názor lze najít i v soudní praxi, podle níž ustanovení § 6 

Zákona „...dopadá na situaci, kdy je jednoznačně zřejmé, že posuzovaná ochranná 

známka i přihlášené označení jsou shodné, a to pro shodné výrobky či služby.“394 Lze 

konstatovat, že tento právní názor je soudní praxí prosazován konstantně, když 

kupříkladu v rozsudku Městského Praze soudu v Praze z května 2014 se výslovně 

uvádí, že k naplnění podmínky shodnosti ve smyslu § 6 Zákona „...je zapotřebí úplná 

shoda (stejnost, totožnost) srovnávaných ochranných známek. Samotná vysoká míra 

podobnosti obrazového či grafického ztvárnění srovnávaných známek, jež se určitými, 

byť nikoli výraznými prvky vzájemně liší, nestačí, neboť v takovém případě se nejedná 

o ochranné známky shodné, ale toliko o ochranné známky podobné.“395 

 Pokud jde o samotný proces posuzování shodnosti označení ze strany ÚPV, lze 

konstatovat, že jde o posuzování zcela objektivní. Na rozdíl od posuzování podobnosti 

a nebezpečí záměny je shodnost skutečností objektivní, exaktně zjistitelnou. Jakmile 

ÚPV dojde k tomu, že posuzovaná označení jsou shodná, není třeba pro aplikaci 

                                                 
391 Důvodová zpráva k Zákonu, k § 6. 
392 Důvodová zpráva k Zákonu, k § 6. 
393 Srovnejte § 6 Zákona s § 3 odst. 1 Předchozího zákona.  
394 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2012, sp. zn. 9 Ca 148/2009. 
395 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. května 2014, sp. zn. 9 A 55/2011. 
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diskutovaného důvodu neplatnosti zjišťovat naplnění žádných dalších podmínek, 

zejména ne nebezpečí záměny, které je u shodných označení imanentní.396 

 Autor práce podotýká, že v rozporu s výše uvedeným existuje i odlišná 

rozhodovací praxe a judikatura, podle níž existují situace, kdy se fakticky ne zcela 

totožná označení považují pro účely diskutovaného důvodu neplatnosti za shodná. Tak 

kupříkladu spočívá-li odlišnost mezi posuzovanými označeními pouze v tom, že 

k jednomu označení je přidán druhový nebo popisný dodatek, jsou posuzovaná označení 

považována za shodná. Rovněž dodání údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, 

hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby není samo 

o sobě způsobilé zabránit tomu, že daná označení budou vyhodnocena jako shodná, 

jelikož dodatky takového charakteru zásadně postrádají rozlišovací způsobilost. 

V případě obrazových ochranných známek ČR není rozdíl pouze v černobílém 

a barevném provedení v zásadě překážkou shodnosti daných označení, ledaže by se 

v důsledku barevného rozdílu změnil celkový dojem ochranné známky ČR.397 

 Při aplikaci shora diskutovaných pravidlech posuzování shodnosti označení je 

třeba vždy brát hledisko průměrného spotřebitele jako hledisko rozhodné. Vrchní soud 

v Praze k tomuto dodal, že „...je nutno mít na zřeteli, že zpravidla spotřebitel nemá 

možnost vzájemného porovnání obou označení (porovnává s obrazem v paměti či 

dřívějším sluchovým vjemem), že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail.“398 

Důsledkem aplikace kritéria průměrného spotřebitele rovněž je, že při posuzování 

shodnosti dvou označení nemůže dotčený úředník či soudce aplikovat žádné své 

zkušenosti či znalosti, kterými nedisponuje průměrný spotřebitel. Autor práce podotýká, 

že ač se vychází z toho, že posuzování shodnosti je objektivní záležitostí, dodatečná 

pravidla pro posuzování shodnosti přináší do celého procesu nezanedbatelné prvky 

subjektivity. Důležité podle autora práce je, aby se v případě pochybností, zda jsou 

posuzovaná označení shodná, upřednostnil výklad ve prospěch odlišnosti. V takovém 

případě se neuplatní diskutovaný důvod neplatnosti, nicméně nic nebrání oprávněným 

osobám domáhat se neplatnosti dané známky pro relativní důvody neplatnosti. 

 Určité problémy může způsobit požadavek na shodnost výrobků a služeb mezi 

starší ochrannou známkou a napadenou ochrannou známkou ČR. Situace je samozřejmě 

                                                 
396 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 43. 
397 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 43. 
398 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 5 A 8/98. 
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jednoduchá, pokud jsou oboje označení zapsaná např. pro třídu 28, potřeby pro 

gymnastiku a sport. Může se ovšem stát, že zatímco starší známka je zapsána pro třídu 

28, potřeby pro gymnastiku a sport, je napadená známka zapsána specificky pro 

rybářské potřeby v třídě 28. V daném případě je napadená známka zapsána pro 

podmnožinu výrobků, pro které je zapsána starší ochranná známka, a totožnost výrobků 

a služeb je tedy dána a napadená známka může být prohlášena za neplatnou.  

 Složitější situace však vyvstává, pokud by shora popsaná situace byla opačná, 

a starší ochranná známka tedy obsahovala v seznamu výrobků a služeb konkrétnější 

druh výrobků, rybářské potřeby, a napadená známka generický název, potřeby pro 

gymnastiku a sport, jenž může sestávat z velkého počtu výrobků nebo služeb. Zde je 

nutné mít na paměti, že bylo soudně potvrzeno, že zápisem ochranné známky pro určitý 

výrobek či službu v konkrétní třídě Mezinárodního třídění výrobků a služeb není 

ochrana automaticky rozšířena na všechny výrobky či služby spadající do této třídy.399 

Nabízí se možnost, aby ÚPV v tomto případě v souladu s ustanovením § 32 odst. 6 

Zákona napadenou známku zrušil pouze v rozsahu zápisu pro rybářské potřeby. Byť by 

se takový postup mohl zdát logický, v praxi by k němu nemělo dojít. ÚPV nemá 

pravomoc rozdělit obecný název, vyjmout z něj shodný druh výrobků, a ve zbylém 

rozsahu napadenou známku ponechat v platnosti, a je proto nutné takovou napadenou 

známku zneplatnit v celém rozsahu. Odlišná by byla situace, kdyby byla novější 

ochranná známka ČR zapsána vedle rybářského náčiní také například pro rybářské 

navijáky (rovněž z třídy 28), rybářské sítě (třída 22) a potřeby pro potápěče (třída 9).  

 Tomu, aby byla při aplikaci diskutovaného důvodu neplatnosti zneplatněna 

napadená známka v celém rozsahu, se snaží vlastníci ochranných známek ČR 

předcházet v zásadě dvěma způsoby. Jednak tím, že seznam výrobků a služeb, pro které 

je známka zapsána pojme přihlašovatel jako velmi detailní. To je poměrně obvyklá 

strategie zejména větších subjektů. Můžeme to pozorovat například u notoricky známé 

obrazové ochranné známky ČR „PUMA“ vyobrazené na Obr. 20, která je zapsána pro 

třídy 8, 18, 20, 25, 26, 28 a jen ve třídě 28 pro více než 50 detailních druhů výrobků.400 

Odvrácenou stranou tohoto přístupu je jednak to, že přihlašovatel může opomenout 

nějaký druh výrobku či služeb, jehož produkcí se zabývá, a jednak to, že pokud nebude 

                                                 
399 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 5 A 8/98. 
400  Obrazová ochranná známka ČR, číslo zápisu 276514, datum práva přednosti 10. července 2003, 
zapsaná pro třídy výrobků a služeb 8, 18, 20, 25, 26, 28. 
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vlastník ochranné známky ČR tuto známku aktivně využívat pro všechny druhy 

výrobků či služeb ze svého detailního seznamu, vystavuje se riziku, že bude pro takové 

výrobky či služby možné danou známku zrušit pro nedostatek řádného užívání. 

 

Obr. 20 

 Druhou možností je využití ustanovení § 27 odst. 2 Zákona a obecný název při 

přihlašování známky omezit či upřesnit tak, že se určité konkrétní výrobky či služby 

z takového obecného názvu vyloučí.401 Tento postup bude praktický zejména tehdy, 

když přihlašovatel z předzápisné rešerše zjistí, že jím přihlašované označení je v kolizi 

s již zapsanou ochrannou známkou, která je však zapsána jen pro konkrétní, úzce 

vymezený druh výrobků či služeb. 

 V některých případech nemusí být zcela zřejmé, zda se kolizní známky vztahují 

na materiálně stejné druhy výrobků či služeb. Judikaturou bylo například určeno, že 

„Poskytování dopravy (tj. přepravu klientů z jednoho místa do druhého) jako služby 

cestovní kanceláře a poskytování dopravních prostředků jako služby toho, kdo půjčuje 

vozidla nebo je pronajímá formou leasingu, jsou činnosti odlišné, neboť poskytování 

dopravy s poskytováním vozidel... nelze ztotožnit, když v případě poskytování dopravy je 

předmětem služby ona shora uvedená přeprava klientů cestovní kanceláře (včetně 

zavazadel apod.) a v případě půjčování vozidel... a jejich pronájmu formu leasingu není 

předmětem služby doprava klientů, ale vozidlo..., kterým např. nemusí být žádná 

doprava realizována.“402 

 Na základě shora vedeného lze tedy uzavřít, že je třeba v každém jednotlivém 

případu posoudit, zda je napadená ochranná známka ČR zapsána materiálně pro stejné 

druhy výrobky a služeb. Soudy došly k závěru, že podstatné je, zda mohou spotřebitelé 

                                                 
401 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 44. 
402 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 5 A 8/98. 
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předpokládat, že jsou dotčené výrobky či služby produkovány či poskytovány 

vlastníkem starší ochranné známky s tím, že není rozhodující zatřídění výrobků do 

jednotlivých tříd, které slouží pouze k administrativním účelům.403 

 Pokud jde o klauzuli, že se daný důvod neplatnosti ochranné známky ČR 

neuplatní, je-li dán souhlas vlastníka či přihlašovatele kolizního označení se zápisem 

napadené známky, tak tato byla do české právní úpravy zavedena v roce 2000 

prostřednictvím novely Předchozího zákona.404 Podstatnými náležitostmi takového 

souhlasu se zápisem je písemná forma a určitost právního jednání. Není vyloučeno, aby 

byl souhlas udělen pouze pro část výrobků či služeb. Pokud by vlastník novější 

ochranné známky ČR překročil při přihlašování rozsah výrobků a služeb, k nimž byl 

souhlas dán, pak bude možné danou známku zneplatnit v rozsahu takového excesu.  

 Autor práce podotýká, že úprava souhlasu vlastníka či přihlašovatele kolizního 

označení je dosti stručná a zanechává prostor značným nejasnostem. Zákonem není 

kupříkladu řešeno, zda musí mít souhlas formu neodvolatelnou, ani to, zda jej lze 

časově omezit. Vzhledem k tomu, že není stanoven opak, pak lze soudit, že strany se 

mohou domluvit i na takovém souhlasu, který je časově omezen či který je 

odvolatelný.405 Zákon nijak neřeší důsledky toho, že souhlas bude odvolán či jiným 

způsobem zanikne. Lze však dovodit, že odstoupení od souhlasu či jeho zánik jiným 

způsobem může být důvodem pro podání návrhu na prohlášení dané známky za 

neplatnou, jelikož podmínka zabraňující aplikaci § 6 Zákona v podobě platného 

souhlasu odpadla. Odborná literatura má za to, že i když by odvolatelnost souhlasu 

nebyla při jeho udělení vymíněna, může se stát, že v průběhu platnosti zápisu ochranné 

známky ČR dojde k tak zásadní změně okolností, za kterých byl souhlas udělen, že by 

to mohlo založit právo vlastníka starší ochranné známky od souhlasu odstoupit.406 

 Na jednu stranu dává smysl, že pokud vlastník označení se starším právem 

přednosti dal souhlas se zápisem kolizního označení, například i za odpovídající úplatu, 

není důvod takového vlastníka před zápisem novější ochranné známky ČR nikterak 

chránit. Autor práce však poznamenává, že tato logická úprava není zcela souladná 

s principy známkového práva. Existence svou shodných ochranných známek různých 

                                                 
403 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 7 A 13/2000. 
404 Zákon č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví.  
405 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 45. 
406 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 45. 
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vlastníků bude nutně na újmu jejich rozlišovací způsobilosti a souběžná existence 

shodných ochranných známek zapsaných pro stejné třídy výrobků a služeb bude 

způsobilá zmást spotřebitele co do obchodního původu předmětných výrobků či služeb. 

Jako regulativ takového stavu, dosáhne-li patřičné intenzity, lze uvést návrh na 

prohlášení ochranné známky ČR za neplatnou pro shora diskutovaný nedostatek 

rozlišovací způsobilosti, případně pro klamavost.407 

4.2. Relativní důvody neplatnosti ochranné známky  

4.2.1. Relativní důvody neplatnosti ochranné známky EU 
 Relativní důvody neplatnosti ochranné známky EU jsou obsaženy v čl. 60 

Nařízení a je třeba je odlišit od důvodů absolutních. Principiální rozdíl spočívá v tom, 

že zatímco absolutní důvody neplatnosti míří na vady v samotné povaze ochranné 

známky EU, relativní důvody neplatnosti postihují konflikty se staršími ochrannými 

známkami a právy, a jejich aplikace je tak podmíněna existencí jiných starších práv.408 

 Jednotlivé relativní důvody je možné po jistém zjednodušení rozřadit do tří 

skupin následovně: 

a) konflikt se staršími ochrannými známkami (v souladu s čl. 8 odst. 2 Nařízení může 

jít o ochranné známky EU, národní ochranné známky členských států EU, ochranné 

známky s mezinárodním zápisem s účinky pro EU či pro členský stát EU, přihlášky 

uvedených známek s výhradou jejich zápisu a obecně známé známky ve smyslu 

článku 6bis Pařížské úmluvy); 

b) konflikt se staršími právy (například s označením původu, zeměpisným označením, 

právem na jméno, autorským právem, právem k vlastní podobě či právem 

k průmyslovému vlastnictví); 

c) zápis ochranné známky EU bez souhlasu vlastníka starší ochranné známky 

(případy, kdy přihlášku napadené známky podal jednatel nebo zástupce vlastníka 

ochranné známky EU svým vlastním jménem a bez souhlasu vlastníka, ledaže by 

tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil).409  

 V případě konfliktu se starší ochrannou známkou se nabízí otázka, jaký okamžik 

je určující pro posouzení, zda je uplatňované ochranná známka skutečně starší nežli 

                                                 
407 § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. b) a g) Zákona. 
408 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 290. 
409 Čl. 60 odst. 1 a 60 odst. 2 Nařízení. 
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napadená ochranná známka EU. Tímto okamžikem je datum podání přihlášky k takové 

ochranné známce s přihlédnutím k případnému právu přednosti.410 V tomto ohledu je 

zajímavý institut uplatňování seniority národní ochranné známky podle čl. 39 Nařízení, 

kdy za určitých okolností může vlastník ochranné známky EU dosáhnout, že datem pro 

posouzení seniority jeho známky bude datum podání přihlášky národní ochranné 

známky, která byla uplatněním seniority ve svém důsledku nahrazena. 

 Pokud jde o starší známku zapsanou alespoň pět let, může být navrhovatel 

prohlášení neplatnosti na žádost vlastníka napadené ochranné známky EU vyzván 

k předložení důkazů o tom, že po dobu pěti let, která předcházela podání návrhu na 

prohlášení neplatnosti, byla starší ochranná známka EU řádně užívána na území EU, 

resp. starší národní ochranná známka na území relevantního členského státu, pro 

výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založen návrh na prohlášení 

neplatnosti, nebo že existují náležité důvody pro její neužívání.411 Tato úprava 

nepochybně přispívá k právní jistotě vlastníků ochranných známek EU a je souladná 

s jedním ze základních principů známkoprávní ochrany, tedy že ochranné známky, které 

nejsou po značnou dobu řádně užívány, nejsou hodny právní ochrany.412 

 Stejně jako u zrušení ochranné známky EU a u jejího prohlášení za neplatnou 

pro absolutní důvody neplatnosti stanoví Nařízení v čl. 60 odst. 5, že existuje-li důvod 

neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla napadená 

známka zapsána, prohlásí se neplatnost dané známky jen pro tyto výrobky nebo služby. 

 Je třeba zdůraznit, že aktivní legitimaci pro podání návrhu na prohlášení 

ochranné známky EU za neplatnou z relativních důvodu neplatnosti má pouze vlastník 

starší známky či přihlášky, nabyvatel licence k užívání takové známky zmocněný jejím 

vlastníkem, vlastník příslušného staršího práva nebo osoby, které mají právo toto právo 

uplatňovat dle unijních právních předpisů či právních předpisů dotčeného členského 

státu.413 Z toho plyne, že aktivní legitimace je v tomto případě značně zúžena oproti 

návrhům na zrušení ochranné známky EU či na její prohlášení za neplatnou pro 

absolutní důvody neplatnosti. Bylo by možné argumentovat, že není důvod, aby při 

jasném konfliktu se známou starší ochrannou známkou nemohlo návrh na zneplatnění 

                                                 
410 Čl. 34 Nařízení. 
411 Čl. 64 odst. 2 a 3 Nařízení. 
412 TORREMANS, P. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law (pozn. 15), s. 517. 
413 Čl. 63 odst. 1 písm. b) ve spojení s 46 odst. 1 Nařízení, čl. 63 odst. 1 písm. c) Nařízení.  
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podat například sdružení na ochranu spotřebitelů s odůvodněním, že může docházet 

k zmatení spotřebitelů co do původu zboží či služeb. Právní úprava však stojí na 

myšlence, že při rozporu se staršími právy platí spíše zásada vigilantibus iura scripta 

sunt. Tento přístup se autorovi práce jeví jako přiměřený. Pokud určitý subjekt profituje 

ze známkoprávní ochrany, nezdá se jako přehnané po něm požadovat, aby na svá práva 

dbal a proti ostatním je bránil. Zmíněnému sdružení spotřebitelů by tak v nastíněném 

případě zbývalo spolehnout se na absolutní důvod neplatnosti v podobě klamavosti. 

 Pokud majitel některého staršího práva již podal návrh na prohlášení ochranné 

známky EU za neplatnou, nemůže podat nový takový návrh založený na starším právu, 

které mohl uplatnit ve svůj prospěch v prvním návrhu.414 Toto ustanovení tedy brání 

opakování návrhů prohlášení neplatnosti na stejném právním základě ve smyslu zásady 

ne bis in idem. Vlastníku ochranné známky EU je poskytnuta jistota, že pokud je 

konkrétní návrh na zneplatnění jeho známky zamítnut, pak se již nemusí obávat dalšího 

napadení od neúspěšného navrhovatele, který by se pokoušel dovolávat starších práv, 

která mohl v prvním návrhu uplatnit, což bude postihovat zpravidla naprostou většinu 

jeho starších práv.415 Podle názoru autora práce tato úprava napomáhá právní jistotě, na 

druhé straně ale vyžaduje po navrhovatelích neplatnosti velmi pečlivý postup. V tomto 

ohledu se pro navrhovatele neplatnosti jeví jako vhodné nechat se právně zastoupit. 

 Vlastníky starší známek limituje v podání návrhu na prohlášení ochranné 

známky EU za neplatnou dvojice právních institutů. Prvním z nich je zánik práva 

v důsledku strpění, kdy vlastník starší ochranné známky či nezapsaného označení, který 

po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky EU 

na území Unie či příslušného členského státu, již není oprávněn podat na základě tohoto 

staršího práva návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ve vztahu 

k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější známka užívána, ledaže 

přihláška pozdější ochranné známky EU nebyla podána v dobré víře.416 Druhým 

institutem je možnost vlastníka napadené známky žádat po vlastníkovi starší ochranné 

známky předložení důkazu o tom, že během pěti let předcházejících dni podání návrhu 

na prohlášení ochranné známky EU za neplatnou byla starší ochranná známka EU řádně 

užívána v Unii, případně starší národní ochranná známka řádně užívána na území 

                                                 
414 Čl. 60 odst. 4 Nařízení. 
415 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 514. 
416 Čl. 61 Nařízení. 



125 
 

dotčeného členského státu, pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je 

založen návrh vlastníka starší ochranné známky na prohlášení ochranné známky EU za 

neplatnou, nebo že existují náležité důvody pro její neužívání.417 

 Výslovný souhlas majitele starší známky či práva se zápisem ochranné známky 

EU do rejstříku znemožňuje v souladu s čl. 60 odst. 3 Nařízení její zneplatnění 

z relativních důvodů neplatnosti. Není vyloučeno, aby soutěžitelé uzavřeli dohodu, 

podle níž je takový souhlas poskytnut za určitou úplatu či jinou výhodu. 

4.2.2. Relativní důvody neplatnosti ochranné známky ČR 
 Úvodem je vhodné poznamenat, že zatímco v případě absolutních důvodů 

neplatnosti ochranné známky ČR jde o situace, kdy je známka v rejstříku zapsaná 

v rozporu s objektivním souborem pravidel ohledně zápisné způsobilosti, u relativních 

důvodů se jedná o méně jasné situace spočívající ve střetu více práv. Existence 

konfliktů v právu není vadou právního systému, nýbrž neodmyslitelnou součástí 

fenoménu práva. Je ale úkolem právní úpravy poskytnout jasná pravidla pro vyřešení 

takového střetu a určit, kdy právo k ochranné známce ČR převáží jiné namítané právo 

a kdy nikoliv, a daná známka musí být proto zneplatněna.418 

 Zákon stanoví, že ÚPV prohlásí ochrannou známku ČR za neplatnou v řízení 

zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.419 

Důvodová zpráva k ustanovení § 7 Zákona připomíná, že vlivem implementace 

Směrnice došlo k modifikaci obsahu jednotlivých důvodů neplatnosti. Nejvíce se vliv 

právních předpisů Evropské unie a jejich výklad promítl v terminologii užívané 

v textaci relativních důvodů neplatnosti, kdy bylo změněno původní kritérium 

zaměnitelnosti na kritérium podobnosti, přičemž postačí pouhá pravděpodobnost 

záměny na straně veřejnosti, za kterou se považuje i pravděpodobnost asociace se 

starším označením.420 

 Zjednodušeně můžeme říci, že institut prohlášení ochranné známky ČR za 

neplatnou je tu pro případy, kdy napadená známka sice při zápisu splňovala obecné 

podmínky zápisné způsobilosti, nicméně byla v době zápisu v konfliktu se starší 

                                                 
417 Čl. 64 odst. 2 a 3 Nařízení. 
418 ČERMÁK JR., Karel. Ochranná známka versus označení původu: zdroje možného konfliktu. 
Průmyslové vlastnictví 11-12/2002, s. 241-242. 
419 § 32 odst. 3 Zákona. 
420 Důvodová zpráva k Zákonu, k § 7. 
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známkou či jiným právem.  

 V této souvislosti je ale třeba mít na paměti, že ochranná známka ČR nemůže 

být dle § 14 odst. 1 Zákona prohlášena za neplatnou z důvodu kolize se starší známkou, 

pokud druhá jmenovaná známka nenaplňuje podmínky řádného užívání stanovené 

ustanovením § 13 Zákona. Pokud by starší známka splňovala podmínky řádného 

užívání jen pro některé výrobky a služby z těch, pro které byla zapsána, může být její 

existence důvodem k zneplatnění později zapsané ochranné známky ČR jen v rozsahu 

těch výrobků a služeb, pro které je skutečně řádně užívána.421 Je zřejmé, že tato 

ustanovení cílí na ochranu vlastníků pozdějších ochranných známek ČR proti známkám, 

které přestaly být užívány, a dále proti kolizním známkám, které byly sice do rejstříku 

zapsány dříve, ale pouze s nekalým záměrem blokovat zápis podobných známek či 

úmyslem vytvořit si jakousi zásobu vhodných registrovaných označení.422 Autor práce 

proto poznamenává, že diskutované ustanovení je kromě tzv. blokačních známek 

bezesporu zamířeno i na tzv. spekulativní známky, které si jejich vlastníci přihlásili jen 

proto, že očekávali dosažení zisku z budoucí známkové transakce. Je vhodné upozornit, 

že na rozdíl od ochranné známky EU není aplikace tohoto omezení navrhovatele 

neplatnosti podmíněna žádostí vlastníka napadené známky.423 

 Další ustanovení, které limituje rozsah uplatnitelnosti prohlášení ochranné 

známky ČR za neplatnou pro relativní důvody neplatnosti, je § 12 Zákona. Jestliže totiž 

vlastník ochranné známky svá práva dostatečně nechránil a strpěl užívání pozdější 

shodné či podobné ochranné známky ČR po dobu pěti let od doby, kdy se o jejím 

užívání dozvěděl, pak ztrácí možnost domáhat se na základě svojí známky neplatnosti 

novější ochranné známky ČR. Toto pravidlo platí i pro uživatele staršího nezapsaného 

označení užívaného v obchodním styku. Tato limitace se však neuplatní, pokud nebyla 

přihláška pozdější ochranné známky ČR podána v dobré víře. K výkladu pojmu absence 

dobré víry se odkazuje na kapitolu 4.1.30 této práce. Pokud § 12 Zákona aktivuje 

ochranu vlastníka později zapsané ochranné známky ČR, neznamená to, že by byl její 

vlastník oprávněn zakázat užívání shodné či podobné starší známky nebo navrhovat její 

zneplatnění, přestože došlo k vypršení obdobných práv na straně vlastníka starší 

                                                 
421 § 14 odst. 2 Zákona. 
422 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 242. 
423 Srovnejte s čl. 64 odst. 2 a 3 Nařízení. 
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ochranné známky.424 

 Ratio ustanovení § 12 Zákona je dle názoru autora práce zřejmé. Jde 

o kombinaci jednoho ze základních principů známkového práva, tedy že řádně 

neužívané ochranné známky nezasluhují právní ochranu, a obecného právního principu 

vigilantibus iura scripta sunt. 

 Důsledek úspěšného podání návrhu na zneplatnění ochranné známky ČR je 

totožný jako u absolutních důvodů neplatnosti, tedy účinky neplatnost jsou ex tunc, tedy 

jako by napadená ochranná známka ČR do rejstříku nikdy nebyla zapsána, avšak jen 

v takovém rozsahu výrobků a služeb, na který se důvod neplatnosti vztahuje.425  

 Jedním z hlavních rozdílů mezi absolutními a relativními důvody neplatnosti 

ochranné známky ČR je skutečnost, že návrh na prohlášení neplatnosti nemůže podat 

kdokoliv a rozhodně není možné pro tyto důvody zneplatnit ochrannou známku ČR 

z moci úřední. Aktivita je ponechána na vymezeném okruhu osob zejména proto, že 

ÚPV není v rámci věcného průzkumu při zápisném procesu schopen sám zjistit, zda jde 

o označení, které nezasahuje do starších práv třetích osob a k takovému zjišťování nemá 

prostředky ani po zápisu kolizních známek. Výjimku ovšem představují úplná shodnost 

kolizních známek zapsaných pro tytéž výrobky a služby, která je jakožto absolutní 

důvod neplatnosti diskutována v kapitole 4.1.31.  Zdá se vhodné podotknout, že návrh 

na zneplatnění kolizní ochranné známky ČR by měl představovat až sekundární, spíše 

výjimečné řešení. Primární obranou je totiž možnost dotčených osob podat proti zápisu 

kolizní ochranné známky ČR námitky.426 

 Návrh na prohlášení ochranné známky ČR za neplatnou mohou tedy za různých 

podmínek daných jednotlivými relativními důvody neplatnosti uvedenými níže podat 

následující osoby: 

a) vlastník a přihlašovatel starší ochranné známky ČR, ochranné známky EU, 

ochranné známky s mezinárodním zápisem s účinky pro Českou republiku či 

ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který 

je členem Světové obchodní organizace; 

b) vlastník starší všeobecně známé známky; 

c) uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení; 

                                                 
424 § 12 odst. 1 a 2 Zákona. 
425 § 32 odst. 4 a 6 Zákona. 
426 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 52. 
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d) fyzická osoba, jejíž práva na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být 

dotčena; 

e) osoba, které náležejí práva k autorskému dílu; 

f) vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví; 

g) ten, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré 

víře.427 

4.2.3. Totožnost ochranné známky EU a starší ochranné známky a 
výrobků či služeb, pro něž jsou chráněny 

 Pro uplatnění tohoto důvodu neplatnosti obsaženého v čl. 60 odst. 1 písm. a) ve 

spojení s čl. 8 odst. 1 písm. a) Nařízení musí být splněna řada podmínek. Je zřejmé, že 

musí jít o označení způsobilé představovat starší ochrannou známku ve smyslu čl. 8 

odst. 2 Nařízení. Dále tu musí být totožnost napadené ochranné známky EU a starší 

ochranné známky. Na první pohled se tato podmínka nejeví jako problematická. 

Gramatickým výkladem lze dosáhnout interpretace, že obě známky musí být naprosto 

stejné. Takový závěr se jeví podpořený skutečností, že na podobnost známek směruje 

čl. 60 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení. Přesto vzbuzovala 

určité nejasnosti otázka, zda by jako totožné neměly být posuzovány i známky lišící se 

pouze v nepatrném ohledu. Důvod, proč se navrhovatelé neplatnosti snaží využít čl. 8 

odst. 1 písm. a) Nařízení, tkví v tom, že zde není nutné prokázat nebezpečí záměny 

v očích spotřebitelů.428 Soudní dvůr v tomto ohledu judikoval, že označení je totožné se 

starší ochrannou známkou, pokud obsahuje, beze změn nebo bez přidání dalších prvků, 

všechny prvky tvořící starší ochrannou známku, ale také tehdy, když, posuzováno jako 

celek, vykazuje rozdíly tak nepatrné proti ochranné známce, že mohou ujít pozornosti 

průměrného spotřebitele.429 Byť se takový prostup se jeví autorovi práce jako rozumný 

s ohledem na absenci zbytečného formalismu, dalo by se spekulovat, že posuzování, 

kdy je rozdíl nepatrný, může vést k nejednotnosti v rozhodovací činnosti.  

 Třetí podmínku představuje totožnost výrobků či služeb, pro něž jsou známky 

chráněny. Pokud je starší ochranná známka co do rozsahu výrobků či služeb, pro něž je 

zapsána, totožná s napadenou známkou, je jasné, že napadená ochranné známka EU 

                                                 
427 § 7 odst. 1 Zákona. 
428 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 975-976. 
429 Rozsudek LTJ Diffusion v. Sadas Vertbaudet SA ze dne 20. března 2003, C-291/00, EU:C:2003:169, 
bod 54. 
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bude v celém rozsahu zneplatněna. To platí i tehdy, pokud je starší ochranná známka 

širší a zahrnuje rozsah výrobků či služeb, pro které je napadená ochranná známka EU 

zapsána. Jako příklad mohou posloužit úspěšné námitky majitele starší ochranné 

známky zapsané pro oblečení vůči přihlášce ochranné známky EU pro džínové 

oblečení.430 V případě, kdy starší známka a napadená známka mají pouze některé styčné 

plochy co do rozsahu výrobků a služeb, pro které jsou zapsány, dojde k částečnému 

prohlášení neplatnosti ve smyslu čl. 60 odst. 5 Nařízení pro ty výrobky a služby, které 

spadají i do sféry ochrany poskytované starší ochrannou známkou. Ohledně posuzování 

těchto situací spoléhá EUIPO na Niceské třídění výrobků a služeb.431 

 Není bez zajímavosti, že dikce čl. 8 odst. 1 písm. a) Nařízení hovoří o totožnosti 

s výrobky či službami, pro které je starší ochranná známka chráněna, nikoliv zapsána. 

Důvodem je poskytnutí ochrany starším tzv. obecně známým známkám ve smyslu 

Pařížské úmluvy, které nejsou zapsány v žádném rejstříku.432 

4.2.4. Nebezpečí záměny z důvodu totožnosti či podobnosti ochranné 
známky EU a starší ochranné známky a totožnosti či podobnosti 
výrobků nebo služeb, na které se známky vztahují 

 Ochranná známka EU může být prohlášena za neplatnou, pokud z důvodu 

totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti 

výrobků či služeb, na které se tyto známky vztahují, existuje nebezpečí záměny 

u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna, přičemž 

nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.433 

 Z hlediska posuzování nebezpečí záměny je důležité, že je třeba jej posuzovat 

globálně, s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu. Celkové 

posouzení se realizuje ve třech aspektech, když jsou zkoumány vizuální, fonetické 

a významové podobnosti dotčených známek. SDEU v tomto ohledu opět aplikuje test 

průměrného spotřebitele a bere ohled na to, že průměrný spotřebitel obvykle vnímá 

známku jako celek a nezabývá se rozebíráním jejích různých detailů. Dále je třeba mít 

na paměti, že zaměnitelnost je rovněž otázkou skutkovou, nikoliv otázkou právní, a je 

                                                 
430 Rozsudek ze dne 23. října 2002, Claudia Oberhauser v. OHIM, T-104/01, Sb. rozh., EU:T:2002:262, 
body 32-33. 
431 BENTLY, L.; SHERMAN, B. Intellectual Property Law (pozn. 19), s. 977-978. 
432 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 297; čl. 6bis Pařížské 
úmluvy. 
433 Čl. 60 odst. 1 písm. a) ve spojení s 8 odst. 1 písm. b) Nařízení. 
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tak předmětem dokazování. V řízení o neplatnosti bude srovnání známek, včetně tříd 

výrobků a služeb, na něž se vztahují, co do jejich podobnosti či totožnosti činěno mezi 

známkami tak, jak jsou zapsány, což kontrastuje s řízením o porušení práv z ochranné 

známky EU, kde se vždy klade důraz na skutečně užívanou podobu známky. Z toho 

plyne, že posuzování podle na první pohled stejných kritérií může v praxi vést 

k odlišným výsledkům v řízení o neplatnosti a v řízení o porušení práv.434 

 Určité nejasnosti vyvolává závěr ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení 

hovořící o nebezpečí asociace zahrnutého do nebezpečí záměny. Tato formulace se do 

textu známkoprávních předpisů EU dostala jako politický kompromis na žádost zemí 

Beneluxu, kde mělo kritérium nebezpečí asociace silnou tradici.435 Následkem však 

byly nejasnosti, zda existence nebezpečí, že známka bude asociována s již zapsanou 

známkou, může bez dalšího naplnit kritérium nebezpečí záměny. Soudní dvůr v tomto 

ohledu postavil na jisto, že nebezpečí asociace je pouze jedním z hledisek, které je třeba 

brát v úvahu při zjišťování nebezpečí záměny.436 

 Soudní dvůr dospěl k názoru, že je při posuzování nebezpečí záměny nutné 

zohlednit kategorii dotčených výrobků či služeb. V dotčeném případu se majitelé slovní 

ochranné známky EU „PICASSO“ neúspěšně bránili zápisu ochranné známky EU ve 

znění „PICARO“ pro automobily a jejich části a autobusy. Podle Soudního dvora je 

nutné reflektovat, že v případě určitých kategorií výrobků a služeb přistoupí průměrný 

spotřebitel ke koupi pouze po zvláště pozorném zkoumání, což vede k tomu, že tato 

okolnost může snížit nebezpečí záměny.437 Význam daného rozsudku je spatřován právě 

v zavedení nové definice zvlášť pozorného spotřebitele.438 Autor práce se domnívá, že 

takový závěr je zcela logický, protože kupř. při koupi chlazeného nápoje je stupeň 

pozornosti věnovaný jeho označení značně reálně nižší než při nákupu motorového 

vozidla. Je však otázkou, zda je principálně správné, že je v rámci prohlášení 

neplatnosti poskytovaná vlastníkům ochranných známek EU zapsaných pro hodnotnější 

výrobky a služby vyšší míra ochrany. 

                                                 
434 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 487 - 488. 
435 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 268 - 269. 
436 Rozsudek SABEL BV v. Puma AG ze dne 11. listopadu 1997, C-251/95, EU:C:1997:528, body 22, 
26. 
437 Rozsudek Claude Ruiz-Picasso v. OHIM ze dne 12. ledna 2006, C-361/04 P, EU:C:2006:25, body 23, 
42. 
438 PIPKOVÁ, Hana. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském Společenství. 
Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2007, 363 s. ISBN 978-80-7357-265-5, s. 120. 
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 Důležitý je i závěr, že čím distinktivnější je starší ochranná známka, tím větší 

bude pravděpodobnost záměny.439 Tento závěr odmítá mylný, avšak poměrně často 

zastávaný, názor, že široce známé známky s vysokou rozlišovací schopností, 

např. Coca-Cola, jsou méně zaměnitelné s podobnými označeními než jiné známky 

právě proto, že je veřejnost pro jejich známost snadno rozpozná od ostatních označení. 

Uplatňování takového názoru by však vedlo k paradoxnímu důsledku, že by vysoce 

distinktivní, známé a často velmi hodnotné známky měly požívat nižší stupeň ochrany. 

SDEU ve své praxi potvrdil, že by tomu mělo být spíše naopak.440 Takový závěr se jeví 

autorovi práce jako logický s ohledem na to, že jsou to právě široce známé a výrazné 

známky, které jsou terčem parazitování na pověsti. 

4.2.5. Shodnost či podobnosti ochranné známky ČR se starší 
ochrannou známkou a shodnost nebo podobnosti výrobků či 
služeb 

 Domáhat se neplatnosti ochranné známky ČR může vlastník starší ochranné 

známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou 

a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se obě ochranné známky 

vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, přičemž platí, že za 

pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou 

známkou.441  

 Je třeba podotknout, že starší ochranná znánka zde může být představována 

i tzv. všeobecně známou známkou. Všeobecně známou známkou je ve smyslu § 2 

písm. d) Zákona takové označení, které svou ochranu získalo nikoli zápisem do 

rejstříku, ale získáním všeobecné známosti. Za všeobecně známou známku se považuje 

známka, jež je tak silná a vžitá, že má pro příslušný okruh veřejnosti pro shodné nebo 

podobné výrobky či služby rozlišovací způsobilost, a to přesto, že formálně nebyla 

zapsána do rejstříku ochranných známek. Vlastník známky může k prokázání její 

všeobecné známosti užít např. veřejné průzkumy trhu, reklamy ve sdělovacích 

prostředcích, přehledy o prodejnosti, sponzorování uměleckých, společenských či 

                                                 
439 Rozsudek SABEL BV v. Puma AG, EU:C:1997:528, body 22-24. 
440 ČERMÁK, Karel. Spory v oblasti ochranných známek. Právní rádce, publikováno 28. března 2006. 
Dostupné na http://pravniradce.ihned.cz/c1-18119390-spory-v-oblasti-ochrannych-znamek, vstoupeno 
14. listopadu 2017. 
441 § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) Zákona. 
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sportovních akcí, kde je velká pravděpodobnost jejich sledování širokou veřejností.442 

Označení, které splňuje shora uvedené požadavky na všeobecně známou známku, je 

v České republice dle příslušných mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika 

vázána, pro shodné nebo podobné výrobky chráněno jako zapsaná ochranná známka.443 

Na první pohled by mohlo vypadat, že je zbytečné registrovat označení, které splňuje 

parametry všeobecně známé známky. Takový závěr je mylný, jelikož je bezesporu 

mnohem jednodušší chránit svou zapsanou ochrannou známkou dovoláváním se její 

priority nežli prokazovat status její všeobecné známosti, což je jednak časově a finančně 

nákladné a navíc není vždy jisté, že takové prokazování bude nakonec úspěšné.444 

 Zavedení samostatný důvodu neplatnosti podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 

odst. 1. písm. c) zákona se však autorovi práce nejeví ze systematického hlediska 

vhodné. Všeobecně známé známky by se při absenci § 7 odst. 1 c) Zákona vešly do 

rozsahu § 7 odst. 1 písm. a) Zákona, když i všeobecně známá známka se podle § 3 

písm. d) Zákona považuje za starší ochrannou známkou. Navíc § 7 odst. 1 písm. c) 

Zákona ani nedodržuje terminologickou jednotnost, když jednou hovoří o „starší 

všeobecně známé známce“, na jiném místě o „starší všeobecně známé ochranné 

známce“ a na závěr toliko o „starší ochranné známce“. 

 Ze zákonného textu tedy vyplývá, že aktivovat tento důvod neplatnosti ochranné 

známky ČR je možné pouze při kumulativním splnění následujících podmínek: 

a) napadená ochranná známka ČR je s namítanou starší ochrannou známkou 

shodná či je jí podobná, a zároveň 

b) výrobky či služby, na které se napadená ochranná známka ČR a namítaná starší 

ochranná známka vztahují, jsou shodné či podobné. 

 Pokud jde o problematiku posuzování shodnosti ochranných známek a shodnosti 

výrobků služeb, odkazuje autor na diskusi vedenou u relevantního absolutního důvodu 

neplatnosti ochranné známky ČR v kapitole 4.1.31 této práce.  

 V rámci diskutované problematiky se opět ukazuje, že není možné známkové 

právo správně aplikovat bez znalosti rozhodovací praxe. Zákon totiž nejenže 

nezakotvuje definici podobnosti či pravděpodobnosti záměny, ale ani nestanoví 

konkrétní kritéria, podle kterých by se při posuzování podobnosti a hodnocení 

                                                 
442 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 70-71. 
443 6bis Pařížské úmluvy a čl. 16 odst. 2 a 3 Dohody TRIPS. 
444 ZAPLETAL, Jiří. Povinnost užívání ochranné známky. Právní rádce 9/2014. 
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pravděpodobnosti záměny mělo postupovat. Zákonem není ani stanoveno, jaký stupeň 

podobnosti mezi posuzovanými ochrannými známkami a jaká míra podobnosti 

srovnávaných výrobků a služeb již vyvolá pravděpodobnost záměny. Při výkladu 

a aplikaci těchto neurčitých právních pojmů je nutné vycházet z obecného testu 

distinktivity a vždy interpretovat pojem podobnosti a pojem pravděpodobnosti záměny 

ve vzájemné souvztažnosti.445 

4.2.5.1. Posuzování podobnosti ochranné známky ČR a starší 
ochranné známky 

 Je přirozené, že posuzování podobnosti bude náročnějším úkolem než 

rozhodnutí, zda jsou ochranné známky nebo dané výrobky či služby totožné. Obdobně 

jako u ochranné známky EU je nutné pro posouzení podobnosti použít tří samostatných 

hledisek, tedy vizuálního, fonetického a významového, ale zároveň tyto závěry 

promítnout do posouzení celkového dojmu, a to s přihlédnutím k rozlišovací 

způsobilosti posuzovaných známek. Je třeba zdůraznit, že nelze dogmaticky říci, že 

každé z těchto hledisek má přesně třetinový význam vzhledem k celkovému posouzení. 

Platí totiž, že v některých případech může jedno z těchto hledisek nad ostatními 

převážit, protože váha jednotlivých hledisek se mění v závislosti na okolnostech 

jednotlivých případů. Jako příklad nabízí autor práce porovnání čistě grafických 

známek, při němž nebude fonetické hledisko hrát přirozeně vůbec žádnou roli.  

 Není to však jen podstata samotného označení, která má vliv na významnost 

jednotlivých hledisek podobnosti. Důležitá je i kategorie výrobků či služeb a způsob 

jejich prodeje či poskytování. Fonetická totožnost nebo podobnost označení může mít 

kupříkladu podstatně menší váhu u výrobků, které jsou obvykle vnímány veřejností 

toliko vizuálně nebo je u nich běžné, že si je zákazník před samotnou koupí vyzkouší. 

V popsaném případě bude v otázce posouzení podobnosti a pravděpodobnosti záměny 

důležitější vizuální a významové hledisko posuzování.446  

 Pokud jde o posouzení podobnosti výrobků a služeb, je pro uplatnění 

diskutovaného důvodu neplatnosti ochranné známky relevantní pouze podobnost 

výrobků a služeb, pro něž jsou označení v rejstříku ochranných známek přihlášena. 

Judikatura Nejvyššího správního soudu potvrdila, že žádné jiné vnější okolnosti, jako 

                                                 
445 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 55. 
446 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 55. 
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například shodnost oboru podnikání vlastníků ochranných známek či totožnost adresy 

jejich sídla, nelze brát při posuzování podobnosti výrobků a služeb, pro nějž jsou 

posuzované ochranné známky zapsány, v potaz.447 

 Kumulativní podmínky pro uplatnění diskutovaného důvodu neplatnosti při 

podobnosti označení a výrobků a služeb, tedy podobnost ochranných známek a zároveň 

podobnosti výrobků a služeb, pro nějž jsou zapsány, nelze posuzovat odděleně, ale 

naopak souhrnně a aplikovat tzv. kompenzační princip pocházející z judikatury SDEU. 

Tento princip stanoví, že ochranné známky mohou být prohlášeny za podobné, jestliže 

vysoká podobnost výrobků a služeb, pro které jsou zapsány, kompenzuje nižší 

podobnost označení, která ochranné známky tvoří, a naopak. Je však třeba upozornit na 

judikatorní závěr, že jakmile je buď u porovnávaných známek, nebo u relevantních 

výrobků a služeb konstatována nepodobnost, pak nelze takový závěr překlenout 

kompenzačním principem.448 

 Na základě shora uvedených poznatků lze dle autora práce říci, že test 

podobnosti bude v konkrétních případech vždy rámcován obecným testem distinktivity, 

a vždy je tak třeba posuzovat, jaký má zjištěná míra podobnosti vliv na rozlišovací 

způsobilost napadené známky. Zajímavým poznatkem je, že v rámci obrany před 

návrhem na neplatnost ochranné známky ČR z předmětného důvodu neplatnosti nelze 

zpochybňovat platnost namítané starší známky, pokud jde o její rozlišovací způsobilost. 

Starší známce je tak třeba přiznat určitou distinktivitu s vírou v platnost jejího zápisu, 

i když je možné, že je sama způsobilá k zneplatnění (tzv. presumpce platnosti starší 

ochranné známky).449 K tomu autor práce dodává, že pokud je během předzápisné 

rešerše nalezena kolizní známka, o jejíž platnosti lze pochybovat, měl by přihlašovatel 

zvážit její napadení. Do budoucna se tak vyvaruje toho, že jeho ochranná známka ČR 

bude zneplatněna na základě starší známky, která je zapsána neprávem. 

 Jedním z kritérií posuzovaní shodnosti a podobnosti kolizních známek, které je 

typické spíše pro českou rozhodovací praxi, je zohlednění známkových motivů. 

Známkový motiv lze definovat jako rozhodující složky srovnávaných označení, které 

jsou v rámci celkového posuzování odrazem charakteristických vlastností 

porovnávaných označení. Je zřejmé, že totožné známkové motivy mohou způsobit 

                                                 
447 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. prosince 2011, č. j. 1 As 140/2011-66, č. listu 72. 
448 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2013, sp. zn. 8 A 39/2010, č. listu 7. 
449 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 56-57. 
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celkovou podobnost srovnávaných označení. 450 Autor práce upozorňuje, že však není 

možné brát tuto zásadu dogmaticky. Tak například ochranné známky chránící mléčné 

výrobky často obsahují známkový motiv v podobě vyobrazení krávy, ale to ještě bez 

dalšího neznamená, že by byly všechny takové známky shodné či podobné. Pozornost je 

proto třeba věnovat i tomu, jak je známkový motiv graficky vyveden, jakož i rozlišovací 

způsobilosti dalších prvků srovnávaných známek. 

4.2.5.2. Posuzování pravděpodobnosti záměny ochranné známky ČR a 
starší ochranné známky 

 V návaznosti na diskusi ohledně posuzování podobnosti je vhodné podotknout, 

že se nejprve zkoumá, zda srovnávané známky mohou být podobné, ale otázka 

pravděpodobnosti jejich záměny se určuje až v rámci celkového posouzení. Jinými 

slovy lze v rámci posuzování dospět k závěru, že i přes zjištěnou podobnost označení 

zde není pravděpodobná záměna, a napadená známka odolá zneplatnění.451  

 Můžeme konstatovat, že je nerozhodné, zda k záměně obou známek, resp. 

k záměně výrobků nebo služeb chráněných těmito známkami, skutečně došlo. Pro 

naplnění diskutovaného důvodu neplatnosti totiž postačuje pouze potenciální možnost, 

že by k takové záměně mohlo dojít.452 Autor práce v této souvislosti poukazuje na 

odvrácenou stránku tohoto přístupu, tedy, že takto může být zneplatněna i ochranná 

známka ČR, která veřejnost nemate, nicméně k tomu, že by potenciálně mohla, se 

přiklonila úřední osoba, popř. soud. Na druhou stranu, pokud by bylo nutné prokázat 

skutečnou záměnu na straně relevantní veřejnosti, pak by to kladlo poměrně těžké 

důkazní břemeno na navrhovatele neplatnosti. 

 Doktrína i judikatura se postupem času shodly, že posouzení pravděpodobnosti 

záměny závisí na mnoha faktorech a je třeba ho provádět globálně s přihlédnutím ke 

všem relevantním okolnostem konkrétního případu. Mezi významné faktory takového 

posuzování lze rozhodně jmenovat míru podobnosti označení, míru rozlišovací 

způsobilosti, ať už vlastní či té získané, a míru podobnosti výrobků a služeb. Nelze 

opomenout ani případnou zvýšenou rozlišovací způsobilost či dobré jméno ochranné 

známky, jakož i další sekundární faktory, jako jsou např. míra pozornosti, kterou 

posuzovaným známkám, resp. výrobkům a službám, věnuje příslušná veřejnost či 

                                                 
450 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 57-58. 
451 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 55. 
452 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2006, č. j. 11 Ca 175/2005-58.  
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okolnost, zda některá z posuzovaných známek netvoří tzv. známkovou řadu.    

 V kontextu posuzování faktorů pravděpodobnosti záměny bylo judikováno, že 

„... (s)hoda pouze v nedistinktivním prvku napadené ochranné známky nemůže vytvářet 

pravděpodobnost záměny či asociace se starší ochrannou známkou.“ V důsledku tak byl 

zamítnut návrh na neplatnost ochranné známky ČR „TCHIBO Cappuccino Classic“ pro 

údajnou podobnost a zaměnitelnost se starší ochrannou známkou „CLASSIC“.453 

 Příkladem druhu výrobků, u kterých judikatura potvrdila, že jsou v případě jejich 

nákupu spotřebitelé pozornější, a pravděpodobnost záměny se u nich tudíž snižuje, jsou 

léčivé přípravky. Jinými slovy i u relativně podobných výrobků nemusí být 

pravděpodobnost záměny konstatována, jelikož spotřebitelé jsou relativně vysoce 

obezřetní, jde-li o jejich zdraví. Nejvyšší správní soud toto uvedl v případu, v němž 

vyloučil pravděpodobnost záměny označení „HEMAGEL“ a „Haemaccel“: „Na léčivé 

přípravky, ať již jsou vydávány na lékařský předpis či nikoli, tak může být nahlíženo 

takovým způsobem, že ze strany běžně informovaných a přiměřeně pozorných 

a obezřetných spotřebitelů požívají zvýšeného stupně pozornosti.“454 

 Autor práce znovu připomíná, že česká praxe po vzoru té evropské již dospěla 

k popření argumentace, která je stále někdy využívána vlastníky napadených známek 

a která spočívá v tvrzení, že namítaná staří ochranná známka je tzv. silná, s vysokou 

distinktivitou, a proto je míra záměny s napadenou ochrannou známkou ČR nižší.455 Jak 

již však bylo diskutováno, je tomu přesně naopak, známky s vysokou distinktivitou čelí 

častějším pokusům o parazitování a požívají větší ochrany, a proto platí, že riziko 

záměny s takovou silnou známkou je inherentně vyšší. 

 V rozhodovací praxi je v České republice plně respektován přístup EUIPO 

a SDEU ohledně důležitosti kritéria průměrného spotřebitele. Platí tedy, že klíčovým 

faktorem je pozornost průměrného spotřebitele, který je přiměřeně informovaný, 

všímavý a obezřetný. Nejvyšší správní soud České republiky opakovaně potvrdil 

akceptaci postoje rozhodovacích institucí EU, když uvedl, že: „...při posouzení, zda je 

označení způsobilé vyvolat omyl, vychází správní orgán z hlediska průměrného 

spotřebitele, který má průměrnou paměť, průměrnou pozornost a průměrný smysl pro 

detail, kdy v jeho paměti utkví pouze všeobecné znaky označení a jeho celkový 

                                                 
453 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. března 2007, sp. zn. 10 Ca 325/2005. 
454 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. února 2014, č. j. 6 As 32/2013-46, odst. 22. 
455 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 56. 
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dojem.“456 K výše uvedené judikatuře autor práce dodává, že tento přístup Nejvyššího 

správního soudu je důležité vzít v potaz při posuzování podobných známek, které se 

odlišují určitým doplňkovým prvkem. Pokud totiž podle shora uvedené judikatury utkví 

v paměti průměrného spotřebitele toliko všeobecné znaky dané známky a její celkový 

dojem, pak je třeba velmi kriticky přistupovat k shora zmíněným doplňkovým prvkům. 

Takové prvky musí být dostatečně distinktivní, aby zasáhly do všeobecných znaků 

posuzovaného označení a jeho celkového dojmu. V opačném případě by takové 

doplňkové prvky měly být shledány jako nedostačující a napadená ochranná známka 

ČR by měla být zneplatněna. 

 Pokud jde o posuzování pravděpodobnosti záměny, je relevantní i skutečnost, 

zda je kolizní známka součástí tzv. známkové řady. Známková řada starších ochranných 

známek totiž požívá za určitých podmínek vyšší ochranu, a to ve vztahu k novější 

známce, která může shodnými či podobnými prvky navodit mylný dojem, že by mohla 

náležet do starší známkové řady. K tomu je vhodné dodat, že známkovou řadu tvoří 

alespoň tři ochranné známky.457 Je důležité, že pro benefitování z existence starší 

známkové řady nestačí být vlastníkem více ochranných známek, ale jen takových, které 

disponují společnými vlastnostmi umožňujícími považovat tyto známky za součást téže 

skupiny. Principem známkové řady je existence shodného či obdobného prvku, jenž je 

v konkrétních ochranných známkách této řady přítomen, ale sám o osobě zůstává beze 

změny. Soudní dvůr EU k tomuto doplnil, že starší ochranné známky, které jsou 

uplatňovány jako součást skupiny starších známek se stejným prvkem, musí být 

přítomny na trhu. Od spotřebitele totiž nelze očekávat, že si spojitost jednotícího prvku 

v rámci série ochranných známek utvoří jen na základě historické návaznosti známek.458 

 Navrhovatel neplatnosti, který se opírá o svou známkovou řadu starších známek, 

musí tedy prokázat, že je vlastníkem aspoň tří řádně užívaných známek, které obsahují 

společný jednotící prvek. V konkrétním řízení o prohlášení neplatnosti ochranné 

známky ČR je pak třeba posoudit, zda má napadená ochranná známka ČR takové znaky, 

které by ji v očích průměrného spotřebitele do takové známkové řady zařadily.459 

                                                 
456 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. února 2013, č. j. 7 As 125/2012-41. 
457 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 61. 
458 Rozsudek Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM ze dne 13. září 2007, C-234/06 P, EU:C:2007:514, bod 
64. 
459 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 62., Rozsudek Il Ponte 
Finanziaria SpA v. OHIM ze dne 13. září 2007, C-234/06 P, EU:C:2007:514. 



138 
 

 Nejvyšší správní soud zdůraznil, že nebezpečí asociace nevyplývá z možnosti, 

že průměrný spotřebitel zamění napadenou ochrannou známku ČR s jednou ze starších 

ochranných známek ze známkové řady, ale z možnosti, že se bude domnívat, že 

napadená ochranná známka ČR je součástí známkové skupiny, kam nenáleží.460 

 Jako příklad známkové řady může v České republice posloužit skupina 

kombinovaných ochranných známek ČR zobrazujících obaly sýrů, kam náleží například 

známky vyobrazené na Obr. 21 - Obr. 23:461 

 

Obr. 21 

 

Obr. 22 

                                                 
460 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. února 2017, č. j. 10 As 187/2015-58, odst. 66. 
461 Kombinovaná ochranná známka ČR, číslo zápisu 307881, datum práva přednosti 30. března 2009, 
zapsaná pro třídy výrobků a služeb 29; kombinovaná ochranná známka ČR, číslo zápisu 300830, datum 
práva přednosti 19. září 2007, zapsaná pro třídy výrobků a služeb 29; kombinovaná ochranná známka ČR, 
číslo zápisu 307882, datum práva přednosti 30. března 2009, zapsaná pro třídy výrobků a služeb 29. 
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Obr. 23 

 

 Na demonstrovaném příkladu můžeme pozorovat, že jsou splněny podmínky 

známkové řady. Vlastníkem všech označení je dle rejstříku ochranných známek ČR 

společnost Savencia SA a počet známek je více než tři. Na všech třech vyobrazených 

známkách je jednotícím znakem logo s podobiznou krále a nápisem „Král sýrů“ 

a „hermelín“. Dané logo je dostatečně distinktivní a jeho podoba se v jednotlivých 

případech nemění (s výjimkou velikosti). 

 Podobně jako na úrovni EU se i v české rozhodovací praxi a odborné literatuře 

řeší, co si lze představit pod pojmem „pravděpodobnost asociace“. Pravděpodobnost 

asociace se starší ochrannou známkou znamená vyvolání představy o souvislosti 

napadené ochranné známky ČR se starší ochrannou známkou. Pravděpodobnost 

asociace není alternativou k pravděpodobnosti záměny, nýbrž že slouží k určení jejího 

rozsahu. To tedy v praxi znamená, že pokud ÚPV dojde k závěru, že u posuzované 

známky pravděpodobnost záměny neexistuje, pak již není nutné se vůbec věnovat 

otázce možnosti asociace.462 

4.2.6. Konflikt ochranné známky EU se starší ochrannou známkou s 
dobrým jménem 

 Za neplatnou může být prohlášena i ochranná známka EU, která je totožná se 

starší ochrannou známkou nebo je jí podobná, bez ohledu na to, zda je napadená 

známka zapsána pro výrobky nebo služby, které jsou či nejsou totožné nebo podobné 

těm, pro které je zapsána starší ochranná známka. Taková starší ochranná známka musí 

mít dobré jméno v rámci EU, pokud jde o starší ochrannou známku EU, nebo 

                                                 
462 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 64. 
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v příslušném členském státě, pokud jde o starší národní ochrannou známku. Podmínkou 

aktivace tohoto důvodu neplatnosti je, že užívání napadené ochranné známky EU by bez 

řádného důvodu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména 

starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.463 Z gramatického výkladu plyne, že 

zjištění nebezpečí záměny se nevyžaduje.  

 Důležité je odlišit termín známky s dobrým jménem a obecně (či někdy 

všeobecně) známé známky ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy. Zatímco termín 

obecně známé známky pokrývá nezapsaná označení, kterým je na základě obecné 

známosti přiznána ochrana národními právními řády, dobré jméno ochranné známky 

závisí na její pozitivní známosti v dotčených zákaznických kruzích. V tomto kontextu 

autor práce podotýká, že diskutovaný důvod neplatnosti nelze aplikovat v případech, 

kdy napadená známka neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména 

obecně známé známky nebo jim byla na újmu, jelikož čl. 8 odst. 5 Nařízení hovoří 

pouze o zapsaných starších ochranných známkách. 

 Ochrana starších ochranných známek s dobrým jménem před užíváním totožné 

či podobné ochranné známky EU, které by takové starší známce bylo na újmu, se zdá 

pochopitelná. Například v případě ochranné známky EU „THE DAILY TELEGRAPH“ 

464, zapsané mimo jiné pro noviny v třídě 16 podle Niceského třídění, je zřejmé, že 

pokud by došlo k zápisu jiné ochranné známky EU ve stejném či podobném znění např. 

pro erotické hračky patřící do třídy 10, mohla by být takováto ochranná známka EU 

zneplatněna vlastníkem starší ochranné známky, i když napadaná známka není zapsána 

pro stejné ani podobné výrobky.  

 Formulace, že napadená ochranná známka EU nesmí neprávem bez řádného 

důvodu těžit z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména starší známky, je zřejmé 

výrazně širší než výše diskutovaná ochrana před újmou způsobenou užíváním totožné či 

podobné ochranné známky EU. Teoreticky by bylo možné i argumentovat, že každé 

užívání totožné či podobné ochranné známky pro jiné výrobky či služby je způsobilé 

neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména známé starší ochranné 

známky.465 Takový přístup by však byl příliš extenzivní. Podle rozhodnutí ve věci Intel 

                                                 
463 Čl. 60 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 8 odst. 5 Nařízení. 
464 Slovní ochranná známka EU, číslo přihlášky 971101, datum podání přihlášky 30. září 1998, zapsaná 
pro třídy výrobků a služeb 9, 16 a 38. 
465 TORREMANS, P. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law (pozn. 15), s. 469-470. 
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v CPM lze dovodit, že tento důvod neplatnosti zahrnuje tři druhy zásahů, přičemž 

naplnění definičních znaků jakéhokoliv z těchto zásahů vede k naplnění předmětného 

důvodu neplatnosti. Kromě újmy způsobené dobrému jménu, komentované výše, je to 

za druhé újma způsobená rozlišovací způsobilosti starší známky. Ta je v očích Soudního 

dvora podmíněna tzv. rozmělněním, tedy situací, kdy je oslabena rozlišovací 

způsobilost starší ochranné známky označovat výrobky nebo služby, pro které je 

zapsána a užívána, jako pocházející od vlastníka uvedené známky. Důvodem takového 

oslabení je v takovém případě užívání pozdější ochranné známky EU způsobující 

roztříštění identity starší ochranné známky a jejího působení na veřejnost. Třetím 

zásahem rozumí Soudní dvůr toliko protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo 

dobrého jména.466  

 Lze tedy konstatovat, že ohledně druhých dvou zásahů, před kterými má 

diskutovaný důvod neplatnosti chránit, zaujal Soudní dvůr restriktivní výklad nezbytný 

k tomu, aby se dané ustanovení nevztahovalo na všechny ochranné známky EU byť 

i jen podobné starším ochranným známkám s dobrým jménem a zapsané pro jiné třídy 

výrobků a služeb. 

 Lze soudit, že Soudní dvůr v diskutovaném rozsudku navíc nastavil pro 

navrhovatele neplatnosti založené na újmě způsobené rozlišovací schopnosti starší 

ochranné známky značně vysokou laťku pro dokazování tohoto důvodu neplatnosti, 

když uvedl, že je třeba prokázat změnu hospodářského chování průměrného spotřebitele 

výrobků nebo služeb, pro které je starší ochranná známka zapsána, vyplývající z užívání 

pozdější ochranné známky EU, nebo alespoň vážné nebezpečí, že by k takové změně 

mohlo v budoucnu dojít.467 

4.2.7. Konflikt ochranné známky ČR se starší ochrannou známkou s 
dobrým jménem 

 Ochranná známka ČR může být zneplatněna na návrh vlastníka: 

a) starší ochranné známky ČR či starší ochranné známky EU, která je shodná 

s označením tvořícím starší známku nebo mu je podobná, pokud je napadená 

ochranná známka ČR zapsaná pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné 

těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou 

                                                 
466 Rozsudek Intel Corporation ze dne 27. listopadu 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, body 27-29. 
467 COOK, T. EU Intellectual Property Law (pozn. 4), s. 248; rozsudek Intel Corporation, 
EU:C:2008:655, bod 81. 
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známku ČR, která má v České republice dobré jméno, případně starší ochrannou 

známku EU, která má na území EU dobré jméno, a užívání napadené známky by 

nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší známky nebo 

jim bylo na újmu; 

b) starší všeobecně známé známky, která je shodná s označením tvořícím starší 

známku nebo je mu podobná, pokud je napadená známka zapsaná pro výrobky 

nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší všeobecně známá 

známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v České 

republice dobré jméno, za předpokladu, že užívání této napadené známky ve vztahu 

k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo 

službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky.468 

 Shora uvedenými ustanoveními byl do české právní úpravy známkového práva 

zaveden výraz „dobré jméno“. Není bez zajímavosti, že diskutované důvody neplatnosti 

se dostaly do české právní úpravy v rámci transpozice Směrnice na základě 

fakultativního ustanovení čl. 4 odst. 4 písm. a) Směrnice. Česká republika se tedy 

rozhodla zakotvit zvýšenou ochranu pro ochranné známky s dobrým jménem na základě 

svobodné volby. V této souvislosti je však třeba poznamenat, že se transpozice 

nepodařila zcela přesně. Směrnice totiž v dotčeném ustanovení uvádí, že neplatnost 

napadené známky má být prohlášena, pokud „starší ochranná známka získala v daném 

členském státě dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by 

neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné 

známky nebo jim působilo újmu.“ Předmětná ustanovení Zákona však nepřejala shora 

zdůrazněnou možnost vlastníka napadené známky prokázat řádný důvod pro své 

jednání. Autor práce má za to, že byť je transpozice daného ustanovení Směrnice 

fakultativní, je nutné jej v případě transpozice převzít jako jednotný celek. V tomto 

ohledu se objevují zajímavé názory, že vlastník napadené známky by měl mít právo se 

případné existence řádného důvodu užívání své ochranné známky ČR dovolávat, 

přestože není tato možnost výslovně v dotčených ustanoveních Zákona uvedena, a to 

s odkazem na princip vertikálního přímého účinku Směrnice, kterého Směrnice může 

nabýt, není-li řádně transponována.469  

                                                 
468 § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b), d) a e) Zákona. 
469 CHARVÁT, Radim. Ochranná známka s dobrým jménem dle práva Evropské unie a České republiky. 
Právní rozhledy 22/2012, s. 781. 
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 V rámci komparace s právní úpravou ochranné známky EU můžeme 

konstatovat, že česká právní úprava oproti Nařízení nevylučuje vlastníky všeobecně 

známých známek z možnosti využít diskutovaný důvod neplatnosti. 

4.2.8. Pojem dobré jméno 
 Zákon neobsahuje legální definici dobrého jména ochranné známky. Podobně 

nejsou právními předpisy vymezena ani kritéria pro získání statutu ochranné známky 

s dobrým jménem. Dle názoru autora práce se nejedná o nedostatek právní úpravy, 

jelikož dobré jméno je subjektivní veličinou a nelze exaktně vymezit. Dobré jméno či 

renomé můžeme interpretovat jako vyjádření toho, že veřejnosti je daná ochranná 

známka v důsledku svého užívání známá a je spojovaná s dobrými vlastnostmi, jež jsou 

od výrobků nebo služeb označených danou známkou očekávány. Ke známkám 

s dobrým jménem má veřejnost důvěru vybudovanou na základě dlouhodobé pozitivní 

zkušenosti se zakoupenými výrobky či službami, které daná ochranná známka označuje. 

Skutečnost, že má známka dobré jméno, způsobuje zvýšení hodnoty takové známky.470 

 Mezi faktory relevantní pro určení, zda má ochranná známka dobré jméno, lze 

počítat podíl na trhu, objemy prodejů výrobků služeb chráněných dotčenou známkou, 

povědomí o dané známce u relevantní veřejnosti, intenzitu a délku užívání známky, 

jakož i prostředky investované do propagace a reklamy. Daná kritéria je třeba vždy 

uplatňovat s ohledem na všechny okolnosti případu. V tomto ohledu bývá někdy 

podotýkáno, že česká rozhodovací praxe klade o něco větší význam na kvantitativní 

chápání pojmu dobrého jména oproti rozhodovací praxi orgánů EU, která za primární 

východisko bere spíše kvalitativní pojetí vymezení dobrého jména.471 O sblížení s 

rozhodovací praxí EU se však postupně zasazuje Nejvyšší správní soud, když například 

uvedl, že i výrobky označené ochrannou známkou s nízkým podílem na trhu, 

např. luxusní zboží, mohou svou význačností zajistit dané známce dobré jméno.472  

 Posouzení dobrého jména ochranné známky je tedy do značné míry subjektivní 

záležitostí. Přesto však ÚPV musí svůj závěr podložit důkazním materiálem, nemůže 

vycházet jen ze svých znalostí. Důkazní břemeno přitom leží na navrhovateli 

neplatnosti. Navrhovatel zneplatnění spoléhající na dobré jméno své známky musí 

                                                 
470 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 64. 
471 CHARVÁT, Radim. Ochranná známka s dobrým jménem dle práva Evropské unie a České republiky. 
Právní rozhledy 22/2012, s. 781. 
472 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. listopadu 2014, č. j. 6 As 54/2013-128, odst. 22. 
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prokázat, že jeho známka získala dobré jméno v České republice u relevantní veřejnosti 

již před vznikem práva přednosti napadené ochranné známky ČR, jelikož již v tu dobu 

musí mít status ochranné známky s dobrým jménem. Obecně platí, že pro získání 

dobrého jména je třeba délka užívání v řádech let. Z rozhodovací praxe plyne, že je 

nutné, aby důkazy prokazující dobré jméno ochranné známky byly datovány 

a indikovaly délku užívání ochranné známky. Je to proto, že se zvyšující se délkou 

užívání známky roste i pravděpodobnost, že existuje více spotřebitelů, kteří se 

s ochrannou známkou na trhu setkali.473 

 Dobré jméno ochranné známky není jevem v čase trvalým a je třeba o něj 

neustále pečovat. I tuto péči, například ve formě výdajů na marketing a propagaci, je 

tedy třeba ÚPV doložit. Jak je patrno z výše uvedeného, domoci se ochrany na základě 

starší ochranné známky je možné jen na základě splnění řady kritérií. Jako úspěšný 

příklad uplatnění diskutovaného důvodu neplatnosti může posloužit kauza „Duracell“, 

v níž Nejvyšší správní soud konstatoval, že společnost Duracell Batteries BVBA 

„dostatečně prokázala vznik dobrého jména ochranné známky i to, že dobré jméno své 

ochranné známky neustále udržuje a snaží se je i rozvíjet.“ Z tohoto důvodu bylo 

potvrzeno prohlášení neplatnosti slovní ochranné známky „DURACELL“, zapsané pro 

jiné třídy výrobků a služeb nežli ochranné známky navrhovatele neplatnosti.474 Daný 

případ ilustruje, že pokud ochranná známka splní náročné podmínky kladené na zisk 

statusu dobrého jména, pak je jí poskytnuta ochrana i proti novějším známkám 

zapsaným pro jiné třídu výrobků a služeb. V tomto případě ochranné známky s dobrým 

jménem známé zejména ve spojení s bateriemi byly ochráněny před  užitím stejného 

označení jiným soutěžitelem zejména pro iontové a energetické nápoje. 

4.2.8.1. Pojem nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého 
jména a bytí jim na újmu 

 Pojem „nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti“ v kontextu daného důvodu 

neplatnosti znamená, že v případě, kdy je rozlišovací způsobilost namítané ochranné 

známky vysoká, je pro vlastníka napadené známky snadnější napodobit namítanou 

známku, protože díky její vysoké rozlišovací způsobilosti je spotřebiteli okamžitě 

poznávána namítaná známka. Vlastník napadené známky tedy těží z reklamní hodnoty 

                                                 
473 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 66-67. 
474 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. července 2013, č. j. 9 As 123/2012-136, č. listu 136, 
139. 
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na trhu dobře známé namítané ochranné známky.475 Opět se tedy dostáváme k principu, 

že ochranná známka s vysokou rozlišovací způsobilostí požívá vyšší míru ochrany. 

 Újmou na dobrém jménu ochranné známky lze rozumět zeslabení dlouhodobě 

budované pověsti nebo prestiže ochranné známky navrhovatele neplatnosti u veřejnosti. 

Typicky půjde o situace, kdy je napadená známka užívána pro výrobky s podstatně nižší 

kvalitou či pro výrobky či služby určitým způsobem urážlivé, které se neslučují 

s dobrou pověstí namítané ochranné známky. Rovněž může jít o situace, kdy je 

ochranná známka navrhovatele zneplatnění urážlivě upravovaná či jinak zesměšňována 

podobnou napadenou známkou.476  

 K vymezení pojmu nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné 

známky nebo dobrého jména přispěla i judikatura obecných osudů. Nejvyšší soud se 

věnoval této problematice v rámci nekalosoutěžního aspektu již zmíněné kauzy 

energetických nápojů DURACELL, a to následovně: „Co se týče pojmu „protiprávní 

těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména“, 

označovaného rovněž výrazy „parazitování“ a „free-riding“, neváže se na újmu, kterou 

utrpěla ochranná známka, nýbrž na těžení z užití totožného nebo podobného označení 

třetí osobou. Zahrnuje zejména případ, kdy se v důsledku přenosu image ochranné 

známky nebo vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky opatřené totožným nebo 

podobným označením, jedná o jasné kořistění jdoucí ve stopách ochranné známky 

s dobrým jménem.“477 

 Vzhledem k použití podmiňovacího způsobu není obtížně gramatickým 

výkladem dotčených ustanovení dovodit, že pro zneplatnění ochranné známky ČR 

z daných relativních důvodů neplatnosti stačí, že je tu dána pouhá potenciální možnost, 

že dojde k nepoctivému těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší 

ochranné známky. Autor práce již na několika místech upozorňoval na rizika takového 

přístupu. Častým argumentem zastánců tohoto přístupu je, že v případě námitek proti 

přihlašovanému označení nelze očekávat, že napadené označení je již užíváno tak 

široce, aby bylo možné reálně dokumentovat nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti 

namítané ochranné známky ČR či působení újmy její dobré pověsti. S tím se autor práce 

ztotožňuje, avšak zamýšlí se nad tím, zda je tedy zcela vhodné, že § 32 odst. 3 Zákona 

                                                 
475 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 68. 
476 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 69. 
477 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. října 2013, sp. zn. 23 Cdo 2662/2012. 
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toliko odkazuje na § 7 Zákona. V případě, kdy se posuzují již zapsané známky, by stálo 

za zvážení, zda by zde nebylo spravedlivější žádat, aby navrhovatel neplatnosti reálně 

prokázal nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky nebo 

jejího dobrého jména či působení újmy na těchto aspektech namítané známky.  

 Shora diskutované výhrady autora práce k formulaci dotčených relativních 

důvodů neplatnosti adresoval Nejvyšší správní soud, který zaujal výklad, jenž 

připomínky autora práce do značné míry zohledňuje a uspokojuje závěrem, že nestačí 

pouhá potenciální možnost, ale je třeba prokázat určitou pravděpodobnost, že by 

k těžení z rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nebo jejího dobrého jména či 

k újmě na těchto aspektech skutečně došlo.478 

 Ač tedy není nutné prokázat, že reálně dochází k neopravnému těžení 

z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky navrhovatele 

neplatnosti, vyžaduje recentní judikatura alespoň precizně formulovat tvrzení o tomto 

závadném jednání, toto tvrzení zdůvodnit a podpořit jej důkazy. Jelikož jde stále 

o prokazování pravděpodobnosti, je otázkou, jaké důkazy by si Nejvyšší správní soud 

představoval. Svoji váhu bude jistě mít logicky zdůvodněná argumentace navrhovatele. 

Bude nutné se opřít o logické předpoklady nebo o dedukci vyplývající z aplikace 

pravidel pravděpodobnosti na skutkové okolnosti posuzovaného případu.479 Jelikož však 

jakkoliv precizní úvahy navrhovatele nelze brát za důkaz, zůstává výše zmíněné 

požadavek na důkazy poněkud nejasný. Lze se domnívat, že by za ně mohly sloužit 

podklady dokumentující shodnost či silnou podobnost obou ochranných známek, 

projevy domnělého parazitismu či i výpovědi spotřebitelů.  

 Autor práce považuje za správné, že je ochranným známkám s dobrým jménem 

poskytována ochrana proti zneužití k označování i nesouvisejících výrobků a služeb. 

Není spravedlivé, aby někdo těžil z dobré pověsti a věhlasu jiného subjektu. Přesto je 

zde důležitý korektiv, který umožňuje aplikaci daného ustanovení pouze za 

předpokladu, že by užívání napadené ochranné známky ČR mohlo nepoctivě těžit 

z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jí bylo na 

újmu. V praxi se autor práce setkal i s excesivním výkladem tohoto ustanovení, když 

zubní lékař užívající k označení svých služeb vyobrazení jablka byl ze strany právních 

zástupců společnosti Apple vyzván, aby se takového užívání zdržel. Podobnost 
                                                 
478 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. srpna 2014, č. j. 7 As 92/2014-60. 
479 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 69. 
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užívaných označení byla velmi sporná, když logo užívané zubním lékařem bylo 

v podobě barevného, nenakousnutého jablka. Lze pochybovat o tom, že by dotčený 

dentista nepoctivě těžil z podobnosti loga společnosti Apple či působil jakoukoliv újmu 

ochranným známkám tohoto subjektu. V praxi však bude málokdo riskovat soudní při 

s významnou nadnárodní společností, a tak i zubní lékař své logo změnil. Na popsaném 

příběhu je patrné, že daný relativní důvod neplatnosti může být excesivním výkladem 

zneužíván. 

4.2.8.2. K nutnosti podobnosti výrobků a služeb, pro něž jsou 
konfliktní známky zapsány  

 Otázkou je, jak má být správně vykládána část diskutovaných ustanovení, ve 

které se uvádí, že napadená ochranná známka ČR má být zapsána „pro výrobky nebo 

služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána...“ 

Doslovný výklad by vedl k interpretaci, že napadnout lze jen ochrannou známku ČR, 

která je zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší 

ochranná známka zapsána. Důsledkem by bylo zúžení ochrany ochranných známek 

s dobrým jménem, jelikož by paradoxně ty nejflagrantnější případy narušení práv ke 

starší ochranné známce s dobrým jménem, tedy novější známky zapsané pro totožné či 

podobné výrobky a služby jako starší známky s dobrým jménem, unikaly rozsahu 

diskutovaného důvodu neplatnosti. SDEU proto potvrdil, že v takovém případě je 

potřeba upřednostnit systematický a teleologický výklad Směrnice před tím 

gramatickým, a umožnit aplikaci tohoto důvodu neplatnosti i na známky zapsané pro 

totožné či podobné výrobky a služby, pro které je zapsaná starší ochranná známka.480 

 Rovněž Nejvyšší správní soud dospěl s užitím logického argumentu a fortiori 

k tomu, že pokud se diskutované důvody neplatnosti ochranné známky ČR vztahují na 

výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka 

s dobrým jménem chráněna, tím spíše se vztahují na ty výrobky nebo služby, které jsou 

podobné nebo dokonce shodné s těmi, pro které je starší ochranná známka s dobrým 

jménem chráněna.481  

 

                                                 
480 Rozsudek Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd. ze dne 9. ledna 2003, C-292/00, 
EU:C:2003:9, body 25 - 30. 
481 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. září 2009, č. j. 1 As 41/2009-145, odst. 56. 
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4.2.8.3. Konflikt se starší ochrannou známkou s dobrým jménem 
 V případě relativního důvodu neplatnosti ochranné známky podle § 32 odst. 3 ve 

spojení s § 7 odst. 1 písm. b) Zákona je třeba připomenout, že starší ochrannou známku 

budou považovány nejen starší ochranné známky ČR, ale i mezinárodní ochranné 

známky ve smyslu § 2 písm. b) Zákona. Starší všeobecně známé známky a starší 

ochranné známky EU s dobrým jménem jsou chráněny speciální ochranou dle § 32 

odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. d) a e) Zákona. 

 V případech, kdy je jako starší ochranná známka s dobrým jménem uplatňována 

ochranná známka ČR, je zřejmé, že její vlastník bude muset prokázat dobré jméno na 

území její platnosti, tedy na území České republiky. Pokud jde o uplatnění mezinárodní 

ochranné známky jako starší ochranné známky s dobrým jménem, bude muset vlastník 

prokázat její dobré jméno nikoliv obecně, ale opět na území České republiky.  

4.2.8.4. Konflikt se starší všeobecně známou známkou s dobrým 
jménem 

 Ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. d) Zákona legitimuje 

k podání návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky ČR rovněž vlastníka starší 

všeobecně známé známky s dobrým jménem.      

 V případě uplatňování tohoto důvodu neplatnosti musí navrhovatel neplatnosti 

nejprve doložit, že jeho známka je všeobecně známou známkou ve smyslu § 2 písm. d) 

Zákona, což je blíže rozebráno výše v kapitole 4.2.5. Následně bude muset navrhovatel 

neplatnosti prokázat, že jeho všeobecně známá známka získala v příslušných kruzích 

relevantní veřejnost pro území České republiky dobré jméno, a to před vznikem práva 

přednosti napadené známky. 

 Na rozdíl od důvodů neplatnosti podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 

písm. b) a e) Zákona se v případě tohoto důvodu neplatnosti neposuzuje, zda dochází 

k nepoctivému těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné 

známky či újmě na těchto vlastnostech. ÚPV místo toho zkoumá, zda by užití napadené 

známky na trhu mohlo naznačovat spojení s všeobecně známou známkou navrhovatele 

zneplatnění, jež má v České republice dobré jméno, a zároveň zda by takovým užíváním 

mohly být poškozeny zájmy navrhovatele neplatnosti. Není principiálně vyloučeno, že 

by ÚPV mohl uzavřít, že existencí zápisu napadené známky nejsou spotřebitelé uváděni 

v omyl, pokud se jedná o původ výrobků nebo služeb označených napadenou známkou 
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z důvodu, že výrobky nebo služby vlastníka napadené známky nebudou dávány do 

souvislosti s výrobky a službami, které poskytuje navrhovatel neplatnosti. K takovému 

závěru dospěje ÚPV však spíše výjimečně, a to zejména v případech, kdy dojde ke 

kolizi dvou všeobecně známých označení, která existují již léta na trhu vedle sebe 

a i přes jejich podobnost nedochází mezi spotřebitelskou veřejností k jejich záměně ani 

k tomu, že by se snad spotřebitelé domnívali, že zboží či služby vlastníka napadené 

známky jakkoliv souvisí se zbožím či službami navrhovatele neplatnosti.482 

4.2.8.5. Konflikt se starší ochrannou známkou EU s dobrým jménem  
 Jak již bylo naznačeno shora, platí, že pokud navrhovatel zneplatnění uplatňuje 

ochrannou známku EU s odkazem na její dobré jméno, nemůže se opřít o § 32 odst. 3 ve 

spojení s § 7 odst. 1 písm. b) Zákona, ale výhradně ve spojení s § 7 odst. 1 písm. e) 

Zákona. Literatura i praxe se shoduje, že tyto dvě skutkové podstaty stojí vedle sebe 

a z pojetí ustanovení § 7 Zákona vyplývá, že se nijak nepřekrývají, a § 7 odst. 1 písm. e) 

je proto třeba považovat za speciální k § 7 odst. 1 písm. b) Zákona. Uvedený závěr lze 

opřít rovněž o teritoriální princip ochranných známek a právní podstatu ochranné 

známky EU. Práva z ochranných známek EU platí na území Evropské unie jako celku 

a ne v úhrnu jednotlivých členských států.483 To je podstatný rozdíl od ochranné 

známky s mezinárodním zápisem, která naopak funguje jako souhrn ochran 

poskytnutých v jednotlivých státech světa. 

 Je podstatné mít na paměti, že na rozdíl od případů, ve kterých se navrhovatel 

neplatnosti odvolává na starší ochrannou známku ČR, mezinárodní ochrannou známku 

či všeobecně známou známku, nepostačí prokázat, že navrhovatelova známka získala 

dobré jméno v České republice, ale bude nutné prokázat, že předmětná ochranná 

známka EU získala před vznikem práva přednosti napadené známky dobré jméno na 

celém území EU. 

4.2.9. Zápis ochranné známky EU tzv. nehodným zástupcem 
 Tento specifický důvod neplatnosti mířící na situaci, kdy přihlášku napadené 

známky podal jednatel nebo zástupce vlastníka starší ochranné známky svým vlastním 

jménem a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento jednatel nebo zástupce své jednání 

                                                 
482 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 72. 
483 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 68. 
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řádně odůvodnil.484 Metodické pokyny EUIPO připomínají, že původ tohoto ustanovení 

leží v článku 6septies Pařížské úmluvy a odpovídá principu ochrany dobré víry.485 

 Judikatura SDEU dovodila, že podobně jako v případě relativního důvodu 

neplatnosti podle čl. 60 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. a) Nařízení 

dopadá předmětný důvod neplatnosti nejen na ochranné známky EU zcela identické se 

starší ochrannou známkou, ale rovněž na ty, které jsou do značné míry podobné a jsou 

zapsány pro totožné či podobné výrobky a služby.486 

 Je vhodné zdůraznit, že je-li etablováno, že návrh na prohlášení neplatnosti 

podal vlastník starší ochranné známky, předmětné známky jsou identické či podobné 

a jsou zapsány pro totožné či podobné výrobky a služby a vlastník napadené známky 

byl ve vztahu k vlastníku starší známky v postavení jednatele či zástupce, pak se dále 

důkazní břemeno přesouvá na vlastníka napadené ochranné známky EU, který může 

zneplatnění své známky odvrátit, prokáže-li, že měl souhlas vlastníka starší známky, 

který má být dle judikatury SDEU jasný, určitý a bezpodmínečný, či odůvodní-li řádně 

své jednání. Otázkou je, v jakých případech bude možné jednání zástupce vlastníka 

starší ochranné známky řádně odůvodnit. Metodické pokyny EUIPO naznačují, že může 

jít kupříkladu o případy, kdy vlastník starší ochranné známky dá dotčenému jednateli či 

zástupci najevo, že nemá zájem svoji známku chránit pro území EU.487  

 Konkrétní příklad podání přihlášky tzv. nehodným zástupcem rozebírá autor 

práce níže u diskuse k obdobnému důvodu neplatnosti ochranné známky ČR. 

4.2.10. Zápis ochranné známky ČR tzv. nehodným zástupcem 
 Ochranná známka ČR může být prohlášena za neplatnou i tehdy, pokud se toho 

dovolá vlastník ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve 

státě, který je členem Světové obchodní organizace, pokud přihlášku podal zástupce, 

zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy 

vlastníka ochranné známky podle článku 6septies Pařížské úmluvy na své vlastní jméno 

                                                 
484 Čl. 60 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 8 odst. 3 Nařízení. 
485 Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného EUIPO o ochranných známkách EU, část C 
Námitky, oddíl 3 Podání přihlášky neoprávněným jednatelem nebo zástupcem vlastníka ochranné 
známky, dostupné na https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines, vstoupeno 
19. listopadu 2017 („Metodické pokyny k podání přihlášky neoprávněným zástupcem“), čl. 1.1 a 1.2. 
486 Rozsudek ze dne 13. dubna 2011, Safariland LLC v. OHIM, T-262/09, Sb. rozh., EU:T:2011:171, 
odst. 61. 
487 Metodické pokyny k podání přihlášky neoprávněným zástupcem (pozn. 485), čl. 4.3 a 4.4. 
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a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil.488 

 Zjednodušeně míří toto ustanovení na ochranu původního vlastníka ochranné 

známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy před neoprávněným jednáním jeho 

zástupce či obchodního partnera v České republice, tedy před tím, aby tyto osoby 

zneužily své postavení a znalosti získané v rámci dané obchodní spolupráce k tomu, aby 

si přivlastnily označení, které jim nenáleží. 

 Dle příslušného ustanovení Pařížské úmluvy platí, že 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.489  

 Dle odborné literatury se zástupcem, zprostředkovatelem nebo obstaravatelem 

v tomto případě rozumí jakákoli osoba (většinou obchodní zástupce), která vlastníka či 

přihlašovatele zastupovala na základě plné moci nebo ze zákona; nejedná se tedy 

například o člena statutárního orgánu vlastníka.490 Tento výklad považuje autor práce ve 

světle rekodifikace soukromého práva v České republice za poněkud sporný. Zatímco 

dříve se uplatňovala teze, že právnická osoba jedná svým statutárním orgánem, nyní se 

uplatňuje konstrukce, že právnické osoby jsou zastupovány svým statutárním orgánem, 

a jedná se tak o formu zákonného zastoupení.491 Autor práce má naopak za to, že dané 

ustanovení by mělo dopadat i na případy, kdy statutární orgán právnické osoby přihlásí 

označení, zapsané danou právnickou osobou jako ochranná známka v jiném státu 

Pařížské úmluvy, na své vlastní jméno jako ochrannou známku ČR. 

 Domáhá-li se navrhovatel prohlášení neplatnosti ochranné známky ČR z tohoto 

důvodu neplatnosti, musí prokázat, že přihlašovatel byl v době podání přihlášky 

napadené známky jeho zástupcem či obstaravatelem. Nejsnadnější možností bude 

doložit ÚPV příslušnou smlouvu mezi navrhovatelem a přihlašovatelem. Nejčastěji se 

bude pravděpodobně jednat o smlouvu o obchodním zastoupení, smlouvu příkazní, 

o zprostředkování či smlouvu komisionářskou.492 Smluvní typ však není rozhodný, 

                                                 
488 § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. f) Zákona. 
489 Čl. 6septies Pařížské úmluvy. 
490 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 75. 
491 § 161 až § 167 Občanského zákoníku. 
492 § 2483 a násl., § 2430 a násl., § 2445 a násl., § 2455 a násl. Občanského zákoníku. 
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daný účel může splnit i inominátní smlouva. Není ani nezbytné, aby dohoda měla 

písemnou formu; rozhodující je totiž povaha reálně probíhající obchodní kooperace. 

Existence takové obchodní spolupráce tak může být při absenci písemného ujednání 

vyvozena např. z obchodní korespondence či faktur a objednávek zboží ze strany 

nehodného zástupce. Důkazní břemeno prokázání patřičného vztahu však bude na tom, 

kdo se prohlášení neplatnosti napadené známky domáhá, což nemusí být v případě 

absence písemné smlouvy vždy jednoduché. V tomto kontextu se nabízí možnost, že se 

nehodný zástupce pokusí vyhnout aplikaci toto důvodu neplatnosti tím, že zajistí podání 

přihlášky třetí osobou. Jelikož se ale v důsledku na závadnosti jednání nehodného 

zástupce nic nemění, je správné posuzovat tento případ stejně, jako by byla přihláška 

podána přímo samotným nehodným zástupcem.493 

 Podmínkou úspěšného uplatnění tohoto důvodu neplatnosti ochranné známky 

ČR je chybějící souhlas vlastníka. Pokud jde o formální požadavky na takový souhlas, 

důkazní břemeno jeho prokazování, jakož i možnost nehodného zástupce své jednání 

řádně odůvodnit, lze odkázat na diskusi u obdobného důvodu neplatnosti ochranné 

známky EU. Všechny tam uvedené principy byly potvrzeny i českou soudní praxí 

včetně zásady, že souhlas vlastníka musí být dostatečně jasný, určitý a nepodmíněný, 

přičemž jeho písemnost není vyžadována.494  

 Pokud se autor práce zamýšlí nad scénářem, ve kterém by zdánlivě nehodný 

zástupce řádně odůvodnil podání napadené přihlášky ochranné známky ČR, pak lze 

uvažovat o situaci, kdy vlastník napadené známky byl původně pouhým distributorem 

subjektu, který má totožnou či zaměnitelnou ochrannou známku zapsanou v jiném státě 

Pařížské úmluvy, ale poté ještě před podáním přihlášky napadené známky nabyl od 

zahraničního subjektu jeho jediný výrobní závod v České republice. Vzhledem k tomu, 

že vlastník napadené známky v době podání přihlášky vlastním jménem produkoval 

předmětné výrobky, pro které je napadená známka zapsána, je v závislosti na dalších 

okolnostech možné, že zneplatnění své ochranné známky ČR odvrátí.  

 Shodně s rozhodovací praxí na úrovni EU bylo dosaženo závěru, že nelze 

diskutovaný důvod neplatnosti vykládat tak, že by dopadal jen na ochranné známky ČR, 

které jsou totožné s ochrannými známkami chráněnými v jiné zemi Pařížské úmluvy 

a jsou chráněny pro totožné výrobky a služby. Při zastávání takového výkladu by totiž 
                                                 
493 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 76. 
494 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. srpna 2011, č. j. 1 As 79/2011-107, odst. 22. 
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bylo velmi snadné tento důvod neplatnosti obcházet pomocí drobných změn 

provedených účelově v samotném označení či v seznamu výrobků a služeb, což by 

představovalo zjevné obcházení zákona. Proto se předmětný důvod neplatnosti vykládá 

šířeji, a to tak, že dopadne i na ochrannou známku ČR tvořenou označením podobným 

se zahraniční známkou do té míry, že se podstatně nemění rozlišovací způsobilost starší 

ochranné známky. Obdobně se tento výklad uplatní i v případě seznamu výrobků 

a služeb.495 Na druhou stranu Nejvyšší správní soud dovodil, že neplatnost ochranné 

známky ČR, jejíž přihláška byla podána nehodným zástupcem, lze prohlásit jen ve 

vztahu k výrobkům či službám, které jsou identické, úzce související či obdobné ve 

vztahu k výrobkům a službám, pro které je zapsána namítaná známka. Ačkoliv přímo z 

textu Zákona nic takového neplyne, lze tento požadavek dle Nejvyššího správního 

soudu dovodit z § 32 odst. 6 Zákona a dále z ústavního principu přiměřenosti.496 Autor 

práce považuje tento přístup za zcela logický a souladný s praxí SDEU. 

4.2.11. Konflikt ochranné známky EU s jinými staršími právy 

4.2.11.1. Neplatnost ochranné známky EU pro střet se starší 
nezapsanou ochrannou známkou nebo jiným označením 
užívaným v obchodním styku  

 Ochrannou známku EU lze prohlásit podle čl. 60 odst. 1 písm. c) ve spojení 

s čl. 8 odst. 4 Nařízení za neplatnou z důvodu kolize s nezapsanou ochrannou známkou 

nebo jiným označením užívaným v obchodním styku, jejichž význam není pouze místní, 

pokud práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky napadené známky, 

případně přede dnem práva přednosti uplatněného ve vztahu k této známce, a toto 

označení poskytuje svému vlastníkovi právo zakázat užívání pozdější ochranné známky. 

 Daný důvod neplatnosti tedy směřuje zejména na ochranu obecně známých 

známek, které získaly rozlišovací způsobilost bez ohledu na to, že nebyly zapsány do 

rejstříku, a proto je jim přiznána ochrana. Prokázat existenci a rozsah národního práva, 

které zakládá takovou ochranu, bude na navrhovateli zneplatnění. Zatímco v řadě zemí 

se ochrana obecně známých známek přiznává, např. na základě doktríny passing off 

podle anglického práva, jinde, např. v Beneluxu, není tento institut zakotven.497  

 Nabízí se otázka, jaké podmínky musí starší nezapsaná známka či jiné označení 

                                                 
495 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 77. 
496 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. srpna 2011, č. j. 1 As 79/2011-107, odst. 27. 
497 JEHORAM, C. T. et al. European Trademark Law (pozn. 7), s. 490. 
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užívané v obchodním styku splnit, aby jejich význam nebyl pouze místní. Soudní dvůr 

v případu Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar stanovil, že starší označení musí být 

skutečně užíváno dostatečně významným způsobem v obchodním styku a mít 

zeměpisný rozsah, který není pouze místní, což znamená, že musí k užívání daného 

označení docházet na podstatné části území, kde má dané označení požívat ochranu.498 

Tato ne zcela zřejmá formulace bývá vykládána tak, že starší označení musí být 

významně užíváno na území aspoň jednoho členského státu, v jehož v intencích nesmí 

být rozsah užívání staršího označení územně či ekonomicky zanedbatelný.499  

4.2.11.2. Neplatnost ochranné známky EU pro střet se starším 
označením původu nebo zeměpisným označením  

Ochranná známka EU může být rovněž prohlášena za neplatnou na základě 

čl. 60 odst. 1 písm. d) ve spojení s čl. 8 odst. 6 Nařízení na základě návrhu osoby 

oprávněné podle příslušných právních předpisů k výkonu práv vyplývajících z označení 

původu nebo zeměpisného označení, pokud byla podle příslušných unijních nebo 

vnitrostátních právních předpisů žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného 

označení podána již přede dnem podání přihlášky napadené ochranné známky EU, 

případně přede dnem vzniku práva přednosti uplatněného ve vztahu k této známce 

s výhradou jejího pozdějšího zápisu, a to za podmínky, že toto označení původu nebo 

zeměpisné označení poskytuje právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.   

Příslušným unijním předpisem je v tomto případě nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti 

zemědělských produktů a potravin. Příklady střetu ochranné známky a starších práv 

tohoto druhu jsou uvedeny v diskusi k odpovídajícímu relativnímu důvodu neplatnosti 

ochranné známky ČR. 

4.2.11.3.  Neplatnost ochranné známky EU pro střet s dalšími jinými 
staršími právy  

 Nařízení v čl. 60 odst. 2 stanoví, že se ochranná známka EU rovněž prohlásí za 

neplatnou, může-li být její užívání podle příslušných vnitrostátních právních předpisů či 

právních předpisů EU zakázáno na základě jiného staršího práva, a to zejména práva na 

jméno, práva k vlastní podobě, práva autorského či práva k průmyslovému vlastnictví. 

                                                 
498 Rozsudek Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar ze dne 29. března 2011, C-96/09 P, 
EU:C:2011:189, bod 159. 
499 MELLOR, J et al. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (pozn. 47), s. 331. 
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Je na navrhovateli neplatnosti, aby prokázal existenci a rozsah příslušného staršího 

práva. Příklady střetu ochranné známky a těchto starších práv jsou uvedeny v diskusi 

k odpovídajícímu relativnímu důvodu neplatnosti ochranné známky ČR. 

4.2.12. Konflikt ochranné známky ČR s jinými staršími právy 

4.2.12.1. Neplatnost ochranné známky ČR pro střet se starším 
nezapsaným označením 

 Za neplatnou může být prohlášena ochranná známka ČR, které porušuje starší 

právo uživatele nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním 

styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s napadenou 

známkou nebo je jí podobné, pokud namítané označení nemá místní dosah a právo 

k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky napadené známky.500 

 Toto ustanovení má za cíl chránit takové uživatele nezapsaného nebo jiného 

označení, kteří pod tímto označením své výrobky nebo služby produkuje či poskytuje, 

a v důsledku toho se toto označení pro něho a jeho výrobky a služby získalo rozlišovací 

způsobilost.501 Zcela typickým případem bude v českém prostředí situace, kdy se 

zneplatnění z tohoto důvod domáhá subjekt, který označení tvořící napadenou známku 

užívá jako své obchodní jméno. Je-li nadto tento subjekt zapsán v obchodním rejstříku, 

nebude mít problém podpořit svůj nárok výpisem z tohoto rejstříku, ze kterého bude 

patrné, že svou firmu jakožto obchodní označení užíval dříve, než byla podána přihláška 

napadené známky. Pro úplnost je třeba dodat, že příslušná ochrana přináleží všem 

obchodním jménům, nejen obchodní firmě zapisované do obchodního rejstříku.502 

Samozřejmě se však poté liší důkazní situace, v níž se navrhovatel zneplatnění nachází.  

 Otázka vztahu práva k ochranné známce a práva k obchodní firmě je živelná 

a má poměrně dlouhý vývoj. Ani judikatura nebyla v otázce kolize těchto práv dlouho 

jednotná, což bylo důvodem k tomu, že nedávné rozhodnutí v této problematice bylo za 

účelem sjednocení judikatury postoupeno velkému senátu občanskoprávního 

a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud konstatoval, 

že právo k ochranné známce a právo k obchodní firmě jsou podobného charakteru. Obě 

práva náleží mezi práva na označení a mají formální charakter, když vznikají až 

                                                 
500 § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) Zákona. 
501 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 78. 
502 Čl. 8 Pařížské úmluvy. 
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registrací do příslušného registru. Rovnocennost obou těchto práv dovodil Nejvyšší 

soud mimo jiné z § 10 odst. 1 písm. a) Zákona, dle něhož vlastník ochranné známky ČR 

není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku jejich obchodní firmu, 

pokud je takové užívání v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly 

hospodářské soutěže. Přestože Občanský zákoník podobné pravidlo ve vztahu k právu 

plynoucímu z ochranné známky ČR neobsahuje, není podle Nejvyššího soudu důvod, 

proč by se shora uvedená zásada neměla uplatnit vice versa. Jinými slovy platí, že právo 

k obchodní firmě samo o sobě nemůže být důvodem pro odepření práv vyplývajících z 

ochranné známky ČR, pokud je užívání takového práva v souladu s obchodními 

zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže, a tedy není nekalým 

soutěžním jednáním.503  

 Nejvyšší soud se v daném případě zabýval i otázkou, zda je vůbec možné uložit 

povinnost zdržet se užívání zapsané ochranné známky ČR soudním rozhodnutím, když 

tato otázka byla dříve rozhodována rozporně. Nejvyšší soudu dříve judikoval, že není 

možné uložit vlastníku ochranné známky ČR, aby se zdržel jejího užívání, dokud není 

ze strany ÚPV zrušena či prohlášena za neplatnou.504 V dalších svých rozhodnutích 

však dospěl Nejvyšší soud k opačnému názoru, když připustil, že je možné uložit zákaz 

užívat ochrannou známku ČR, jelikož její samotná registrace neznamená, že by se její 

vlastník užíváním této své známky nemohl dopustit nekalé soutěže.505 Velký senát 

Nejvyššího soudu se v projednávané věci přiklonil k převažující judikatuře a uvedl, že 

pokud užívání ochranné známky ČR jejím vlastníkem naplní znaky nekalé soutěže, pak 

náleží tomu, kdo je takovým jednáním zasažen, zákonné prostředky ochrany proti 

nekalé soutěži, tedy i právo domáhat se toho, aby soud uložil vlastníku předmětné 

známky povinnosti zdržet se jejího užívání.506 

 V rámci diskuse k tomuto důvodu neplatnosti ochranné známky ČR je však třeba 

upozornit na to, že navrhovatel neplatnosti musí v tomto případě prokázat, že dané 

nezapsané označení skutečně užívá v obchodním styku pro označování svých výrobků 

                                                 
503 Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. března 
2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015, odst. 24 odůvodnění. 
504 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. ledna 2011, sp. zn. 23 Cdo 5184/2009. 
505 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2011, sp. zn. 23 Cdo 4321/2009, obdobně rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2012, sp. zn. 23 Cdo 4948/2010 a nejnověji též rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 9. dubna 2015, sp. zn. 23 Cdo 4315/2014. 
506 Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. března 
2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015, odst. 27 odůvodnění. 
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a služeb. Přestože, dané ustanovení nestanoví žádnou časovou podmínku, soudí se, že 

by mělo jít o déle trvající a kontinuální užívání namítaného označení, a to před podáním 

přihlášky napadené ochranné známky ČR. Rozsah a intenzitu předchozího užívání tak 

bude třeba posoudit případ od případu, nicméně lze shrnout, že ÚPV musí být 

předloženy takové důkazy, které bezpečně prokážou, že registrací napadené známky 

bylo zasaženo do práv uživatele nezapsaného či jiného označení. 507 Autor práce proto 

soudí, že i velmi krátké užívání nezapsaného označení před podáním přihlášky 

napadené známky může být shledáno jako dostačující, pokud bylo dostatečně 

intenzivní, např. v podobě výrazné mediální kampaně.  

 Z textace diskutovaného důvodu neplatnosti ochranné známky ČR plyne, že 

uplatňované nezapsané či jiné označení užívané v obchodním styku nesmí mít pouze 

místní dosah, což nelze vykládat pouze ve smyslu územním, ale zejména s ohledem na 

kvantitu a kvalitu užívání daného označení v obchodním styku. Jinými slovy je 

podstatná intenzita užívání předmětného označení v obchodním styku, prokazovaná 

např. rozsahem užívání, délkou užívání, mírou rozšíření výrobků a služeb a rozsahem 

a způsobem propagace DANÉHO označení a relevantních výrobků a služeb. 

 Nároky kladené na předložené důkazy jsou poměrně vysoké, jelikož se 

vyžaduje, aby na se na předložených dokladech vyskytovalo dotčené označení 

v souvislosti s výrobky nebo službami a zároveň aby tyto důkazy byly datovány před 

datum podání přihlášky napadené známky. Za důkaz mohou posloužit např. záznamy 

o obratu dotčeného subjektu a objemu prodeje dotčených výrobků či služeb, obaly 

výrobků a jejich vyobrazení, objednávky, faktury, dodací listy, specifikace reklamních 

materiálů, záznamy a doklady o výdajích vynaložených na reklamní kampaň či seznam 

odběratelů.508 Autor práce podotýká, že důsledkem tohoto přístupu rozhodovací praxe je 

kladení značných nároků na uživatele nezapsaného či jiného označení. Lze proto těmto 

uživatelům doporučit, aby si užívaní svého označení v obchodním styku řádně 

dokumentovali, a to s důrazem na to, aby bylo možné dané doklady časově zařadit. 

 Pokud shrneme závěry odborné literatury a příslušné judikatury, pak musí 

navrhovatel neplatnosti ochranné známky ČR z diskutovaného důvodu neplatnosti splnit 

kumulativně následující podmínky, tedy prokázat, že: 

a) užívá dané označení pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby; 
                                                 
507 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 78-79. 
508 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 79 - 80. 
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b) označení nemá pouze místní dosah; 

c) právo k označení vzniklo před dnem podání přihlášky napadené známky; 

d) nezapsané označení a napadená známka jsou podobné nebo shodné; a 

e) k nezapsanému označení disponuje právem takové kvality, že mu musí být 

poskytnuta ochrana před zásahem do tohoto práva. 

 Poslední podmínku, která zatím nebyla výše diskutována, je třeba chápat tak, že 

se musí jednat o označení pro navrhovatele zneplatnění příznačné, které jasně umožňuje 

jeho identifikaci, lépe řečeno identifikaci jeho výrobků či služeb. Jinými slovy je 

nezbytné, aby uplatňované nezapsané označení disponovalo rozlišovací způsobilosti. 

Uplatňované nezapsané označení tak musí mít aspoň jeden distinktivní prvek.509 

Nejvyšší správní soud došel ve věci „Pražská šunka“ v tomto ohledu k tomu, že „... 

podstata otázky zaměnitelnosti je principiálně stejná jak pro srovnání dvou ochranných 

známek, tak pro srovnání ochranné známky a nezapsaného označení.“510  

 Nejvyšší správní soud s ohledem na shora uvedenou tezi dovodil i to, že na 

nezapsané označení lze vztáhnout pravidlo o dodatečně získané rozlišovací způsobilosti, 

když uvedl, že prvotní závěr o tom, že je nezapsané označení popisné, nevede bez 

dalšího k vyloučení jeho distinktivity, a to s ohledem na to, že může nabýt rozlišovací 

způsobilosti užíváváním.511 Byť je tento závěr poměrně logický s ohledem na zásadu 

stejného přístupu k nezapsanému označí jako k ochranné známce ČR, jedná se dle 

názoru autora práce o značně extenzivní výklad. Je třeba upozornit, že § 5 a § 32 odst. 2 

Zákona se týkají jen označení přihlašovaných jako ochranná známka ČR či ochranných 

známek ČR samotných. Přestože autor práce vidí přístup Nejvyššího správního soudu 

jako koherentní a logický, zůstává otázkou, zda v tomto ohledu Nejvyšší správní soud 

nepřekročil své kompetence a nedostal se do střetu s kompetencemi zákonodárce.  

4.2.12.2. Neplatnost ochranné známky ČR z důvodu kolize s právem 
na jméno a ochranou projevů osobní povahy 

 Neplatnosti ochranné známky ČR se může domáhat fyzická osoba, jejíž právo na 

jméno či na ochranu projevů osobní povahy může být napadenou známkou dotčeno, 

                                                 
509 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. října 2008, č. j. 1 As 22/2008-100, odst. 34; 
HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 80. 
510 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. října 2008, č. j. 1 As 22/2008-100, odst. 48. 
511 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. března 2011, č. j. 7 As 10/2011-111, č. listu 116. 
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popřípadě i osoba oprávněná uplatňovat tato práva na ochranu osobnosti.512  Pokud se 

v daném ustanovení hovoří i o osobách oprávněných uplatňovat tato práva na ochranu 

osobnosti, mají se tím na mysli zejména osoby blízké, na které toto právo přechází po 

smrti dané fyzické osoby.513 

 Při uplatnění tohoto důvodu neplatnosti musí navrhovatel doložit jednak 

existenci dotčeného osobnostního práva, a dále to, že mu toto právo náleží či že je 

oprávněn jej uplatnit. Nejčastěji půjde i uplatnění práva na jméno fyzické osoby, kdy se 

existenci tohoto práva snadno prokáže například rodným či oddacím lisem.514 Nakonec 

bude muset navrhovatel doložit, že jeho osobnostní právo může být napadenou 

známkou dotčeno. 

 Je zjevné, že uplatnění tohoto důvodu neplatnosti má své limity. Například 

skutečnost, že pan Jan Novák provozuje již léta své řeznictví, neznamená podle autora 

práce bez dalšího, že uspěje při zneplatnění hypotetické ochranné známky ČR ve znění 

„Speciální jitrničky Jana Nováka“, kterou si jiný pan Jan Novák nechal zapsat do 

rejstříku ochranných známek. Diskutovaný důvod neplatnosti se naopak uplatní 

zejména proti tomu, kdo chce neoprávněně těžit z dobré pověsti jiných. A tak 

imaginární ochranná známka ČR „Ateliéry Adolfa Borna“ zapsaná nespřízněným 

subjektem bez svolení malířových pozůstalých by proti návrhu na zneplatnění 

pravděpodobně neobstála.  

4.2.12.3. Neplatnost ochranné známky ČR z důvodu kolize s 
autorskými právy 

 Ochranná známka ČR může být rovněž zneplatněna na návrh osoby, které 

náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním napadené 

ochranné známky ČR dotčeno.515 

 Navrhovatelem neplatnosti může být v tomto případě řada osob, tedy nejen autor 

sám, ale i jeho právní nástupce, ochranná organizace oprávněná spravovat autorova 

práva či tzv. odvozený subjekt, na který přešlo právo autorské dílo užít. Autor, jímž 

může být toliko fyzická osoba, prokazuje své autorské právo prohlášením o autorském 

právu k dílu, kdežto odvozený subjekt zpravidla smlouvou o užití autorského díla. 

                                                 
512 § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. h) Zákona. 
513 § 77 a násl. Občanského zákoníku. 
514 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 81. 
515 § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. i) Zákona. 
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Právní nástupce bude muset prokázat právní titul svého nástupnictví, podobně jako 

ochranná organizace, která bude povinna doložit právní titul, z něhož jí vyplývá 

oprávnění dotčené autorské právo uplatňovat. Navrhovatel, který dle výše uvedených 

pravidel doloží svou aktivní legitimaci, musí následně označit autorské dílo, jehož 

ochrany se domáhá, a dále uvést, jak může být takové autorské dílo užíváním napadené 

ochranné známky ČR dotčeno.516  

 Co je autorským dílem definuje v českém právním řádu autorský zákon. 

Základní zákonná definice říká, že „Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné 

dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je 

vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale 

nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.“ 517 V návaznosti na shora 

uvedenou zákonnou definici vymezuje odborná literatura a soudní praxe čtyři pojmové 

znaky autorského díla, které musí být u díla dány kumulativně: 

a) výsledek tvůrčí činnosti autora (fyzické osoby),  

b) jedinečnost díla jako výsledku tvůrčí činnosti,  

c) povahovou vlastnost díla být objektivně (tj. smysly) vnímáno jako výsledek 

(i součást) tvůrčí kategorie umění, a v něm zvlášť umění literárního, anebo tvůrčí 

kategorie vědy,  

d) vyjádření v jakékoli smysly vnímatelné (objektivně sdělitelné neboli jinými 

osobami seznatelné) podobě (v tzv. vnější formě).518 

 Ze shora uvedeného plyne, že posoudit, zda byly splněny všechny pojmové 

znaky autorského díla, je úkol jednak právně náročný a jednak značně kazuistický. 

Hojně diskutovaným tématem proto byla otázka, zda může ÚPV sám posoudit, 

splňuje-li navrhovatelem neplatnosti označené autorské dílo zákonné pojmové znaky 

autorského díla. Argumentace odpůrců takové pravomoci ÚPV poukazovala na to, že 

jde o posouzení právní otázky, k níž není ÚPV povolán, jelikož autorské právo není 

právem průmyslovým a ÚPV nemá k takovému právnímu posouzení zákonný základ. 

Někteří autoři pak o něco smířlivěji dovozovali, že ÚPV si tuto právní otázku může 

posoudit sám, ale toliko ve zjevných případech, kdy lze snadno seznat, že nejsou 

                                                 
516 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 81. 
517 § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
518 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007, 989 s. 
ISBN 978-80-7179-608-4, k § 2. 
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naplněny zákonné požadavky na autorské dílo.519 

 Oponentům shora uvedené argumentace však dal za pravdu Nejvyšší správní 

soud, když v kauze „PRIM“ uvedl, že ÚPV „... jako ústřední orgán státní správy ..., 

zabývající se právem průmyslového vlastnictví, disponuje odborníky, kteří jsou schopni 

nadnesenou otázku kvalifikovaně posoudit sami, pokud účastník řízení s jejich 

posouzením nesouhlasí, je oprávněn zajistit si ke sporné otázce stanovisko jiného 

odborníka či znalce a žádat po ÚPV, aby se s případným odlišným hodnocením 

odborných otázek vypořádal v souladu s pravidly stanovenými zákonem pro 

dokazování.“520 

 Autor práce soudí, že závěr Nejvyššího správního soudu je zcela opodstatněný. 

Pokud Zákon skrze ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. i) dává ÚPV 

pravomoc rozhodnout o návrhu na prohlášení ochranné známky ČR za neplatnou pro 

kolizi s právem k autorskému dílu, je nutné, aby si tento úřad jako předběžnou otázku 

posoudil, zda navrhovatel skutečně odkazuje na autorské dílo, k němuž má právo či 

nikoliv. Nadto platí, že by bylo krajně v rozporu se zásadou hospodárnosti správního 

řízení, aby ke každému takovému případu ÚPV ustanovoval znalce. Jak také podotkl 

Nejvyšší správní soud v kauze „PRIM“, nic nebrání účastníku řízení, který s názorem 

ÚPV nesouhlasí, aby ještě ve správním řízení, nebo poté v řízení před soudem, předložil 

odborné stanovisko či znalecký posudek s opačným závěrem. V takovém případě bude 

na ÚPV, resp. soudu, aby se s takovým důkazem řádně vypořádal.  

 Závěr Nejvyššího správního soudu lze nakonec považovat za správný 

i z logického a systematického hlediska, když ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení § 7 

odst. 1 Zákona obsahuje důvody, pro které ÚPV prohlásí ochrannou známku ČR za 

neplatnou, a je mu tedy uloženo tyto případy na základě návrhu oprávněných osob 

posoudit.521 

 Pro úplnost je třeba dodat, že obdobný závěr se uplatní i v otázce aktivní 

legitimace, kdy je na ÚPV, aby z předložených listin posoudil, zda návrh na zneplatnění 

podala oprávněná osoba, tedy i řádně přezkoumat otázku případného právního 

                                                 
519 KUPKA, Petr. Několik aktuálních poznámek k řízení a rozhodování v přihlašovacím a námitkovém 
řízení u ochranných známek. Průmyslové vlastnictví, 2003, č. 3-4, s. 64. 
520 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. listopadu 2008, č. j. 6 As 22/2007-120, č. listu 128-
129. 
521 LAJSEK, Vladimír. Starší právo k autorskému dílu jako relativní důvod pro odmítnutí zápisu 
ochranné známky. Právní rozhledy 7/2015, s. 237. 
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nástupnictví. Posoudí-li tuto otázku nesprávně, je správní řízení o prohlášení ochranné 

známky ČR za neplatnou stiženo vadou, která je ve správním soudnictví důvodem ke 

zrušení takového rozhodnutí ÚPV.522  

4.2.12.4. Neplatnost ochranné známky ČR z důvodu kolize s jiným 
právem z průmyslového vlastnictví 

 Dalším relativním důvodem neplatnosti ochranné známky ČR je kolize s jiným 

starším právem z průmyslového vlastnictví. Návrh na prohlášení neplatnosti tak může 

v tomto případě podat vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud 

může být takové starší právo užíváním napadené známky dotčeno.523 

 Ze zákonného textu plyne, že musí jít o právo, které v době podání přihlášky 

napadené známky existovalo a zpravidla bylo zapsáno v rejstříku ÚPV nebo jiného 

příslušného orgánu. Navrhovatel zneplatnění je povinen označit průmyslové právo, 

jehož ochrany se před ÚPV domáhá, řádně doložit, že takové průmyslové právo existuje 

v České republice a existovalo i v době podání přihlášky napadené ochranné známky 

ČR, jakož i to, že navrhovateli dotčené průmyslové právo svědčí.524  

 Mezi jiná práva průmyslového vlastnictví řadíme kupříkladu patent či užitný 

vzor, které se ale vzhledem ke své povaze spočívající v technicky inovativní činnosti 

mohou dostat do kolize s ochrannými známkami spíše výjimečně. Častěji půjde v praxi 

o střet ochranné známky ČR se starším průmyslovým vzorem. Zejména je taková 

situace nasnadě u prostorových ochranných známek ČR. Skutečnost, že prostorové 

ochranné známky jsou náchylné ke kolizi k právu k průmyslovému vzoru, popřípadě až 

nezpůsobilé ochrany právě z důvodu, že by tvary výrobků měly být chráněny spíše 

průmyslovými vzory nežli ochrannými známkami, byla v této práci podrobně 

diskutována v rámci absolutních důvodů neplatnosti ochranných známek. 

 Další průmyslová práva, která v rámci aplikace tohoto důvodu neplatnosti 

přicházejí v úvahu, jsou práva na ochranu označení původu a na ochranu zeměpisných 

označení. Označením původu rozumíme název oblasti, určitého místa nebo země (dále 

jen „území“) používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita 

nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným 

                                                 
522 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. listopadu 2008, č. j. 6 As 22/2007-120, č. listu 127-
128. 
523 § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. j) Zákona. 
524 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 82. 
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prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, 

zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení 

původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná 

nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li 

takové zboží ostatní podmínky podle věty před středníkem. Zeměpisné označení je poté 

zákonem vymezeno jako název území používaný k označení zboží pocházejícího 

z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které 

lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo 

příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.525 

 Je třeba si uvědomit, že institut ochranné známky a označení původu, případně 

zeměpisného označení, existují vedle sebe a sledují jiný cíl, tedy identifikovat 

konkrétního původce výrobků či služeb versus identifikovat zboží pocházejícího 

z určité geografické oblasti, a vzájemně se tak doplňují. Není ovšem zcela vyloučeno, 

aby totéž nebo zaměnitelné označení bylo současně ochrannou známkou ČR 

a označením původu, případně zeměpisným označením. Mělo by jít ale spíše 

o výjimečné situace, ochranná známka ČR by v zásadě neměla být tvořena výlučně 

geografickým označením, pokud zde není rozlišovací způsobilost získaná užíváním.526 

Ve většině případů tedy muset ustoupit právo mladší právu staršímu, a to za podobných 

pravidel, jako se posuzují konfliktní ochranné známky.  

 Příkladem, kdy ÚPV řešil kolizi přihlášky ochranné známky ČR se starším 

právem k označení původu, je spor o zápis přihlášky kombinované ochranné 

známky ČR „HOŘICKÉ TRUBIČKY“ vyobrazené na Obr. 24.527 Tato přihláška byla 

ze strany ÚPV i přes podaný rozklad zamítnuta právě z důvodu kolize se starším 

právem k označení původu ve znění „HOŘICKÉ TRUBIČKY“.528  

                                                 
525  § 2 písm. a) a b) zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o 
změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
526 ČERMÁK JR., Karel. Ochranná známka versus označení původu: zdroje možného konfliktu. 
Průmyslové vlastnictví 11-12/2002, s. 244-245. 
527  Přihláška kombinované ochranné známky ČR, č. přihlášky 179073, přihlašovaná pro třídu výrobků a 
služeb 30, datum podání přihlášky 22. dubna 2002, negativně ukončená po zveřejnění. 
528 Označení původu č. zápisu 159, datum zápisu 14. července 1994, zapsáno pro zboží trvanlivé pečivo - 
oplatky. 
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Obr. 24 

 Předseda ÚPV v rozhodnutí o rozkladu podotknul, že ve slovním prvku 

přihlašovaného označení je obsaženo celé namítané označení původu „HOŘICKÉ 

TRUBIČKY“, a přihlašované označení je proto foneticky i významově shodné s tímto 

označením původu. Vizuální odlišnost spočívají v umístění slovního prvku do tmavého 

zvlněného pásu a přidání obrazového prvku není způsobilá zapříčinit, že by posuzovaná 

označení nebyla zaměnitelná.529  

 Přihlašovatel neuspěl ani s argumentací, že subjekt, který vznesl námitky 

k přihlášce, je osoba dle zápisu v rejstříku označení původu a zeměpisných označení 

vedeném ÚPV oprávněná dané označení původu užívat, podobně jako přihlašovatel, 

a její právní postavení se zápisem přihlašované ochranné známky ČR nezmění. 

Předseda ÚPV uvedl, že tato skutečnost nenarušuje aktivní legitimaci namítajícího. 

Zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek by totiž vzniklo 

přihlašovateli právo přednosti k ochranné známce, čímž by byl před ostatními 

zapsanými uživateli označení původu neoprávněně zvýhodněn, když by mohl na 

základě takové ochranné známky ČR blokovat zápisy zaměnitelných ochranných 

známek a při tom sám jediný požívat práva z ochranné známky ČR tvořené slovním 

prvkem „HOŘICKÉ TRUBIČKY“.530 

 Městský soud v Praze potvrdil shora uvedené rozhodnutí předsedy ÚPV, když 

žalobu vznesenou neúspěšným přihlašovatelem v celém rozsahu zamítl a nad rámec 

posuzovaného případu podotknul, že Sdružení výrobců Hořických trubiček má v tomto 

případě k dispozici institut kolektivní známky, který by všechny subjekty oprávněné 

                                                 
529 Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky ze dne 9. dubna 2004, č.j. O-
179073. 
530 Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky ze dne 9. dubna 2004, č.j. O-
179073. 
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k užívání daného označení původu, a tedy rovněž i k podání námitek, přesunul do role 

přihlašovatelů, což by představovalo možné řešení, jelikož by neměl kdo podat námitku 

proti zápisu či posléze návrh na prohlášení neplatnosti předmětné známky.531  

 Autor práce podotýká, že se jednotliví výrobci rozhodli nejít cestou, kterou jim 

v obiter dictum shora uvedeného rozsudku navrhl Městský soud v Praze, nýbrž se 

rozhodli jít cestou individuálních ochranných známek ČR, ve kterých k označení 

„Hořické trubičky“ dodali distinktivní prvek odkazující nejčastěji na svoji obchodní 

firmu, jako jsou např. ochranné známky ČR vyobrazené na Obr. 25532 a Obr. 26.533 

V takovém případě byly dané ochranné známky platně zapsány. Na tomto případě lze 

demonstrovat, že se při posuzování kolize ochranné známky ČR se starším 

průmyslovým právem užije podobné pravidlo jako při posuzování možné kolize dvou 

známek. Byť zmíněné zapsané ochranné známky ČR obsahují označení původu 

„HOŘICKÉ TRUBIČKY“, nabyly vhodnými dodatky rozlišovací způsobilost 

a v částečné kolizi se starším průmyslovým právem tak pravděpodobně obstojí. 

 

  Obr. 25

                                                 
531 Rozsudek Městského sodu v Praze ze dne 31. ledna 2005, sp. zn. 10 Ca 108/2004. 
532 Kombinovaná ochranná známka ČR, č. zápisu 287703, datum práva přednosti 26. července 2006, 
zapsána pro třídy výrobků a služeb 30. 
533 Kombinovaná ochranná známka ČR, č. zápisu 354603, datum práva přednosti 16. února 2016, 
zapsána pro třídy výrobků a služeb 30, 35. 
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  Obr. 26 

4.2.13. Neplatnost ochranné známky ČR z důvodu absence dobré víry 
přihlašovatele 

 Ochranná známka ČR může být prohlášen za neplatnou na návrh toho, kdo byl 

dotčen na svých právech tím, že přihláška napadené známky nebyla podána v dobré 

víře.534 

 Nedostatek dobré víry přihlašovatele může být tedy jak absolutním důvodem 

neplatnosti ochranné známky ČR, tak důvodem relativním.535 K bližšímu výkladu 

pojmu dobrá víra proto autor práce odkazuje na diskuzi u příslušného absolutního 

důvodu neplatnosti. Jedním z rozdílů je, že v případě absolutního důvodu neplatnosti se 

bude nedostatkem dobré víry přihlašovatele zabývat ÚPV i ex officio. Druhým rozdílem 

je, že absolutní důvod neplatnosti míří na flagrantní případy absence dobré víry 

přihlašovatele, když je vyžadováno, aby bylo „zjevné“, že přihláška napadené známky 

nebyla podána v dobré víře.  

 Tím, že je nedostatek dobré víry přihlašovatele rovněž relativním důvodem 

neplatnosti ochranné známky ČR, je sledováno posílení ochrany před spekulativními 

známkami, když mohou být na návrh oprávněné osoby zneplatněny i známky, kde 

nebyla absence dobré víry zjevná, tedy dostupná ÚPV z jeho úřední činnosti, ale přesto 

bylo zápisem takové známky zasaženo do subjektivních práv navrhovatele 

zneplatnění.536 Zde je na místě v rámci komparace s neplatností ochranné známky EU 

konstatovat, že česká právní úprava poskytuje vyšší míru ochrany před zlou vírou 

přihlašovatelů. 

                                                 
534 § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) Zákona. 
535 Srovnejte § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. m) Zákona. 
536 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 83-84. 
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 Při uplatnění tohoto důvodu neplatnosti musí navrhovatel doložit jednak to, že 

u přihlašovatele v době podání přihlášky absentovala dobrá víra a jednak to, jakým 

způsobem bylo zasaženo do práv navrhovatele zneplatnění. Podle některých autorů je 

třeba zásah do práv navrhovatele vykládat dostatečně extenzivně, aby zahrnul 

např. i případy zásahu do práv spotřebitele, a to třeba v případě zápisu zjevně klamavé 

ochranné známky ČR nepodané v dobré víře, a umožnil tak spotřebitelům aktivní 

legitimaci k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou z tohoto 

důvodu neplatnosti.537 Takový výklad považuje autor práce za příliš extenzivní.  

 Pro uplatnění tohoto důvodu neplatnosti je tedy třeba prokázat, že vlastník 

napadané známky v době podání přihlášky věděl či vzhledem ke všem okolnostem mohl 

a měl vědět o existenci staršího práva na označení navrhovatele neplatnosti. Zde platí, 

že stačí prokázat, že podle okolností o tom vlastník vědět mohl. Bylo by nespravedlivé 

a leckdy nemožné žádat po navrhovateli, aby prokázal, že o kolizi se starším právem 

vlastník napadené známky skutečně subjektivně věděl. Zároveň musí navrhovatel 

prokázat, že došlo zápisem ochranné známky ČR k poškození jeho práv. 538 S ohledem 

na to, že se uplatní princip presumpce dobré víry na straně vlastníka napadené známky, 

leží důkazní břemeno ohledně prokázání těchto dvou skutečností na navrhovateli. 

Opačný přístup by byl v rozporu s principem právní jistoty. Uspěje-li navrhovatel 

v prokázání těchto skutečností, je naopak na vlastníkovi napadené známky, aby doložil, 

zda existuje důvod, který by jeho jednání ospravedlnil. Nepodaří-li se vlastníkovi 

napadené známky takový důvod ÚPV hodnověrně doložit, ÚPV prohlásí jeho 

ochrannou známku ČR za neplatnou.539 

 Při prokazování absence dobré víry, může vyvstat otázka, zda je nutné 

v případech, kdy je poukazováno na znalost vlastníka napadené známky ohledně starší 

ochranné známky navrhovatele, aby byly obě známky zaměnitelné ve smyslu § 7 odst. 1 

písm. a) Zákona. Nejvyšší správní soud takovou interpretaci jasně odmítl a uvedl, že: 

„Ze znění zákona o ochranných známkách nelze takto podmíněný vztah mezi 

předmětnými ustanoveními dovodit. Vzájemná podmíněnost by učinila námitkový důvod 

podle písmene k) zcela zbytečným.“540 

                                                 
537 KELBLOVÁ, Hana. Zrušení a neplatnost ochranné známky a ochrana spotřebitele. Časopis pro 
právní vědu a praxi, 2007, č. IV, s. 365. 
538 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání (pozn. 21), s. 84. 
539 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. dubna 2008, č. j. 1 As 3/2008-195, č. listu 201. 
540 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. listopadu 2014, č. j. 8 As 37/2011-161, odst. 47. 



168 
 

 V judikatuře i odborné praxi nebyl po delší dobu jednotný postoj k tomu, zda je 

posuzování dobré víry správním uvážením ÚPV, které by soudy neměly obsahově 

přezkoumávat. Vzhledem k nejednotné judikatuře se tato otázka dostala před rozšířený 

senát Nejvyššího správního soudu, který uvedl, že „Výklad pojmů zaměnitelnost, 

shodnost či podobnost, dobrá víra atd. a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto 

pojmům je tak v obecné rovině věcí výkladu neurčitého právního pojmu a jeho aplikace 

na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem správního uvážení.“ Rozšířený senát zde 

podotkl, že je zjevné, že v tomto případě jde o posuzování, zda lze skutkový stav 

podřadit pod neurčité právní pojmy jako je dobrá víry či její absence, nicméně 

rozhodne-li ÚPV, že např. byly naplněny rysy absence dobré víry, pak nemá prostor pro 

žádné správní uvážení a musí rozhodnout o prohlášení napadené známky za neplatnou. 

Nejde tak tedy o aplikaci správního uvážení.541 

 Za příklad aplikace diskutovaného důvodu neplatnosti může posloužit prohlášení 

slovní ochranné známky ČR ve znění „KVĚTINOVÝ KONCERT“ za neplatnou. 

V tomto případě byl vlastník zneplatněné známky v době podání přihlášky ve zlé víře, 

jelikož danou ochrannou známku ČR vytvořil v rámci spolupráce s navrhovatelem 

zneplatnění, která probíhala úplatně na základě propagační smlouvy. Městský soud 

k tomu uvedl, že vlastník napadané známky měl vůči navrhovateli, občanskému 

sdružení Liga proti rakovině, „toliko postavení smluvního obchodního partnera - 

dodavatele, zprostředkovatele či realizátora cílů a činnosti navrhovatele, a konal tak 

nikoliv jménem svým, ale na základě smluvního ujednání ve prospěch a na účet 

navrhovatele.“ K důležitosti úplatnosti daného vztahu bylo poznamenáno, že „(z)a 

velmi podstatnou v tomto vztahu soud považuje skutečnost, že žalobkyně (tj. vlastník 

napadené ochranné známky) tuto práci a činnost vykonávala za sjednanou odměnu, 

v níž se hodnotově odrazila veškerá tvůrčí a provozní aktivita žalobkyně při vědomí, že 

výsledky její činnosti za tuto odměnu náležejí navrhovateli. Navrhovatel byl tím 

subjektem, který svých cílů dosahoval prostředky a způsobem, které si objednal 

a uhradil, a proto veškeré výsledky činnosti žalobkyně náležely právě navrhovateli.“542 

 Pokud jde o další praktický případ, podílel se autor práce na iniciaci 

námitkového řízení, ve kterém byla z diskutovaného důvodu úspěšně vznesena námitka. 

                                                 
541 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. dubna 2014, č. j. 8 As 37/2011-
154, odst. 13-25. 
542 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. srpna 2013, sp. zn. 9 A 9/2010, str. 13 a 14. 
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ÚPV v tomto případě rozhodl v srpnu 2015 o zamítnutí přihlášky kombinované 

ochranné známky ve znění „EFFECTIX“, a to na základě námitek společnosti 

Effectix.com, s.r.o., podaných mimo jiné s odkazem na § 7 odst. 1 písm. k) Zákona, 

tedy proto, že přihláška nebyla přihlašovatelem podána v dobré víře.543 

 ÚPV v daném případě shledal, že namítající měl právo k nezapsanému označení 

již od 19. listopadu 2009, kdy si nechal předmětné logo na zakázku vytvořit a práva 

k jeho užívání na něj byla převedena licenční smlouvou. Dále bylo konstatováno, že 

přihlašovateli muselo být ze všech okolností zřejmé, že přihlašované označení je zcela 

obsaženo v obchodní firmě namítajícího, zejména proto, že pro něj přihlašovatel několik 

let vykonával činnost obchodního zástupce. Vzhledem k tomu, že přihlašované 

označení je jakožto součást obchodní firmy namítajícího značkou, podle níž se orientují 

stávající i potenciální klienti namítajícího na poli internetové reklamy a souvisejících 

služeb, usoudil ÚPV, že by přihlašovaná známka v případě svého zapsání vážně 

ohrozila podnikatelskou činnost namítajícího.  

 Dále vzal ÚPV rovněž na vědomí argumentaci namítajícího, podle níž bylo 

hlavní motivací přihlašovatele k podání přihlášky posílení tlaku při vznášení 

neoprávněných finančních požadavků vůči namítajícímu. To bylo doloženo skutečností, 

že přihláška k ochranné známce ČR byla přihlašovatelem podána v den, kdy mu byla 

doručena výpověď ze smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené s namítajícím. 

 V souhrnu svého odůvodnění dal ÚPV namítajícímu zapravdu, že přihlašovatel 

jistě věděl, že přihlašované označení je prakticky totožné s obchodní firmou 

namítajícího, který má navíc k předmětnému logu právo k nezapsanému označení. Dále 

ÚPV konstatoval, že si přihlašovatel musel být vědom toho, že případnou registrací 

přihlašovaného označení by byl namítající značně poškozen na svých právech. Na 

základě všech shora uvedených skutečností tedy ÚPV přihlášku zamítl s tím, že nebyla 

podána v dobré víře. 

 Na daném případu lze demonstrovat, že přestože jsou podmínky k užití tohoto 

důvodu zamítnutí zápisu přihlášky, resp. důvodu zneplatnění ochranné známky ČR, 

nastaveny dosti restriktivně, je možné zamítnutí přihlášky, resp. prohlášení neplatnosti 

ochranné známky ČR, z tohoto důvodu dosáhnout. Předpokladem pro to je však dobrá 

důkazní situace namítajícího, resp. navrhovatele prohlášení neplatnosti. 
                                                 
543 Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky ze dne 24. srpna 2015, č.j. O-
507359/D054567/2014/ÚPV. 
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Závěr 
 

Cílem této práce bylo analyzovat jednotlivé důvody pro zrušení a prohlášení 

neplatnosti ochranné známky EU a ochranné známky ČR. Autor práce se během jejího 

sepsání opíral zejména o monografie a články českých i evropských autorů, 

rozhodovací činnost EUIPO a ÚPV a judikaturu SDEU a českých soudů. 

Autor práce se domnívá, že známkové právo je v porovnání s ostatními právními 

obory stabilní oblastí, jejíž vývoj je pozvolný, spjatý zejména s technickým pokrokem 

a prostý turbulentních zvratů. I proto lze ustanovení Nařízení a Zákona upravující 

důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky považovat za kvalitní a časem 

prověřenou právní úpravu. Na druhou stranu se jedná o úpravu dosti stručnou, 

která obsahuje řadu neurčitých právních pojmů, jako je např. řádné užívání, nedostatek 

dobré víry či nebezpečí záměny. Z tohoto důvodu je naprosto mylné se domnívat, že by 

osobě s právnickým vzděláním postačilo mít v praxi k ruce Nařízení, Zákon a příslušné 

prováděcí předpisy, a byla by tak připravena se důvody neplatnosti či zrušení ochranné 

známky EU a ochranné známky ČR úspěšně zabývat. Rozhodovací činnost ÚPV 

a EUIPO a zejména judikatura SDEU a českých soudů jsou v této oblasti zcela 

esenciální pro praxi i pro pouhé porozumění dané problematice. Tak například určení, 

zda byl naplněn požadavek řádného užívání ochranné známky při posuzování návrhu na 

její zrušení, není prakticky možné bez znalosti jednotlivých kritérií posouzení řádného 

užívání dovozených judikaturou. Bez přihlédnutí k rozhodovací praxi by bylo rovněž 

možné jen hádat, co v kontextu zmíněného zrušovacího důvodu představují řádné 

důvody pro neužívání ochranné známky. 

Během sepisování této práce nabyl její autor dojmu, že judikatura SDEU 

i českých soudů vykládá příslušnou právní úpravu logicky, s ohledem na zdravý rozum 

a nikoliv příliš extenzivně. Jako velmi konzistentní a doktrinálně správný přístup se 

autorovi práce jeví zdůrazňování hlavních principů známkového práva a snaha 

jednotlivá relevantní ustanovení vykládat v jejich světle. Zejména se jedná o princip, že 

hlavní funkcí ochranné známky je rozlišit v očích spotřebitelů výrobky a služby 

pocházející od jednoho podniku od výrobků a služeb pocházejících od konkurence. 

Mezi další principy patří zásada, že pouze řádně užívané ochranné známky mají nárok 

na právní ochranu či zásada zákazu monopolizace popisných či zdruhovělých termínů. 

Pozorovat můžeme i respektování principů právní jistoty, ochrany dobré víry či 
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veřejného pořádku. 

Obecně lze uzavřít, že právní úprava a rozhodovací praxe týkající se důvodů 

zrušení a neplatnosti ochranné známky ČR a ochranné známky EU se nijak výrazně 

neliší. Tento závěr je samozřejmě do značné míry předvídatelný s ohledem na to, že 

právní úprava této oblasti v Nařízení se příliš neliší od Směrnice, která byla do české 

právní úpravy transponována prostřednictvím Zákona. Dalším důvodem pro tento závěr 

je respektování judikatury SDEU v rozhodovací činnosti ÚPV a českých soudů. Tento 

jev je velmi žádoucí, když pomáhá nejen jednotnosti rozhodovací praxe ohledně 

ochranné známky EU, ale i harmonizaci národních známkových práv v členských 

státech EU. Přesto níže v tomto závěru autor práce připomíná drobné rozdíly mezi 

právní úpravou a rozhodovací praxí týkající se důvodů zrušení a neplatnosti ochranné 

známky ČR a ochranné známky EU. 

 V závěru se zdá vhodné znovu zdůraznit hlavní obecné rozdíly mezi zrušením 

ochranné známky a prohlášením ochranné známky za neplatnou. Jedná se především 

o okamžik, ke kterému nastávají právní účinky těchto institutů. V případě neplatnosti 

ochranné známky pozbývají práva spojená s jejím zápisem v rejstříku platnosti od 

samého počátku, kdežto u zrušení ochranné známky je tomu zásadně ke dni podání 

návrhu na zrušení. Dále je podstatné, že skutečnosti rozhodné pro prohlášení neplatnosti 

musí existovat již v době zápisu známky, zatímco skutečnosti rozhodné pro zrušení 

ochranné známky musí naopak nastat až po zápisu známky do rejstříku. Shora popsané 

rozdíly platí jak pro ochrannou známku EU, tak ochrannou známku ČR. Nicméně 

i v takto obecné rovině existují mezi úpravou ochranné známky EU a ochranné známky 

ČR určité rozdíly. Nejpodstatnější rozdíl spočívá ve skutečnosti, že zatímco v případě 

ochranné známky ČR je v pravomoci ÚPV rozhodnout o prohlášení známky za 

neplatnou pro absolutní důvody i ex officio, v případě ochranné známky EU je to možné 

jen na návrh třetí osoby. Dalším rozdílem je například možnost stanovit na žádost 

navrhovatele dřívější datum účinků zrušeni ochranné známky EU nežli datum podání 

návrhu na zrušení, což právní úprava ochranné známky ČR neumožňuje.  

Co se týče diskuse týkající se jednotlivých důvodů zrušení a neplatnosti 

ochranné známky EU a ochranné známky ČR, je velmi obtížné vyvodit jakékoliv 

obecné závěry vzhledem ke specifické povaze těchto důvodů. Je proto nutné v tomto 

ohledu odkázat na podrobnou diskusi ke každému z těchto důvodů, v níž se autor práce 
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v relevantních případech pokoušel i o jejich komparaci a popis vzájemného vztahu, a to 

jak odděleně v rámci úpravy ochranné známky EU a ochranné známky ČR, tak mezi 

těmito úpravami navzájem. Příkladmo autor práce připomíná skutečnost, že nedostatek 

dobré víry přihlašovatele je v případě ochranné známky EU pouze absolutním důvodem 

neplatnosti, kdežto u ochranné známky ČR i relativním důvodem neplatnosti, či 

restriktivnější posuzování nedostatku dobré víry přihlašovatele v případě české 

rozhodovací praxe. Určité rozdíly jsou také způsobeny skutečností, že Nařízení 

nahradilo Nařízení 207/2009 poměrně nedávno a i když je tu záměr Nařízením 

přinesené změny, např. změnu definičních znaků ochranné známky EU, přenést skrze 

Směrnici 2015/2436 i do národních úprav, bude transpozice této směrnice ještě nějakou 

dobu trvat. Další okruh rozdílů je způsoben tím, že v některých případech trvá české 

rozhodovací praxi a judikatuře déle, než přijme některé závěry SDEU, jako to bylo 

v této práci zmíněno u postupného převážení kvalitativního přístupu k determinaci 

řádného užívání ochranné známky nad tím kvantitativním. 

Přes shora uvedené poukázání na stabilitu právní úpravy a konzistentnost 

a vysokou úroveň judikatury SDEU a českých soudů si autor práce dovolil na několika 

místech polemizovat s právní úpravou důvodů zrušení a neplatnosti ochranné známky 

ČR a ochranné známky EU a se související rozhodovací činností a judikaturou. Zejména 

se to týká absolutních důvodů neplatnosti podle čl. 7 odst. 1 písm. e) (i) až (iii) Nařízení 

a § 4 písm. e) Zákona, u nichž recentní judikatura zvolila velmi extenzivní výklad, který 

může vést k zneplatnění i distinktivních prostorových ochranných známek, které plní 

základní funkci ochranných známek jakožto indikátoru obchodního původu. V případě 

důvodu neplatnosti spočívajícího v tom, že ochranná známka je tvořena výlučně tvarem, 

který dává výrobku podstatnou hodnotu, se pro shora diskutovanou nekoncepčnost jeví 

autorovi práce dokonce vhodné tento důvod zcela zrušit, jak navrhují i někteří 

odborníci,544 či se přinejmenším odklonit od extenzivního výkladu Soudního dvora 

zaujatého v případě Hauck v. Stokke. 

                                                 
544 GIELEN, Charles. Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished. 
European Intellectual Property Review, 36(3)/2014, s. 169. 
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ÚPV Úřad průmyslového vlastnictví České republiky 
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Abstrakt 

Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie a české národní 
ochranné známky 
 
 Důvody zrušení a neplatnosti ochranné známky Evropské unie (dále jen 

„ochranná známka EU“) a české národní ochranné známky (dále jen „ochranná známka 

ČR“) představují specifickou oblast známkového práva. Právní základ v této oblasti 

představuje na úrovni práva Evropské unie nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 a na úrovni právního řádu České republiky 

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

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Velmi podstatnou úlohu však hraje také 

rozhodovací činnost příslušných úřadů, tedy Úřadu Evropské unie pro duševní 

vlastnictví a Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, a především judikatura 

Soudního dvora Evropské unie a příslušných soudů České republiky. Velmi relevantní 

je pro tuto práci rovněž judikatura Soudního dvora Evropské unie ohledně směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují 

právní předpisy členských států o ochranných známkách. Důvodem je jednak 

skutečnost, že shora uvedená směrnice byla do českého právního řádu transponovaná 

citovaným zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a jednak fakt, že důvody 

zrušení a neplatnosti národních ochranných známek jsou v této směrnici upraveny 

obdobně jako v případě ochranné známky EU. 

 Cílem této práce je analyzovat jednotlivé důvody zrušení a neplatnosti ochranné 

známky EU a ochranné známky ČR a určit jednotící a odlišující prvky mezi právními 

úpravami a rozhodovacími praxemi ohledně důvodů zrušení a neplatnosti ochranné 

známky EU a ochranné známky ČR. 

 Text práce je rozdělen do čtyř kapitol. Nejprve se autor v první části práce 

stručně věnuje institutu ochranné známky EU, ochranné známky ČR a ochranné 

známky obecně. Druhá část práce se poté zabývá obecnou diskusí vztahující se 

k právním institutům zrušení a neplatnosti ochranné známky EU a ochranné známky 

ČR. V části třetí jsou rozebrány jednotlivé zrušovací důvody ochranné známky EU 

a ochranné známky ČR. Čtvrtá část se poté věnuje diskusi k jednotlivým absolutním 

a relativním důvodům neplatnosti ochranné známky EU a ochranné známky ČR. 
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Abstract 

Grounds for Revocation and Invalidity of the European Union Trade Mark and 
the Czech National Trade Mark 
 
 The grounds for revocation and invalidity of the European trade mark 

(hereinafter as the „EUTM“) and the Czech national trade mark (hereinafter as the 

„Czech TM“) represent a specific field of the trade mark law. The Regulation (EU) 

2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the 

European Union trade mark forms a legal basis in this field on the level of the law of the 

European Union and the Czech Act No. 441/2003 Coll., on Trade Marks, as amended, 

constitutes a legal basis on the Czech national law level. The practice of the relevant 

authorities, i.e. the European Union Intellectual Property Office and the Industrial 

Property Office of the Czech Republic, and especially the jurisprudence of the Court of 

Justice of the European Union and relevant courts of the Czech Republic play very 

significant role in this area. The jurisprudence of the Court of Justice of the European 

Union regarding Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council 

of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade 

marks is also very relevant for this thesis. The reason for that consists in the fact that the 

above mentioned Directive has been transposed into the Czech legal system by virtue of 

the above stated Act No. 441/2003 Coll., on Trade Marks, as well as in the fact that this 

Directive provides for the grounds for revocation and invalidity of national trade marks 

in similar manner as in case of the EUTM. 

 The aim of this thesis is to analyse the individual grounds for revocation and 

invalidity of the EUTM and the Czech TM and to identify the unifying and 

distinguishing aspects of the legal regulation and decision-making practice concerning 

the grounds for revocation and invalidity of the EUTM and the Czech TM.  

 This thesis is divided into four chapters. First chapter briefly introduces the legal 

institutes of the EUTM, the Czech TM and the trade mark in general. The second 

chapter concerns the general discussion regarding the legal institutes of revocation and 

invalidity of the EUTM and the Czech TM. In the third part, this thesis deals with the 

individual grounds for revocation of the EUTM and the Czech TM. The subject of the 

fourth chapter is the analysis of the individual grounds for invalidity of the EUTM and 

the Czech TM.  
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