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Abstrakt

Cílem této práce je zhodnotit z právního hlediska soukromoprávní část českého
známkového práva. Zaměřil jsem se zejména na ustanovení týkající se relativních
překážek zápisné způsobilosti a problematiky výkonu práv k ochranným známkám.
V práci jsou užita dostupná rozhodnutí týkající se oblasti práv k ochranným známkám
včetně rozsudků Evropského soudního dvora. Ty jsou také poviny od našeho vstupu do
Evropské unie české správní a soudní orgány respektovat při své rozhodovací praxi.

Abstract

The aim of this thesis is to evaluate from a legal point of view private part of the Czech
trademark law. I focused in particular on the section related to distinguishing of a
trademark and trademark law in trade relations. This work is based on decisions
regarding the rights to trademarks, including judgments of the European Court of
Justice. The Czech administrative and judicial authorities are obliged to respect these
decisions since our accession to the European Union.
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1. Úvod
Státy Evropské unie, včetně České republiky, se stále velice pozvolna
vzpamatovávají z následků hospodářské krize, která započala v červnu roku 2007 v
USA. Krize přinesla celkové utlumení ekonomik států, což mělo za následek snižování
zisků hospodářských subjektů a zároveň v rámci boje o zákazníka zvýšení
konkurenčního tlaku mezi těmito subjekty

Tím byl ještě zvýšen důraz na reklamní a marketingovou činnost, neboť jejím
výsledkem je odlišení se v očích spotřebitele od případné konkurence a tím
potencionální možnost zvýšení vlastních příjmů. Vzhledem ke vzrůstajícím finančním
nákladům je zásadní chránit si obzvláště výsledky této činnosti, aby ji nemohla využít
konkurence ke svému prospěchu. Právě ochranou takovéto činnosti se zabývá
průmyslové právo, konkrétně jeho část týkající se práv k ochranným známkám1. Včasná
a správně užitá právní ochrana je v současné době nejlepším způsobem, jak zabránit
nekalosoutěžnímu či jinak protiprávnímu jednání jiných soutěžitelů a tím před nimi
získat náskok. Nespornou výhodou takové ochrany je i možnost dlouhodobého
nerušeného užívání stejné či podobné marketingové strategie, kterou si cílová skupina
může spojit pouze s jedním konkrétním subjektem. Tím je posilována dobrá pověst a
obecná známost takového osoby na trhu. Proto již nejméně od 19. století právo
ochranných známek existuje a je stále více rozvíjeno na národní, mezinárodní a
posledních několika desetiletích i komunitární úrovni.

Známkové právo je dílem právem veřejným a dílem právem soukromým.
Soukromoprávní ustanovení obsahují zejména části týkající se zápisné způsobilosti z
hlediska relativních překážek a výkonu známkového práva v obchodních vztazích. Tato
práce si klade za cíl zhodnotit z právního hlediska právě soukromoprávní část českého
známkového práva, a to i ve vztahu k právu Evropské unie. Naším vstupem do
Evropské unie jsou totiž české soudy povinny respektovat rozhodnutí Evropského

1

Průmyslové právo patří obecně do oblasti občanského práva.

soudního dvora (dále jen ESD) o výkladu či aplikaci pravidel komunitárního práva,
která jsou v práci také uvedena.

Při vypracování práce jsem vycházel z platných národních a komunitárních
právních předpisů i mezinárodních úmluv a dostupných rozhodnutí, týkajících se oblasti
práv k ochranným známkám. Použitá rozhodnutí byla vybírána tak, aby byla aktuální a
prezentovala současnou rozhodovací praxi. Využil jsem i znalostí, které jsem v této
oblasti získal v průběhu studia a také zkušeností a poznatků nabytých při výkonu
činnosti profese patentového zástupce.

2. Známkové právo v systému právní ochrany nehmotných
statků
Výraz nehmotné statky není v českém právním řádu od roku 1992. Teoreticky
se však tento pojem stále užívá. Pojem nehmotných statků je často zaměňován za pojem
„duševní vlastnictví“. Nehmotné statky jsou ale nadřazeným pojmem, neboť zahrnují
jak majetkové hodnoty, což je právě duševní vlastnictví, tak i nemajetkové hodnoty osobní nehmotné ideální hodnoty. Pojem duševního vlastnictví pronikl do českého
právního řádu jako překlad spojení „intellectual property“ v důsledku mezinárodně
právně politického slaďování právního názvosloví. Samotná charakteristika duševního
vlastnictví

je

v mnoha

ohledech

shodná

s definicí

nehmotných

statků.

Charakteristickým znakem v podstatě každého nehmotného statku, na rozdíl od
hmotných věcí, je skutečnost, že může být užíván kýmkoliv (v podstatě neomezeným
počtem osob jednajících nezávisle na sobě), kdekoliv (jeho užití není podmíněno
určitým místem) a kdykoliv (užití nezávisí na čase). V tom spočívá jedna z příčin, proč
jsou nehmotné statky obtížně chranitelné a práva příslušející jejich vlastníkům obtížně
vymahatelná.

Dalším charakteristickým znakem těchto práv je jejich výlučnost a to za prvé
teritoriální. Prakticky všechna práva k duševnímu vlastnictví, s výjimkou autorského
práva, práv autorskému právu příbuzných a know-how, jsou založena na registračním
principu, tj. že se přihlašují u příslušného státního orgánu a nejsou-li proti takové
přihlášce žádné výhrady (veřejnoprávní nebo ze strany třetích osob), jsou zapsána do
příslušného rejstříku vedeného tímto státním orgánem, popřípadě i osvědčena listinou.
Je nasnadě, že státní orgán může právo k takovému nehmotnému statku přiznat pouze
pro území, v němž je k takovému postupu oprávněn. Za druhé je to osobní výlučnost.
Ze skutečnosti, že nehmotný statek je výtvorem lidského myšlení nebo dovednosti nebo
vyznačuje určitý původ produktu a že má proto svou majetkovou hodnotu, se odvozuje
povaha práv, která se k němu váží a přísluší jeho tvůrci v nejširším smyslu tohoto slova.
Práva k duševnímu vlastnictví jsou proto subjektivní majetková práva, tedy práva
příslušející určité osobě, fyzické nebo právnické. Jsou to práva, která působí erga
omnes a vlastník může od všech požadovat, aby do těchto práv žádným způsobem

nezasahovali bez jeho svolení. Je nasnadě, že tato teritoriální a osobnostní výlučnost
může tvořit závažnou překážku v obchodu. Odtud se derivují snahy na jedné straně
umožnit ochranu toho či onoho práva k duševnímu vlastnictví i za hranicemi daného
státu, v němž toto právo může být zásadně přihlášeno, na straně druhé vytvořit jakýsi
tedy alespoň značně harmonizovaný rozsah poskytované právní ochrany. Proto mají
v tomto kontextu velký význam mezinárodní smlouvy týkající se jednotlivých druhů
práv k duševnímu vlastnictví, které toto vše pro své členské státy umožňují a
prostřednictvím závazků v těchto smlouvách přijatých vedou k harmonizované úpravě
v národních zákonech.2

Práva k duševnímu vlastnictví lze třídit dle různých hledisek. Je možné použít
klasifikaci vycházející z mezinárodního práva, které duševní vlastnictví dělí na literární
a jiné umělecké vlastnictví a na průmyslové vlastnictví. Průmyslové vlastnictví
představuje souhrn územně a časově omezených práv k nehmotným statkům
průmyslově zuživatelným, nezávislým na hmotném substrátu, v němž jsou vyjádřena.3

Pokud budeme posuzovat dušení vlastnictví dle původu vzniku daného
nehmotného statku, vzniknou dvě skupiny a to práva k výkonům tvůrčí činnosti a práva
na označení. Mezi práva na označení spadá právo k zeměpisnému označení, právo
k označení původu a zejména právo k ochranným známkám, kterému se v této práci
věnuji.

2

MUNKOVÁ, Jindřiška. Právní rámec prosazování práv k duševnímu vlastnictví. Prosazování práv
z duševního vlastnictví. 1. vydání. Praha: ELSO Group, 2007, s. 9.
3
HÁK, Jan. Potřebujeme definici pojmu průmyslové vlastnictví? Průmyslové vlastnictví. 2008, roč. 18, č.
4, s. 111.

3. Vývoj právní úpravy v oblasti ochranných známek
V současném pojetí se ochranná známka objevuje v souvislosti s průmyslovou
revolucí v 19. století. V této době dochází k výrazné mechanizaci výroby a s tím
souvisejícímu zvýšení produkce. To vedlo ke značnému posílení mezinárodního
obchodu a následně zvýšení konkurenčních tlaků. Reakcí na tento stav byl postupný
vývoj a využívání cílené marketingové činnosti, obsahující též výrazné označování
vlastního zboží.

Tento posun je natolik markantní, že koncem 19. století dochází k několika
významným událostem. Ta zásadní se stala 20. března 1883 v Paříži. Jednalo se o
uzavření mnohostranné mezinárodní smlouvy - Pařížské úmluvy na ochranu
průmyslového vlastnictví4. Je to jedna z nejdéle účinných mezinárodních smluv, která
zakotvila základní principy právní ochrany průmyslového vlastnictví5. Mezi
nejvýznamnější z nich patří ve vztahu k ochranným známkám nepochybně zásady pro
ochranu továrních a obchodních známek, kterým tato mezinárodní úmluva věnovala
značnou pozornost. Tato mezinárodní úmluva zakotvuje ve vztahu k ochranným
známkám princip národního zacházení, nezávislosti udělených právních ochran,
poshověcí lhůtu k zaplacení udržovacích poplatků a mezinárodní právo přednosti,
označované též jako unijní priorita.

Ta umožňuje osobě, která podala například

přihlášku ochranné známky v jednom unijním státě, domáhat se v tzv. 6 měsíční
prioritní lhůtě právní ochrany i v ostatních unijních státech s právními účinky k době
podání první přihlášky v některém unijním státě. V důsledku toho se na takto podanou
přihlášku v dalších unijních zemích hledí, jako kdyby byla podána v okamžiku, kdy
byla podána první přihláška zakládající prioritní právo.

V návaznosti na Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví z roku
1883 pak dochází v průběhu devatenáctého století k uzavírání celé řady mezinárodních
smluv, které vycházejí z principů, které v ní byly zakotveny. V oblasti ochranných

4

Používá se také označení Pařížská unijní úmluva.
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, obchodní nebo tovární známky, známky služeb, obchodní
jména či označení původu

5

známek došlo dne 19. dubna 1891 v Madridu k podepsání Madridské dohody o
mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek. Její největší přínos spočívá v
tom, že umožňuje podání mezinárodní ochranné známky pouze jednou přihláškou na
Mezinárodní

organizaci

duševního

vlastnictví

-

World

Intellectual

Property

Organization (dále jen WIPO) se sídlem v Ženevě prostřednictvím příslušného
národního úřadu.

Ve 20. století dochází k průběžným revizím i mezinárodních smluv upravujících
problematiku ochranných známek. Nicméně podstatné změny přicházejí opět až ke
konci století. Jako jeden z výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních
jednání vedoucích k založení Světové obchodní organizace je Dohoda o obchodních
aspektech práv k duševnímu vlastnictví - Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights (dále jen TRIPS), která nabyla účinnost 1. ledna 1995. „Dohoda si klade za cíl
snížení deformací a překážek mezinárodního obchodu při zajištění účinné a přiměřené
ochrany práv k duševnímu vlastnictvím přičemž zároveň usiluje o to, aby se prostředky
zaměřené na dodržování práv k duševnímu vlastnictví samy nestaly překážkami
v obchodu. V Dohodě je ochrana duševního vlastnictví regulována veřejnoprávně.
Členové sami mohou určit vhodný způsob, jak uplatňovat ustanovení této Dohody
v rámci svého vlastního systému a praxe6.“ Pro celou oblast průmyslového vlastnictví je
podstatné, že dohoda TRIPS umožňuje využívat výhod zakotvených v Pařížské úmluvě
i subjekty z členských států Světové obchodní organizace.

Na tuto smlouvu navázala v roce 2006 Singapurská smlouva o známkovém
právu Světové organizace duševního vlastnictví. Ta se týká formálních a procedurálních
záležitostí, k známkoprávnímu řízení. Zmiňuje možnost elektronického podávání
ochranných známek, otázku prodlužování lhůt či zavedení nových druhů ochranných
známek. Smlouvu zatím ratifikovaly některé členské státy EU, Švýcarsko a další státy,
včetně rozvojových. ČR zatím ke smlouvě nepřistoupila, nicméně je pravděpodobné, že
se v průběhu několika let stane také jejím signatářem.

6

KUČERA, Zdeněk. Úvod do práva mezinárodního obchodu. Praha: Aleš Čeněk, 2003, s. 117-118.

3.1 Vývoj právní úpravy v českých zemích
Vývoj práv k ochranným známkám v českých zemích byl dán v druhé polovině
19. století vývojem v rámci rakousko-uherské monarchie. Novodobá úprava ochrany
práv na označení byla v naší zemi založena rakouským císařským patentem č. 230
z roku 1859 o ochraně průmyslových známek, který byl novelizován zákonem č. 19
z roku 1890 a zákonem č. 108 z roku 1895. Zákonem č. 45 z roku 1865 bylo přiznáno
známkové právo i cizozemcům a v roce 1890 byl na území tehdejšího Rakouska zřízen
ústřední známkový rejstřík. Již v této době bylo trvání doby platnosti ochranné známky
v českých zemích stanoveno na 10 let, s možností obnovy zápisu. Existovaly i
prostředky proti porušení ochranné známky a možnosti obrany nezapsaného dříve
užívaného označení proti majiteli později zapsané ochranné známky.7

První právní předpis vydaný po osamostatnění Československé republiky
v oblasti práv na označení byl zákon č. 471 Sb. z. a n. ze dne 24. 7. 1919, týkající se
zatímních opatření k ochraně známek. V tomto právním předpise se poprvé setkáváme
s termínem ochranná známka. Cílem právní úpravy nebylo zpřetrhat vazby na původní
zavedený systém a byla ponechána možnost ochranné známky zapsané u některé
Obchodní a živnostenské komory bývalého Rakouska-Uherska dále ji kontinuálně
chránit na území Československé republiky. Bylo pouze nutné, aby majitel ochranné
známky prohlásil ve lhůtě tří měsíců ode dne uvedeného v nařízení, že požaduje
známkovou ochranu pro oblast ČSR. Ochranná známka pak zůstala nadále chráněna
s právem přednosti původní přihlášky. Zákon také upravil lhůtu pro podání žaloby na
výmaz ochranné známky na 6 měsíců ode dne ohlášení ochranné známky. To ovšem
platilo jen pro lhůty uplynulé od 28. 10. 1918. Zákonem č. 305/1919 Sb. z a n. ze dne
27. května 1919 byl v Praze založen Patentní úřad. Současně se zřízením Patentního
úřadu byl ustanoven Patentní soud. Další zákon, který měl návaznost na problematiku
vzniku samostatného Československého státu, byl zákon č. 261 Sb. z. a n. ze dne 30.
června 1921. Vzhledem k tomu, že na územích oddělených od Německa pozbyla

7

JAKL, Ladislav. Práva na označení a průmyslové vzory. 1. vyd. Praha: VŠE, 2003. s. 7.

platnost německá právní úprava, umožňoval tento zákon užití československých
známkoprávních předpisů i na tomto území.

Zákon č. 27 Sb. z. a n. ze dne 20. prosince 1932 dále upravoval předpisy o
ochranných známkách. Důležité bylo prodloužení lhůty pro podání žaloby na výmaz
ochranné známky držitelem nezapsané značky zaměnitelné s napadenou ochrannou
známkou. Doba pro podání žaloby byla prodloužena na 3 roky od zápisu ochranné
známky a pro případ, že by ochranná známka byla zapsána bona fide, bylo možno podat
žalobu kdykoliv ode dne zápisu. K projednání žaloby bylo příslušné tehdejší
Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností. Zákon dále zavedl zákaz užívat bez
povolení v hospodářském styku státních nebo jiných veřejných symbolů.

V souvislosti s neblaze proslulými mnichovskými událostmi a následným
vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava, bylo vydáno nařízení č. 343 Sb. z. a n. ze dne
17. prosince 1938, o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek a dále pak
nařízení č. 95 Sb. ze dne 1. února 1940, o mimořádných opatřeních v oboru ochranných
známek. Jak již z názvů těchto nařízení vyplývá, reagovaly tyto právní předpisy na
mimořádné poměry na našem území a prodlužovaly některé lhůty jako např. lhůtu pro
obnovu ochranné známky nebo podání žádosti či žaloby.

Po osvobození Československa a ukončení druhé světové války vydalo dočasné
Národní shromáždění Československé republiky zákon č. 125 Sb. ze dne 8. května
1946, o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek. Podle něj byla přiznána
ochrana i těch ochranných známek, které byly zapsané v období od 30. 9. 1938 do 4. 5.
1945 u jiného úřadu než u Obchodní a živnostenské komory nebo u Obchodní a
průmyslové komory, jestliže byla ochranná známka přihlášena alespoň pro některou
část území ČSR a majitel měl na tomto území sídlo podniku.

V rámci reorganizace veřejné správy bylo vydáno nařízení č. 284 Sb. ze zde 20.
prosince 1949, o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a vzorků a
modelů na tehdejší Patentní úřad. S účinností od 1. ledna 1950 byla příslušnost k řízení
o ochranných známkách, které do té doby probíhalo před Obchodními a živnostenskými

komorami a před Ministerstvy průmyslu, vnitřního a zahraničního obchodu, přenesena
právě na Patentní úřad v Praze. Od této doby tak byla poprvé agenda ochranných
známek na území Československa soustředěna na jediném místě.

Zákon č. 8 ze dne 28. března 1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných
vzorech upravil některá práva vlastníka nezapsané značky. Omezil také možnost
převodu ochranné známky tak, že známka mohla být převedena jen společně
s podnikem, kterému patřila a pouze se souhlasem Úřadu pro vynálezy a zlepšovací
náměty, který byl zřízen k 1. dubnu 1952 a převzal působnost a pravomoc zrušeného
Patentního úřadu.

Problematiku cizích státních příslušníků řešila vyhláška Státního úřadu
plánovacího č. 140 ze dne 2. června, o zastupovaní osob, které nemají na území
Československé republiky bydliště nebo sídlo, v řízení o vynálezech, zlepšovacích
námětech, ochranných známkách a chráněných vzorech. Stanovila povinnost těchto
osob být v řízení zastupován členem advokátní poradny č. 9 nebo č. 10. Na to navázala
vyhláška předsedy Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci8 č. 168 ze dne 30. srpna
1957 o zastupování cizinců před Státním úřadem pro vynálezy a normalizaci, podle
kterého byla možnost zastoupení cizinců rozšířena o členy advokátní poradny č. 1.

Dle § 142 zákona č. 84 Sb. ze dne 1. listopadu 1972, o objevech, vynálezech,
zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, byl ustanoven Úřad pro vynálezy a
objevy ústředním orgánem státní správy také pro oblast ochranných známek.

Zákon č. 174 Sb. ze dne 8. listopadu 1988, o ochranných známkách, změnil
hmotněprávní úpravu ochranných známek. Zavedl institut proslulé ochranné známky.
Zákon začal také rozlišovat mezi kolektivními a individuálními ochrannými známkami.
Byla zrušena možnost majitele ochranné známky při obnově požádat o rozšíření
nárokovaného seznamu výrobků a služeb. Kromě sporů, k jejichž rozhodování byl
pověřen Úřad pro objevy a vynálezy, byly k řešení sporů pověřené soudy nebo
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hospodářská arbitráž. Procesně právní úpravu pak obsahovala vyhláška č. 187 Sb. ze
dne 8. listopadu 1988, o řízení ve věcech ochranných známek. Upravovala mimo jiné
způsob doložení příznačnosti ochranné známky, prohlášení známky za proslulou a
zřízení Komise pro ochranné známky.

V rámci rozdělení ČSFR a zániku federálních úřadů dochází v roce 1993 ke
vzniku Úřadu průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze (dále jen Úřad). Ten byl
zákonem č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ustanoven
jako ústředním národním registračním úřadem pro průmyslová práva. Tuto svoji funkci
dosud zastává. Tímto zákonem se do českého právního řádu dostala na svoji dobu velice
moderní a ucelená úprava známkového práva, k jejímuž velkému úpadku v období
socializmu došlo.

V tuto chvíli platným právním předpisem je zákon č. 441/2003 Sb., kterému se
podrobněji věnuji v následujících kapitolách.

3.2 Vývoj evropského známkového práva
Zásadním faktem, na který musel být brán zřetel při tvorbě známkového práva
Evropského společenství, je skutečnost, že všechny jeho členské státy jsou vázány
Pařížskou unijní úmluvou. Proto veškeré právní předpisy, týkající se ochranných
známek a průmyslového vlastnictví vůbec, musely být v souladu s touto úmluvou, aby
nebyly narušeny závazky členských států z ní vyplývající.

Když byly dne 25. března 1957 podepsány tzv. Římské smlouvy, byl položen
základ Evropského hospodářského společenství. Průmyslové a obchodní vlastnictví
není opomenuto a bylo zmíněno ve Smlouvě o Evropském hospodářském společenství,
konkrétně ve čl. 36. Ten uvádí, že se nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu
nebo tranzitu odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou
bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou
národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou

hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Ochrana průmyslové
vlastnictví byla jedním z důvodů, pro které bylo možno omezit volný pohyb zboží, což
je jeden ze základních principů a důvodů vzniku EHS. Tento článek také ovšem
výslovně říká, že zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné
diskriminace. Shodná úprava je pak následně použita ve čl. 30 Smlouvy o založení
Evropských společenství.

Na jedné straně tedy stálo výlučné právo vlastníka národní ochranné známky,
které bylo teritoriálně omezené, na druhé straně pak byl požadavek volného pohybu
zboží. K řešení tohoto problému, vyvolaného primární právní úpravou, byla přijata
poměrně bohatá judikatura Evropského soudního dvora (dále jen ESD). Ten přijal
řešení, které odlišuje respektování práva členských států rozhodovat o poskytnutí či
neposkytnutí ochrany jednotlivým druhům duševního vlastnictví ve smyslu čl. 295
ESD. Podle něho se tato smlouva nijak neodchyluje od zásady, že výkon těchto práv
nemůže nepřiměřeně bránit volnému pohybu výrobků, služeb nebo hospodářské soutěži.
ESD tedy uznává nutnost zachování práv duševního vlastnictví, včetně jejich
exkluzivity v míře nutné. Za tím účelem jednak rozlišuje mezi existencí a výkonem
výlučných práv z duševního vlastnictví a jednak limituje důsledky této exkluzivity tzv.
teorií vyčerpání práva, kterou stanovil časové omezení ochrany exkluzivity9.

Pro účely harmonizace členských známkoprávních předpisů byla dne 21.
prosince 1988 schválena první směrnice Rady 89/104/EHS. Tato úprava nekladla
primárně za cíl úplně rušit původní známkoprávní ochranu v jednotlivých státech, ale
zajistit, aby zapsané ochranné známky požívaly v různých členských státech stejné
ochrany. Zároveň však umožňovala členským státům poskytnout větší ochranu
známkám s dobrým jménem. Tato směrnice byla pak v následujících letech věcně
změněna a důvodu přehlednosti byla 22. října 2008 rekodifikována jako směrnice č.
2008/95/ES. Dále byla přijata Směrnice č. 2004/48/ES, která se týká opatření, řízení a
nápravných opatření nezbytných k zajištění dodržování práv z duševního vlastnictví.
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Cílem této směrnice je sblížení právních systémů tak, aby byla zajištěna vysoká,
rovnocenná a stejnorodá úroveň ochrany vnitřního trhu.

V rámci snahy o vytvoření jednotného trhu bylo též záměrem umožnit
jednotnou ochranu označení, která by platila ve všech členských státech. Na základě
nařízení č. 40/94/ES ze dne 20. prosince 1993 tak vniká ochranná známka Společenství.
Vzhledem k jejím průběžným novelizacím bylo dne 26. února 2009 přijato Nařízení č.
207/2009/ES a nařízení č. 2868/95/ES, které obsahuje procesně právní stanovení. K těm
se váže i nařízení č. 216/1996/ES, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů
OHIM pro ochranné známky a průmyslové vzory. Materie vymáhání práva z duševního
vlastnictví byla pak zapracována do směrnice č. 2004/48/ES o dodržování práv
duševního vlastnictví. Její vytvoření bylo motivováno nutností odstranění rozdílů
v prostředcích k vymáhání práv duševního vlastnictví, které v členských státech stále
existují.

4. Současná právní úprava v oblasti ochranných známek
4.1 Právní úprava v rámci EU – Směrnice č. 89/104/ES a její
implementace
Oblast ochranných známek byla v rámci Evropského společenství (dále jen
Společenství) upravena jednotně první Směrnicí Rady č. 89/104/EHS (dále jen
Směrnice), kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochraně v této oblasti.
Návrh této směrnice předložila Komise již v roce 1980, která byla schválena až 21.
prosince 1988. Směrnice usiluje pro usnadnění volného pohybu výrobků nebo služeb.
V prvé řadě zajistit, aby zapsané ochranné známky požívaly podle právních předpisů
všech členských států stejné ochrany. To však nebrání členským státům poskytnout širší
podporu ochranným známkám, které získaly dobré jméno. Při individuální právní
ochraně se v prvé řadě tradičně uplatňuje zásada priority starší zapsané ochranné
známky.10

Členské státy byly povinny implementovat směrnici do 28. prosince 1991. Česká
republika měla povinnost ji začlenit do svých právních předpisů do 1. května 2004.11 S
nutností harmonizace s unijními právní předpisy o ochranných známkách, tj. Směrnicí
č. 89/104/ES, se musela vypořádat i česká právní úprava ochranných známek. Z tohoto
důvodu byl přijat nový zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.. Tento zákon
pak proti původní úpravě obsahuje novou definici ochranné známky, rozšíření
absolutních i relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti, včetně zavedení tzv. ochranné
známky s dobrým jménem, rozšíření teritoriální působnosti některých ustanovené na
celý prostor EHS, resp. EU. Dále byly zrušeny pojmy „výmaz a zánik“ ochranné
známky a nahrazeny pojmy „prohlášení ochranné známky za neplatnou a zrušení
ochranné známky“. Zásadním bylo i odstranění podmínky, aby výrobky a služby
nárokované v přihlášce, byly předmětem podnikání přihlašovatele.
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Nový známkový zákon implementoval velkou část obsahu článků Směrnice tím
způsobem, že přímo použil jejich doslovný překlad.12 Při vypracování práce jsem
porovnával ustanovení zákona se zněním Směrnice a v případě rozdílů na tuto
skutečnost upozorňuji a dále ji rozebírám.

V neposlední řadě bych rád zmínil důležitý styčný bod při použití zákona,
kterým je Evropský soudní dvůr (dále jen ESD), resp. Soudního dvůr Evropské unie.
Podle Římské smlouvy, zakládající Evropská společenství, každý subjekt v rámci EU,
včetně členských států, musí dodržovat příkazy a respektovat rozsudky ESD (čl. 10,
původně čl. 5, Římské smlouvy). Proto jsou v dalších částech této práce uváděny a
analyzovány rozsudky ESD, které zejména vykládají jednotlivé články směrnice, neboť
rozhodnutí orgánů ČR by měla být v souladu s právními názory ESD.

4.1.2 Nařízení Komise č. 40/94/ES
Vzhledem k tomu, že harmonizace právní úpravy ochranných známek nemohla
vyřešit problém teritoriální ochrany, bylo dne 20. prosince 1993 přijato Nařízení
Komise č. 40/96/ES (dále jen Nařízení). To stanovilo společný režim ochranné známky
Společenství13, která dává možnost oprávněným držitelům jednotným postupem získat
ochranu označení ve formě ochranné známky Společenství. Ochranná známka
Společenství byla prvním společným institutem v oblasti průmyslových práv. Zajímavé
je zajisté také to, že tento institut není obsažen v primárním právu, tj. v zakladatelských
smlouvách, ale pouze v sekundárních aktech Společenství.

Ochranná známka Společenství chrání zapsané označení ve všech státech
Společenství a je zde uplatněn teritoriální princip, kdy známka může být platně zapsána
pouze pro území všech členských států a není možné, aby byla zapsána jen pro některé.
Tím dává vlastníkovi této známky výhradní právo k užití chráněného označení ve všech
12
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členských státech. Domnívám se, že takový přístup posiluje integraci jednotlivých
členských států Společenství. Takováto právní úprava zatím neexistuje u vynálezů a
užitných vzorů.14

Právní úprava ochranné známky Společenství vychází ze znění

Směrnice č. 89/104/EHS. To je zásadní zejména z důvodu koexistence ochranné
známky Společenství s národními ochrannými známkami a tudíž oba typy ochranných
známek logicky musí vycházet ze shodného či podobného právního rámce. Ochranná
známka Společenství nepotlačuje národní známkoprávní ochranu a stává se tedy
alternativou národní ochranné známky, kdy se jedná o dva kumulativní systémy.

Propojenost práv z národní a komunitární ochrany je možno spatřovat při
uplatnění tzv. seniority při podání přihlášky ochranné známky Společenství. Jestliže je
podávaná přihláška ochranné známky Společenství shodná s již dříve zapsanou národní
ochrannou známkou, a zároveň je přihláška nárokována pro shodný nebo užší seznam
výrobků a služeb, získá ochranná známka Společenství při zápisu v konkrétním
členském státu prioritu této národní ochranné známky. Toto prioritní právo jí pak trvale
zůstává, nezávisle na osudu národní ochranné známky. V praxi je tato právní úprava
výhodná zejména proto, že pak není nutné zbytečně vynakládat finanční prostředky na
obnovu starší zapsané národní ochranné známky jen kvůli zachování dřívějšího data
přednosti.

Uvedeným Nařízením ES byl současně založen Úřad pro harmonizaci ve
vnitřním trhu15, který byl pověřen registrací ochranných známek a od roku 2003 i
zápisem průmyslových vzorů Společenství. Ten sídlí ve španělském Alicante a funguje
jako nezávislý dvoustupňový správní orgán.

Toto Nařízení obsahuje zejména definici ochranné známky Společenství, způsob
jejího nabytí, tj. ustanovení vztahujících se k zápisnému řízení, včetně absolutních a
relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti, dále ustanovení o účincích a užívání této
komunitární ochranné známky, a ustanovení týkající se sporných řízení. Důležitou
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novelizací Nařízení č. 40/96/ES bylo pak Nařízení č. 1992/2003/ES, jímž bylo
umožněno přistoupení Společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním
zápisu ochranných známek. Přistoupením Společenství k tomuto protokolu umožnilo
v rámci jednoho zápisného řízení mezinárodní zápis ochranné známky na základě
podání přihlášky ochranné známky Společenství nebo zápis ochranné známky
Společenství na základě přihlášky k mezinárodnímu zápisu. Nařízení bylo průběžně
celkem šestkrát novelizováno. Proto bylo přijato rekodifikované znění Nařízení Rady č.
207/2009/ES ze dne 26. února 2009.

Přístupem České republiky k EU dne 1. května 2004 se účinky dříve zapsaných
ochranných známek Společenství rozšířily i na naše území a samozřejmě i území
dalších nových členů. V zájmu odstranění nejasností obsahovala Příloha II Smlouvy o
přistoupení doplnění Nařízení. Příloha stanovila, že nové absolutní důvody zápisné
nezpůsobilosti, uvedené v čl. 7 odst. 1 nařízení, pokud se uplatnily pouze z důvodu
přistoupení nového členského státu, nemohly být důvodem pro odmítnutí zápisu
ochranné známky Společenství podané před 1. květnem 2004. Rovněž nesmí být podle
čl. 51 nařízení prohlášena z tohoto důvodu za neplatnou ochranná známka Společenství,
ani nemůže být prohlášena za neplatnou podle čl. 52 odst. 1 a 2 Nařízení, pokud
vnitrostátní právo bylo zapsáno či přihlášeno nebo bylo nabyto v novém členském státě
před 1. květnem 2004. 16

Nařízení se promítlo i do znění zákona o ochranných známkách v § 49 - § 51.
Ustanovení § 49 se týká možnosti podat přihlášku ochranné známy Společenství
prostřednictvím Úřadu, zatímco § 50 stanovuje podmínky přeměny přihlášky ochranné
známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky tzv. konverze. Důležité je
pak znění § 51, které stanoví, že vlastník ochranné známky, jejíž přihláška byla podána
v dobré víře před přístupem České republiky k Evropské unii, popřípadě dovozuje právo
přednosti z doby před přístupem České republiky k Evropské unii, má právo požadovat,
aby bylo zakázáno v ČR užívání ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly
rozšířeny na základě přistoupení České republiky k Evropské unii, jestliže z důvodu
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DĚDIČ, Jan a ČECH, Petr. Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb, Co všechno se po 1. květnu
2004 v obchodním právu změnilo? 1. vyd. Praha : Polygon, 2004, s. 288.

shodnuti či podobnosti takové národní ochranné známky s ochrannou známkou
Společenství a shodnosti a podobnosti výrobků anebo služeb, na než se ochranné
známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně
asociace s národní ochrannou známkou, nebo je ochranná známka Společenství shodná
či podobná s takovou národní ochrannou známkou. Přitom výrobky a služby, na něž se
ochranné známky vztahují, nejsou shodně nebo podobné, jestliže národní ochranná
známka má v ČR dobré jméno a užívání ochranné známky Společenství by nepoctivě
těžilo z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména této národní ochranné známky nebo ji
bylo na újmu. Tím je prolomen jinak jednotný teritoriální princip ochranné známky
Společenství, kdy známka je sice platně zapsána pro území všech členských států, ale
z důvodu zákazu není oprávněn k výkonu jejího práva v určitém členském státu.17 Vliv
mělo Nařízení i na § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv
z duševního vlastnictví, kde je uvedeno, že Městský soud v Praze rozhoduje v ČR jako
soud prvního stupně pro ochrannou známku Společenství podle čl. 92 Nařízení.

4.2 Právní úprava v ČR
Současným stěžejním právním předpisem je zákon č. 441/2003 Sb.,
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ze dne 3.

prosince 2003 o ochranných známkách19, který nahradil dřívější právní úpravu - zákon
č. 137/1995 Sb. Jak již bylo výše uvedeno, přijetí tohoto zákona bylo vyvoláno nutností
harmonizace známkoprávní úpravy s komunitárními právními předpisy v souvislosti se
vstupem České republiky do Evropské unie. Zákon obsahuje hmotně právní a částečně i
procesní úpravu ochranných známek. V obecných ustanoveních nalezneme samotnou
definici ochranné známky, včetně úpravy zápisné způsobilosti. Dále se věnuje účinkům
a užívání ochranné známky, ochranné známce jako předmětu vlastnictví, včetně
ustanovení o licenčních smlouvách, přihlášce ochranné známky a řízení o ní, době
platnosti a obnově zápisu ochranné známky, vzdání se, zrušení, neplatnosti a obecným
ustanovením o řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. V posledních částech
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viz např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 330/2009 APETINA v. APETITO
novelizace zákony č. 501/2004 Sb. a č. 221/2006 Sb.
19
prováděcí podzákonnou normou je vyhláška č. 97/2004 Sb.
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zákon také řeší problematiku mezinárodních a komunitárních ochranných známek.
Zákon byl pak průběžně novelizován zákony č. 504/2004 Sb. a č. 221/2006 Sb. Poslední
novelizace proběhla v rámci zákona č. 296/2007 Sb..

Dalším důležitým právním předpisem je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Ten
upravuje všechny procesní otázky, které neřeší zákon o ochranných známkách, jenž
vůči němu v těchto ustanoveních vystupuje jako lex specialis. Zavádí do řízení o
ochranných známkách základní principy správního práva, o kterých bude pojednáno
dále. Výjimkou ze správního řádu je ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý
počet řízení, o ověřování úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných
orgány cizích států, o přerušení řízení, o lhůtách pro vydání rozhodnutí, o ochraně proti
nečinnosti, o zvláštnostech řízení o rozkladu, ustanovení o složení rozkladové komise a
o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu a ustanovení o zákazu změny
napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti odvolat se20.

V této souvislosti byl pak také následně přijat zákon č. 221/2006 Sb., o
vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Do toho zákona, byla implementována
ustanovení výše uvedené Směrnice č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního
vlastnictví.

Problematiku poplatků vybíraných Úřadem průmyslového vlastnictví obsahuje
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Pokud se poplatky týkají poskytování
informací, vychází se ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník se v souvislosti s ochrannými
známkami věnuje v § 8–12 obchodní firmě, § 17 obchodnímu tajemství a know-how, §
44-54 nekalé soutěži a v § 508-515 licenčním smlouvám21.

20
21

§ 45 zákona č. 441/2003 Sb.
obecná úprava licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví

Dalšími relevantními právními předpisy jsou zákon č. 417/2004 Sb., o
patentových zástupcích a v některých málo ustanoveních i zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník22 a zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník23.
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§ 268 porušování práv k ochranné známce a jiným označením
§ 118 odst. 1 „Předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva
nebo jiné majetkové hodnoty“ tj. i ochranné známky
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5. Zápisná způsobilost označení do rejstříku ochranných
známek
Aby bylo možné zapsat označení jako ochrannou známku, musí splňovat
podmínky stanovené zákonem, tj. označení musí splnit podmínky zápisné způsobilosti.
Zákon o ochranných známkách uvádí důvody zápisné nezpůsobilosti v § 4, § 6 a § 7,
přičemž dle jejich povahy se řadí mezi absolutní nebo relativní.

Zásadní podmínkou je, aby mělo značení vlastnosti uvedené v § 1 zákona, který
uvádí, 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
jiné osoby.“ Tato definice je transpozicí čl. 2 Směrnice. Je jí určeno, co vůbec
ochrannou známkou může být vzhledem ke své povaze. Hlavní podmínkou je, že
označení musí být schopno grafického znázornění a že je způsobilé odlišit výrobky
nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. To znamená, že vykazuje i
tak zvanou rozlišovací způsobilost. Dále pak musí vyhovovat i dalším podmínkám
zápisné způsobilosti, jako například, že nesmí být tvořeno výlučně označeními nebo
údaji sloužícími v obchodě k určení druhu, jakosti, množství,účelu, hodnoty,
zeměpisného původu, nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby, nebo
k označení jiných jejich vlastností. Dále pak zda není přihlašované označení zákonem
vyloučeno ze zápisu do rejstříku, jako jsou označení sestávající výlučně ze značek nebo
označení obvyklých v běžném jazyce nebo užívaných v dobré víře a v obchodních
zvyklostech, označení tvořená výlučně tvarem výrobku, označení odporující veřejnému
pořádku nebo dobrým mravům, klamavá označení, jejichž užívání by bylo v rozporu se
závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, označení, jehož
užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu anebo zda nebyla přihláška
ochranné známky podána v dobré víře.

Podmínkou pro zápis označení do rejstříku ochranných známek je i splnění
relativních podmínek zápisné způsobilosti. Relativními se označují proto, že se týkají

práv konkrétních třetích osob, zpravidla označovaných jako oprávněné osoby. Zatímco
absolutní překážky zápisné způsobilosti zápisné úřady zkoumají v průběhu řízení o
přihlášce ochranné známky již před jejím zveřejněním, relativní podmínky zápisné
způsobilosti zkoumají až na základě řádně a důvodně podaných námitek po zveřejnění
přihlášky. Oprávněné osoby mohou po zveřejnění přihlášky ochranné známky podat
námitky proti zápisu v přihlášce uplatňovaného označení do rejstříku ochranných
známek.

5.1 Absolutní překážky zápisné způsobilosti
Absolutní překážky zápisné způsobilosti označení do rejstříku ochranných
známek, které jsou v podstatě uvedeny v základním ustanovení, které definuje pojem
ochranné známky a které zkoumají zápisné úřady před zveřejněním přihlášky ochranné
známky, v některých případech činí problémy. Před zveřejněním přihlášky ochranné
známky tedy Úřad zkoumá, zda přihlášené označení splňuje absolutní podmínky
zápisné způsobilosti, tj. zda přihlašované označení spadá do pojmu ochranné známky ve
smyslu známkového zákona a dále pak, zda není přihlášené označení vyloučeno ze
zápisu do rejstříku ochranných známek.

Mezi často řešené otázky zápisné způsobilosti označení patří, zda je barva
samotná, bez dalších prvků, opravdu schopná zápisu do rejstříku ochranných známek.
Tuto otázku zápisné způsobilosti řešil ESD ve věci C-104/01 Libertel BV v. Úřad pro
ochranné známky Benelux. Libertel BV (dále jen Libertel) byla nizozemská společnost,
která poskytovala služby v oblasti mobilních telekomunikací. Společnost Libertel
podala u Úřadu pro ochranné známky Benelux (dále jen ÚOZB) přihlášku ochranné
známky, která v místě určeném pro zobrazení ochranné známky obsahovala
obdélníkovou plochu oranžové barvy a v místě určeném pro popis ochranné známky
poznámku „oranžová“, aniž by byl uveden jakýkoli kód barvy24. Přihláška byla
prozatímně zamítnuta jelikož ÚOZB měl za to, že společnost Libertel neprokázala, že
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např. kódování PANTONE či RAL

přihlášené označení získalo užíváním rozlišovací způsobilost, a toto označení postrádá
jakoukoli rozlišovací způsobilost. Společnost Libertel proti tomuto prozatímnímu
zamítnutí podala námitky. Ty ale nebyly úspěšné a přihláška ochranné známky byla
zamítnuta. Společnost Libertel podala proti tomuto zamítnutí žalobu Regionálního
odvolacího soudu v Haagu, který ji ovšem také zamítl. Společnost Libertel podala
kasační opravný prostředek k Vrchnímu soudu. V rámci přezkumu vyvstaly otázky
týkající se správného uplatnění národní známkoprávní úpravy, která se rovněž týkala
výkladu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice. V důsledku toho položil Vrchní soud ESD
následující předběžné otázky:
1. Může pouhá specifická barva, zobrazená jako taková nebo určená mezinárodním
kódem, mít pro určité zboží a služby rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm.
b) směrnice?
2. V případě kladné odpovědi na první otázku:
a) Za jakých okolností je možné připustit, že pouhá specifická barva má rozlišovací
způsobilost ve výše uvedeném smyslu?
b) Může skutečnost, že je zápis požadován pro velké množství zboží nebo služeb anebo
pro specifické zboží nebo službu nebo specifickou skupinu zboží nebo služeb, změnit
odpověď na první otázku?
3. Je při posouzení rozlišovací způsobilosti, kterou může mít určitá barva jako ochranná
známka, nutné zkoumat, zda existuje obecný zájem odůvodňující to, aby tato barva
zůstala k dispozici všem, jak tomu je v případě označení, která určují zeměpisný původ?
4. Musí se Úřad Beneluxu pro ochranné známky při odpovědi na otázku, zda označení
přihlašované jako ochranná známka má rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1
písm. b) směrnice, omezit na abstraktní posouzení této rozlišovací způsobilosti, anebo
musí brát v úvahu všechny konkrétní okolnosti v každém jednotlivém případě, a zejména
užívání tohoto označení a způsob, jakým je užíváno?

Výrok ESD v této věci byl tento:
1. Samotná barva, která není vymezena v prostoru, pro určité zboží a služby může mít
rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 3 první směrnice Rady
89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států
o ochranných známkách, zejména za podmínky, že může být předmětem grafického

ztvárnění, které je jasné, přesné, samo o sobě úplné, snadno dostupné, srozumitelné,
trvalé a objektivní. Tato poslední podmínka nemůže být splněna pouhým zobrazením
předmětné barvy na papíře, ale může být splněna označením této barvy mezinárodně
uznaným identifikačním kódem.
2. Při posouzení rozlišovací způsobilosti, kterou může mít určitá barva jakožto ochranná
známka, je třeba zohlednit obecný zájem na tom, aby nedošlo k nepatřičnému omezení
dostupnosti barev pro ostatní subjekty nabízející zboží nebo služby takového typu jako
zboží nebo služby, pro které je požadován zápis.
3. Samotné barvě lze přiznat rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 směrnice za podmínky, že z hlediska vnímání relevantní veřejnosti je ochranná
známka způsobilá identifikovat zboží nebo službu, pro které je zápis požadován, jako
pocházející od určitého podniku a odlišit toto zboží nebo tuto službu od zboží nebo
služeb jiných podniků.
4. Skutečnost, že zápis samotné barvy jako ochranné známky je požadován pro velké
množství zboží nebo služeb nebo je požadován pro specifické zboží nebo službu nebo
pro specifickou skupinu zboží nebo služeb, je spolu s ostatními okolnostmi konkrétního
případu relevantní jak při posouzení rozlišovací způsobilosti barvy, jejíž zápis je
požadován, tak při posouzení, zda je její zápis v rozporu s obecným zájmem na tom,
aby nedošlo k nepatřičnému omezení dostupnosti barev pro ostatní subjekty nabízející
zboží nebo služby takového typu jako zboží nebo služby, pro které je požadován zápis.
5. Při posouzení, zda ochranná známka má rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3
odst. 1 písm. b) a odst. 3 směrnice, musí orgán příslušný v oblasti zápisu ochranných
známek provést konkrétní průzkum, s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního
případu, a zejména k užívání ochranné známky.

Samotná barva či kombinace několika barev jsou tedy dle názoru ESD zápisu
schopné za situace, že jsou reálně schopné vytvořit asociaci mezi výrobky či službami a
jejím vlastníkem. Specifikace samotných výrobků a služeb je při posuzování důležitým
faktorem, zejména z důvodu možného vzniku monopolu, což by vedlo k nežádoucímu
omezení hospodářské soutěže v tomto segmentu trhu. V praxi se výklad zákona ve
spojení s výše uvedeným rozhodnutím ESD projevuje tím způsobem, že Úřad žádá
rozsáhlé doložení rozlišovací způsobilosti. To je velice náročné a velká část podaných

přihlášek ochranných známek, kde byla nárokována pouze barva, nebyla úspěšných.25
Zápis označení, které je tvořeno samotnou barvou jako takovou, i při uvedení odstínu
barvy podle mezinárodně uznávaných stupnic, činí pro přihlašovatele značné potíže.
Nutno uvést, že pohled na zápisnou způsobilost označení tvořeného barvou jako
takovou se s ohledem na uvedené stanovisko ESD stává liberálnější, než jak je možno
zjistit z dřívějších rozhodnutí českého Úřadu průmyslového vlastnictví.26

Aktuální otázka, která v souvislosti s výkladem ustanovení o zápisné
způsobilosti rovněž vyvstává, nejen vzhledem k Singapurské smlouvě o známkovém
právu Světové organizace duševního vlastnictví z roku 2006, je registrace ochranných
známek hudebních nebo čichových. Na národní úrovni nejsou zatím v ČR zvukové nebo
čichové známky registrovány, avšak v komunitární rovině již pokusy o zápis čichových
a zvukových známek v minulosti proběhly a Evropský soudní dvůr v této věci vydal
několik rozhodnutí.

Na komunitární úrovni byla již v roce 1996 zapsána čichová ochranná známka
„Vůně čerstvě posekané trávy“ pro tenisové míčky27. Tato přihláška sestávala z textu
„Smell of the fresh cut grass“ a popisu, že ochranná známku tvoří tůně čerstvě posekané
trávy použité na tenisových míčcích. Principiálně byla tedy úřadem OHIM připuštěna
možnost takový druh ochranné známky registrovat.

Výklad práva v této věci však zásadním způsobem změnil případ C-273/00 Ralf
Sieckmann v. Deutsche Patent- unn Markenamt. Pan Ralf Sieckmann podal německou
národní přihlášku ochranné známky a jako oznění uvedl název chemické látky – metyl
cinamát, dále připojil její chemický vzorec a přiložit konkrétní vzorek vůně, který
popsal jako „ balzámová vůně s jemným náznakem skořice“. Německý patentový úřad
přihlášku zamítnul s tím, že se nejedná o distinktivní označení. Proti tomu podal pan
Sieckman odvolání ke Spolkovému patentnímu soudu. Ten uznal, že přihláška byla
nesprávně zamítnuta pro nedostatek rozlišovací způsobilosti, ovšem zároveň vyjádřil

25

U Úřadu bylo zatím podáno devatenáct přihlášek ochranných známek tvořených pouze barvou, z nichž
byly zapsány pouze tři.
26
viz např. rozhodnutí ÚPV z 30. 12. 1998 ve věci přihlášky ochranné známky O-114897-96
27
ochranná známka společenství č. reg. 428870

pochybnosti o grafické ztvárnitelnosti tohoto označení a vzhledem k faktu, že
ustanovení německého známkového zákona mají být vykládány ve světle čl. 2 směrnice,
předložil ESD k projednání předběžné otázky:
1. Má být čl. 2 směrnice interpretována v tom smyslu, spojem „označení schopné
grafického ztvárnění“ zahrnuje pouze označení, které může být znázorněno ve své
viditelné podobě nebo může být rovněž chápáno jako jiná označení – např. vůně či
zvuky – která nemohou být sama o sobě vnímána vizuálně, ale mohou být znázorněna
nepřímo za použití určitých substitutů?
2. Pokud bude první otázka zodpovězena ve smyslu pro širokou interpretaci, bude
požadavek grafického znázornění dle čl. 2 směrnice naplněn, bude-li označení
sestávající z vůně znázorněno:
a) chemickým vzorcem
b) slovním popisem
c) uložením vzorku dané chemické látky, nebo
d) kombinací výše zmírněných substitučních vyobrazení?

ESD vyjádřil tento názor:
1. Článek 2 směrnice 89/104 ES ze dne 21 Prosince 1988 ke sblížení zákonů členských
států musí být vykládán tak, že ochranná známka může být tvořena označením, jež není
samo o sobě vizuálně vnímatelné pod podmínkou, že je graficky znázornitelné, zejména
ve formě obrázků, linií či znaků a že toto ztvárnění je jasné, přesné, ucelené, snadno
dostupné, trvanlivé a objektivní.
2. V případě čichového označení požadavek grafického znázornění není naplněn
chemickým vzorcem, slovním popisem, uložením vzorku s příslušnou vůní ani
kombinací uvedených možností.

Dle současného názoru ESD tedy není možné registrovat ochrannou známku
čichovou z důvodu absence možnosti přesného grafického ztvárnění. Osobně se s tímto
názorem ztotožňuji. Domnívám se, že nebyl zmíněn ještě jeden zásadní faktor a to
subjektivita vnímání vůně. Ta je u jednotlivých osob značně rozdílná a slovní popis
dané vůně nemusí notně odpovídat vnímání veřejnosti, kdy slovní popis vůně je pak
značně nepřesný ne-li zavádějící.

K možnosti registrace hudebních ochranných známek překvapivě zaujal ESD ve
věci C-283/01 Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex opačný názor. Společnost
Shield Mark BV (dále jen Schield) byla majitelem ochranných známek, zapsaných pro
výrobky a služby spadající do tříd 9, 16, 35, 41 a 42. Vyobrazení prvních čtyř sestávalo
z notové osnovy, obsahujících prvních devět not hudební skladby Ludvíka van
Beethovena „Pro Elišku“. Dvě z těchto známek byly specifikovány jako „zvukové
známky, které sestávají z grafického vyobrazení melodie notovou osnovou“. U jedné
z nich byl pak ještě připojen dovětek „hraná na klavír“. Další čtyři sestávaly z „prvních
devíti not „Pro Elišku“. Dvě z nich byly specifikovány jako „zvukové známky
sestávající z popsané melodie“. K jedné byl ještě připojen dovětek „hraná na klavír“. Tři
další známky sestávaly z po sobě jdoucích not „ E, Dis, E, Dis, E, H , D, C, A“. Ke
dvěma z nich byl přiložen popis „zvukové známky sestávající z popsaného sledu not“.
K jedné byl pak opět připojen dovětek „hraná na klavír“. Společnost Shield v roce 1992
zahájila reklamní kampaň, která ve znělce užívala prvních devět not skladby „Pro
Elišku“. Pan Krist v roce 1995 použil během své reklamní kampaně shodnou melodii.
Protože společnost Shield i pan Krist používali znělku pro shodné výrobky a služby,
podala společnost Shield na pana Krista žalobu u holandského soudu pro porušování
práv ze zvukových ochranných známek a dále z nekalosoutěžního jednání. Žalobě na
porušování práv z ochranných známek nebylo vyhověno s odůvodněním, že zvuky
nejsou zápisu schopné. Proti tomu se Shield odvolal k nizozemskému vrchnímu soudu,
který v rámci řízení předložil ESD k předběžnému rozhodnutí tyto otázky:
1. a) Má být čl. 2 směrnice vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby zvuky či šumy
mohly být považovány za ochranné známky?
b) V případě, že odpověď na první otázku písm. a) bude záporná: znamená režim
vytvořený směrnicí, že musí být možné, aby zvuky nebo šumy byly považovány za
ochranné známky?
2. a) V případě, že odpověď na první otázku písm. a) bude záporná: na základě jakých
podmínek má směrnice za to, že zvuková ochranná známka je schopná grafického
ztvárnění ve smyslu jejího článku 2, a v tomto ohledu jak musí být provedeno podání
přihlášky takové ochranné známky?

b) Jsou konkrétně splněny požadavky směrnice uvedené v bodě a), jestliže byl zvuk nebo
šum přihlášen v jedné z následujících forem:
– hudební noty;
– písemný popis ve formě zvukomalby;
– písemný popis v jiné formě;
– takové grafické ztvárnění, jako je sonogram;
– zvukový nosič přiložený k formuláři přihlášky;
– digitální záznam, který může být předmětem poslechu na internetové síti;
– kombinace těchto metod;
– jiná forma, případně jaká?

ESD na otázky odpověděl tímto způsobem:
1. Článek 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se
sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán
v tom smyslu, že musí být možné, aby zvuková označení byla považována za ochranné
známky, jestliže jsou způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či
služeb jiných podniků a jestliže jsou schopná grafického ztvárnění.
2. Článek 2 musí být vykládán v tom smyslu, že ochrannou známku může tvořit
označení, které není způsobilé být jako takové vnímáno vzhledově, za podmínky, že
může být předmětem grafického ztvárnění, zejména prostřednictvím vyobrazení, čar
nebo znaků a musí být jasné, přesné, úplné samo o sobě, snadno přístupné,
srozumitelné, trvalé a objektivní.
Pokud jde o zvukové označení, tyto požadavky splněny nejsou, jestliže je označení
ztvárněno graficky prostřednictvím popisu užívajícího psaný jazyk, jako je uvedení, že
je označení tvořeno notami, z nichž se skládá známé hudební dílo, nebo uvedení, že jde
o křik zvířete, nebo prostřednictvím jednoduché zvukomalby bez jiného upřesnění nebo
prostřednictvím sledu hudebních not bez jiného upřesnění. Naproti tomu uvedené
požadavky splněny jsou, jestliže je označení ztvárněno prostřednictvím notové osnovy
rozdělené na takty, na níž jsou uvedeny zejména klíč, hudební noty a pomlky, jejichž
forma uvádí relativní hodnotu, a případně alternace.

Z výše uvedeného vyplývá, že registrace zvukové ochranné známky je v zásadě
možná, za předpokladu, že je vyjádřena pomocí notového zápisu. Ten ESD považuje za
dostatečné grafické znázornění, protože výklad pravidel hudební nauky je jednoznačný
a tím je i velice přesná možnost interpretace. V návaznosti na toto rozhodnutí bylo již
také úřadem OHIM registrováno více než sto takových ochranných známek28. Zásadním
nedostatkem ale je komplikovaná možnost rešerše, neboť notový záznam je třeba
nejdříve reprodukovat, což vyžaduje znalosti z hudebního oboru, které obvykle
patentový zástupce nebo jiný odborník z této oblasti provádějící rešerši nemá.

Je kladen velký důraz na schopnost ochranné známky odlišit své výrobky a
služby od jiných soutěžitelů tzv. distinktivnost neboli rozlišovací způsobilost. Tu nemá
označení, které je tvořeno 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 nebo které je
tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v
poctivých obchodních zvyklostech29. Tyto překážky zápisné způsobilosti je možné dle §
5 překonat doložením důkazních materiálů prokazujících, že se označení stalo pro
přihlašovatele příznačným. Mezi takové důkazy patří především katalogy, propagační
materiály, reklamní předměty, faktury, objednávky anebo výrobky, které obsahují
zmíněné označení a ze kterých vyplývá, že je přihlašovatel skutečně užívá. Legislativa,
na rozdíl od předchozí právní úpravy, nevyžaduje, aby tyto důkazy byly datovány před
podáním přihlášky ochranné známky. Toto je velice přínosné, neboť přihlašovatel může
začít ochrannou známku užívat až po získání priority, a tak je eliminována možnost, že
si stejné označení přihlásí někdo jiný. Pokud je nárokován tvar nebo obal výrobku, je
zde zákonná podmínka, že tvar výrobku nesmí být tvořen výlučně tvarem nezbytným
pro dosažení technického výsledku. V této souvislosti je v současnosti zmiňován i
rozsudek ESD č. C-48/09 P, který se zabýval otázkou možnosti registrace tvaru kostky
stavebnice “LEGO”. I v české rozhodovací praxí se již z let 1997 a 1998 setkáváme
s rozhodnutími, která se týkají zápisné způsobilosti tvaru výrobků (lékových tablet a
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Jak bylo výše uvedeno, v ČR zatím registrace zvukové známky neproběhla.
zákon č. 441/2003 Sb. § 4 písm. c) a d)

bonbónů a mentolových pastilek) a která se příliš neliší od současné evropské
rozhodovací praxe.30

Označení také nesmí být v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.
Tím se myslí především užití vulgárních či jinak urážejících slov či slovních spojení.
Česká rozhodovací praxe za odporující veřejnému pořádku pokládala například zápis
označení shodujícího se jménem ústavního činitele; zabývala se i otázkou zápisné
způsobilosti označení shodného se světově známou osobností31. S otázkou dobrých
mravů je spojena i podmínka ochrany spotřebitele, kdy označení nesmí klamat
veřejnost, zejména pokud jde o povahu32. Označení nesmí vyvolávat ve spotřebiteli
mylnou asociaci ohledně výrobků a služeb, pro které má být zapsána33. To se týká i
označení vín a jiných lihovin, které obsahují zeměpisné označení, ale přitom takovýto
zeměpisný původ nemají. Zeměpisné označení, které neodpovídá sídlu přihlašovatele
nebo původu výrobků se pokládá za klamavé a tudíž odporující dobrým mravům34.

Další příčinou zápisné nezpůsobilosti je přítomnost znaků vysoké symbolické
hodnoty nebo označení, která požívají ochranu, ať už podle článku 6ter Pařížské unijní
úmluvy, tak i jiných znaků, jejichž užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu35.
Tím jsou olympijské symboly, státní znaky, označení mezinárodních organizací apod.
Pokud příslušné orgány k užití udělí přihlašovateli ochranné známky souhlas, není toto
důvodem zápisné nezpůsobilosti.

Poslední skupinou důvodů zápisné nezpůsobilosti je rozpor s českým právním
řádem včetně Českou republikou ratifikovaných mezinárodních smluv36. Do této
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viz JAKL, Ladislav. Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, III. díl, Praha: Úřad
průmyslového vlastnictví, 1999. rozhodnutí č. 364 a 410
31
viz tamtéž rozhodnutí č. 401, 416, 543 a č. 555
32
viz tamtéž rozhodnutí č. 444, kdy český Úřad průmyslového vlastnictví označil jako v rozporu
s dobrými mravy případ, kdy označení může vyvolat u veřejnosti a zákazníků klamnou představu o
poskytovaných službách
33
Příkladem může být přihláška ochranné známky znění „kovové nástroje“ pro dřevěné výrobky.
34
viz shora uvedenou Sbírku, rozhodnutí č. 531, 532, 534, 536, 538.
35
srovnej tamtéž rozhodnutí č. 401 českého Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci označení „Pražské
Jezulátko“
36
Dle článku 24 odst. 3 nařízení Komise (ES) 753/2002 pro popis, označování, obchodní úpravu a
ochranu vinařských produktů, k označení vína na etiketě nesmějí být použity známky obsahující tradiční

skupiny dle mého názoru patří případ, kdy ochranná známka nebyla zjevně podána
v dobré víře. Tuto skutečnost nemá obvykle Úřad možnost zjistit a v praxi se tohoto
ustanovení užívá, pokud k přihlášce ochranné známky obdrží Úřad námitky nebo
připomínky, které toto dokládají. Za jednání v dobré víře se například nepokládá případ,
kdy si podnikatel podá přihlášku ochranné známky, jejímž předmětem je označení
shodné s dřívější všeobecně známou či proslulou známkou, o níž přihlašovatel musel
nepochybně, s ohledem na jeho předmět podnikání, vědět.

5.2 Relativní překážky zápisné způsobilosti
Relativní překážky zápisné způsobilosti jsou další skupinou důvodů, pro které
nemůže být označení zapsáno jako ochranné známka a které jsou obsaženy v § 6 a 7
zákona o ochranných známkách. Relativními se označují zejména proto, že se přímo
dotýkají práv třetích, tak zvaných oprávněných osob.

Mezi relativní důvody pro odmítnutí ochrany před zveřejněním přihlášky ve
Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví, je totiž podle § 6 ta skutečnost, že přihláška
ochranné známky je shodná se starší přihláškou ochranné známky nebo již zapsanou
ochrannou známkou37, pokud jsou nárokovány pro stejné výrobky nebo služby. Úřad
přihlášku ochranné známky nezamítne v tom případě, pokud vlastník či přihlašovatel
starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do
rejstříku tzv. souhlasný dopis. To je jediná možnost, kdy může třetí osoba v rámci
věcného průzkumu přihlášky ovlivnit na základě svých starších práv zápisné řízení. V §
22 odst. 2 se říká, že Úřad přihlášku ochranné známky zamítne, obsahuje-li prvky starší
ochranné známky, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou
známkou. Výsledkem je ovšem to, že Úřad považuje za shodné i označení, které v sobě
obsahuje prvky jiného chráněné označení, a přitom dle mého názoru tyto prvky

výrazy, pokud dané víno nemá právo k označení takovým tradičním názvem, např. právo k použití výrazu
„chateau“ náleží Francii.
37
ať už národní, komunitární nebo mezinárodní

nemohou vést k záměně38. To je velký problém, neboť přihlašovateli pak zbývá jen
zúžit seznam výrobků a služeb, pro které je známka přihlašována. Pokud to nelze učinit,
Úřad přihlášku částečně nebo zcela zamítne.

Domnívám se, že by byla vzhledem k předvídatelnosti rozhodnutí Úřadu
účelnější taková legislativní změna, aby pokud nejsou označení zcela shodná, Úřad
v řízení pokračoval a otázku zaměnitelnosti řešil až v případném námitkovém řízení,
které je k tomu určeno a zbytečně neblokoval řízení o přihlášce ochranné známky.
Zajímavá je skutečnost, že obdobné ustanovení úprava komunitární ochranné známky
neobsahuje, a pokud je podána přihláška komunitární ochranné známky, která je shodná
s již zapsanou komunitární ochrannou známkou a zároveň je přihlašována pro stejné
třídy výrobků a služeb, úřad OHIM o této skutečnosti pouze informuje vlastníka starší
známky a poučí ho o možnosti podání námitek proti zápisu do rejstříku.

Splnění ostatních relativních podmínek zápisné způsobilosti obsažených
v ustanovení § 7 zákona se zkoumá až po zveřejnění přihlášky ochranné známky.
Oprávněné osoby mohou podat ve lhůtě třech měsíců námitky proti zápisu
přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek z důvodů, které výslovně
stanoví zákon.

Není-li přihláška ochranné známky zamítnuta, přistoupí Úřad dle § 23 ke
zveřejnění přihlášky ochranné známky v oficiálně vydávaném a veřejně přístupném
Věstníku. Do konce roku 2006 byl věstník vydáván Úřadem s měsíční periodicitou, a to
ve dvou částech v papírové podobě, přičemž v části A byly zveřejňovány zvláště
skutečnosti týkající se přihlášek vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, topografií a
dále úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy. V části B byly zveřejňovány
skutečnosti týkající se ochranných známek a označení původu a zeměpisných označení.
Od roku 2007 je Věstník vydáván s týdenní periodicitou pouze v elektronické podobě,
která je přístupná na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, přičemž
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K přihlášce kombinované ochranné známky s výrazným grafickým prvkem znění domov Harmonie
namítal Úřad zapsanou slovní ochrannou známku znění Harmonie, obě byly nárokovány pro z části
podobné výrobky a služby.

obě původní části jsou spojeny v jednu. Věstníky vydané v papírové podobě jsou k
dispozici ve studovně ÚPV. Věstník je v tuto chvíli zveřejňován ve formě pdf souborů a
nové soubory jsou k dispozici každou středu v měsíci. Ochranná známka je zveřejněna
po zákonnou dobu tří měsíců. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Dle § 25 odst. 1 může v této
lhůtě každý, kdo je k tomu oprávněn, podat námitky proti zápisu ochranné známky do
rejstříku. Této problematice se detailně věnuji v následujících kapitolách své práce.

5.3 Námitkové řízení
V důvodové zprávě k zákonu o ochranných známkách se uvádí, že námitky jsou
základním procesním nástrojem k ochraně hmotných práv stanoveného okruhu osob
před zápisem ochranné známky do rejstříku. Je samozřejmým požadavkem, že
označení, které je přihlašováno k ochraně, musí být volné, tj. nesmí zasahovat do práv
třetích osob. Těmto třetím osobám proto umožňuje zákon podat proti zápisu ochranné
známky námitky. Současně platí, že Úřad může z důvodu zde uvedených zamítnout
přihlášku ochranné známky jen na základě řádně podaných námitek, nikoliv z moci
úřední39. Je tedy necháno plně na uvážení dotčených osob, zda uplatní své právo nebo
nikoliv.

V případě námitek proti zápisu do rejstříku se téměř doslovně uplatňuje zásada
římského civilního práva vigilantibus iura scripta sunt40, neboť včasné podání námitek
je podmíněno znalostí zveřejněných přihlášek ochranných známek. Ačkoliv je možné,
aby tyto informace získal vlastní činností sám majitel ochranných známek či jiná osoba
delegovaná k podání námitek, v praxi se ve velké míře využívá úplatná služba
známkových zástupců označovaná jako tzv. sledovací služba (monitoring). V současné
době je sledování zaměnitelných ochranných známek značně ulehčeno, vzhledem
k tomu, že databáze ochranných známek jsou vedeny v digitální formě. Databáze
přihlášek vedených ve Věstníku ÚPV i OHIM jsou vzájemně prostupné a existují
počítačové programy, které jsou schopny najít nové přihlášky ochranných známek a
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PÍTRA, Vladimír ... [et al.]. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: C.H. Beck, 1996, s. 55.
bdělým náležejí práva

v omezené míře vyhodnotit stupeň podobnosti dle předem zadaných údajů. Nicméně
záleží

na

schopnostech

a

zkušenostech

známkového

zástupce,

jakou

míru

pravděpodobnosti záměny určí a v jakém případě informuje klienta o zaměnitelné
přihlášce ochranné známky. Považuji za vhodné zasílat v rámci sledovací služby
klientovi informace jen o přihláškách ochranných známek, u kterých existuje reálné
riziko ohrožení jeho práv. V případě, že jsou klientovi často zasílány irelevantní údaje,
dojde u něho snadno k situaci, kdy následkem v přemíře informací přehlédne i opravdu
důležité upozornění.

5.3.1 Zahájení námitkového řízení
Řízení o námitkách se zahajuje u Úřadu jejich podáním ve smyslu § 37
správního řádu. Podání je učiněno dnem, kdy k tomuto orgánu, zde Úřadu, došlo.
Podávající osoba se tímto podáním stává účastníkem řízení o námitkách. S osobou,
která podala námitky, Úřad jedná jako s účastníkem řízení o námitkách, nikoliv však
jako s účastníkem řízení o přihlášce ochranné známky.41 Lhůta pro jejich podání dle §
25 odst. 1 činí 3 měsíce od zveřejnění přihlášky ve věstníku vydávaném Úřadem. Jak
jsem již zmínil výše, tato lhůta je zákonná a nelze prodloužit, ani nelze její zmeškání
prominout. Správní řád sice uvádí v § 37 odst. 3 možnost, aby orgán vyzval
navrhovatele k odstranění vad, pokud podání nesplňuje předepsané náležitosti a jak dále
uvádí, poskytne k tomu přiměřenou lhůtu. Ta nesmí překročit výše zmíněné 3 měsíce,
protože dle § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách, k doplnění námitek a k
důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě Úřad nepřihlíží. Nicméně zde existují
zákonné výjimky. Jak uvádí správní řád v § 40, pokud připadne poslední den lhůty na
sobotu, neděli nebo státní svátek42, je poslední den lhůty nejbližší pracovní den a lhůta
je také zachována, jsou-li v posledním dni lhůty námitky předány k doručení držiteli
poštovní licence či zvláštní poštovní licence nebo osobě, která má obdobné postavení
v jiném státě. Musí být též ve lhůtě uhrazen správní poplatek buď hotově na podatelně,
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HORÁČEK, Roman ... [et al.]. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a
zeměpisných označení: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 193.
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§ 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a dnech
pracovního klidu

vylepením kolku o příslušné hodnotě nebo převodem z účtu. Jestliže je správní poplatek
hrazen bankovním převodem, považuje za uhrazený dnem připsání platby na účet
Úřadu. Proto je třeba mít na paměti časové prodlevy, které jsou s bankovním převodem
spojeny. Není-li správní poplatek řádně uhrazen, považují se námitky za nepodané.

Pro podání námitek je obligatorně požadována písemná forma a je třeba, aby
námitky obsahovaly údaje požadované prováděcím předpisem43. Podávající musí mít
procesní způsobilost, kterou definuje Občanský zákoník v § 7 a § 8, např. nesmí být
soudně zbaven způsobilosti k právním úkonům. Osoby, které mohou podat námitky,
jsou konkrétně určeny u jednotlivých důvodů pro podání námitek v § 7 zákona o
ochranných známkách. Z právního hlediska může ovšem podat námitky prakticky
kterákoliv osoba, neboť v § 27 správního řádu se uvádí, že za účastníka řízení se
považuje i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud není prokázán opak. Jestliže však
námitky podá osoba, která neprokáže, že splňuje podmínky uvedené v § 7, Úřad takové
námitky zamítne. Využije-li přihlašovatel možnosti být v řízení zastoupen, je třeba, aby
zástupce oprávnění k zastupování doložit plnou mocí44 přiloženou k podání námitek.

Je třeba uvést údaje o přihlášce, proti níž námitky směřují, což je číslo spisu
přihlášky ochranné známky, datum podání a dále jméno přihlašovatele. Je nutné též
přesně určit výrobky a služby, proti kterým námitky směřují. Je přípustná také
formulace, že se námitky týkají všech výrobků či služeb uvedených v napadené
přihlášce ochranné známky. Směrují-li námitky pouze proti některým výrobkům či
službám, pro které má být napadená známka zapsána, tak v případě úspěchu
namítajícího bude přihláška ochranné známky zamítnuta jen pro tyto uvedené výrobky
anebo služby, jak uvádí § 26 odst. 5.

Věcné odůvodnění námitek je meritorní částí celého podání, neboť na základě
informací v něm obsažených se bude příslušný orgán rozhodovat. Namítající musí
přesně popsat, v čem vidí důvody pro podání námitek a také je řádně podložit důkazy
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vyhláška č. 97/2004 Sb. ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách
Je možno na ÚPV registrovat generální plnou moc udělenou konkrétním subjektem, v podáních
učiněných u Úřadu pak stačí jen uvést registrační číslo této plné moci.

44

nebo provedení takových důkazů navrhnout. Správní řád v § 51 a následujících uvádí,
že k provedení důkazů lze využít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke
zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními
předpisy. Jde zejména o listiny, svědeckou výpověď, znalecký posudek a ohledání.
Tento výčet je pouze demonstrativní a je tedy teoreticky možné navrhnout i jiné než
výše uvedené důkazy. K listinným důkazům se vztahuje vyvratitelná právní domněnka,
že listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány nebo orgány
územních samosprávných celků v mezích jejich pravomoci jakož i listiny, které jsou
zvláštními zákony prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o prohlášení orgánu, který
listinu vydal. Potvrzují i pravdivost toho, co je v nich uvedeno, není-li prokázán opak.
Úřad ovšem není návrhy účastníků vázán a záleží jen na jeho uvážení, které důkazy
připustí či provede.

Petit musí být přesně definován. Je nezbytné uvést, v jakém rozsahu má být
napadená přihláška ochranné známky zamítnuta, protože Úřad nemůže vydat rozhodnutí
o námitkách nad rámec navrhovaného petitu45.

5.3.2 Námitky vlastníka starší ochranné známky
Nejčastějším důvodem pro podání námitek je právo ke starší ochranné známce.
Jak je uvedeno v § 7 odst. 1 písm. a) přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na
základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen
námitky) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti
se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se
přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny
na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost
asociace se starší ochrannou známkou. Do tohoto ustanovení byla sloučena materie čl. 4
odst. 1 písm. a) a b) Směrnice.
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Např. nemůže zamítnout přihlášku ochranné známky pro všechny výrobky a služby, pokud bylo
navrženo zamítnutí přihlášky ochranné známky jen pro některé z nich.

Použijeme-li klasické interpretační metody, zjistíme, že aby mohly být námitky
úspěšně podány dle tohoto ustanovení, je třeba kumulativně splnit tři podmínky. První
podmínkou je, že namítaná ochranná známka je starší. Starší ochrannou známkou se
rozumí zapsaná národní, mezinárodní ochranná známka nebo ochranná známka
Společenství, má-li dřívější datum podání než napadená přihláška. Za starší ochrannou
známku se považuje dle § 7 odst. 2 písm. a) i přihláška všech výše zmíněných
ochranných známek, pokud bude následně ochranná známka zapsána do rejstříku.
Nastane-li situace, že jsou námitky podány na základě dřívější přihlášky ochranné
známky, Úřad řízení o námitkách proti zápisu do rejstříku přeruší do doby, dokud
nebude řízení o přihlášce namítané ochranné známky ukončeno - tj. do té doby, dokud
nebude ochranné známka zapsána nebo přihláška zamítnuta. Pokud by byla přihláška
namítané ochranné známky zamítnuta, Úřad řízení o námitkách zastaví.

Starší ochrannou známkou se také rozumí komunitární ochranná známka, k níž
je ve smyslu čl. 34 nařízení Rady46 uplatněn nárok na vstup do práv ze starší národní
nebo mezinárodní ochranné známky, i když se vlastník této starší známky vzdal nebo
ochranná známka zanikla. Toto ustanovení se odkazuje na tzv. senioritu, kterou je
možno nárokovat při podání přihlášky komunitární ochranné známky. Pokud se
přihlašuje komunitární ochranná známka, která je shodná vhledem s dřívější národní
ochrannou známkou přihlašovatele zapsanou v rejstříku členského státu EU, může
přihlašovatel nárokovat senioritu. To znamená, že pokud bude komunitární ochranná
známka zapsána, bude mít v konkrétním členském státě právo přednosti shodné s datem
podání shodné národní známky.

Starší ochrannou známkou rozumí i všeobecně známá známka, jejíž ochrana
vznikla před datem podání přihlášky pozdější ochranné známky a k tomuto datu dosud
trvá.
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nařízení Rady č. 40/94/ES o ochranné známce Společenství

5.3.2.1 Zaměnitelnost označení a podobnost výrobků a služeb
Další podmínku pro úspěšné uplatnění námitek vlastníka starší ochranné známky
definuje zákon tak, že napadená přihláška ochranné známky je nárokována pro shodné
nebo podobné výrobky.

Při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků a služeb není samo o sobě
rozhodující, zda patří do téže třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb pro účely
zápisu známek dle tzv. Niceské dohody, která je průběžně aktualizována47. Tato zásada
je vyjádřena i ve Smlouvě o známkovém právu, jíž je Česká republika vázána a podle
jejíhož článku 9 nelze považovat za podobné výrobky či služby pouze proto, že jsou
zařazeny do stejné třídy a naopak, jsou-li zařazeny v různých třídách, neznamená, že by
nemohly být podobné.48 Shodnost či podobnost výrobků a služeb se hodností zejména
podle jejich povahy, účelu nebo obvyklého umístění v prodejně49 pokud na základě
těchto skutečností může průměrný spotřebitel nabýt mylného dojmu o výrobci.

Zaměnitelnost výrobků a služeb by neměla být hodnocena osamoceně, ale
v souvislosti se shodností či zaměnitelnosti samotných označení.

To vychází i

z rozsudku Evropského soudního dvora C-39/97 ve věci Canon Kabushiki Kaisha v.
Metro-Goldwin-Mayer Inc. Spor byl mezi japonskou společností Canon Kabushiki
Kaisha (dále jako Canon) a americkou společností.

Společnost Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (dále jen MGM) podala v Německu v
roce 1986 přihlášku slovní ochranné známky znění „CANNON", která byla podána pro
tyto výrobky a služby filmy zaznamenané na videokazetách (videokazety); výrobu,
distribuci a projekci filmů pro kina a televizní organizace. Společností Canon
Kabushiki Kaisha (dále jen Canon) se odkázala na ustanovení Warenzeichengesetz
(starý německý zákon o ochranných známkách; dále jen WZG) a podala námitky u
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dne 1. ledna 2012 vstoupí v platnost 10. verze Niceského třídění výrobků a služeb
JAKL, Ladislav. Ochranné známky a označení původu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s.
42.
49
nebo i v odlišných prodejních místech - často se specifické zboží prodává jen ve
specializovaných prodejnách
48

Německého patentového úřadu, z důvodu porušení práva ke své starší slovní ochranné
známce znění „Canon", zapsané v Německu mimo jiné pro fotoaparáty, videokamery a
projektory; nástroje pro televizní filmování a záznamy, televizní přenos, zařízení pro
příjem a reprodukci televize, včetně kazetových a diskových zařízení k záznamu a
reprodukci televize. První průzkumný referent z německého patentového úřadu měl za
to, že obě ochranné známky jsou podobné, a proto byla přihláška zamítnuta z důvodu,
že příslušné výrobky a služby jsou podobné ve smyslu stanovení WZG.

Druhý

průzkumný referent zrušil toto rozhodnutí a zamítl námitky z důvodu nedostatku
podobnosti.

Společnost Canon podala proti tomuto rozhodnutí odvolání, které Spolkový
patentový soud zamítl s tím, že podle jeho názoru neexistuje podobnost ve smyslu
stanovení WZG. Uvedl, že taková podobnost by mohla být existovat pouze tehdy,
pokud zboží nebo služby, s ohledem na jejich ekonomický význam a způsob využití a
zejména jejich obvyklé místo výroby a prodeje, byly tak podobné, že průměrný kupující
si může vytvořit názor, že byly vyrobeny stejným subjektem, pokud bylo použito
podobné nebo pravděpodobně podobné označení. Soud konstatoval, že za okolností
daného případu tato podmínka nebyla splněna. Společnost Canon se odvolala proti
usnesení Spolkového patentového soudu ke Spolkovému soudnímu dvoru. Spolkový
soud vnesl předběžnou otázku k Evropskému soudnímu dvoru, neboť mělo být
rozhodnuto na základě Markengesetz (nový německý zákon o ochranných známkách),
který vstoupil v platnost dne 1. ledna 1995 a implementoval směrnici č. 89/104/ES do
německého práva:
Má být při posuzování podobnosti zboží a služeb chráněných dvěma ochrannými
známkami přihlíženo k rozlišovací způsobilosti, obzvláště známosti známky se starší
prioritou, zejména zda je dána pravděpodobnost záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b)
směrnice, i když veřejnost přisuzuje výrobky nebo služby různým místům původu?

Soud ve svém rozhodnutí vyjádřil tento názor:
Odpověď na první část otázky musí být taková, že při správném výkladu čl. 4 odst. 1
písm. b) směrnice, musí být rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, a zejména
její dobré jméno, bráno v úvahu při určování, zda podobnost mezi výrobky nebo

službami, na něž se vztahují obě ochranné známky, je dostačující ke vzniku nebezpečí
záměny. Odpověď na druhou část otázky je tedy třeba dát takovou, že může existovat
nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice, i když je veřejné mínění
takové, že zboží nebo služby mají různé místo původu. Naproti tomu nemůže být tato
pravděpodobnost, pokud se nezdá, že by se veřejnost mohla domnívat, že dotčené
výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky
propojených.

Podobnost výrobků a služeb nelze tedy hodnotit odděleně bez ohledu na ostatní
okolností případu a vždy je třeba brát v potaz komplexně všechny faktory včetně
pověsti a známosti starší ochranné známky. Ve zmíněném rozhodnutí je obsažen i
tzv. kompenzační princip, což v podstatě znamená, že čím větší stupeň podobnosti mezi
vlastními označeními je dán, tím menší podobnost mezi seznamy výrobků postačuje ke
konstatování, že označení jsou zaměnitelná. To vychází i z odůvodnění rozsudku, kde je
výslovně uvedeno, že „pravděpodobnost záměny může být shledána i přes menší stupeň
podobnosti porovnávaných výrobků a služeb, pokud jsou známky navzájem velmi
podobné a starší známka je vysoce distinktivní, zejména pokud má dobré jméno“. Aby
tento princip mohl být však uplatněn, je nezbytné, aby byly označení jak podobné, tak
aby zároveň starší ochranná známka měla vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti,
nejlépe dobré jméno. To platí zejména o slovních ochranných známkách, kdy ochranná
známka má sice rozlišovací způsobilost, ale vzhledem k malé originalitě či téměř
popisnosti, nelze přiznat vysokou rozlišovací způsobilost, a už vůbec ne dokonce dobré
jméno. Často se totiž nejen namítající ale i Úřad uchylují k pouhému konstatování, že
čím je větší podobnost označení, tím menší je třeba podobnosti mezi seznamy výrobků
a služeb a otázkou distinktivity namítané ochranné známky se dále nezabývají, což je
dle mého názoru klíčové pro uplatnění principu vycházejícího z tohoto rozhodnutí.

Jak samotný Úřad porovnání výrobků a služeb provádí, demonstruji na
následujícím rozhodnutí o námitkách proti zápisu ochranné známky č. spisu O-436033.
Vlastník zapsané starší ochranné známky Společenství č. 3407046 podal námitky proti
zápisu přihlášky národní ochranné známky č. spisu O-436033. Úřad zkoumal shodnost
či podobnost seznamu výrobků a služeb dále uvedeným způsobem: „Odvolací orgán

dále porovnal přihlášené výrobky se seznamem výrobků, pro které je zapsána namítaná
ochranná známka Společenství, přičemž konstatoval, že za podobné výrobky je přitom
nutno pokládat takové, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky a v důsledku toho
mohou u průměrného spotřebitele vyvolat představu o tom, že pocházejí od jedné a téže
osoby, tedy od stejného výrobce. Přitom je třeba vzít v úvahu řadu různých aspektů,
povahu výrobků, jejich charakter apod. Rovněž je třeba přihlédnout, k jakému účelu
jsou určeny. Význam pro posuzování výrobků má také jejich obvyklý původ,
spotřebitelské zvyky apod. Z hlediska spotřebitele lze podobné výrobky zařadit do
stejné skupiny či oblasti spotřeby. Ze známkoprávního hlediska je pak nerozhodné, zda
k záměně přihlašovaného označení a starší ochranné známky, respektive výrobků takto
označených, čili k matení veřejnosti skutečně došlo, jelikož postačuje pouze
pravděpodobnost, že by k takové záměně mohlo dojít.

Při porovnání výrobků uvedených v seznamu přihlašovaného označení se
seznamem výrobků namítané ochranné známky Společenství dospěl odvolací orgán k
závěru, že z výše citovaných seznamů výrobků je zřejmé, že výrobky přihlášené ve
třídách 29 a 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb, tj. mléčné výrobky, jako
mražené smetanové krémy i s rostlinným tukem, jogurtové, s přídavkem ovoce, ovocné
krémy mražené samostatné, ovocné dřeně; zmrzliny, zmrzlinové poháry, přísady do
zmrzlin, cukrovinky čokoládové i nečokoládové, včetně gumových (žvýkací guma ne
pro lékařské účely) a esencí pro cukrovinky, cukrářské výrobky všeho druhu, jako
dorty, marcipán, zákusky apod., a výrobky zapsané ve stejných třídách v seznamu
namítané ochranné známky Společenství č. 3407046, tj. zeleninové a ovocné konzervy,
marmeláda, mléko, máslo, margaríny, jedlý olej a jedlé tuky, káva, kávové náhražky,
cukr, sirup, med, mouka, kakao, čokoláda, cukrovinky, pečivo, cukrářské zboží, droždí,
prášek do pečiva, zmrzlina, představují poživatiny vyrobené ze shodných či podobných
surovin, shodné či obdobné povahy či které jsou základní přísadou do těchto výrobků.
Proto odvolací orgán konstatuje, že se jedná o výrobky shodné či podobné.

Pokud jde o výrobky nárokované ve třídě 5 mezinárodního třídění výrobků a
služeb, tj. výrobky dietetické, pro léčebné účely, potraviny pro děti, batolata a nemocné,
potravinové přípravky a doplňky všeho druhu, jako posilující přípravky, tonika,

vitamínové přípravky, poživatiny pro doplnění redukčních diet nebo přípravků pro
hubnutí, vše s léčebnými účinky, přípravky s léčebnými účinky obsahující biochemické
katalyzátory, zejména pro fyzicky aktivní osoby, rekonvalescenty a nemocné, vše výše
uvedené určené k léčebným účelům, dezinfekční prostředky, WC deodoranty, WC
osvěžovače, WC gely, přípravky pro dezinfekci bytu, prostředky k ničení plevele,
přípravky zvěrolékařské, diabetické přípravky pro léčebné účely, ztotožnil se odvolací
orgán s názorem orgánu prvého stupně řízení a shledal, že se obecně jedná o výrobky
určené pro léčivé účely nebo výrobky hygienické. Z tohoto důvodu nejsou tyto výrobky
shodné či podobné s výrobky chráněnými namítanou ochrannou známkou Společenství,
jimiž jsou zejména potraviny, neboť se jedná o výrobky jiného druhu a účelu, než
výrobky zapsané pro namítanou ochrannou známku Společenství.

Odvolací orgán též v této souvislosti poukázal na rozhodnutí Evropského
soudního dvora (dále jen „ESD“), z jehož rozsudků Úřad při svém rozhodování vychází,
konkrétně rozhodnutí C-39/97 ve věci „Canon Kabushiki Kaisha/ Metro-GoldwinMayer Inc.“.50

V tomto rozhodnutí Úřad přímo odkazuje i na výše uvedený rozsudek ESD, což
jen potvrzuje, že Úřad ve své rozhodovací praxi respektuje právní názor ESD, který je
stále aktuální.

Třetí zákonnou podmínkou pro podání námitek je, že z důvodu shodnosti či
podobnosti se starší ochrannou známkou existuje pravděpodobnost záměny. Česká a
československá judikatura tradičně používala termínu "zaměnitelnost", jehož významem
je možnost záměny, potencialita záměny, způsobilost k záměně, a contrario záměny
aktuální, již nastalé. Evropské právo a judikatura v tomto směru nepřinesly žádný
podstatný posun. Také směrnice hovoří (v různých jazykových verzích) o
"pravděpodobnosti", "riziku", "nebezpečí" záměny, tedy konstruuje záměnu z logického
hlediska rovněž jako pouhou možnost. Současný zákonný termín "pravděpodobnost
záměny", který vznikl překladem anglického "likelihood of confusion", akcentuje, že by
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se nemělo jednat o čistě teoretickou možnost, nýbrž reálnou pravděpodobnost, že k
záměně dojde. Zaměnitelnost, resp. pravděpodobnost záměny tak nelze chápat jako
pouhou logickou možnost, tj. nemožnost nemožnosti této možnosti, nýbrž jako reálnou
pravděpodobnost, opřenou i o empirická zjištění, že se daná možnost bude realizovat. Z
toho opět vyplývá, že je třeba přihlížet ke všem relevantním faktorům, které danou
možnost zvyšují včetně inherentního stupně distinktivity označení, intenzitě, rozsahu a
délce jeho užívání, druhu výrobků či služeb tímto označením označovaných, stupni
známosti označení v příslušné části veřejnosti aj.51

Z dostupné literatury a judikatury lze vyvodit, že pravděpodobnost záměny na
straně veřejnosti existuje, pokud přihláška ochranné známky je natolik podobná
ochranné známce s dřívější prioritou, že spotřebitel může být uveden v omyl, pokud jde
o původ těchto výrobků nebo služeb. Je-li spotřebitel takto uváděn v omyl, neplní
ochranná známka svoji rozlišovací funkci.52 Za pravděpodobnost záměny se považuje i
vyvolání asociace se starší ochrannou známkou.

Právní předpisy kritéria pro posuzování existence pravděpodobnosti záměny
zveřejněného označení a přihlášky ochranné známky z důvodu shodnosti a podobnosti
blíže neřeší. Při řešení této otázky by bylo možno vycházet ze zásady volného
hodnocení důkazů zakotvené ve Správním řádu53 a záleží pouze na Úřadu, jak
jednotlivé důkazy zhodnotí tj. jakou důležitost či průkaznost jim určí. Kritéria použitá
v případě otázky „pravděpodobnosti záměny“ řešil ESD ve věci C-251/95 „SABEL BV
v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport“ v rámci předběžné otázky, kterou předložil
německý Spolkový soudní dvůr. Předmětem byl výklad čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice.

Holandská společnost SABEL BV (dále jen SABEL) podala v Německu
přihlášku ochranné známky pro výrobky kůži, imitaci kůže, výrobky vyrobené z kůže
nebo její imitace nezahrnuté do jiné třídy; tašky a kabelky; oblečení včetně
51
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punčochových kalhotek, pleteného zboží, opasků, šátků, kravatek, šlí; obuv; klobouky.
Německá společnost Puma AG, Rudolf Dassler Sport (dále jen PUMA) podala proti této
přihlášce námitky z titulu vlastníka starší zaspané obrazové ochranné známky, zapsané
pro výrobky kůži, imitace kůže, výrobky vyrobené z kůže nebo její imitace (tašky) a
oblečení. Německý patentový a známkový úřad dospěl k závěru, že mezi oběma
známkami neexistuje podobnost a námitky proti zápisu částečně zamítnul. PUMA
podala odvolání ke Spolkovému patentovému soudu, který jí částečně vyhověl s tím, že
dle jeho názoru existuje mezi spornými známkami podobnost a že výrobky společnosti
SABEL jsou shodné nebo podobné výrobkům zapsaným pro namítanou ochrannou
známku.

Proti tomuto rozhodnutí se ke Spolkovému soudnímu dvoru odvolala

společnost SABEL s žádostí o zrušení rozhodnutí, kterým byla její přihláška ochranné
známky zamítnuta. Ačkoliv Spolkový soud prozatímně rozhodl, dle běžných
v Německu používaných kritérií, nakonec řízení zastavil a obrátil se na ESD
s předběžnou otázkou:
1. Je s ohledem na výklad směrnice čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS
dostačující zjištění, že existuje pravděpodobnost (nebezpečí) záměny mezi označením
složeným z textu a obrázku a označením tvořeným pouze obrázkem, které je zapsáno pro
shodné nebo podobné výrobky a není nijak zvlášť všeobecně známé u veřejnosti, když se
obě označení shodují ve významovém obsahu (motiv skákající šelmy)?
2. Jaký má význam znění směrnice ve smyslu, že pravděpodobnost (nebezpečí) záměny
zahrnuje i pravděpodobnost, že označení může být asociováno se starší ochrannou
známkou?

Výrok rozsudku byl pak tento:
1. Kritérium „pravděpodobnost záměny, které zahrnuje i pravděpodobnost asociace
s dřívější ochrannou známkou“ podle čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Rady
89/1004/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných
známkách, musí být interpretováno, v tom smyslu, že pouhá asociace, která může být
vyvolána na straně veřejnosti mezi dvěma ochrannými známkami následkem jejich
analogického významového obsahu, není sama o sobě dostačující pro konstatování, že
existuje

pravděpodobnost

záměny

ve

smyslu

tohoto

ustanovení.

Pojem

pravděpodobnosti asociace není alternativou pravděpodobnosti záměny, ale slouží
k vymezení jejího rozsahu.
2. Pravděpodobnost záměny musí být hodnocena celkově, musí být brán ohled na
veškeré relevantní faktory daného případu. Toto celkové posouzení vizuální, fonetické
nebo významové podobnosti dotčených označení, musí být založeno na celkovém
dojmu, jakým známky působí při zohlednění zejména jejich distinktivních a
dominantních prvků. Znění čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice-„…existuje-li
pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti…“ indikuje, že vnímání známky
průměrným spotřebitelem ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám hraje rozhodující
úlohu v celkovém hodnocení pravděpodobnosti záměny. Průměrný spotřebitel obyčejně
vnímá označení jako celek a nepřistupuje k analýze jeho jednotlivých detailů.
3. Čím větší rozlišovací způsobilost dřívější označení má, tím větší pravděpodobnost
záměny existuje. Není tedy vyloučeno, že pojmová podobnost vyplývající z faktu, že
dvě ochranné známky používají vyobrazení s analogickým významovým obsahem,
může vyvolat pravděpodobnost záměny, pokud má dřívější známka mimořádnou
rozlišovací způsobilost buď sama o sobě, nebo kvůli dobrému jménu, které má u
veřejnosti. To nenastane v případě, kdy dřívější známka není veřejnosti dobře známá a
sestává z vyobrazení, které nemá nijak nápaditý obsah.

Z textu rozhodnutí vyplývá, že si pojmy „pravděpodobnost asociace“ a
„pravděpodobnosti záměny“ nejsou rovny. Znění ustanovení směrnice samo o sobě
vylučuje jeho použití, pokud neexistuje nebezpečí záměny na straně veřejnosti. Zde je
ovšem rozpor mezi zněním směrnice a ust. § 7 odst. 1 písm. a). Zatímco směrnice ve čl.
4 odst. 1 písm. b) říká „…existuje pravděpodobnost záměny u veřejnosti, včetně
pravděpodobnosti asociace se starší ochrannou známkou, zákon o ochranných
známkách uvádí, že „…existuje nebezpečí záměny na straně veřejnosti; za
pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace…“. Česká právní
úprava tak pojem „pravděpodobnost záměny“ upravuje širším způsobem, nicméně Úřad
je při rozhodování povinen zohledňovat při svém rozhodování názor ESD.

Dále je opět zdůrazněn vliv rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky
na pravděpodobnost záměny, kdy vysoký stupeň disinktivity může vyvážit menší míru
pravděpodobnosti záměny.

Rozhodnutí přímo uvádí jako nejdůležitější hlediska pro posuzování existence
pravděpodobnosti záměny vizuální, fonetické a významové jakož i hledisko
průměrného spotřebitele. Přičemž zásadním pro rozhodnutí o pravděpodobnosti záměny
má být celkový dojem ochranné známky, jestliže vezmeme v potaz zejména jejich
distinktivní a dominantních prvky.

Vizuální hledisko zkoumá, nakolik jsou si posuzovaná označení podobná co do
tvaru a vzhledu. Určuje možnou míru pravděpodobnosti vyvolání asociace na základě
zrakového vnímání. Tedy to, jak bude běžný spotřebitel ochrannou známku na první
pohled vnímat. U slovních ochranných známek se posuzuje uspořádání písmen, jak jsou
v označení za sebou a kolik z nich je shodných. Pokud není přihláška slovní ochranné
známky v běžném písmu, je třeba zohlednit také použitý typ a font samotných písmen.
Při posuzování existence pravděpodobnosti záměny u slovních ochranných známek je
ovšem důležité posoudit i významové hledisko samotných slov, neboť i přes to, že se
označení liší jen v několika písmenech, může být jejich význam natolik odlišný, že Úřad
dospěje k závěru, že zde existence pravděpodobnosti záměny není.
Pokud se jedná o ochranné známky kombinované54 nebo obrazové, je důležité
pečlivě zvážit, který z grafických prvků je dominantní a pro posuzování existence
pravděpodobnosti záměny nejdůležitější. Někdy je, i přes množství různých obrazových
prvků, text rozhodujícím způsobem dominantní. Je třeba také vzít v potaz, že pokud je
ochranná známka v černobílém provedení a je jí namítána známka shodná či podobná,
ale v jiné barvě, není tento fakt rozhodující. Doporučuji udělat také známkovou rešerši
na grafický prvek, který považujeme za exkluzivní. V praxi se totiž může velice snadno
stát, že je ochranných známek s tímto motivem již mnoho zapsáno a výlučnost tudíž
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neexistuje, nebo je velice obtížné její existenci prokázat. Tím je pak v návaznosti na
výše uvedené snížena pravděpodobnost záměny, což je pro namítatele nežádoucí.

Vše shora uvedené názorně potvrzuje rozhodnutí Úřadu v kauze č. spisu O14204. Majitel obrazové ochranné známky č. zápisu 219724 a kombinované ochranné
známky č. zápisu 219725 „Jahodový Pribináček NOVINKA“ podal návrh na výmaz
ochranné známky č. zápisu 224696 „Kunínek“.

OZ č. zápisu 224696

OZ č. zápisu 219724

OZ č. zápisu 219725

Navrhovatel se v odůvodnění domáhal výmazu výše uvedených ochranných známek
z důvodu zaměnitelnosti, kterou spatřoval v užití grafického prvku olizující se kočky,
která v pravé ruce drží lžíci. Obě namítané ochranné známky měly právo přednosti od
10. 4. 1998 a napadená ochranná známka byla přihlášena 20. 4. 1999. Tím byla splněna
podmínka dřívějšího práva přednosti. Ochranné známky navrhovatele byly přihlášeny
mimo jiné pro výrobky ve třídě (29) „mlékárenské výrobky a smetanové krémy“.
Ochranná známka odpůrce byla přihlášena pro výrobky ve třídě (29) „mléko a mléčné
výrobky. Vzhledem k tomu byla splněna i podmínka shodných či podobných výrobků.
Úřad se tedy hlavně zabýval otázkou samotné existence pravděpodobnosti záměny.
Rozhodnutí, kterým byl návrh zamítnut, se opíralo převážně o dále uvedené skutečnosti.

Základním prvkem všech sporných ochranných známek byla kočka. V tomto
případě si však navrhovatel nemohl tento prvek přivlastňovat pro veškeré ochranné

známky týkající se výrobků ve třídě (29), protože v rejstříku národních a mezinárodních
ochranných známek bylo zapsáno mnoho ochranných známek různých přihlašovatelů a
to i přes to, že obsahovaly grafický prvek kočky. Z toho důvodu Úřad konstatoval, že
v obchodech se prodává značné množství výrobků s různým vyobrazením koček, a
přesto se cíloví spotřebitelé orientují mezi těmito výrobky právě podle různého
provedení koček. Vzhledem ke shora uvedenému bylo nutno konstatovat, že
dominantním a zároveň jediným prvkem je u namítané obrazové ochranné známky č.
zápisu 219724 vyobrazení kočky. U napadené ochranné známky je výrazným prvkem
jak vyobrazení kočky, tak i jemu rovnocenný slovní prvek „Kunínek“. Z vizuálního
hlediska jsou podstatnými znaky kočky u napadené známky velké oči, velký motýlek,
celkové její prokreslení přibližující její skutečný vzhled a slovní prvek „Kunínek“,
kdežto u namítané ochranné známky jsou podstatnými znaky kočky pruhovaný svetr
s přetaženým laclem, malé, jen symbolicky kroužky nakreslené oči a její celkové
jednoduché zobrazení připomínající kresbu malého dítěte, přičemž tyto podstatné znaky
upoutají při letmém pohledu průměrného spotřebitele pozornost jako první, zatímco
ostatní shodné znaky tj. kočky drží lžíci, mají vyplazený jazyk a mlsně se olizují, samy
o sobě nepostačují ke konstatování zaměnitelnosti porovnávaných ochranných známek,
neboť vzhledem k výše uvedené rozdílnosti v celkovém provedení vyobrazení koček
jim nebude běžný spotřebitel věnovat takovou pozornost. Dalším podstatným znakem u
napadené ochranné známky je z vizuálního hlediska slovní prvek „Kunínek“, který je co
do velikosti a výraznosti rovnocenný obrazovému prvku, protože jeho umístění před
kočkou jej bude vnímat běžný spotřebitel jako jeden z prvních znaků napadené
ochranné známky. Na základě výše uvedeného bylo nutno konstatovat, že napadená
ochranná známka není jako celek zaměnitelná z vizuálního hlediska s namítanou
obrazovou ochrannou známkou.

Namítaná kombinovaná ochranná známka je rovněž nezaměnitelná s napadenou
ochrannou známkou, a to jednak ze stejných výše uvedených důvodů, jednak vzhledem
k tomu, že obsahuje výrazný slovní prvek „Pribináček“ i další jiné obrazové a slovní
prvky, zejména „Jahodový“ a „NOVINKA“, které ještě více podporují její
nezaměnitelnost s napadenou ochrannou známkou, neboť přidáním těchto dalších prvků
je z vizuálního hlediska celkový vzhled namítané ochranné známky naprosto odlišný od

celkového zpracování napadané ochranné známky. Na základě toho Úřad konstatoval,
že napadená ochranná známka není zaměnitelná ani s namítanou ochrannou známkou č.
zápisu 219725.55

Z tohoto rozhodnutí Úřadu tedy potvrzuje shora uvedené pravidlo, že daný
obrazový prvek neměl dostatečnou rozlišovací způsobilost, protože v rejstříku
národních a mezinárodních ochranných známek bylo pro shodné výrobky zapsáno
mnoho ochranných známek různých přihlašovatelů a to i přes to, že obsahovaly tentýž
grafický prvek kočky. Dále pak z tohoto rozhodnutí vyplynul obecný závěr, že přidáním
dalších dominantních prvků se z vizuálního hlediska celkový vzhled namítané ochranné
známky naprosto odliší od zpracování napadené ochranné známky.

Dalším hlediskem pro posouzení existence pravděpodobnosti záměny je
hledisko fonetické. Zkoumá, nakolik jsou si označení podobná co do výslovnosti. Toto
hledisko je důležité zejména v případě, kdy existuje z vizuálního hlediska vysoká
pravděpodobnost záměny. Tedy v případě, kdy se označení liší jen v jednom nebo
několika málo písmenech.

V kauze č. spisu O-471823 vlastník zapsané ochranné známky Společenství č.
zápisu 2879229 „CHONDROFIX“ s prioritou 27. 4. 2006 podal námitky proti zápisu
ochranné známky č. spisu O-471823 „CHONDROFIT“ přihlášenou dne 2. 12. 2009 dle
§ 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Úřad vyhodnotil v tomto případě
fonetickou podobnost následujícím způsobem.

„Z hlediska fonetického budou přihlašované označení, resp. namítaná ochranná
známka vyslovovány jako „chondrofit“, resp. „chondrofiks“. Stejně jako z hlediska
vizuálního je i v tomto případě prvních devět písmen totožných. U přihlašovaného
označení následuje neznělé a nevýrazné „t“; u namítané ochranné známky se psané „x“
vyslovuje jakou „ks“, přičemž zejména poslední sykavka je zcela jistě z fonetického
hlediska výraznější než „t“. Vzhledem k umístění odlišných hlásek na konci slov a
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vzhledem k totožnému počtu slabik, z nichž první dvě jsou shodné (přičemž přízvuk je
v českém jazyce obvykle kladen na počátek slov) však odvolací orgán uvedl, že zjištěný
rozdíl, byť výraznější než u vizuálního porovnávání, není k odlišení předmětných
slovních prvků dostatečný“.56

U ochranných známek obsahující slovní prvky je také důležité hledisko
významové, sémantické. Zkoumá, zda slovní prvek je čistě fantazijní nebo zda má
nějaký význam v kterémkoliv jazyce. Použitý jazyk je pro posouzení existence
pravděpodobnosti záměny zásadní, neboť pokud je znalost použitého jazyka u cílové
skupiny spotřebitelů malá, nedá se toto hledisko brát v úvahu. Například pokud je
konkrétní výrobek či služba evidentně určen pro vyšší věkovou skupinu spotřebitelů, lze
zde úspěšně předpokládat alespoň základní znalost ruského jazyka, který se dřív
povinně vyučoval ve školách, ale který mladší věkové skupiny dnes téměř neznají.
Naopak, základní znalost anglického jazyka se dá v současné době předpokládat u velké
části mladšího obyvatelstva. Velkou roli bude hrát i to, pro které výrobky či služby se
ochranná známka přihlašuje, respektive pro jaký okruh spotřebitelů jsou tyto výrobky či
služby určeny.

Zvláštní kapitolu pak tvoří slova či slovní spojení, jejichž význam je notoricky
známý, i když je znalost konkrétního jazyka v České republice nízká. Často se jedná o
různá latinská slova či spojení nebo pozdravy v různých jazycích57. V kauze č. spisu O345007 podal vlastník mezinárodní ochranné známky č. zápisu 679492 „AVO“ námitky
proti zápisu přihlášky kombinované ochranné známky č. spisu O-345007 „AVE“ dle § 7
odst. 1 písm. a).
OZ č. spisu O-345007
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rozhodnuti předsedy Úřadu ze dne 28. 2. 2011 č. spisu O-471823
např. carpe diem, memento mori, bon jour

Odvolací orgán Úřadu zhodnotil znění napadené přihlášky i namítané ochranné známky
z významového hlediska takto: „Přihlašované barevné kombinované označení je
tvořeno jediným slovním prvkem „AVE“ a je provedené stylizovaným červeným
písmem a umístěné na světle modrém podkladu. Vycházel z toho, že jde o slovo
latinského původu znamenající dle Akademického slovníku cizích slov, 1. vydání,
nakladatelství Academia, Praha 2000, Praha, s. 85, „pozdrav“ nebo „buď zdráv“ nebo
v křesťanské liturgii používaný výraz pro klekání. Namítaná mezinárodní slovní
ochranná známka č. 679492 je rovněž tvořena jedním slovním prvkem „AVO“,
provedeném v běžném typu písma velké abecedy. Odvolací orgán nezjistil, že se jedná o
slovo mající konkrétní význam, lze tedy dovodit, že se jedná buď o fantazijní slovo,
resp. jak namítající podotýká, jde o jméno amerického muzikanta a skladatele Avo
Uveziana. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že z hlediska sémantického jsou
přihlašované označení i napadená známka nepodobné, na základě čehož průměrný
spotřebitel bude schopen rozeznat zdroj poskytovaných výrobků“58.

Jak Úřad porovnává anglická slova objevující se v ochranných známkách,
demonstruje rozhodnutí o námitkách č. spisu O-434263. Majitel zapsané slovní
mezinárodní ochranné známky č. zápisu 891350 ze dne 15. 12. 2005 podal námitky
proti zápisu přihlášky kombinované ochranné známky č. spisu O-434263 podané dne 9.
2. 2006.

OZ č. spisu O-434263

Námitky byly podány dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.
Namítaná ochranná známka byla zapsána u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví
mimo jiné pro výrobky ve třídě (32) „non-alcoholic drinks, especially fruit juices,
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rozhodnutí o předsedy Úřadu ze dne 15. 9. 2008 č. spisu O-345007

kombucha“ (tj. nealkoholické nápoje, zvláště ovocné šťávy, kombucha). Přihláška
kombinované ochranné známky byla podána pouze pro výrobky ve třídě (32) „minerální
vody, nealkoholické nápoje všeho druhu“. Po konstatování faktu, že byly splněny
zákonné podmínky data předosti a zároveň shodnosti a podobnosti nárokovaných
výrobků posuzoval Úřad existenci pravděpodobnosti záměny ze všech výše uvedených
hledisek. Sémantické hledisko zhodnotil v tomto případě následujícím způsobem.

Z hlediska významového anglický výraz „sunday“ znamená neděle. Pokud se
týká namítané mezinárodní ochranné známky, je pravděpodobné, že význam výrazů
„sun pei“ nebude průměrnému spotřebiteli jasný a bude je vnímat jako fantazijní,
případně je bude pokládat za slova s nejasným významem pocházející z některého
z orientálních jazyků. Případně bude tyto výrazy chápat jako spojení anglického výrazu
„slunce“ a fantazijního prvku „pei“. Odvolací orgán tudíž shledal, že přes shodnost
v počáteční části obou označení „sun“ není přihlašované označení namítané
mezinárodní ochranné známce z významového hlediska podobné. Pokud se týká tvrzení
namítajícího, že při vyslovení části „SUN“ si spotřebitel vybaví český význam tohoto
anglického slova, tedy slunce, a to i v případě přihlašovaného označení, neboť obě
slovní části, tedy „Sun“ a „Day“, jsou vizuálně odděleny, jakkoli jsou tedy následující
části obou označení „Day“ a „PEI“ odlišné, asociace u části slovních prvků „SUN“ se
v mysli spotřebitele jistě vytvoří, odvolací orgán konstatoval následující. Pokud se týká
výrazu „sunday“, je možné, že si průměrný spotřebitel kromě významu „neděle“ v této
spojitosti vybaví i význam jednotlivých částí tohoto výrazu „sun“ (slunce) a „day“
(den), avšak vzhledem k tomu, že část „sun“ vykazuje ve vztahu k namítaným i
přihlášeným výrobkům nižší rozlišovací způsobilost, odvolací orgán konstatoval, že
shoda v počáteční části „sun“ u porovnávaných označení není pro posouzení
pravděpodobnosti záměny rozhodující.59

Posledním,

z hlavních

hledisek

existence pravděpodobnosti

záměny u

ochranných známek, je hledisko průměrného spotřebitele – fyzické osoby. Není tím
myšlen průměrný spotřebitel jako takový, ale spotřebitel, který se běžně bude setkávat
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rozhodnuti předsedy Úřadu ze dne 13. 8. 2008 č. spisu O-434263

s výrobky či službami nárokovanými v přihlášce ochranné známky. Je třeba rozlišit
věkovou skupinu, pohlaví, národnost, náboženskou orientaci či vzdělání spotřebitelů,
kterým je konkrétní výrobek nebo služba určen. Je jasné, že u kojenecké stravy bude
průměrný spotřebitel rodič, stejně jako u pánských holicích strojků bude průměrný
spotřebitel muž atd. Je nutné vzít v potaz obvyklý původ výrobku a běžný způsob
prodeje. Dalším významným faktorem může být také předpokládaná cenová hladina, ve
které se bude výrobek či služba pohybovat. Dá se předpokládat, že tam, kde je vysoká
cena, není frekvence po sobě následujících nákupů u běžného spotřebitele vysoká a že
spotřebitel bude u takového nákupu daleko pozornější než u často se opakujících
nákupů. S tím souvisí i samotný charakter poskytovaného výrobku či služby, neboť kde
se jedná o nějaký speciální např. vědecký výrobek, bude v tomto případě průměrný
spotřebitel vysoce erudovaná osoba s velkou mírou znalosti konkrétního trhu. Proto lze
úspěšně vyvozovat, že míra existence pravděpodobnosti záměny je u takovýchto
speciálních, odborných výrobků či služeb mnohem nižší.

Obecné vlastnosti průměrného spotřebitele definoval ESD ve věci C-210/96 Gut
Springenheide GmbH a Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt
für Lebensmittelüberwachung. V tomto rozhodnutí byl vymezen průměrný spotřebitel
jako „osoba, která je běžně informovaná, přiměřeně pozorná a obezřetná“. Ačkoliv se
toto rozhodnutí netýkalo oblasti ochranných známek, ale klamání spotřebitele, stala se
zde uvedená definice použitelná i pro jiné oblasti vč. známkového práva, kdy z něj ESD
vycházel při rozhodování ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v.
Klijsen Handel BV. Definice průměrného spotřebitele zde byla užita jako jedno
z kritérií pro určení vysoké rozlišovací způsobilosti ochranné známky. Úřad se na tuto
definici ve svých rozhodnutích často odvolává a vychází z ní při své rozhodovací
praxi.60

60

viz aktuálně rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 23. 5. 2011 č. spisu O-443877

5.3.3 Námitky vlastníka starší ochranné známky s dobrým jménem
Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona se přihlašované označení nezapíše do rejstříku
na základě námitek podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, která je
shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, i když má být takové označení
zapsáno pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší
ochranná známka zapsána. Musí však jít o starší ochrannou známku, která má v České
republice dobré jméno a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z
rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na
újmu.

Zavedení pojmu ochranné známky s dobrým jménem do našeho známkového
práva bylo ovlivněno komunitární legislativou, konkrétně čl. 5 odst. 2 směrnice. Ta
umožňuje členským státům, aby svými vnitrostátními předpisy stanovily rozsah ochrany
poskytnuté ochranné známce s dobrým jménem. Směrnice toto neuvádí jako povinnost,
ale pouze možnost a záleží na jednotlivém členském státu, zda této možnosti využije.
Podle důvodové zprávy přiložené k vládnímu návrhu zákona o ochranných známkách je
dobré jméno ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost ji v důsledku jejího
užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb
označených touto ochrannou známkou očekává a věnuje jim svou důvěru. V důsledku
této skutečnosti je známka s dobrým jménem natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka
od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží či služeb, a to i v tom případě, není-li
zapsána.61

Otázku spojenou s ochrannou známkou s dobrým jménem řešil ESD ve věci C408/01 Adidas-Salomon AG a Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.
Německá společnost Adidas-Salomon AG (dále jen Adidas) je vlastníkem obrazové
ochranné známky, zapsané u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu pro oblečení.
Ochranná známka je tvořena třemi výraznými rovnoběžnými pruhy stejné šířky, které
jsou umístěny na stranách oděvů vertikálně po celé jejich délce. Motiv ochranné
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známky může být proveden v různých velikostech a různých kombinacích barev za
předpokladu, že je vždy v kontrastu se základní barvou oblečení. K předmětné ochranné
známce byla udělena nizozemské společnosti Adidas Benelux Bv výhradní licence
k jejímu užití na území Beneluxu. Anglická společnost Fitnessworld Trading Ltd. (dále
jen Fitnessworld), prodává oblečení pro fitness pod názvem Perfetto, a to i na území
Beneluxu. Některé z těchto oděvů mají po stranách v místě švů dva rovnoběžné stejně
široké pruhy, které kontrastují s hlavní barvou oděvu. Společnost Adidas podává na
společnost Fitnessworld žalobu ve které se opírá o argument, že prodej oděvů s dvěma
pruhy vytváří nebezpečí záměny u veřejnosti, neboť veřejnost si může spojovat toto
oblečení s oblečením pro sport a volný čas od společnosti Adidas, které je označeno
třemi pruhy a společnost Fitnessworld tak těží z dobrého jména společnosti Adidas. Tím
může být narušena výlučnost této ochranné známky.

Spor dospěl až k Nejvyššímu soudu Nizozemí. Ten dospěl k závěru, že je nutné
určit, zda odkaz na výrobky a služby, které nejsou podobné, v čl. 5 odst. 2 směrnice má
být vykládán restriktivně tj. ve smyslu, že daná pravidla v případě, kdy je označení
užíváno pro podobné výrobky a služby, se nepoužijí, nebo zda má cíl pouze zdůraznit
to, že tato pravidla se neomezují jen na případy, kdy je označení užíváno pro podobné
výrobky. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o přerušení řízení a nejvyšší soud předložil
ESD k rozhodnutí tyto otázky:
1. a) Má být čl. 5 odst. 2 směrnice interpretován tak, že podle národního práva, jež
implementuje toto ustanovení, je vlastník ochranné známky, která má dobré jméno
v daném členském státě, oprávněn bránit též užívání podobné ochranné známky nebo
podobného označení pro výrobky a služby shodné nebo podobné výrobkům a službám,
pro které je ochranná známka zapsána, způsobem a za podmínek tam stanovených?
b) Je-li odpověď na otázku č. 1 a) záporná:
Pokud je čl. 5 odst. 2 směrnice implementován do národního práva, má být pojem
nebezpečí záměny uvedený v čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice interpretován tak, že taková
pravděpodobnost zde existuje, pokud jiná osoba než vlastník užívá ochrannou známku
s dobrým jménem nebo označení jí podobné, způsobem a za okolností stanovených v čl.
5 odst. 2 směrnice, pro výrobky nebo služby shodné s výrobky a službami, pro které je
ochranná známka zapsána, nebo pro jim podobné?

2. Je-li odpověď na otázku č. 1 a) kladná:
a) Má být otázka týkající se podobnosti mezi ochrannou známkou a označením
v takovém případě posouzena na základě jiného kriteria než je kritérium (přímé nebo
nepřímé) zaměnitelnosti z hlediska původu? A pokud ano, podle jakého kritéria?
b) Je-li označení, o kterém je tvrzeno, že jeho užívání je porušením práva, v takovém
případě považováno relevantní částí veřejnosti jako pouhá ozdoba, jaký význam má být
přisuzován této skutečnosti ve spojení s otázkou týkající se podobnosti mezi ochrannou
známkou a označením?

Stanovisko ESD k těmto otázkám pak bylo následující:
1. Pokud členský stát využije možnost, kterou mu dává čl. 5 odst. 2 směrnice, je
povinen poskytnout zvláštní ochranu v případech, kdy je třetí osobou užívána ochranná
známka nebo označení, které je totožné nebo podobné s již dříve zapsanou ochrannou
známkou s dobrým jménem, a to jak pro výrobky a služby, které nejsou podobné
výrobkům a službám, pro které je ochranná známka s dobrým jménem zapsána, tak pro
výrobky a služby s nimi totožnými nebo podobnými.
2. Ochrana, jíž poskytuje čl. 5 odst. 2 směrnice, není podmíněna nalezením takového
stupně podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením, aby
existovalo nebezpečí jejich záměny u relevantní části veřejnosti. Postačí, pokud stupeň
podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením bude takový, že si
relevantní veřejnost vytvoří spojení mezi označením a ochrannou známkou.
3. Skutečnost, že označení je relevantní částí veřejnosti chápáno jako ozdoba, není na
překážku ochraně, kterou poskytuje čl. 5 odst. 2 směrnice, pokud je stupeň podobnosti
takový, že si relevantní část veřejnosti přesto vytvoří spojení mezi označením a
ochrannou známkou. Naproti tomu tam, kde podle zjištění národního soudu relevantní
část veřejnosti chápe označení jako pouhou ozdobu, nemusí nutně vzniknout spojení
označení s ochrannou známkou a v takovém případě pak není splněna jedna z podmínek
pro poskytnutí ochrany dle čl. 5 odst. 2 směrnice.

Namítaná ochranná známka s dobrým jménem musí být tedy dřívějšího data
podání, musí být shodná nebo podobná s napadenou ochrannou známkou, ale není
nutný tak vysoký stupeň zaměnitelnosti - existence nebezpečí záměny, jako u námitek

podaných dle § 7 odst. 1 písm. a). Jak vyplývá z výše uvedeného rozhodnutí ESD, stačí,
když si mezi označeními relevantní veřejnost vytvoří asociaci. To je zejména v situaci,
kdy přihlašované označení parazituje na dobré pověsti nebo je schopno onu dobrou
pověst poškodit. Není nutná shodnost či podobnost v seznamu nárokovaných výrobků
nebo služeb, nicméně pokud taková podobnost či shodnost existuje, není to v žádném
případě na překážku.

Známkou s dobrým jménem může být i všeobecně známá známka, která není
nikde formálně registrována. Zákon nestanovuje kritéria, do jaké míry musí být
ochranná známka známá, aby získala statut ochranné známky s dobrým jménem. Musí
se brát v úvahu veškeré relevantní skutečnosti jako je podíl ochranné známky na trhu,
povědomí o ochranné známce, intenzitu a délku užívaní, výši finančních prostředků
investovaných do propagace a prezentace ochranné známky. Úřad by měl proto
vyhodnocovat každý případ zvlášť a přihlédnout ke všem okolnostem v daném případu.

Důležitým ukazatelem pro posouzení dobrého jména ochranné známky je
zejména pozice ochranné známky na trhu a podíl, který mají touto ochrannou známkou
označené výrobky či služby. Procentuální vyjádření celkového objemu prodeje výrobků
a služeb takto označených na jim příslušném trhu ukazuje, jak velká část spotřebitelů si
tyto výrobky či služby kupuje. Významné nebo dokonce vedoucí postavení subjektu na
trhu vede obvykle ke konstatování dobrého jména známky. Neplatí zde ovšem, že menší
tržní podíl musí vést automaticky ke zjištění, že ochranná známka nemá dobré jméno.
Příkladem mohou být luxusní automobily Porsche. Tento výrobek zná velké množství
spotřebitelů, ale jen relativně malá část si ho může finančně dovolit, čímž na trhu
s osobními automobily bude mít samozřejmě menší podíl. V tomto případě pak nemůže
být pro určení, zda má ochranná známka dobré jméno, relevantní ukazatel podílu na
trhu, ale jiné skutečnosti jako intenzita užívání, reklamní kampaň, prezentace atd., jak
bude dále uvedeno.

S tržním podílem souvisí také faktor intenzity a délky užívaní ochranné známky.
Intenzitu užívání lze doložit objemem prodeje nebo obratem, ale jak jsem zmiňoval
výše, toto závisí na konkrétním druhu výrobku či služby, kdy se vysokého objemu

výroky budou týkat výrobku či služby každodenní, rychlé spotřeby. Naopak u výrobků
s dlouhou životností či vysokou cenou bude objem výroby nižší, a tudíž nelze tento
faktor pro doložení dobrého jména známky užít.

Významným faktorem je propagační a reklamní činnost. Dlouhodobá a
intenzivní reklamní kampaň, nejlépe celorepubliková62, dostane ochrannou známku do
obecného povědomí spotřebitelů a může být silným ukazatelem dobrého jména. Je
možné, že díky dobře vedené reklamní kampani získá ochranná známka dobré jméno
ještě před tím, než je samotné zboží uvedeno na trh. Stejně lze získat statut ochranné
známky s dobrým jménem za velmi krátkou dobu efektivním užití rozsáhlé mediální
kampaně63.

Všechny výše vedené skutečnosti je třeba doložit množstvím důkazních
materiálů. Důkazy musí být staršího data, než je datum podání napadené přihlášky
ochranné známky. Důkazní materiály se musí vztahovat k území České republiky, ale
rozhodně není na škodu subsidiárně důkazy doložit i dobré jméno z jiných, sousedních
zemí. Z důkazů by mělo být naprosto jasně patrné, že se vztahují k ochranné známce,
jejíž dobré jméno chceme prokázat. Pokud zde taková provázanost chybí, Úřad tyto
důkazy nevezme v potaz. Samotné důkazy jsou pak podle jednotlivých faktorů zejména
výsledky průzkumu trhu, relevantní nezávislé statistické údaje, faktury, dodací listy,
účtenky, štítky, smlouvy vztahující se k propagační činnosti, reklamní materiály,
periodika, odborná literatura, internetové stránky - zde je dobré prokázat četnost
návštěv, jinak Úřad tento důkaz považuje za slabý 64. Jak Úřad při hodnocení důkazů
postupuje, uvádím na rozhodnutí Úřadu o námitkách proti zápisu č. spisu O-191795
podaných vlastníkem ochranné známky č. zápisu 275098 znění „Don“. K důkazním
materiálům dodané namítajícím se Úřad v rozhodnutí vyjádřil následovně.

„Namítající předložil především 21 faktur za dodávky 3kg, resp. 5kg pytlů,
jejichž odběratelem byla společnost J., která odebírala výrobek s označením „DON“.
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Reklamní kampaň lokálního rozsahu je dle mého názoru téměř irelevantní.
Příkladem takové celorepublikové intenzivní reklamní kampaně byla ochranná známka NOVA, která se
velice rychle dostala do povědomí televizních diváků.
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To platí i při prokazování rozlišovací způsobilosti.
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Tyto faktury pokrývají období červenec 1999 – březen 2000. Další skupinu materiálů
představují 4 faktury a 1 dodací list, jejichž odběratelem byl přihlašovatel. Tyto
dokumenty pokrývají časové pásmo září 2000 – prosinec 2002. Zde je ve třech
případech předmětný výrobek označen jako „Don Industry“ s doplněním „Q“, resp.
„QS“, a zřejmě jde o odkazy na ochrannou známku č. 268878, která ovšem není
podobná přihlašovanému označení. Jen 2 faktury se tedy vztahují k první namítané
ochranné známce. Protože však z tvrzení přihlašovatele i namítajícího vyplynulo, že
přihlašovatel opatřoval výrobky s označením DON svými obaly, u nichž není
pravděpodobné uvedení namítajícího jako jejich výrobce, nelze považovat za relevantní
důkazy ani tyto faktury odkazující na předmětný prací prášek. Další skupinou jsou 2
faktury a 1 dodací list z období duben 1997 – duben 2000 adresované odběrateli G. I.
z Kolína. Jde poměrně o skrovné dodávky s přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o tříleté
období. Dalším dokladem je dodací list na 20 ks 3 kg pracích prášků z dubna 1997, jež
namítající vyfakturoval odběrateli Velkoobchod kočárků V. L. z Kutné Hory. Protože si
však od dubna 1997 tento odběratel další prací prášky neobjednal, těžko lze dojít
k závěru, že by u něj tento výrobek získal dobrou pověst. Konečně, poslední skupinu
tvoří 1 faktura a 1 dodací list vystavené na společnost Servis N., které se ovšem vztahují
na výrobek P., tedy k označení odlišnému od první namítané ochranné známky, které
svou počáteční zkratkou ještě napovídá, že si tento výrobek odběratel mohl spojovat
s přihlašovatelem.

K námitkám předložené dokumenty nevypovídají nic o tom, že by výrobky
s označením „DON“ získaly v České republice dobré jméno. Vedle výše zmíněných vad
jednotlivých dokumentů odvolací orgán konstatuje, že tyto doklady neposkytují
relevantní informaci o zásadním vlivu namítajícího a první namítané ochranné známky
na uvažování a nákupní chování průměrného tuzemského spotřebitele. Skutečnost 31
obchodních případů za období pěti let nepředstavuje enormní prodej v oblasti pracích a
čisticích prostředků a předložené faktury a dodací listy neumožňují získat představu o
rozsahu propagace tohoto výrobku na veřejnosti ani o postoji průměrného českého
spotřebitele k těmto čistícím práškům. Protože předložené doklady nedokazují dobré
jméno výrobků s označením „DON“, nelze ani určit, zda případný zápis tohoto označení

by namítajícímu byl na újmu či by jeho užívání těžilo z rozlišovací způsobilosti první
namítané ochranné známky.“65

Shromáždit důkazní materiály je často velmi časově náročné. Teoreticky je zde
tříměsíční lhůta od zveřejnění přihlášky ochranné známky ve Věstníku, ale v praxi je
tato lhůta mnohem kratší, neboť musíte informovat klienta a tomu obvykle trvá nějakou
dobu, než se rozhodne, zda námitky vůbec podat, obtížnější situace nastane v případě
zahraničního klienta. Samotné získání materiálů od namítajícího je také většinou
komplikované. Namítající často v dobré víře dodá množství materiálů, kterých se po
zhodnocení dá ale užít jen malé množství, protože chybí datace či návaznost na
namítanou ochrannou známku. Ozývají se proto hlasy, zda nelze lhůtu pro podání
námitek z těchto důvodů prodloužit, neboť se pak předkládají slabé důkazní materiály.
Osobně nepovažuji tuto otázku za natolik zásadní, aby musela být legislativně řešena.
Námitek podaných dle ustanovení § 7 odst. 1, písm. b) není podáváno mnoho a
domnívám se, že vhodnou komunikací a spoluprací s klientem je v převážné většině
případů možno zákonnou lhůtu dodržet, ačkoliv to může být náročné. Domnívám se
navíc, že možnost prodloužení lhůty by byla ve většině případů často zneužívána a
výsledkem by bylo pouze prodloužení celého, již tak dosti zdlouhavého námitkového
řízení.

5.3.4 Námitky vlastníka starší všeobecně známé známky
Námitky proti zápisu mohou být podány dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona
vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se
starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků
nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka
vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost
záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.
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rozhodnuti předsedy Úřadu ze dne 13. 8. 2008 č. spisu O-434263

V článku 6bis Pařížské unijní úmluvy se unijní země, mezi které, jak jsem již
zmínil, patří i Česká republika, zavázaly, že odmítnou nebo zruší zápis a zakáží užívání
známky, která je reprodukcí, napodobeninou nebo překladem, jež je s to vyvolat
záměnu se známkou, o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu panuje
všeobecné povědomí nebo užívání je tam všeobecně známo, že je již známkou osoby
oprávněné používat výhod této Úmluvy a užívanou pro stejné nebo podobné výrobky a
služby. Stejně tak se zavázaly tyto unijní země postupovat, jestliže podstatná část
známky je reprodukcí obecně známé známky nebo jejím napodobením, jež je s to
způsobit záměnu s ní. Takové známky se označují jako známky všeobecně známé (wellknown trademarks).

Všeobecně známé známky nejsou nikde registrovány. Jedná se o označení, které
svoji exkluzivitu získalo nikoliv zápisem do úředního rejstříku, ale intenzivním
užíváním, čímž se dostalo do všeobecné známosti, proto také v tomto ustanovení není
použito spojení „ochranné známky“, ale pouze „známky“. V kontextu s předchozí
kapitolou lze všeobecně známou známku charakterizovat jako neregistrovanou
ochrannou známku s dobrým jménem pro konkrétní výrobky nebo služby. Podmínkami
pro podání námitek proti zápisu je zde získání všeobecné známosti známky před datem
podání napadené přihlášky ochranné známky, shodnost či podobnost výrobků a služeb a
v neposlední řadě také existence pravděpodobnosti záměny.

Způsob doložení statutu všeobecně známé známky je shodný jako u dokládání
dobrého jména ochranné známky. Jediný rozdíl je v tom, že doklady o užívání se musí
týkat konkrétních výrobků a služeb, pro které má být napadená známka zapsána.

5.3.5 Námitky vlastníka starší všeobecně známé ochranné známky s dobrým
jménem
Do rejstříku se také, v souladu s ustanovením § 7 odst. písm. d) zákona, na
základě námitek vlastníka starší všeobecně známé známky, která je shodná s
přihlašovaným označením nebo je mu podobná, nezapíše označení, pokud má být
takové označení zapsáno 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. To však za předpokladu, že užívání
této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na
vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné
známky.

Toto ustanovení vychází i z článku 16 odst. 3 Dohody o obchodních aspektech
práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS), podle něhož se použije článek 6bis
Pařížské unijní úmluvy na zboží a služby, které nejsou podobné těm, pro které byla
ochranná známka zapsána za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu
k tomuto zboží nebo službám by ukazovalo na vztah mezi tímto zbožím nebo službami
a majitelem zapsané ochranné známky, pokud by práva majitele zapsané ochranné
známky byla takovým užíváním poškozena.

V řízení o námitkách podaných dle tohoto ustanovení Úřad zkoumá, zda užití
zveřejněného označení na trhu, by mohlo naznačovat spojení s namítanou všeobecně
známou známkou, která má v České republice dobré jméno, a zda takovým užíváním by
mohly být poškozeny zájmy namítajícího. Pokud dojde ke kolizi dvou všeobecně
známých označení, která existují na trhu již řadu let vedle sebe a i přes jejich podobnost
nedochází k jejich záměně spotřebitelem a ani nedochází k tomu, že by se spotřebitelé
domnívali, že zboží přihlašovatele jakkoliv souvisí se zbožím namítajícího, pak zřejmě
nebude spotřebitel uváděn v omyl.66

K samotnému doložení oprávněnosti námitek odkazuji na předchozí kapitoly
zabývající se problematikou ochranných známek s dobrým jménem a všeobecně
známými známkami.
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srovnej HORÁČEK, Roman ... [et al.]. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení
původu a zeměpisných označení: komentář. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 103.

5.3.6 Námitky vlastníka starší ochranné známky Společenství s dobrým jménem
Dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona může námitky proti zápisu přihlášky ochranné
známky do rejstříku podat vlastník starší ochranné známky Společenství, která je
shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení
zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší
ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území
Evropských společenství dobré jméno. Podmínkou úspěšnosti námitek však je, že by
užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu nepoctivě těžilo z rozlišovací
způsobilosti nebo z dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo
na újmu. Tento námitkový důvod byl začleněn do našeho právního řádu z důvodu
implementace čl. 4 odst. 3 směrnice.

Jak již bylo zmíněno výše, je ochranná známka s dobrým jménem známkou
natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh
zboží či služeb, a to i v případě, není-li zapsána. Aby ochranná známka Společenství
získala dobré jméno, stačí, aby toto dobré jméno měla v kterémkoliv, i jediném
členském státě Společenství67. Taková komunitární ochranná známka nemusí prokázat
získání dobrého jména na území České republiky. Tato ochranná známka by sice
nezasahovala přímo do hospodářské soutěže na našem území, nicméně se, na rozdíl od
mezinárodní ochranné známky, která je přihlašována do každé země zvlášť, považují
všechny členské státy Společenství jako jeden celek. Z toho vyplývá, že užívání
v kterémkoliv státu se bere jako užívání na celém území Společenství a například
komunitární ochrannou známku nelze ani zrušit z důvodu neužívání ve všech členských
státech.

Samotné doložení dobrého jména ochranné známky Společenství je totožné
s dokládáním dobrého jména národní ochranné známky, při podání námitek dle § 7 odst.
1 písm. b) zákona s tím rozdílem, že důkazy se nemusí vztahovat k území ČR, ale ke
všem zemím Společenství.

67

analogie s rozhodnutím ESD věc C-375/97

5.3.7 Námitky vlastníka ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské
úmluvy
Přihláška ochranné známky nebude zapsána do rejstříku na základě námitek
proti zápisu podaných dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona vlastníkem ochranné známky
zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy68 nebo ve státě, který je členem Světové
obchodní organizace69, pokud přihlášku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel
nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky podle
článku 6septies Pařížské úmluvy (dále jen "obstaravatel") na své vlastní jméno a bez
souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil.

Majitel takové ochranné známky je ve smyslu tohoto ustanovení 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. Zástupcem, zprostředkovatelem nebo obstaravatelem se v tomto případě
rozumí kterákoliv osoba, která vlastníka či přihlašovatele zastupovala na základě plné
moci nebo ze zákona. Nejedná se tedy například o člena statutárního orgánu vlastníka.
Mezi vlastníkem a obstaravatelem musí existovat nebo existoval hospodářský vztah, na
základě kterého obstaravatel získal informaci o ochranné známce, kterou využil ve svůj
prospěch.70 Taková osoba bývá označována jako nevěrný agent či nehodný zástupce.
Domnívám se, že pro podání námitek dle tohoto ustanovení nemusí samotný vztah mezi
přihlašovatelem a namítajícím přímo vzniknout, ale měla by být dostačujícím titulem i
existence možnosti vzniku takového vztahu. Například, pokud je osobě nabídnuta
možnost obchodního zastoupení, díky které se dostane k informacím o ochranných
známkách nabízejícího, i když k uzavření smlouvy o obchodním zastoupení nedojde.71

Smlouvou,

svědčící

o

takovém

vztahu,

bude

převážně

smlouva

zprostředkovatelská, komisionářská či smlouva o obchodním zastoupení. Není vyloučen
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ani jiný typ smlouvy, neboť pro podání námitek z tohoto titulu je zásadní obsah samotné
smlouvy. Proto také nemusí být smlouva v písemné podobě, pokud namítající unese
důkazní břemeno, jak dokládá následující rozhodnutí Úřadu o námitkách č. spisu O42732.

„V této souvislosti, s ohledem na názor přihlašovatele obsažený v rozkladu, že
vztah mezi namítajícím a obstaravatelem ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. f)
zákona č. 441/2003 Sb. musí namítající vždy prokázat plnou mocí či příslušnou
smlouvou, odvolací orgán uvedl, že citované ustanovení je nutno vykládat v souladu s
ustanovením čl. 6septies Pařížské úmluvy tak, aby bylo dosaženo shodného účelu, jaký
právní norma sleduje, tj. zabránit zneužití známky, kterou si bez vědomí jejího vlastníka
přihlašuje zástupce či distributor zboží na své jméno. Podle mezinárodních zvyklostí je
čl. 6septies Pařížské úmluvy obecně vykládán extenzivně v souladu s účelem jeho
právní úpravy, v němž pojem „jednatel“ nebo „zástupce“ zahrnuje např. také
distributora, za kterého lze pokládat na základě výše uvedených skutečností i
přihlašovatele. Právní výklad článku 6septies Pařížské úmluvy učinil např. také bývalý
ředitel BIRPI (nyní WIPO – Světová organizace duševního vlastnictví) prof. G. H. C.
Bodenhausen v publikaci The Guide to the Application of the Paris Convention
(Příručka týkající se přihlášky podle Pařížské úmluvy), podle něhož neexistence
písemné smlouvy sama o sobě nevyvrací existenci faktického obchodního vztahu. Tento
extenzivní výklad je užíván také Úřadem s ohledem na právní jistoty v rámci
mezinárodního známkového práva, při nichž by měly být pojmy z Pařížské úmluvy, jíž
je Česká republika vázána, interpretovány jednotně ve všech unijních zemích. Odvolací
orgán dále vycházel i z rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 5 A 57/2001, v němž
je uvedeno, že pojmy „jednatel“ či „zástupce“ je zapotřebí vykládat s ohledem na smysl
a účel právní úpravy, jímž je v daném případě ochrana vlastníka ochranné známky
zapsané v jiné unijní zemi před parazitním jednáním subjektu, jenž je s vlastníkem
ochranné známky v obchodním styku a při povědomí o této ochranné známce se ji
pokusí zneužít ve svůj majetkový prospěch.“72
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rozhodnuti předsedy Úřadu ze dne 19. 11. 2007 č. spisu O-427832

Toto rozhodnutí Úřadu potvrzuje názor na otázku vztahu mezi namítajícím a
obstaravatelem ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., jak
jsem jej uvedl v předchozím odstavci.

5.3.8 Námitky uživatele nezapsaného označení
Námitky mohou být podány dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona uživatelem
nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné
nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je
mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo
před dnem podání přihlášky. Ustanovení vychází z čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice. Ten
uvádí jako podmínku i nutnost oprávnění majitele takového označení zakázat takové
pozdější užívání. Ta sice výslovně uvedena v § 7 odst. 1 písm. g) není, nicméně reálně
existuje, neboť toto zápůrčí právo je garantováno nejen v samotném známkovém
zákoně, ale i dalších právních předpisech jako je např. obch. zákoník.

Podle dostupné literatury je uživatelem nezapsaného označení ten, kdo své
výrobky nebo služby pod tímto označením užíval a v důsledku toho se toto označení
vžilo pro něho a jeho výrobky anebo služby. Z titulu označení užívaného v obchodním
styku je možno poskytnout ochranu obchodní firmě namítajícího, ovšem pouze za
splnění ostatních podmínek, tj. namítající musí prokázat výrobu, prodej či poskytování
shodných výrobků a služeb pod namítanou obchodní firmou v potřebném místním a
časovém rozsahu.73

Na základě tohoto ustanovení lze namítat i doménové jméno. Domnívám se
však, že je vhodnější takové námitky podat spíše podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona a
namítat nedostatek dobré víry, protože samotné doménové jméno není až na výjimky
užíváno přímo k označení výrobků nebo služeb, což zákon vyžaduje. Aby mohlo být
takové označení úspěšně namítáno, je třeba, aby se do povědomí dostalo před podáním
napadené přihlášky ochranné známky. V zákoně však není určeno, v jak dlouhém
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časovém období před podáním napadené přihlášky má být takové označení užíváno.
Předpokládá se, že délka užívání označení před podáním přihlášky bude přímo úměrná
množství důkazů, které o této skutečnosti svědčí tj. i šanci na úspěšné uplatnění
takových námitek. Toto ovšem nemusí vždy platit, neboť, jak jsem již zmínil, intenzivní
reklamní kampaní lze tohoto stavu dosáhnout v relativně krátkém časovém úseku.

Právo k nezapsanému označení nebo k označení užívanému v obchodním styku
lze přiznat pouze v případě, pokud toho označení nemá pouze místní dosah. Podle
dostupné literatury pojem místní dosah by neměl být vykládán doslovně, tzn. pouze ve
smyslu územním či geografickém, ale zejména ve smyslu rozsahu užívání co do
kvantity a kvality. Rozhodující skutečností pro překročení místního dosahu by měla být
intenzita užívání namítaného označení v obchodním styku. Rozhodnou skutečností pro
hodnocení intenzity užívání namítaného označení v obchodním styku může být např.
objem užívání, délka užívání, rozšíření výrobků a služeb a propagace označení.74

5.3.9 Námitky z důvodu ochrany práva na jméno a projevů osobní povahy
Námitky proti zápisu, které může podat pouze fyzická osoba, jejíž právo na
jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným
označením, se opírají o ustanovení § 7 odst. 1 písm. h). Námitky mohou být také
podány osobou oprávněnou uplatňovat tato práva na ochranu osobnosti75. Toto
ustanovení vychází z § 11 a násl. Občanského zákoníku, který se zabývá právě
ochrannou osobnosti. Podáním přihlášky ochranné známky může být porušeno právo na
ochranu jména a příjmení, důstojnosti, projevů osobní povahy jako písemnosti,
podobizny, fotografie atd. týkající se dotčené osoby.

Oprávněnost námitky pokud jde o užití jména a příjmení fyzické osoby, bude
nutno důkladně zdůvodnit s ohledem na to, že nositelem téhož jména a příjmení je celá
řada osob. Námitky v takovém případě musí prokázat, že užitím daného jména se
74
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zasáhne do práv na ochranu osobnosti právě namítající fyzické osoby. Podle dostupné
literatury může námitka tohoto druhu obstát jen při použití jména mimořádně populární
osobnosti, o níž je známo, že má specifický vztah k výrobkům nebo službám, pro které
je zápis známky uplatňován. Jak se zde uvádí, jednodušší situace bude při použití
pseudonymu nebo vyobrazení namítající osoby, neboť se vztah k ní dá snadněji
prokázat. Pokud vícečlenná kombinovaná známka obsahuje vlastní jméno, které má
dostatečnou rozlišovací způsobilost vůči spotřebitelské veřejnosti, určuje celkový dojem
známky toto jméno a možná záměna není odstraněna ani dalším prvkem, kterým je
například geografický údaj o původu zboží nebo služeb.76 Je patrné, že vztah mezi
fyzickou osobou musí být extrémně silný a namítající musí unést důkazní břemeno. O
tom, že souvislost mezi právem na ochranu osobnosti a přihlašovaným označením není
snadné prokázat, svědčí i ten fakt, že od roku 2005 z deseti podaných námitek proti
zápisu na základě shora vedeného ustanovení, byly úspěšné pouze dvě. Dokladem toho
je dále citované rozhodnutí Úřadu o námitkách proti zápisu č. spisu O-192327 podanou
příbuznými známého malíře Alfonze Muchy.
„Podle ustanovení § 11 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života
a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti jakož i soukromí, svého jména a projevů
osobní povahy. Podle ustanovení § 15 téhož zákona po smrti fyzické osoby přísluší
uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu a dětem, a není-li jich, jejím
rodičům. V souladu s tím zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) opravňuje v
ustanovení § 7 odst. 1 písm. h) tohoto zákona dotčenou osobu k podání námitek proti
zápisu označení, které by znamenalo zásah do těchto práv. Z předloženého rozhodnutí
soudu o určení otcovství, jakož i z jiných předložených dokladů vyplývá, že první
namítající je dcerou J. M., který byl synem A. M. Právo na ochranu jména je jedním
z osobnostních práv, která upravuje výše citované ustanovení. Z namítajícími
předložených dokladů lze dovodit, že první namítající, tj. Ing. arch. J. P., je dcerou J.
M., avšak nepodařilo se jí prokázat, že zápisem přihlašovaného označení ve znění
„Mucha“ budou dotčena její osobnostní práva ke jménu. Odvolací orgán
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zohlednil tvrzení přihlašovatele uvedené ve vyjádření k námitkám, že první namítající
nikdy nežila v rodině J. M., naopak se narodila a žila v rodině A. P. a V. P., a tudíž
neužívala jméno M. Odvolací orgán tedy dospěl k závěru, že právo na jméno J. P. není
zápisem přihlašovaného označení, které je tvořené signaturou A. M., nijak dotčeno.
Z předložených důkazů rovněž nevyplývá, že první namítající skutečně užívá umělecké
jméno J. M. P.

Přihlašované označení je tvořené signaturou A. M., tedy jeho projevem osobní
povahy. Zde je nutné vzít úvahu, že není-li naživu žádná z osob taxativně
vyjmenovaných v ustanovení § 15 zákona č. 40/1964 Sb., právo na uplatnění ochrany
takového projevu zaniká. Přitom první namítající nepatří do okruhu osob
vyjmenovaných v uvedeném ustanovení, tudíž není osobou, jejíž práva na ochranu
projevů osobní povahy mohou být napadenou přihláškou ochranné známky dotčena.

Pokud jde o právo na ochranu jména otce první namítající, J. M., není z podání
námitek ani z rozkladu zřejmé, jak by mělo být zápisem přihlašovaného označení toto
právo na ochranu jeho osobnosti dotčeno. Příjmení M. není ojedinělé a zdaleka ne
všichni jeho nositelé jsou potomky v námitkách uváděných A. M. a J. M.

Odvolací orgán tedy shledal, že první namítající neprokázala, že je osobou, jejíž
práva na jméno a projevy osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným
označením.“77

5.3.10 Námitky držitele autorských práv
Osoba, které náležejí práva k autorskému dílu, může podat námitky proti zápisu
ochranné známky dle § 7 odst. 1 písm. i) pokud autorské dílo může být užíváním
přihlašovaného označení dotčeno.
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Podle § 2 autorského zákona č. 121/2000 Sb. je předmětem práva autorského
dílo literární a jiné umělecké dílo 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. Mezi
tato díla patří zejména díla slovesná vyjádřená řečí nebo písmem, díla hudební,
dramatická a díla hudebně dramatická, choreografická a pantomimická, fotografická a
díla vyjádřená postupem podobným fotografii, díla audiovizuální, jako jsou díla
kinematografická, díla výtvarná, jako díla výtvarného umění a díla kartografická. Za
předmět této ochrany se považují i programy počítačů, pokud jsou původní v tom
smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem. Za dílo souborné se považuje i
databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním
duševním výtvorem. Autorské právo se vztahuje jak na celek díla, tak na jeho jednotlivé
části.78

Pokud srovnáme pojem ochranné známky ve smyslu § 1 zákona o ochranných
známkách, jako označení schopného grafického znázornění, zejména slova, barvy,
číslice, tvar výrobku atd., je patrné, že označení, které má být zapsáno do rejstříku
ochranných známek, může jednoznačně být autorským dílem. Toto ustanovení má tedy
ochránit držitele autorských práv. Tím může být v první řadě samotný autor, dle § 5
autorského zákona tedy fyzická osoba, která dílo vytvořila, ale i osoby ať už fyzické
nebo právnické, na které majetková práva z díla přešla universální sukcesí. Autor ani
dědicové se dle autorského zákona nemohou takovýchto majetkových práv k dílu práv
vzdát, ani je nelze převést. Nicméně dle § 12 odst. 2 autorského zákona je možné
poskytnout oprávnění k užití díla jiné osobě na základě smlouvy. Tím autorovi nebo
jeho nástupci právo k užití díla nezaniká, pouze vzniká povinnost strpět zásah takto
legitimovanou osobou do těchto práv. I tato osoba může tedy podat námitky dle výše
zmíněného ustanovení zákona o ochranných známkách. Poslední skupinou oprávněnou
podat námitky je zaměstnavatel autora, ve vztahu k němuž autor dílo vytvořil v rámci
pracovního poměru.
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§ 2 odst. 3 autorského zákona

Další skutečnost, která musí být dostatečně doložena, je prokázání autorství
podavatele námitek. Pokud námitky nepodává sám autor, musí namítající prokázat
nabytí shora uvedených práv. To znamená, že osoba, která podala námitky z důvodu
dotčení svého autorského práva dle citovaného ustanovení, musí doložit jednak
existenci takového práva a jednak, že jí toto právo náleží, že je oprávněna toto právo
uplatnit79. Toto se dokládá listinnými důkazy, jako je čestné prohlášení autora, smlouvy
o užití díla, předávací protokoly, datované katalogy, fotografie, výpovědi svědků aj.80.
Čestné prohlášení nebylo dle dřívější právní úpravy uznáváno jako důkaz, ale nynější
platná legislativa tento důkaz již připouští.

Další skutečnost, kterou při podání námitek dle § 7 odst. 1, písm. i) zákona Úřad
přezkoumá je, zda namítané označení splňuje znaky autorského díla. Podle dostupné
literatury namítané dílo, které je v běžném typu tiskacího písma, je tvořeno obecně
užívanými slovy, není výtvarně ztvárněno a je prosté jakékoliv originální úpravy,
nemůže být důvodem pro zamítnutí přihlášky. V případě názvů připadá taková ochrana
v úvahu zejména u názvů děl literárních, pokud jsou ozvláštněna. Prostý název pro
určité služby nelze za autorské dílo považovat, a proto je nutné námitky zamítnout,
neboť namítatel známkoprávně neošetřil toto označení a nyní nese následky své
nečinnosti.81

To jak Úřad otázky autorského práva zkoumá, je zřejmé z rozhodnutí o rozkladu
proti zápisu ochranné známky č. spisu O-422581.

„Odvolací orgán se dále věnoval námitkám podaným podle ustanovení § 7 odst.
1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb., tj. námitkám podaných z titulu zásahu do autorského
práva. Z dokladů předložených v rámci řízení o námitkách odvolací orgán ve shodě
s orgánem prvého stupně řízení usoudil, že z nich nevyplývá, zda bylo označení
„NOVERA“ vytvořeno na zakázku namítajícího, resp. zda namítající k němu drží
79
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Praha: C.H. Beck. 2007, s. 12.

autorská práva. Pokud se týká prohlášení autora o vytvoření díla a o přechodu práva užít
toto dílo na namítajícího předloženého spolu s rozkladem, odvolací orgán opět uvádí, že
s ohledem na koncentraci řízení k němu nebylo možno přihlédnout. Na základě výše
uvedeného již nebylo nutné věnovat se polemice namítajícího ohledně vzniku tohoto
výrazu, který podle něj Úřad dovodil jako překlad z francouzského nebo italského
slova, zatímco z namítajícím předložených dokladů vyplývá, že je tímto názvem míněno
spojení a zkrácení slov nová éra (ve spojitosti s bydlením), přestože obě tyto varianty
mohou různí spotřebitelé považovat za správné, stejně tak, jako mohou dojít k závěru,
že se jedná o označení bez významu, tj. fantazijní. K tvrzení přihlašovatele, že samotné
slovo „NOVERA“ nepožívá ochrany jako autorské dílo, a naopak tvrzení namítajícího,
že autorská práva se nevztahují pouze na označení „NOVERA“, ale na celé logo, jehož
je toto slovo nedílnou součástí, se uvádí následující. Odvolací orgán se ztotožnil
s názorem přihlašovatele, že pouhý slovní prvek nesplňuje pojmové znaky autorského
díla podle autorského zákona, pakliže navíc toto slovo nemohlo být autorským dílem
také z toho důvodu, že tvořilo název již existující společnosti ještě před uzavřením
smlouvy o vytvoření díla. Dále konstatoval, že nelze oddělovat slovní prvek od
obrazového prvku u namítaného označení a samostatně jej namítat z titulu zásahu do
autorských práv. To ovšem neznamená, že by případné autorské dílo jako celek
nemohlo být užíváním dotčeno. Touto otázkou ovšem není odvolací orgán oprávněn se
zabývat, neboť je zjevné, že namítající neunesl důkazní břemeno, pokud se týká
průkazu autorství, jelikož v zákonné lhůtě pro podání námitek nepředložil k tomuto
tvrzení důkazy.“82 Toto rozhodnutí bylo následně přezkoumáno v rámci správního
soudnictví, kdy byl rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2010 uvedený
právní názor Úřadu potvrzen a správní žaloba zamítnuta.83

Ve vztahu k tomuto rozhodnutí je však otázkou, jak se shoduje stanovisko
uváděné v citovaném rozhodnutí s ustanovením § 2 odst. 3 autorského zákona, podle
něhož se právo autorské vztahuje jak na dílo dokončené, tak i na jeho jednotlivé části,
pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo odstavce 2. tohoto autorského zákona.
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5.3.11 Námitky vlastníka staršího práva průmyslového vlastnictví
Ustanovení § 7 odst. 7 písm. j) zákona uvádí, že námitky proti zápisu mohou být
podány vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z
průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena. Ten, kdo
podává námitky dle tohoto ustanovení, musí být vlastníkem zapsaného průmyslového
práva, tj. právo musí být již zaregistrováno a nemůže být pouze ve stadiu přihlášky.
Navíc toto právo musí být staršího data podání. Může se totiž stát, že v průběhu řízení
dosáhne jiné průmyslové právo registrace dříve, než byla přihláška ochranné známky
zveřejněna, ačkoliv jí svědčí dřívější prioritní právo. Je proto dobré, že současná
legislativa tuto možnost reflektuje, i když se domnívám, že tento stav nastane v praxi
velice zřídka.

Jinými průmyslovými právy, která mohou být v rozporu s přihláškou ochranné
známky, jsou zejména průmyslové vzory, označení původu a zeměpisná označení.
Průmyslový vzor definuje zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů v § 2
písm. a) a b) jako vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií,
obrysů, barev, struktury nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení,
výrobkem průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně jeho součástek
určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a
topografický znak s výjimkou počítačových programů. Společné znaky s ochrannými
známkami jsou tedy naprosto zřejmé. Namítané zapsané průmyslové vzory mohou být
jak národní tak průmyslové vzory Společenství84. Obzvláště u průmyslových vzorů
Společenství lze v blízké době očekávat právě takové konflikty s přihláškami nebo již
zapsanými ochrannými známkami, neboť ve třídě 32-00 Locarnského třídění je zapsáno
velké množství vzorů, které svojí povahou odpovídají spíše ochranným známkám.
Tento způsob ochrany začíná využívat stále větší množství českých přihlašovatelů,
neboť správní poplatky nejsou už pro tuzemského přihlašovatele zdaleka tak vysoké a
díky větší benevolenci úřadu OHIM je i snadnější takovou ochranu získat. Navíc většina
známkových zástupců při podání přihlášky nedělá rešerši v databázi OHIM, kde je

84

Community design

možné zapsané průmyslové vzory Společenství nalézt85. U zapsaných národních
průmyslových vzorů je nejvíce možná kolize s přihláškami prostorových ochranných
známek, které ovšem nejsou tak obvyklé.

Další namítaná práva, která jsem zmínil, jsou označení původu a zeměpisná
označení. Vymezení těchto pojmů se nachází v zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně
označení původu a zeměpisných označení. Označením původu se dle § 2 písm. a) tohoto
zákona rozumí 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 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 tohoto ustanovení. Dále se v § 2 písm. b) uvádí, že
zeměpisné označení je 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.

Jak je patrné, není i zde kolize s ochrannými známkami vyloučena. Je třeba
ovšem zmínit, že institut označení původu a zeměpisné označení je pro svoji povahu,
kdy takovéto označení může zároveň užívat větší množství subjektů, nepříliš hojně
využíván. Proto se domnívám, že případných námitek z titulu vlastníka označení
původu či zeměpisného označení bude velice malé procento.

Nejznámější takovou kauzou byly námitky vlastníka označení původu č. 159
„HOŘICKÉ TRUBIČKY“, na základě kterých v roce 2004 Úřad zamítnul přihlášku
ochranné známky č. spisu O-179073. Na této kauze je zajímavé, že přihlašovatel i
namítající byli oprávněnými uživateli výše zmíněného označení původu. Tento spor na
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závěr řešil také Městský soud v Praze, k němuž podal přihlašovatel žalobu na Úřad
průmyslového vlastnictví. Soud tuto žalobu zamítnul86.

5.3.12 Dobrá a nedobrá víra
Námitky proti zápisu přihlášky ochranné známky do rejstříku je legitimován
podat dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona ten, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou,
která nebyla podána v dobré víře.87 Směrnice dobrou víru zmiňuje na dvou místech, a to
jako absolutní i relativní důvod zápisné nezpůsobilosti. Poprvé je ve čl. 3 odst. 2 písm.
d), který je obsažen ve zněměné národní úpravě. Je zde ovšem rozdíl, protože česká
právní úprava požaduje, aby byl sám namítající dotčen takovou přihláškou na svých
právech a jiná osoba není k podání námitek podle tohoto ustanovení delegována. Ve
druhé rovině se s pojmem dobrá víra setkáváme v čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice
v souvislosti s tzv. nehodným zástupcem (viz. kapitola 5.3.7).

Institut dobré víry se objevuje v různých právních odvětvích, zejména však
v právu občanském a obchodním. S tímto institutem je počítáno i v nové kodifikaci
občanského zákoníku. Ačkoliv má každý jisté povědomí o tom, co je dobrá víra,
samotný pojem není nikde legálně definován. Pojem dobré víry je významově těžko
uchopitelný. Dobrou víru lze vnímat v mravním významu či jako psychologickou
kategorii. V mravním významu je dobrá víra chápána jako protiklad autonomie vůle
spjatý s římskoprávní aeguitas, tedy jako jakási obecně uznávaná hranice jinak právem
neomezeného jednání subjektů práva. Tento model převažuje v evropských právních
řádech, jakož i v komunitárním právu. Dobrá víra jako psychologická kategorie
vyjadřuje nezaviněnou nevědomost o zpravidla vadných postupech účastníka právního
vztahu.88
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V rámci transpozice směrnic do právního řádu České republiky je zapotřebí
věnovat mimořádnou pozornost zejména správné interpretaci a smyslu příslušné
terminologie, tedy včetně pojmu dobrá víra v té které směrnici za účelem volby
nejvhodnějšího českého ekvivalentu. Pojem dobrá víra je velmi vhodný pro označení
subjektivní povahy tohoto institutu. Vyjadřuje totiž skutečně důvěru či věření určitého
subjektu. Oproti tomu lze jen těžko ztotožnit v českém jazyce sousloví dobrá víra s
jakousi mravní či morální kategorií, resp. s čestností a poctivostí. Takové chápání je
těžkopádné a může v praxi přivodit četné interpretační potíže.89

Pojen dobré víry nesouvisí ovšem jen s věcnými právy, ale zároveň s právy
k nehmotným statkům. Existence dobré víry je tedy jedním ze základních předpokladů
úspěšného podání přihlášky ochranné známky.

Nedostatek dobré víry při podání

přihlášky ochranné známky je jak absolutním důvodem zápisné způsobilosti, kdy Úřad
sám zjišťuje zlý úmysl na straně přihlašovatele. Je to taktéž i důvodem relativním, na
základě kterého se může bránit zápisu takového označení přímo dotčená osoba90, ovšem
za podmínky, že je takovou přihláškou ochranné známky dotčena na svých právech.
Musí zde tedy existovat určitá újma na straně namítajícího a obráceně určitá
nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné
známky. Typicky se bude jednat o zamezení namítajícímu ve vstupu na trh určité země,
těžení z (parazitování na) pověsti namítajícího apod. Pojem dobré víry je rovněž
důvodem pro odmítnutí ochrany podle i důvodem pro prohlášení ochranné známky za
neplatnou v případě, že je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré
víře. Již důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o ochranných známkách v této
souvislosti uvádí, že při posuzování dobré víry bude zvažována jakákoliv relevantní
okolnost ke stanovení, zda došlo k podání přihlášky v dobré víře; zejména že se vezme
v úvahu, zda osoba, která podala přihlášku, věděla o právu jiné osoby na stejné nebo
podobné označení nebo nemohla být logicky neznalá takového práva v době podání
přihlášky a zda by použití takového označení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo by
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neoprávněně poškodilo zvláštní charakter nebo pověst označení, které je předmětem
jiného práva.

Institut dobré víry má také zamezit zápisu tak zvaných spekulativních
ochranných známek, jejichž účelem není užívání známky v obchodním styku, ale
především dosažení zisku z transakce ochranné známky.

Jiná situace, kdy lze dovodit, že přihláška ochranné známky nebyla podána
v dobré víře, nastane, pokud je podání takové přihlášky výsledkem činnosti
přihlašovatele, které naplňuje znaky nekalosoutěžního jednání, konkrétně porušení
obchodního tajemství, jak je definováno v § 51 Obchodního zákoníku91. V praxi se
často

jedná

o

bývalé

zaměstnance,

kteří

využijí

znalostí

získaných

na

základě pracovního poměru k přihlášení označení, na jehož vývoj vynaložil bývalý
zaměstnavatel finanční prostředky a které měl v úmyslu užívat v obchodním styku a
vzhledem k podání takové přihlášky ochranné známky by mu toto jednání bylo
znemožněno. Hlavní motivací je v tomto případě snaha poškodit konkurenci a tím získat
náskok v hospodářské soutěži. Otázka, zda se přihlašovatel opravdu dopustil
nekalosoutěžního jednání, ovšem nepřísluší k rozhodování Úřadu, ale pouze soudu, ke
kterému může být v této věci podána žaloba.

Nedostatek dobré víry lze samozřejmě také spatřovat i v jiných skutečnostech,
kdy je zde dán velký prostor pro kreativitu namítajících. Např. v návrhu na prohlášené
ochranné známky za neplatnou spatřoval navrhovatel nedostatek dobré víry v tom, že
mu bylo v rámci snahy o smírné řešení nabídnuto strpění užívání napadeného
označení92.
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porušováním obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní,
pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství (§ 17), které může být využito v soutěži a o němž se
dověděl
a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným (např. z technických předloh, návodů,
výkresů, modelů, vzorů) na základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k
němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu
92
viz rozhodnutí Úřadu o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou ze dne 26. 6. 2008, č.
spisu O-437900

Judikatura Evropského soudního dvora je ohledně dobré víry ve známkoprávním
odvětví poměrně chudá. Posledním relevantním rozhodnutím byl případ C-529/07
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH. Čokoládovna
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (dále jen Lindt) je vlastníkem trojrozměrné
ochranné známky představující sedícího zlatého zajíce s červenou stuhou s rolničkou
s prioritou k 8. 6. 2000 a zapsanou pro výrobky ve třídě (30) čokoláda, čokoládové
výrobky. Společnost Lindt vyráběla čokoládové zajíce velmi podobného tvaru nejméně
60 let a v Rakousku je podává od roku 1994. Franz Hauswirth GmbH (dále jen Franz)
dodává na trh čokoládové zajíčky od roku 1962. Z důvodu práva k ochranné známce
společnosti Lindt bylo na základě její žaloby zakázáno společnosti Franz vyrábět anebo
uvádět na trh výrobky představující čokoládové zajíčky, kteří by byli zaměnitelní
s uvedenou komunitární ochrannou známkou. Franz podala protinávrh na prohlášení
ochranné známky za neplatnou z důvodu, že přihlašovatel nebyl v době podání v dobré
víře. Věc se dostala až k rakouskému vrchnímu soudu, který předložil ESD následující
předběžné otázky:
1. Musí být článek 51 odst. 1 písm. b) nařízení vykládán v tom smyslu, že přihlašovatele
ochranné známky Společenství je nutno považovat za přihlašovatele ve zlé víře, pokud
v době podání přihlášky ví, že konkurent (přinejmenším) v jednom členském státě
používá stejné nebo zaměnitelně podobné výrobky nebo služby, a podá přihlášku
ochranné známky, aby mohl konkurentovi bránit v dalším užívání?
2. Je nutno přihlašovatele považovat za přihlašovatele ve zlé víře, pokud podá přihlášku
ochranné známky, aby tak mohl zabránit konkurentovi v dalším užívání označení,
ačkoliv v době podání přihlášky ví nebo musí vědět, že konkurent již používáním
stejného nebo zaměnitelně podobného označení pro stejné nebo podobné výrobky nebo
služby cenná majetková práva?
3. Lze závěr o zlé víře vyvrátit, jestliže přihlašovatel již pro své označení získal u
veřejnosti proslulost, a tím ochranu proti nekalé soutěži?

ESD otázky zodpověděl takto:
Pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm.
b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce

Společenství, je vnitrostátní soud povinen vzít v úvahu všechny relevantní faktory, které
se týkají projednávaného případu a které existují v době podání přihlášky k zápisu
označení jako ochranné známky Společenství, zejména pak:
- skutečnost, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba
používá přinejmenším v jednom členském státě totožné nebo podobné označení pro
totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá;
- úmysl přihlašovatele zabránit této třetí osobě v dalším používání takového označení a
- úroveň právní ochrany, které požívají označení třetích osob a označení, jehož zápis je
požadován.

ESD konstatoval, že okolnost, nepřihlašovatel ví nebo musí vědět, že třetí osoba
přinejmenším v jednom členském státě již dlouho užívá stejné nebo podobné označení
pro stejné nebo podobné zboží, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis se žádá,
nepostačuje samo o sobě k přisvědčování zlé víry přihlašovatele. Pro účely posouzení
neexistence dobré víry je tedy třeba vzít v úvahu záměr přihlašovatele v době podání
k zápisu. Záměr přihlašovatele v rozhodné době je subjektivním prvkem, který musí být
určen na základě objektivních okolnosti projednávaného případu. Záměr bránit třetí
osobě v uvádění zboží na trh tedy může být za určitých okolností charakteristický pro
neexistenci dobré víry. O takový případ se jedná mj. tehdy, ukáže-li se později, že
přihlašovatel nechal registrovat ochrannou známku bez úmyslu jí užívat, nýbrž
výhradně za účelem bránit třetí osobě vstoupit na trh.93 Výrok soudního dvora v této
věci chápu jako jakýsi návod určený pro národní tedy i české soudy. Považuji za
zajímavé uvést i rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci č.j.
1 As 3/2008-95 ze dne 30. 4. 2008, kde byl žalován Úřad průmyslového vlastnictví a
který se této problematiky primárně týká:
„Ačkoliv vědomost o existenci ochranné známky namítatele a existence újmy na straně
namítatele jsou rozhodujícími kritérii pro posouzení dobré víry přihlašovatele, nelze je
považovat za kritéria jediná: žalovaný tak musí při posuzování dobré víry přihlašovatele
vážit veškeré relevantní okolnosti případu, zejména posoudit veškeré dokumenty, které
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Evropský soudní dvůr a PIPKOVÁ, Hana (ed.). Chocoladefabriken Lindt Sprüngli : kritéria mala fides
(neexistence dobré víry) : C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 21. 6. 2009. Jurisprudence.
2009, roč. 18, č. 8, s. 38.

jsou mu k posouzení dobré víry předloženy. V souladu s tím (i když to zákon o
ochranných známkách výslovně nestanoví) je nepochybně právem přihlašovatele
doložit, že přihlášku podal v dobré víře, resp. předložit důkazy, které jeho jednání
ospravedlňují (například souhlas namítatele s tím, aby přihlašovatel ochrannou známku
přihlásil na svou osobu) a vyvrátit tak důkazy namítatele o přihlášce ochranné známky
ve zlé víře. Jiný závěr by byl v rozporu s principem rovnosti účastníků řízení.

Ohledně důkazního břemene při posuzování dobré víry v oblasti známkoprávní
ochrany je pak podstatné, zda má být dobrá víra u přihlašovatele presumována či
nikoliv. Presumpci dobré víry lze vyvodit například z občanského zákoníku, který je
založen na presumpci poctivosti jednajícího účastníka občanskoprávního vztahu; v
případech, na něž dopadá zákon o ochranných známkách, však tento závěr automaticky
aplikovat nelze. Je tomu tak především proto, že § 4 písm. m) tohoto zákona zakotvuje
povinnost žalovaného nezapsat ochrannou známku, jejíž přihláška zjevně nebyla podána
v dobré víře (absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti). Žalovaný tak není oprávněn
předpokládat dobrou víru přihlašovatelů ochranných známek a jejich dobrou víru je
povinen zkoumat, byť je v tom omezen kategorií zjevnosti: není-li zlá víra
přihlašovatele patrná na první pohled, žalovaný známku zapíše (neexistuje zde tedy
povinnost žalovaného provádět rozsáhlé šetření ohledně dobré víry přihlašovatele).
Tomu odpovídá i povinnost přihlašovatele svou dobrou víru případně prokázat. Po
zápisu ochranné známky do rejstříku však přihlašovateli ochranné známky přísluší
práva zmíněná v § 8 zákona o ochranných známkách a tento přihlašovatel je rovněž
oprávněn předpokládat, že tato jeho práva budou ze strany státu chráněna. Po zápisu
ochranné známky je tudíž nutno vycházet z presumpce dobré víry na straně
přihlašovatele, neboť opačný přístup by byl v rozporu s principem právní jistoty. Pokud
tedy jiná osoba (namítatel) vyvolá řízení o neplatnosti ochranné známky podle § 32
zákona o ochranných známkách pro nedostatek dobré víry přihlašovatele [§ 7 odst. 1
písm. k) zákona], musí, chce-li být úspěšná, nedostatek dobré víry přihlašovatele
prokázat, čemuž svědčí i znění § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách. Ke
stejnému závěru dospívá i Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, podle nějž by
důkazní břemeno ohledně zlé víry mělo ležet na namítateli, který zápis ochranné

známky napadá. Úřad nicméně zdůrazňuje, že při posuzování zlé víry přihlašovatele je
třeba zvažovat jakékoliv relevantní skutečnosti.“

Z vybrané části rozsudku je patná návaznost na výše uvedené rozhodnutí ESD.
Také je zde zajímavá úvaha soudu v otázce presumpce dobré či zlé víry. Nejvyšší
správní soud dovozuje z dikce zákona rozdílný přístup k presumpci dobré víry před a po
zápisu ochranné známky ve vztahu Úřadu a přihlašovatele, kdy po zápisu známky do
rejstříku dochází k obrácení důkazního břemene ve prospěch vlastníka ochranné
známky. Z uvedeného rozhodnutí dovozují, že v případě napadnutí dobré víry
přihlašovatele ochranné známky třetí osobou je vždy důkazní břemeno na straně
namítajícího.

5.3.13 Rozhodnutí o námitkách
Aby mohl Úřad vydat rozhodnutí o námitkách, zkoumá podání obou stran vždy
nejprve z formálního hlediska. Teprve pokud jsou formální podmínky podání náležitě
splněny, zkoumá Úřad předložená tvrzení a důkazy obou stran sporu. Jak bylo již
zmíněno v předchozích kapitolách, Úřad postupuje dle zásady volného hodnocení
důkazů a není vázán návrhy stran, tudíž má právo některé navržené důkazy nepřipustit.
Úřad na základě posouzení výše zmíněných hledisek vydá rozhodnutí.

V praxi může nastat situace, kdy dojde k souběhu více námitek. Pokud je shledá
Úřad jako řádně podané, zkoumá proti jaké části seznamu výrobků a služeb námitky
směřují. Je-li tato část shodná, Úřad dle pravidla hospodárnosti řízení zakotveném v §
140 správního řádu řízení o námitkách spojí. V takovém případě je veden pouze jeden
spis a účastníky tohoto jediného řízení jsou přihlašovatel a všichni namítající. Úřad také
na závěr vydá společné rozhodnutí. Není-li možné spojení řízení, bude se Úřad zabývat
nejprve těmi námitkami, které směřují proti větší části seznamu výrobků a služeb.
Pokud nebude tento namítající zcela úspěšný, Úřad se bude dále věnovat dalším
námitkám. V opačném případě budou další řízení o námitkách zastaveny z níže
uvedeného důvodu.

Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení. Výroková část
obsahuje zejména jedno z možných níže uvedených řešení námitkového řízení, právní
ustanovení, dle kterých bylo rozhodnuto a označení účastníků. Odůvodnění obsahuje
důvody samotného rozhodnutí, podklady pro vydání rozhodnutí a informaci o tom, jak
se s nimi Úřad vypořádal a výklad právních předpisů, na základě kterých bylo
rozhodnutí vydáno. Na závěr celého rozhodnutí je uvedeno poučení, zda je možno podat
proti rozhodnutí opravný prostředek, včetně lhůty pro takové podání a určení dne, od
kterého se lhůta počítá. Chybějící nebo chybné poučení má pak z procesního hlediska
zásadní význam. U rozhodnutí ve věci komunitárních ochranných známek je pak též
součástí rozhodnutí výrok o náhradě nákladů řízení.

5.3.13.1 Zamítnutí námitek
Shledá-li Úřad, že námitky nebyly podané v zákonné tříměsíční lhůtě od
zveřejnění přihlášky ochranné známky ve Věstníku, nebyly podány oprávněnou osobou,
nebyl včas uhrazen správní poplatek či pro vady nebylo možno určit, na základě jakého
práva byly námitky podány, dojde k jejich zamítnutí. Osoby oprávněné podat námitky
jsou taxativně vymezeny a Úřad zkoumá, zda je osoba podávající námitky k tomuto
právnímu úkonu aktivně legitimována. Úřad také námitky zamítne, dospěje-li k závěru,
že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do starších práv namítajícího. To
znamená, že neshledá opodstatněné důvody, na základě kterých byly námitky podány.

5.3.13.2 Zamítnutí přihlášky napadené ochranné známky
Pokud naopak Úřad shledá na základě podaných námitek, že přihláška ochranné
známky nesplňuje podmínky pro zápis, tj. shledá námitky jako důvodné, bude tato
přihláška zamítnuta. Pokud námitky směřovaly jen vůči některým výrobkům anebo
službám nárokovaných v přihlášce a Úřad namítajícímu vyhoví, bude přihláška
ochranné známky zamítnuta jen pro tyto výrobky či služby. Byl-li namítán celý seznam
výrobků a služeb, pro který má být přihláška ochranné známky zapsána a pokud shledá

Úřad jako důvodné námitky pouze u některých nárokovaných výrobků a služeb, bude
přihláška ochranné známky také zamítnuta jen pro tyto výrobky či služby.

5.3.13.3 Zastavení řízení o námitkách
Úřad řízení o námitkách zastaví, jestliže odpadl původ podání námitek.
Nejčastějším důvodem pro zastavení řízení bude zpětvzetí napadené přihlášky ochranné
známky přihlašovatelem nebo bude omezen seznam výrobků a služeb nárokovaných v
přihlášce tak, že již nedochází ke kolizi s namítanou ochrannou známkou. Důvodem pro
zastavení řízení o námitkách bude i zamítnutí přihlášky namítané ochranné známky na
základě jiných podaných námitek anebo připomínek. Tyto důvody se týkají napadené
přihlášky ochranné známky, ale je možné, aby důvody pro zastavení řízení o námitkách
nastaly i na straně namítajícího. K zastavení řízení dojde, pokud byly námitky podány
z důvodu starší přihlášky ochranné známky a ta bude z jakéhokoliv důvodu zamítnuta.
Přichází zde i v úvahu, že namítaná ochranná známka bude v průběhu řízení dle § 31
zrušena nebo dle § 32 prohlášena za neplatnou. Další možností, která by se ovšem
zejména známkovému zástupci neměla přihodit je ta, že ochranná známka v průběhu
řízení zanikne, tj. nebude obnovena. Řízení bude též zastaveno, pokud jsou námitky
vzaty zpět. Pokud osoba oprávněná podat námitky po podání námitek udělí písemný
souhlas k zápisu přihlášené ochranné známky do rejstříku, platí, že své námitky vzala
zpět. Následně pak Úřad řízení o námitkách zastaví. Poslední situace, kdy dojde
k zastavení řízení, vychází z možnosti uzavření smíru, pokud jej Úřad schválí.
Rozhodnutí o zastavení řízení je Úřad povinen doručit přihlašovateli napadené ochranné
známky a namítajícímu.

6. Prohlášení ochranné známky za neplatnou
Námitky proti zápisu mohou být třetími osobami podány pouze v taxativně
vymezeném období 3 měsíců, a to když je přihláška ochranné známky zveřejněna. Jak
bylo výše uvedeno, lhůtu pro podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze ani
prominout. Třetí osoby mají však možnost dle § 32 podat návrh na prohlášení ochranné
známky za neplatnou. Důvodem pro podání takového návrhu mohou být jak absolutní,
tak i relativní překážky zápisné způsobilosti. Institut prohlášení ochranné známky za
neplatnou tedy umožňuje veřejnosti uplatnit svá dřívější práva i po zápisu ochranné
známky do rejstříku – což je primárně předmětem námitkového řízení. Na druhé straně
umožňuje upozornit na případné pochybení či opomenutí Úřadu při zápisném řízení,
k čemuž je určen institut připomínek. Takovou právní úpravu považuji z pohledu praxe
za zdařilou, neboť často dochází k situaci, kdy odpůrce zápisu ochranné známky podá
jak námitky proti zápisu, tak připomínky. Existuje zde ovšem výjimka, kdy v důsledku
času není možno starší práva uplatnit. Jedná se o situaci, kdy podle ust. § 12 odst. 1
vlastník staršího práva k označení, strpěl takové užívání po dobu 5ti let, kdy se o
užívání takové shodné či zaměnitelné ochranné známky dozvěděl.

Jestliže Úřad návrhu vyhoví, je pak ve smyslu § 32 odst. 4 rozhodnutí o
prohlášení ochranné známky za neplatnou s účinností ex tunc. Takové rozhodnutí je pak
čistě retroaktivní, neboť zpětně ruší rozhodnutí o zápisu ochranné známky do rejstříku a
na známku se hledí, jako by nebyla nikdy řádně zapsána. To by mohlo způsobit
problémy zejména v situaci, kdy byla na zápis ochranné známky vázána další práva,
jako např. uzavřená licenční smlouva popř. zapsáno zástavní právo94. Zákonná úprava
na tyto případy však myslí. Ve zvláštním ustanovení § 33 o účincích zrušení a
neplatnosti se stanoví, že účinky zrušení č i neplatnosti se netýkají těch rozhodnutí a
smluv, které nabyly právní moci či byly uzavřeny v době před prohlášením neplatnosti
ochranné známky či jejímu zrušení. Takové smlouvy nebo taková rozhodnutí o porušení
zůstávají nadále v platnosti. To však nebrání tomu, aby vlastník ochranné známky, která
byla prohlášena za neplatnou nebo zrušena, odpovídal za škodu nebo bezdůvodné
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Vhodné je pro takový případ stanovit v zástavní smlouvě řešení takové situace např. smluvní pokutu.

obohacení, které v důsledku neplatné nebo zrušené známky vznikly.95 Za situace, kdy
byla k ochranné známce uzavřena licenční smlouva, se pak takový uživatel snadno
dostane do pozice porušovatele práv z ochranné známky jiného subjektu, zejména
v případě, že došlo k prohlášení známky za neplatnou na základě uplatnění práva ze
starší shodné či zaměnitelné ochranné známky a nabyvatel licence o této skutečnosti
nebyl informován.

V případě prohlášení komunitární ochranné známky za neplatnou je zde
poměrně zajímavý rozdíl v důvodech, pro které lze návrh podat. Jak již bylo zmíněno
v předchozí části práce, úprava námitek proti zápisu komunitární ochranné známky
neumožňuje podat námitky z důvodu nedobré víry. Tento důvod lze podle čl. 50 odst. 1
písm. b) nařízení uplatnit pouze v řízení o prohlášení známky za neplatnou. To může
přinést řadu komplikací zejména v situaci, kdy jeden subjekt, kterému by jinak svědčilo
právo k označení, nemůže podat námitky a musí počkat, až proběhne celé zápisné
řízení. Pak teprve může řádně uplatnit svá práva, ale od doby zápisu do prohlášení
známky za neplatnou není oprávněn podnikat další efektivní kroky proti užívání
takového označení zapsaným vlastníkem96. Tato úprava je dle mého názoru poněkud
nešťastná a domnívám se, že v tomto ohledu je česká právní úprava vhodnější.
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PÍTRA, Vladimír ... [et al.]. Zákon o ochranných známkách: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1996.
s. 225-226.
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např. úspěšným návrhem na vydání předběžného opatření

7. Zrušení ochranné známky
Třetí osoby mohou podat též dle § 31 návrh na zrušení zapsané ochranné
známky. Řízení o zrušení ochranné známku je řízením výlučně návrhovým a Úřad ho
tedy nemůže zahájit sám z moci úřední a navrhovatel se stává účastníkem řízení. Podání
návrhu je také podmíněno úhradou správního poplatku. Hlavním rozdílem oproti
institutu prohlášení ochranné známky za neplatnou je zde fakt, že účinek rozhodnutí je
ex nunc. To je dáno zejména taxativně vymezenými důvody, pro které lze úspěšně
ochrannou známku zrušit. Tyto skutečnosti pak vždy musejí, vhledem k jejich povaze,
nastat až po zápisu ochranné známky do rejstříku. Důvody uvedené v § 31 odst. 1
korelují s čl. 12 směrnice.

Prvním důvodem jak je uvedeno v § 31 odst. 1 písm. a) je skutečnost, že
ochranná známka není užívána. Toto opatření je zaměřeno zejména na to, aby byly
ochranné známky skutečně užívány pro označování výrobků a služeb, což je jejich
primární funkce. To má zabránit blokování užití registrované ochranné známky
vlastníkem, který ji fakticky neužívá a tímto způsobem v podstatě narušuje
hospodářskou soutěž. Zákon stanoví, že ochranná známka bude zrušena, jestliže nebyla
po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky a služby, pro které byla zapsána97.
Zákon užívá pojem „řádné užívání (genuine use)“ ovšem jeho výklad není právními
předpisy dále blíže specifikován. Problematikou řádného užívání se v minulosti zabýval
Evropský soudní dvůr ve věci C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV.
Společnost Ansul BV (dále jen Ansul) vlastnila slovní ochrannou známku znění
„Minimax“ zapsanou Úřadem pro ochranné známky Beneluxu zejména pro hasicí
přístroje. Platnost povolení pro hasicí přístroje označené touto ochrannou známkou však
skončilo a od roku 1989 už společnost Ansul pod tímto označením hasicí přístroje
neprodávala. Nicméně do roku 1994 prodávala servisním technikům součástky a náplně
do hasicích přístrojů označených ochrannou známkou „Minimax“. Sama též prováděla
servis hasicích přístrojů nesoucí toto označení a ochrannou známku užívala na fakturách
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To prakticky znamená, že ochranná známka nemůže být v prvních 5ti letech od zápisu zrušena.

vystavených za tyto služby. Dále pak vylepovala samolepky nesoucí tuto ochrannou
známku a také tyto samolepky prodávala dalším servisním technikům hasicích přístrojů.

Společnost Ajax Brandbeveiliging (dále jen Ajax) je dceřinou společností
německé společnosti Minimax GmbH prodávající v Nizozemí hasicí přístroje vyrobené
společností Minimax GmbH. Ta vlastnila v Nizozemí od roku 1992 kombinovanou
ochrannou známku znění „Minimax“ zejména pro hasicí přístroje a opravu a údržbu
hasební techniky, přičemž shodnou ochrannou známku již před tím vlastnila v Německu
více než 50 let. V roce 1994 jí pak začala společně se společností Ajax reálně
v Beneluxu užívat. V tom samém roce podala společnost Ansul novou přihlášku slovní
ochranné známky znění „Minimax“, která byla pak zapsána pro služby zahrnující servis
hasicích přístrojů. Společnost Ajax podala v roce 1995 žalobu, ve které žádala zrušení
ochranné známky společnosti Ansul z důvodu neužívání a dále její prohlášení za
neplatnou, neboť nebyla podána v dobré víře. Společnost Ansul uplatnila protinávrh a
požadovala, aby soud zakázal společnosti Ajax užívat ochrannou známku znění
„Minimax“ v zemích Beneluxu. Soud prvého stupně pak ve svém rozhodnutí potvrdil
protinávrh společnosti Ansul. Společnost Ajax se proti rozhodnutí odvolala a soud
druhého stupně dospěl k závěru, že společnost Ansul od roku 1989 ochrannou známku
znění „Minimax“ normálně neužívala, neboť neuváděla na trh nové výrobky, ale pouze
prováděla servis a samotné užití samolepek a proužků s ochrannou známkou nesplňuje
podmínky normálního užití dle známkového práva Beneluxu. Proto zrušil napadené
rozhodnutí, přičemž obě ochranné známky znění „Minimax“ společnosti Ansul měly
být vymazány. Společnost Ansul podala kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí.
Nejvyšší soud, který věc projednával, dospěl k názoru, že známkoprávní předpisy
Beneluxu musí být kompatibilní s výkladem směrnice a obrátil se na ESD s těmito
předběžnými otázkami:
1. Musí být slova „skutečně užívána“ v ustanovení článku 12 odst. 1 směrnice
vykládána způsobem vymezeným v článku 3.4 (v tomto článku nizozemský nejvyšší soud
konstatoval následující: normální užívání ochranné známky ve smyslu jednotného
zákona Beneluxu o ochranných známkách je tam, kde předmětné označení je skutečně
užíváno na trhu k rozlišení výrobků a služeb; při hodnocení, zda je ochranná známka
normálně užívána je nutné přihlédnout ke všem skutečnostem a okolnostem konkrétního

případu a tyto skutečnosti a okolnosti musí prokazovat to, že cílem užívání je vytvářet a
udržovat odbyt výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a ne pouze
zachovávat práva z ochranné známky, a to s ohledem na to, co je považováno za
obvyklé a ekonomicky odůvodněné v příslušném sektoru podnikání; při zvažování těchto
skutečností a okolností je nutné vzít jako pravidlo v úvahu druh, rozsah, frekvenci,
pravidelnost a trvání užívání ve spojení s druhem výrobků a služeb a druhem a velikostí
podnikání)? Pokud je odpověď záporná, na základě jakých kritérií musí být význam
skutečného užívání určen?
2. Může být skutečné užívání tam, kde žádné nové výrobky nejsou prodávány pod
ochrannou známkou, ale jsou vyvíjeny jiné činnosti, jak jsou vymezeny v bodě V) a VI)
odstavce 3.1 (tj. prodej součástek a hasicích látek pro hasicí přístroje nesoucí
ochrannou známku, užívání ochranné známky na fakturách vystavených za tyto služby,
vylepování nálepek a proužků nesoucích ochrannou známku na zařízení, prodej nálepek
a proužků podnikatelům udržujícím hasicí přístroje)?

ESD vyslovil v rozhodnutí následující právní názor:
Článek 12 odst. 1 směrnice 89/104 ES ze dne 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů
členských států musí být vykládán tak, že „skutečné užívání“ ochranné známky je tam,
kde je ochranná známka užívána v souladu s její základní funkcí, kterou je garantovat
identitu původu výrobků se služeb, pro které je zapsána, za účelem vytvoření nebo
udržení odbytu pro tyto výrobky a služby. Skutečné užívání ochranné známky
nezahrnuje symbolické užívání s pouhým účelem udržet práva z ochranné známky. Při
hodnocení, zdali je užívání ochranné známky skutečné, je nutné vzít v potaz všechny
skutečnosti a okolnosti důležité k určení toho, zda obchodní využití ochranné známky
reálné, zejména je nutné zvážit, zda je takovéto užití chápáno jako záruka v předmětném
ekonomickém sektoru udržení nebo vytvoření podílu na trhu výrobků a služeb
chráněných

ochrannou

známkou,

povahu

předmětných

výrobků

a

služeb,

charakteristiku trhu a rozsah a frekvenci užití ochranné známky. Skutečnost, že
ochranná známka není užívána pro výrobky nově dostupné na trhu, ale pro v minulosti
prodané výrobky neznamená, že její užívání není skutečné, pokud vlastník reálně užívá
shodnou ochrannou známku pro součástky, které jsou nedílné ve složení a struktuře

těchto výrobků, nebo pro výrobky či služby přímo spojené s dříve prodanými výrobky a
zamýšlenými k uspokojení potřeb zákazníků těchto výrobků.

Evropský soudní dvůr tak definoval pojem „řádné užívání“ ochranné známky,
kdy je nezbytná reálná a nikoliv symbolická návaznost na výrobky či služby, pro které
je ochranná známka zapsána.

Evropský soudní dvůr dále v této věci vydal rozsudek C-495/07 Silberquelle
GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH. Společnost Maselli-Strickmode GmbH (dále jen
Maselli) působí v oblasti výroby oděvů a jejich uvádění na trh. Vlastní slovní ochrannou
známku znění „WELLNESS“, zapsanou v rejstříku ochranných známek rakouského
patentového úřadu. Tato ochranná známka byla zapsána pro výrobky ve třídě (16)
tiskárenské výrobky; (25) oděvy; (32) nealkoholické nápoje. Společnost Maselli
používala svoji ochrannou známku při uvádění oděvů na trh k označování
nealkoholického nápoje, který přikládala v lahvích s nápisem „WELLNESS-DRINK“
jako dárek k prodaným oděvům. Společnost Maselli svoji ochrannou známku
nepoužívala pro samostatně prodávané nápoje. Společnost Silberquelle GmbH uvádějící
na trh nealkoholické nápoje, podala návrh na zrušení uvedené ochranné známky
z důvodu neužívání pro výše uvedenou třídu 32. Svým rozhodnutím zrušilo zrušovací
oddělení rakouského patentového úřadu ochrannou známku, pokud jde o výrobky ve
třídě (32) nealkoholické nápoje. Společnost Maselli podala proti tomuto rozhodnutí
odvolání k Vrchnímu senátu pro patenty a ochranné známky (Oberster Patent- und
Markensenat). Za těchto okolností se Vrchní senát pro patenty a ochranné známky
rozhodl přerušit řízení a položit ESD následující předběžnou otázku:
Mají být čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 směrnice vykládány v tom smyslu, že ochranná
známka je skutečně užívána, pokud je používána pro výrobky (v projednávaném případě
nealkoholické nápoje), které majitel ochranné známky po uzavření kupní smlouvy
zdarma dává kupujícímu jiných výrobků, které uvádí na trh (v projednávaném případě
oděvy)?

ESD ve výroku v této věci uvedl:

Články 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince
1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musejí
být vykládány v tom smyslu, že označuje-li majitel ochranné známky touto známkou
předměty, které zdarma dává kupujícímu svých výrobků, nejedná se o skutečné užívání
této ochranné známky pro třídu, do které uvedené předměty spadají.

Toto rozhodnutí bere v potaz skutečnost, že reklamní bonusový předmět v
případě, kdy je dodáván pouze jako doplněk jiného výrobku, a není samostatně
distribuován, nevytvoří u veřejnosti asociaci na tento výrobek, ale na pouze ten, s nímž
je distribuován. Tím neplní ochranná známka svojí základní funkci, tj. odlišuje jiné
výrobky, než pro které je zapsána.
Principy vyplývající z těchto rozhodnutí jsou stále aktuální a Úřad je ve svých
rozhodnutích bere v potaz.98

Za řádné užívání se dále dle § 13 odst. 3 považuje i užívání ochranné známky
jiným subjektem, který má oprávnění ji užívat od vlastníka ochranné známky99.
Ochranná známka také nebude zrušena, jestliže její vlastník prokáže, že podniknul
kroky k jejímu užívání, např. zadal výrobu obalů obsahující ochrannou známku. Řádné
užívání je dle § 13 odst. 2 a 3 též užívání ochranné známky v podobě, která se od
podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky, které nemění její
rozlišovací způsobilost. Umísťování ochranné známky na výrobcích či jejich obalech
pouze pro účely vývozu se taktéž považuje za řádné užívání.

Výjimkou pro neužívání je pak případ, kdy pro neužívání existují řádné důvody.
Řádnými důvody jsou skutečnosti, které brání užití ochranné známky a které nejsou
závislé na jeho vůli.100 Těmi může být například fakt, že užití výrobku, pro který je
ochranná známka zapsána, podléhá povolení státního orgánu a řízení v této věci se
protáhne.101
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K užívání, které bylo zahájeno, nebo v němž bylo pokračováno po pětiletém
neužívání ochranné známky ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží,
pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až po té, co se
vlastník ochranné známky dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení
ochranné známky. V praxi to znamená, že důkazy o užívání musejí být nejméně o 3
měsíce starší, než datum oznámení o zahájení řízení, neboť to je ve většině případů
okamžik, kdy se vlastník ochranné známky o této skutečnosti dozví.

Zapsanou ochrannou známku lze podle § 31 odst. 1 písm. b) zrušit také
z důvodu, že ochranná známka se stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána,
v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka označením, které je v obchodě
obvyklé. Mluvíme o tzv. zdruhovění označení. To nastane v případě, kdy si veřejnost
ochrannou známkou nespojí s konkrétním subjektem, ale pouze s určitým druhem
výrobků anebo služeb. Klasickým příkladem je v Čechách běžné označení „lux“ pro
vysavače či „luxovat“ pro vysávání. Původně to vychází z označení vysavačů
„Electrolux“, které byly natolik rozšířené, až se toto označení stalo synonymem pro
vysavač a laická veřejnost si dnes pod tímto označením vybaví pouze vysavač, ale již
nikoliv konkrétního výrobce. Tomu se samozřejmě vlastníci ochranných známek snaží
předejit. Nedávno tak bylo možné např. zaznamenat reklamní kampaň společnosti
Xerox, která upozorňovala na skutečnost, že označení „xerox“ je ochrannou známkou
stejnojmenné společnosti, aby tak předešla zdruhovění svých ochranných známek pro
kopírovací zařízení, což byla v tomto případě reálná hrozba.

Při posužování, zda ke zdruhovění skutečně došlo, je tedy zásadní vnímaní
spotřebitele, což potvrdil i Evropský soudní dvůr v případu C-371/02 Björnekulla
Fruktindustrier AB v. Procordia Food AB. Společnost Björnekulla Fruktindustrier AB
(dále jen Björnekulla) podala u švédského okresního soudu návrh na zrušení ochranné
známky znění „Bostongurka“, kterou vlastnila společnost Procordia Food AB (dále jen
Procordia). Důvodem bylo, že ochranná známka ztratila svou rozlišovací způsobilost,
neboť znění ochranné známky se stalo druhovým označením pro sekané nakládané
okurky. Na podporu svého návrhu předložila společnost Björnekulla dva průzkumy trhu
spotřebitelů. Společnost Procordia rozporovala návrh na základě průzkumu trhu

předních podniků v oblasti obchodu s potravinami a stravování. S odkazem na
důvodovou zprávu ke švédskému známkovému zákonu, dospěl okresní soud k závěru,
že příslušnou třídou osob pro určení, zda ochranná známka ztratila svou rozlišovací
způsobilost, byla úroveň distribučních řetězců, které byly předmětem výzkumu
předloženého společností Procordia. Okresní soud zamítnul návrh společnosti
Björnekulla z důvodu, že nebylo prokázáno, že by ochranná známka ztratila rozlišovací
způsobilost. Proti tomuto rozhodnutí se společnost Björnekulla odvolala. Odvolací soud
se domníval, že není jasné ze znění čl. 25 švédského zákona o ochranných známkách
nebo čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice, které skupiny osob jsou relevantní pro určení, zda
ochranná známka ztratila svou rozlišovací způsobilost. Vzhledem k tomu, že švédský
zákon o ochranných známkách, byl vykládán na základě důvodové zprávy, byly
příslušné třídy osob ti, kdo obchodují s tímto produktem. Nicméně odvolací soud si
nebyl jistý, zda je takový výklad v souladu se směrnicí. V důsledku toho se rozhodl
přerušit řízení a položit ESD následující předběžnou otázku:
V případech, kdy je se zbožím manipulováno v několika fázích, než se dostanou ke
spotřebiteli, jaká je v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice, odpovídající skupina
nebo skupiny osob, pro určení, zda se ochranná známka stala běžným označením pro
výrobek, pro který je zapsána?

V rozhodnutí byl vyjádřen tento názor:
Článek 12 odst. 2 písm. a) první směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se
sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách musí být vykládána v
tom smyslu, že v případech, kdy zprostředkovatelé, kteří se účastní distribuce ke
spotřebiteli nebo koncovému uživateli výrobku, který je předmětem zapsané ochranné
známky, pak relevantní kategorie osob, jejichž názory je tedy třeba vzít v úvahu při
rozhodování, zda se tato ochranná známka stala běžným označením v oblasti obchodu
pro dotyčný výrobek, zahrnují všechny spotřebitele a koncové uživatelé a v závislosti na
vlastnostech daného trhu, ty všechny na trhu, kteří s tímto výrobkem obchodují.

Poslední případ, kdy Úřad zrušil ochrannou známku z důvodu zdruhovění, bylo
17. 8. 2005, kdy bylo rozhodnutím předsedy Úřadu zrušena ochranná známka č. spisu
O-120433 znění „PARTY MIX“ pro výrobky pražené a solené arašídy, směsi suchých

plodů, snacky a křupky fritované nebo extrudované, snacky ve formě slaných
pekařských výrobků a suché plody.

Třetím důvodem pro zrušení ochranné známky je jak uvádí ust. § 31 odst. 1
písm. c) stav, kdy v důsledku užívání ochranné známky pro výrobky a služby, pro které
je zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo
zeměpisný původ těchto výrobku nebo služeb. Taková situace nastane nejčastěji, pokud
ochranná známka obsahuje informaci a konkrétní vlastnosti výrobků nebo služeb a které
pak veřejnost zákonitě očekává. Příkladem může být hojně užívaný dodatek „bio“ pro
výrobky, které mají mít svůj původ v ekologickém zemědělství. Jestliže pak vlastník
užívá dodatek „bio“ ve své ochranné známce pro výrobky, které tyto podmínky
nesplňují, může být tato skutečnost důvodem pro její zrušení. Dalším častým jevem je
pak přítomnost slovních prvků odkazujících na konkrétní geografický původ výrobků
nebo služeb, kdy v důsledku např. přestěhování výroby či prodeje ochranné známky do
jiné zeměpisné oblasti pak takové užívání ochranné známky opět klame veřejnost.

Zajímavým rozhodnutím Úřadu v této oblasti bylo rozhodnutí o návrhu na
zrušení ochranné známky č. spisu O-186480 znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ
SKLEPY“. Úřad ve své argumentaci uvedl následující: „Odvolací orgán posoudil
napadené rozhodnutí a konstatoval, že pokud jde o přídavné jméno „arcibiskupský“ ve
spojení s výrazem „vinné sklepy“, které tvoří napadenou ochrannou známku, je třeba
dospět k závěru, že minimálně existuje možnost, že se veřejnost, a to nejen nábožensky
založení spotřebitelé vína, ale obecně běžní spotřebitelé tohoto druhu nápoje, bude
domnívat, že výrobky (v tomto případě vína) takto označené pocházejí ze sklepů
náležejících k arcibiskupství. V daném případě je třeba brát v úvahu, že i běžný
spotřebitel je obeznámen s tradicí výroby piva a vína při klášterech, biskupstvích a
jiných církevních zařízeních a nevnímá tedy jako neobvyklé, aby tyto výrobky
pocházely či byly jinak propojeny s určitými církevními komunitami. V tomto smyslu
není důvodný argument vlastníka napadené ochranné známky, že v dnešní době
spotřebitelé nakupují víno v supermarketech a nepoužívají jej k církevním účelům. Je
sice pravdou, že víno lze nakoupit i v supermarketu a že běžní spotřebitelé jej nekupují
za účelem provádění náboženských obřadů, nicméně tato skutečnost nemá žádnou

souvislost s otázkou, zda se spotřebitelé při nákupu vína, které je označeno „A.“, mohou
domnívat, že toto víno pochází či alespoň má nějakou souvislost s některým z českých
arcibiskupství. Podle zákona č. 441/2003 Sb. není rozhodné, za jakým účelem si
konkrétní spotřebitelé určité výrobky kupují, ale zda mohou být klamáni jejich
označeními. Skutečnost, že určité víno lze nakoupit i v supermarketu neznamená, že
nemůže pocházet z arcibiskupských sklepů, neboť lze předpokládat, že v současné době
i církevní instituce přebírají moderní metody distribuce svých výrobků.

Odvolací orgán tedy konstatoval, že veřejnost se při výběru předmětných
výrobků, tj. vín, může při spatření vína označeného napadenou ochrannou známkou
domnívat, že toto víno pochází z arcibiskupských sklepů, případně je jeho výroba
alespoň nějak s arcibiskupstvím propojena. Z podání obou účastníků vyplývá, že
vlastník napadené ochranné známky měl pronajaty sklepy v prostorách A. v K. ke
svému podnikání a svoji činnost v nich provozoval ještě před podáním přihlášky
napadené ochranné známky. Z obsahu spisu však zároveň vyplývá, že své sídlo
přemístil z K. do H. a v době podání návrhu na zrušení již v uvedených prostorách
nepodnikal. Zároveň z podání účastníků (dokument č. 4) vyplývá, že dne 21.1.2004
bylo vydáno Krajským soudem v Ostravě rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze
společnosti A., (tedy vlastníka napadené ochranné známky), přičemž oba účastníci
tvrdí, že rozhodnutí o zrušení účasti navrhovatele v uvedené společnosti nabylo právní
moci k 7.9.2004. Po zápisu napadené ochranné známky do rejstříku ochranných známek
tedy došlo k tomu, že tato ochranná známka může ve vztahu k veřejnosti působit
klamavě, neboť předmětné výrobky nepochází z arcibiskupských vinných sklepů a ani
se arcibiskupství nijak nepodílí na činnosti vlastníka napadené ochranné známky.

Odvolací orgán tedy konstatoval, že orgán prvého stupně řízení nepochybil,
když dospěl k závěru, že napadená ochranná známka může vést ke klamání veřejnosti
ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. a uvedenou
ochrannou známku zrušil s účinky ex nunc.“102
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rozhodnuti o rozkladu ze dne 2. 6. 2010 č. spisu O-186480

Česká právní úprava na rozdíl od úpravy komunitární ochranné známky
umožňuje dle § 31 odst. 2 na návrh třetí osoby zrušit ochrannou známku do 6ti
měsíců103 od nabytí právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné
známky nedovoleným

soutěžním

jednáním.

Takovým

jednáním

je

myšleno

nekaloutěžní jednání, kdy právo dává možnost zrušení ochranné známky, aby ji její
vlastník nemohl již dále oprávněně užívat a tím poškozovat jiné soutěžitele. V tomto
řízení není Úřad oprávněn zkoumat důvody takového soudního rozhodnutí a povinen
takovému návrhu vyhovět.
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8. Uplatňování práv z ochranné známky
Cílem známkového práva je především ochrana majitelů ochranných známek
proti záměrům třetích osob, které mohou vytvořením nebezpečí záměny označení mezi
spotřebiteli usilovat o získání nespravedlivé výhody z pověsti, kterou ochranná známka
již dříve získala.104 Ochranná známka jako nehmotný statek je věci v právním slova
smyslu, a jako taková je předmětem práv a povinností. Práva majitele ochranné známky
jsou definována v zákoně o ochranných známkách jednak pozitivně tj. výčtem činností,
ke kterým je oprávněn, a jednak negativně, tj. výčtem činností, které je majitel ochranné
známky konat pro obhajobu svých práv. Pozitivní vymezení práv z ochranné známky je
založeno na teorii výlučnosti práv k předmětům právní ochrany průmyslového
vlastnictví. Negativní vymezení práva k ochranné známce zahrnuje převážně základní
účinek veřejnoprávního zápisu, který spočívá v zápovědním právu, působícím
absolutně.105 Pozitivní vymezení obsahuje směrnici ve čl. 5 odst. 1, kde nalezneme
strohé konstatování, že ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jeho majitele
výlučná práva. Česká právní úprava tuto definici převzala a rozvedla v § 8 odst. 1, který
říká, že vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve
spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna.

Vlastník užívá ochrannou známku zejména tím způsobem, že jí umístí na
samotný výrobek, na jeho obal, či ji k výrobku připevní. U služeb, kde předmětem
ochrany není věc ve fyzickém slova smyslu, je pak známka užívána prostřednictvím
reklamy, inzerce, propagačních materiálů apod. Vlastník ochranné známky není ze
zákona povinen ochrannou známku užívat, ale v případě neužívání se tak vystavuje
riziku zrušení ochranné známky (viz. kapitola 7.). Ustanovení § 8 odst. 1 se dále říká, že
vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou označení
®. Tento symbol je zkratkou anglického slova „registered“. Užití tohoto symbolu není
ve světě unifikováno a v zemích, kde je užíváno anglosaské právo (např. USA) se
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používá symbol ™, jakožto zkratka anglického označení pro ochrannou známku „trade
mark“. Užití symbolu ® společně s ochrannou známkou není povinné. Z důvodu lepšího
uplatnění práv z ochranné známky je to však žádoucí, neboť případný porušovatel je
tímto informován, že právo k označení patří výlučně konkrétnímu subjektu, který by
mohl svá práva proti němu uplatňovat. Neoprávněné užívání tohoto symbolu neřeší
české ani komunitární právní předpisy. Všeobecně je považováno za nekalosoutěžní
jednání.

Jak bylo výše uvedeno, negativní vymezení práva k ochranné známce spočívá
v zápovědním právu. Toho lze využít jednak vůči pozdějším shodným či zaměnitelným
ochranným známkám v rámci řízení o námitkách a prohlášení ochranné známky za
neplatnou a dále vůči osobám, které takové označení, které není chráněno jako ochranná
známka, aktivně užívají. Negativní vymezení práv vlastníka ochranné známky obsahuje
směrnice ve čl. 5 odst. 1, 2 a 3. Čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice byl pak transponován do
českého známkového zákona v § 8 odst. 2. Jeho ustanovení říká, že nikdo nesmí v
obchodním styku bez souhlasu106 vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s
ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je
ochranná známka zapsána resp. označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo
podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb
označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na
straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou
známkou. Dále nesmí nikdo v obchodním styku užívat označení shodné s ochrannou
známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro
které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré
jméno v České republice a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti
nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Implementace směrnice není ovšem přesná. Směrnice ve čl. 5 odst. 1 říká, že
majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby
v obchodním styku užívaly dále specifikované označení. Z výkladu tohoto ustanovení
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vyplývá, že majitel ochranné známky musí aktivně jednat tj. zakázat užití. Aktivní
jednání dle § 8 odst. 2 zákona ovšem není nutné, neboť zákon užívá formulaci „nikdo
nesmí v obchodním styku užívat“. Z toho vyplývá, že české známkové právo působí
absolutně vůči třetím osobám a k jeho uplatnění není nutná aktivní činnost vlastníka.
Tato formulace je dle mého názoru výhodná především při uplatňování práva z
ochranné známky ve smyslu vydání bezdůvodného obohacení a náhrady škody, neboť
to může být nárokováno již od počátku porušování práv a ne ode dne vyslovení zákazu
vlastníka jak stanovuje směrnice. Povinnost třetích osob respektovat právo vlastníka
ochranné známky není zákonem stanoveno jen na zákaz užití shodného označení pro
shodné výrobky a služby, ale postačuje pouze podobnost označení anebo výrobků a
služeb. Jestliže existuje taková podobnost, je třeba dále zkoumat, zda existuje nebezpečí
záměny včetně pravděpodobnosti asociace, dobré jméno či nepoctivé těžení
z rozlišovací způsobilosti.107 Ochrana se tedy dle § 8 odst. 2 písm. c) týká i ochranných
známek s dobrým jménem.

Aby se jednalo o porušování práv, je třeba, aby bylo označení užíváno
v obchodním styku. Co se myslí pojmem „užívání v obchodním styku“, definuje
demonstrativně v § 8 odst. 3 tak, že za užívání v obchodním styku považuje zejména
umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly, nabídka výrobků pod tímto
označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či
poskytování služeb pod tímto označením, dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto
označením, užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.

K prolomení absolutních práv vlastníka zapsané ochranné známky může dojít,
jak uvádí § 9 v případě, jestliže byla ochranná známka zapsána na jméno obstaravatele
bez souhlasu vlastníka známky. Toto ustanovení vychází z Pařížské unijní úmluvy čl.
6setpies. Jedná se o situaci, kdy vlastník ochranné známky zapsané v zahraničí
nepřihlásí takové označení v ČR a jeho obstaravatel zde takové označení bez jeho
vědomí přihlásí jako ochrannou známku. Cílem obstaravatele ovšem není ochrannou
známku užívat v souladu s jejím účelem pro označování výrobků a služeb, ale snaha
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získat majetkový prospěch např. úplatným převodem práv k této známce. Je nutné
vycházet z toho, že mezi vlastníkem ochranné známky a obstaravatelem musí existovat,
nebo musel v minulosti existovat hospodářský vztah, na základě něhož obstaravatel
získal informaci o ochranné známce, kterou následně využil ve svůj prospěch. Podstatný
při tom není formální typ smlouvy, tedy to, zda mezi obchodními subjekty existoval
vztah zastoupení, tak jak je zná právní řád.108 Vlastník ochranné známky má pak právo
zakázat užívání takové známky obstaravatelem.

Aby mohlo být právo ze zapsané ochranné známky uplatněno vůči třetím
osobám, které v obchodním styku užívají shodné či podobné označení, je třeba, aby
práva k tomuto označení nevznikla před podáním přihlášky ochranné známky. To
znamená, že ochranná známka musí být prioritně starší. Tento princip vychází přímo
z Pařížské unijní úmluvy, kterou je ČR také vázána. Takový vlastník je pak označován
jako držitel nezapsaného označení a vlastník ochranné známky je dle § 10 odst. 2
povinen strpět takové užívání, pokud je užívání v souladu s právním řádem ČR.

8.1 Omezení účinků a vyčerpání práv z ochranné známky
Vlastník ochranné známky je omezen ve svých absolutních právech tím
způsobem, že je povinen strpět takové užívání třetími osobami, které s ohledem na
způsob jednání nebo na osobu jednající nemá charakter porušení práva k ochranné
známce. To může nastat v případech, kdy třetí osoby uplatňují svá práva, založená na
jiných než známkoprávních předpisech. Dle § 10 odst. 1 vlastník ochranné známky není
oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku jejich jméno a příjmení,
obchodní firmu nebo název anebo adresu, údaje týkající se druhu, jakosti, množství,
účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby
nebo jiných jejich vlastností, označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby,
zejména u příslušenství nebo náhradních dílů. Právo k jménu a příjemní vychází z § 11
obč. zákoníku, který zakotvuje právo fyzické osoby na ochranu jejího jména. Pod
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obchodní firmou je pak dokonce podnikatel dle § 8 odst. 1 obch. zákoníku povinen činit
veškeré právní úkony. Jestliže nastane konflikt mezi starší ochrannou známkou a
shodnou či zaměnitelnou obchodní firmou, není vlastník ochranné známky oprávněn
zakázat její užívání, ovšem může se žalobou na porušení práva k ochranné známce
domáhat, aby podnikatel změnil obchodní firmu, tak aby nezasahovala do jeho práv k
ochranné známce. Velká skupina údajů jako druh, jakost atd. je chráněna z důvodu
jejich popisnosti a pouhého informativního účelu.

Zákon dále stanovuje, že takové užívání musí být v souladu s obchodními
zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Obchodní zvyklosti
definuje obch. zákoník v § 264 jako zvyklosti zachovávané obecně v příslušném
obchodním odvětví, pokud nejsou v rozporu s obsahem smlouvy nebo zákonem. Pojem
užívá obch. zákoník v § 44 generální klausuli nekalé soutěže. Pokud měla judikatura
příležitost vyslovit se k obsahu tohoto pojmu, odlišovala jej důsledně od dobrých mravů
vůbec a svazovala s principy poctivého hospodářského a obchodního styku. Podle
komentáře k prvorepublikovému zákonu o nekalé soutěži se za dobré mravy soutěže
pokládaly „povšechné zásady regulující hospodářskou činnost vůbec, a odpovídající
tudíž mravnímu nazírání a představám o slušnosti osob na této činnosti zúčastněných a
správně a bedlivě myslících.“ I soudobá nauka odlišuje pojem dobrých mravů ve smyslu
§ 3, resp. § 39 obč. zákoníku od dobrých mravů soutěže. Existence rozporu s dobrými
mravy je otázkou právní, nikoliv skutkovou. Skutkovou otázkou je pouze zjištění
obsahu jednání, které se vytýká jako odporující dobrým mravům soutěže, a rovněž i
zjištění názorů obchodních kruhů i veřejnosti na takové jednání.109

Směrnice v čl. 6 odst. 1, ze které vychází znění § 10 odst. 1, neužívá pojmy
obchodní zvyklosti, dobré mravy a pravidla hospodářské soutěže, ale místo toho
obsahuje termín poctivé zvyklosti v průmyslu nebo v obchodě. Výkladem tohoto čl. se
zabýval i ESD ve věci C-228/03 The Gillette Company a Gillette Group Finland Oy v.
LA-Laboratories Ltd Oy.
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Společnost Gillette Company (dále jen Gillette) měla ve Finsku zapsané
ochranné známky znění Gillette a Sensor pro výrobky nářadí a přístroje pro ruční práce,
nože, vidličky a lžíce, sečné a bodné zbraně, holicí strojky. Společnost Gillette Group
Finland, která je držitelem výlučného práva užívat tyto ochranné známky ve Finsku,
prodávala v tomto státě holicí strojky skládající se z násadky a vyměnitelné čepelky,
jakož i uvedené čepelky samostatně. Společnost LA-Laboratories Ltd Oy. (dále jen
LA-Laboratories) prodává rovněž ve Finsku holicí strojky skládající se z násadky
a vyměnitelné čepelky, jakož i samostatné čepelky podobné těm, které prodává Gillette
Group Finland. Tyto čepelky se prodávají pod ochrannou známkou Parason Flexor a na
jejich obalu je umístěn štítek s nápisem: „všechny násadky Parason Flexor a Gillette
Sensor jsou kompatibilní s touto čepelkou“. Společnosti Gillette podaly žalobu u soudu
prvního stupně v Helsinkách na LA-Laboratories z důvodu porušování práva k výše
uvedeným ochranným známkám. Podle těchto společností svým jednáním vytváří
LA-Laboratories u veřejnosti spojení mezi výrobky, které prodává, a mezi výrobky
společností Gillette nebo vzbuzuje domněnku, že je k tomu oprávněna na základě
licence nebo z jiného důvodu.

Soud prvního stupně dal za pravdu společnosti Gillette. Měl za to, že jak
násadka, tak čepelka musí být považovány za hlavní části holicího strojku, a nikoliv za
jeho náhradní díly nebo příslušenství. V důsledku toho rozhodl, že se nepoužije výjimka
stanovená v čl. 4 odst. 2 finského zákona, která vycházela z čl. 6 odst. 1 písm. c)
směrnice. Proti rozsudku se společnost LA-Laboratories odvolala. Odvolací soud
odvolání vyhověl s odůvodněním, že jelikož se holicí strojek běžného typu dotčený
v původním řízení skládá z násadky a čepelky, může spotřebitel čepelku nahradit tím, že
si opatří novou čepelku, prodávanou odděleně. Tato čepelka nahrazující starší část
holicího strojku tedy může být přirovnána k náhradnímu dílu. Dále tento soud usoudil,
že by tedy údaj na štítku umístěném na obalu holicích čepelek prodávaných
LA-Laboratories, podle kterého jsou uvedené čepelky, kromě toho, že jsou kompatibilní
s násadkami typu Parason Flexor, rovněž kompatibilní s násadkami prodávanými
společnostmi Gillette, mohl být užitečný pro spotřebitele, a LA-Laboratories tak může
odůvodnit nezbytnost zmínit ochranné známky Gillette a Sensor na uvedeném štítku. Za
třetí soud rozhodl, že obaly holicích čepelek prodávaných LA-Laboratories viditelně

uvádějí rozlišovací označení Parason a Flexor, a tak udávají jednoznačně původ
výrobku. Dále tento soud připustil, že zmínění ochranných známek Gillette a Sensor
standardním malým písmem na relativně malých štítcích umístěných na vnější straně
uvedených obalů nemůže žádným způsobem vzbuzovat domněnku, že existuje
obchodní propojení mezi společnostmi Gillette a LA-Laboratories. Odvolací soud
z těchto důvodů zrušil rozsudek okresního soudu a zamítl žalobu podanou společnostmi
Gillette. Společnosti Gillette podaly dovolání u Nejvyššího soudu, který se rozhodl
přerušit řízení a položit ESD následující předběžné otázky:
Pro účely použití článku 6 odst. 1 písm. c) první směrnice Rady 89/104 ze dne 21.
prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných
známkách,
1. jaká jsou kritéria,
a) která umožňují určit, zda lze výrobek považovat za náhradní díl nebo příslušenství,
a
b) která umožňují určit jiné výrobky, než které lze považovat za náhradní díly nebo
příslušenství, které mohou také náležet do působnosti výše uvedeného ustanovení?
2. Je třeba posuzovat oprávněnost užití ochranné známky patřící jiné osobě rozdílně
podle toho, zda je výrobek možno přirovnat k náhradnímu dílu nebo příslušenství, nebo
zda se jedná o výrobek, který může z jakéhokoliv jiného důvodu náležet do působnosti
výše uvedeného ustanovení?
3. Jak je třeba vykládat požadavek, že užití musí být ‚nezbytné‘ k označení účelu
výrobku? Může být požadavek nezbytnosti uspokojen, pokud je možno uvést tento účel
bez výslovného odkazu na ochrannou známku patřící jiné osobě, například s pomocí
technických zásad, podle kterých výrobek funguje? Jaká je relevance skutečnosti, že
způsob představení výrobku může být pro spotřebitele bez výslovného uvedení ochranné
známky patřící jiné osobě méně jasný?
4. Jaké poznatky je nutno vzít v úvahu při posuzování dodržování poctivých zvyklostí
v průmyslu nebo v obchodě? Je zmínění ochranné známky patřící jiné osobě během
prodeje vlastních výrobků údajem, že jsou tyto výrobky stejné, jak kvalitou, tak svými
technickými nebo jinými vlastnostmi, jako výrobky prodávané pod ochrannou známkou
jiné osoby?

5. Má skutečnost, že hospodářský subjekt, který se odvolává na ochrannou známkou
patřící jiné osobě, neprodává pouze náhradní díly nebo příslušenství, ale také samotné
výrobky, se kterými jsou tyto náhradní díly nebo příslušenství užívány, vliv na
oprávněnost užití ochranné známky patřící jiné osobě?

ESD podal k této věci tento právní názor:
1. Oprávněnost užití ochranné známky podle čl. 6 odst. 1 písm. c) první směrnice Rady
89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států
o ochranných známkách, je závislá na zjištění, zda je toto užití nezbytné pro označení
účelu výrobku.
Užití ochranné známky třetí osobou, která není jejím majitelem, je pro označení účelu
výrobku prodávaného touto třetí osobou nezbytné, pokud představuje v praxi jediný
prostředek, jak veřejnosti srozumitelnou a úplnou informaci o tomto účelu poskytnout,
s cílem zachovat systém nenarušené soutěže na trhu tohoto výrobku.
Úkolem předkládajícího soudu je ověřit, zda je ve věci v původním řízení takové užití
nezbytné, s ohledem na druh veřejnosti, které je výrobek prodávaný dotčenou třetí
osobou určen.
Článek 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 nečiní při posuzování oprávněnosti užívání
ochranné známky žádný rozdíl mezi možnými účely výrobků a kritéria pro posouzení
oprávněnosti užívání ochranné známky, zejména co se týče příslušenství nebo
náhradních dílů, nejsou tedy odlišná od těch, která se použijí na jiné kategorie možných
účelů výrobků.
2. Podmínka „poctivých zvyklostí“ ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104
v podstatě představuje výraz povinnosti loajality vůči oprávněným zájmům majitele
ochranné známky.
Užívání ochranné známky není v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo
v obchodě, zejména pokud:
–

je činěno takovým způsobem, že může vzbuzovat domněnku, že mezi třetí osobou

a majitelem ochranné známky existuje obchodní propojení;
–

ovlivňuje hodnotu ochranné známky tím, že protiprávně těží z její rozlišovací

způsobilosti nebo dobrého jména;
–

způsobuje oslabení důvěry nebo hanobení uvedené ochranné známky,

–

nebo pokud třetí osoba představuje svůj výrobek jako napodobeninu nebo

reprodukci výrobku opatřeného ochrannou známkou, jejímž majitelem není.
Skutečnost, že třetí osoba užívá ochrannou známku, jejímž majitelem není, s cílem
označit účel výrobku, který prodává, nutně neznamená, že tento výrobek představuje
tak, jako by měl stejnou kvalitu nebo rovnocenné vlastnosti jako výrobek opatřený
uvedenou ochrannou známkou. Takové představení závisí na skutečnostech
projednávaného případu a je úkolem předkládajícího soudu, aby posoudil jeho
případnou existenci v závislosti na okolnostech věci v původním řízení. Možnost
představení výrobku prodávaného třetí osobou tak, že je stejné kvality nebo že má
rovnocenné vlastnosti jako výrobek ochranné známky, kterou užívá, představuje
skutečnost, kterou musí předkládající soud vzít v úvahu při ověřování, zda toto užívání
je v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.
3. V případě, že třetí osoba, která užívá ochrannou známku, jejímž majitelem není,
neprodává pouze náhradní díly nebo příslušenství, ale také samotný výrobek, se kterým
jsou tyto náhradní díly nebo příslušenství užívány, náleží takové užívání do působnosti
čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104, pokud je nezbytné pro označení účelu výrobku
prodávaného touto osobou a pokud je v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu
nebo v obchodě.

Z tohoto rozhodnutí lze dovodit, jaké užívání je dle názoru ESD v souladu
s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě. Nesmí vzbuzovat domněnku, že
obchodní spojitosti mezi vlastníkem ochranné známky a třetí osobou nesmí negativně
ovlivňovat hodnotu ochranné známky, ať už protiprávním těžením z její rozlišovací
způsobilosti nebo dobrého jména či oslabením důvěry nebo hanobením uvedené
ochranné známky.

Dalším omezením práva k ochranné známce je situace, kdy dojde k tzv.
vyčerpání práv (konsumpce). Jak je uvedeno v § 11 odst. 1 a 2, vlastník ochranné
známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto známkou
uvedený na trh v ČR, v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořící
Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem. Jak dovodil ve

své judikatuře ESD, tento souhlas může být i konkludentní110. Věcným vyčerpáním práv
je konkrétní užití práva z ochranné známky jednorázové povahy, jehož výkonem
dochází ke spotřebování nejen tohoto konkrétního práva užití (např., uvedením daného
výrobku na trh), ale spotřebovávají se i další práva s tímto užitím spojená (nakládání s
výrobkem, s nímž je předmět ochrany spojen). Z toho tedy plyne, že označení
konkrétního výrobku ochrannou známkou neznamená možnost označování všech
výrobků téhož druhu ochrannou známkou.111

Otázku omezení účinků a vyčerpání práv ochranné známky řešil ESD v kauze C63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) a BMW Nederland BV v. Ronaldu Karlu
Deenikov. Společnost BMW AG vyrábí vozidla a má u Úřadu pro ochranné známky
Beneluxu zapsanou obchodní firmu BMW a dvě obrazové ochranné známky, zapsané
mimo jiné pro motory a motorová vozidla, jakož i na náhradní díly a příslušenství.
Společnost BMW AG prodává své vozy prostřednictvím sítě prodejců. V Nizozemsku
dohlíží na její distribuční síť společnost BMW BV. Prodejci mají právo užívat
ochrannou známku BMW za účelem podnikání, ale musí splňovat vysoké nároky na
technickou kvalitu, kterou považuje společnost BMW za nezbytnou. Pan Deenik
provozuje servis s autobazarem a specializuje se na prodej ojetých vozů BMW a také
provádí opravu a údržbu vozů BMW, přičemž není součástí sítě dealerů BMW. Obě
společnosti BMW podaly žalobu na pana Deenika pro porušování práv k jejich
ochranným známkám s odůvodněním, že pan Deenik neoprávněně užívá v reklamě
jejich ochranné známky BMW, nebo alespoň podobná označení. Tvrdil, že užívání jeho
ochranných známek panem Deenikem by mohlo vést k dojmu, že je pan Deenik
součástí sítě dealerů BMW. Soud dospěl k závěru, že pan Deenik byl oprávněn používat
výrazy jako „opravy a údržba BMW" v reklamě, protože bylo dostatečně jasné, že se
odkazoval pouze na výrobky nesoucí značku BMW. BMW podala odvolání proti
tomuto rozsudku ke Krajskému soudu v Arnhemu. Ten potvrdil prvoinstanční
rozhodnutí, a proto BMW podala kasační stížnost k Nejvyššímu soudu. Ten se za těchto
okolností rozhodl přerušit řízení a předložil následující předběžné otázky ESD:
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1. Jestliže někdo bez povolení vlastníka ochranné známky, využívá jeho ochrannou
známku, zapsané výhradně pro konkrétní zboží, za účelem sdělení pro veřejnost, že
a) provádí opravy a údržbu na zboží, které bylo uvedeno na trh pod touto ochrannou
známkou vlastníkem nebo s jeho souhlasem, nebo že
b) je odborníkem, nebo se specializuje na takové zboží, které podle čl. 5 směrnice,
zahrnuje:
(I) užívání ochranné známky ve vztahu ke zboží, které je shodné s tím, pro které byla
ochranná známka zapsána, dle čl. 5 odst. 1, písm. a);
(II) užívání této ochranné známky ve vztahu ke službám, které musí být považováno za
užívání ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 1, písm. a), nebo užívání ochranné
známky na základě čl. 5 odst. 1, písm. b), za předpokladu, že existuje shoda mezi těmito
výrobky a službami, pro které byla ochranná známka zapsána;
(III) užívání ochranné známky uvedené v čl. 5 odst. 2), nebo
(IV) užívání ochranné známky uvedené v čl. 5 odst. 5?
2. Pro účely odpovědi na otázku 1, existuje rozdíl mezi oznámením dle a) nebo
oznámením dle b)?
3. S ohledem na ustanovení čl. 7 směrnice, existuje rozdíl, pokud jde o otázku, zda
vlastník ochranné známky může bránit užívání své ochranné známky zapsána pouze pro
určité zboží a použití uvedené v otázce 1. podle bodu (I), (II), (III) nebo (IV)?
4. Za předpokladu, že oba nebo alespoň jeden z případů uvedených na začátku otázky 1.
se týká užívání ochranné známky vlastníkem dle čl. 5 odst. 1 či podle čl. odst. 1 písm. a)
nebo b), může vlastník bránit takovému užívání pouze tehdy, jestliže osoba, která užívá
ochranou známku vyvolává dojem, že její obchodní činnost souvisí se sítí vlastníka
ochranné známky, takovému užívání bránit i tehdy, pokud existuje možnost, že způsob,
jakým je ochranná známka užívána na obchodních sděleních může u veřejnosti vyvolat
dojem, že ochranná známka se užívá v nepřiměřeném rozsahu za účelem reklamy jeho
vlastního podniku vyvoláním dojmu specifické kvality?

ESD po posouzení všech skutkových okolnosti případu ve svém rozhodnutí odpověděl
na tyto otázky takto:
1. Užívání ochranné známky bez souhlasu vlastníka za účelem informování veřejnosti,
že jiný subjekt vykonává opravu a údržbu výroku, označeného touto ochrannou

známkou nebo že se specializuje či je odborníkem na takový výrobek, zakládá za
skutkových okolností tohoto případu, právo na užívání ochranné známky dle čl. 5 odst.
odst. 1 písm. a) směrnice.
2. Čl. 5 až 7 směrnice neopravňuje majitele ochranné známky zakázat třetím osobám
užívání ochranné známky za účelem informování veřejnosti o tom, že tato osoba
vykonává opravu a údržbu výrobku, označeného touto ochrannou známkou a uvedeného
na trh pod touto ochrannou známkou jejím vlastníkem nebo s jeho souhlasem nebo, že
se tato osoba specializovala nebo je odborníkem na prodej, opravu anebo údržbu tohoto
výrobku, pokud není ochranná známka užíván způsobem, který vytváří dojem, že
existuje obchodní propojení mezi jiným podnikatelem a vlastníkem ochranné známky, a
to zejména tak, že podnikatelská činnost prodejce zaměřeného na následný prodej je
součástí distribuční sítě majitele ochranné známky nebo, že existuje osobitý vztah mezi
oběma podnikateli.

Podobný spor řešil i Vrchní soud v Praze ve věci sp. zn. 3 Cmo 96/2007.
Žalobce je výhradním zástupcem společnosti Fuji Jukogyo Kabushiki Kaiska, jež je
vlastníkem českých národních ochranných známek obsahujících znění „SUBARU“
anebo „šest hvězdiček“, zapsaných pro výrobky a služby automobily a jejich
příslušenství, opravy motorových vozidel a je na základě nevýhradní licenční smlouvy
tyto známky užívat. Žalovaný označil štít svojí provozovny označením „SUBARU“ i
„šest hvězdiček“ přičemž na štítu bylo menším písmem uvedeno, že firma žalovaného
není smluvním partnerem společnosti SUBARU ČR s.r.o. a EU zprostředkování. V tom
spatřoval žalobce porušování práv k ochranným známkám, k jejich užívání i obraně
práv byl jejich vlastníkem oprávněn. Dle jeho tvrzení se žalovaný neoprávněně snaží
navodit stav, že je zástupcem uvedené japonské společnosti a neoprávněně tak těží
z dobré pověsti ochranných známek i žalobce. Dále uvedl, že vytvořil se 14 prodejci
v ČR sít autorizovaných prodejců vozidel SUBARU, kteří jsou povinni dodržovat určitá
jednotná pravidla, přičemž je pro ně dán i jednotný vzhled prodejen, k němuž se
připodobňuje žalovaný vytýkanou podobou štítu. Žalovaný se bránil argumentací, že
práva žalobce neporušuje, neboť aby vyloučil možnost vniku asociace s žalovaným,
uvedl na štítu dodatek, že jeho firma není smluvním partnerem společnosti SUBARU
ČR s.r.o. a EU zprostředkování. Tím podle něj jedná v souladu s ust. § 10 a § 11 zákona

o ochranných známkách a také se dále odvolal na výše uvedené rozhodnutí ESD ve věci
C-63/97. Soud prvního stupně po zjištění skutkových okolností se přiklonil na stranu
žalobce a uložil žalovanému povinnost odstranit předmětné označení ze své
provozovny. Uvedl, že žalobce nemá k ochranným známkám výlučné právo užívání,
neboť k nim byla uzavřena nevýlučná licenční smlouva, ani není výhradním
distributorem vozidel SUBARU v ČR. Dovodil, že žalovaný porušil ust. § 8 odst. 2 a 3
známkového zákona, když není sporu o tom, že vývěsní štít na provozovně je
reklamním prostředkem. Argumentaci žalovaného odkazující na ust. § 10 a § 11
odmítnul jako nepřípadnou. K namítanému rozhodnutí ESD pak uvedl, že to
předpokládá užívání ochranné známky v souladu s poctivými zvyklostmi tj. že
používání ochranné známky třetí osobou se neděje tak, že by vzbuzovalo dojem, že
mezi ní a vlastníkem ochranné známky je dán distribuční vztah nebo jiné obchodní
spojení. Žalovaný však v na vývěsním štítu tvrdí, že není partnerem žalobce, který
ovšem není vlastníkem ani výhradním uživatelem těchto známek a navíc je vývěsní štít
v obdobném provedení jakou žalobce a prodejců žalobce a navozuje tím dojem o
obchodním spojení s japonským vlastníkem ochranných známek, což skutečnosti
neodpovídá. Žalovaný včasným odvoláním rozsudek napadl. Uvedl, že soud prvního
stupně neučinil zcela správná skutková zjištění a provedené důkazy nesprávně
zhodnotil. Také se znovu odkázal na výše uvedené rozhodnutí ESD. Z provedených
důkazů měl Vrchní soud za prokázané, že žalovaný užívá totožné označení, jako je
chráněno ochrannou známkou a to k reklamě a k označení provozovny, neboť štít
provozovny má zejména účel identifikační. Jak dále uvedl, aby mohlo jít o užívání
podle § 10 a § 11, musí být označení v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými
mravy a pravidly hospodářské soutěže. Platí tedy, že prodejce je oprávněn uvádět, že
např. realizuje prodej vozidel SUBARU, zajišťuje servis vozidel této značky, že dodává
náhradní díly pro vozidla uvedené znáčky apod. je oprávněn toto své podnikání
propagovat, pokud údaje odpovídají skutečnosti a je splněna podmínka takového užití tj.
především, že není předstíráno něco jiného, než co je skutečností. Tak tomu ovšem
v daném případě není a žalovaný podobou svého štítu tuto podmínku neplní, jak dovodil
i soud prvého stupně a odvolací soud na jeho závěr odkázal a ztotožnil se s ním.
Drobným písmem (oproti znění známky SUBARU) uvedený text, že žalovaný není
smluvním prodejcem žalobce, pak co do znění sám o sobě není rozhodný, neboť

nevylučuje možný obchodní vztah k výrobci a vlastníkovi ochranných známek, není
však právě použitou „velikostí“ písma také korektním a dodržení poctivých obchodních
zvyklostí provedené potlačením této informace i informace „EU zprostředkování“ o
způsobu podnikání žalovaného. Štít provozovny žalovaného tedy přes doplňující text
vzbuzuje zdání, že v provozovně sídlí podnikatel, jenž zastupuje výrobce automobilů
značky SUBARU a vlastníka ochranných známek či má s ním jiné obchodní vazby,
navozuje dojem zcela oficiální (tj. smluvních) vztahů, vyvolává zdání u zákazníka, že
podnikatel, který takovým způsobem označení užil, je součástí z vůle výrobce
vytvořené sítě jeho distributorů. To je zcela v souladu s rozsudkem, na který se
žalovaný sám odvolává, neboť i zde je podmínkou pravdivost a korektnost (ve smyslu
předstírání něčeho co není) informace a tuto podmínku jednání žalovaného nesplňuje.
Odvolací soud uzavřel, že žalovaný svým jednáním zasáhl do práv z ochranných
známek, protože způsob užití ochranné známky je v rozporu s obchodními zvyklostmi a
dobrými mravy, když navozuje dojem o tom, že znění ochranné známky je označením
provozovny žalovaného (ne-li přímo i součástí obchodní firmy žalovaného) a pokud
dále vyvolává představu o obchodním propojení žalovaného s výrobcem automobilů a
vlastníkem ochranných známek, ač zde žádné není, a vybočuje tak rovněž
z oprávněného užití ochranné známky při další dispozici s výrobkem, na němž je užita.
Proto nelze u žalovaného dovodit právo dle § 10 odst. 1, písm. c) ani právo dle § 11
odst. 2 zákona o ochranných známkách užít označení chráněné ochrannými známkami
na štítě jeho provozovny způsobem, jaký byl pro užívání v řízení prokázán.

Z rozhodnutí nejvyššího soudu je patrno, že ve své rozhodovací praxi respektuje
závěry ESD z případu C-63/97, kde je brán v potaz zejména způsob užití ochranné
známky třetí stranou. Je třeba ke všem okolnostem případu pečlivě zvážit, zda existuje
možnost vzniku dojmu, že existuje obchodní propojení mezi jiným podnikatelem a
vlastníkem ochranné známky. Z výše uvedených rozsudků ESD také vyplývá, že pokud
je ochranná známka užita třetí osobou pouze k popisu určitého výrobku pocházejícího
od vlastníka ochranné známky a není vytvořen dojem propojení subjektů, je takové
způsob užití ochranné známky dovoleným.

Teritoriálně je účinek vyčerpání práv omezen na členské státy Evropského
společenství nebo jiné státy tvořící Evropský hospodářský prostor. Neuplatňuje se
ovšem princip mezinárodního vyčerpání práva k ochranné známce. To jednoznačně
konstatoval ESD v případu C-355/96 Silhouette International Schmied GmbH & Co.
KG v Harlauer Handelsgesellschaft mbH, ve kterém dospěl k závěru, že pokud byly
výrobky označené ochrannou známkou uvedeny na trh pouze mimo státy společenství,
není toto vyčerpání práv dle čl. 7 odst. 1 směrnice.

S tím souvisí i otázka paralelního dovozu v rámci států Společenství. Paralelním
dovozem se nazývá import zboží, které je dováženo na území jiného státu a je tam
prodáváno laciněji než v zemi svého původu, aniž by k tomu výrobce dal souhlas. V
případě členských států Společenství je paralelní dovoz v režimu komunitárního
vyčerpání práv. Majitel zboží označeného ochrannou známkou nemůže bránit dovozu a
prodejům tohoto zboží, jestliže výrobky sám uvedl na trh v kterémkoli členském státu
nebo v něm byly uvedeny na trh s jeho souhlasem. Režim paralelních dovozů se v tomto
smyslu opírá o zásadu volného pohybu zboží ve smyslu čl. 28 Smlouvy ES, která může
být omezena jedině za podmínek upravených čl. 30 téže smlouvy. Nadnárodní
společnosti se snaží zamezit paralelním dovozům, které ač jsou v rámci EU legální,
způsobují pokles zisků z prodeje. Např. výrobce čokolád a cukrovinek Ferrero Česká se
s paralelními dovozy setkává u vajíček Kinder překvapení, která jsou do ČR dovážena z
Maďarska a Polska. Paralelní dovoz se snaží omezit tím, že soutěžemi na obalech
produktů motivuje koncové zákazníky, aby preferovali výrobky, které dováží Ferrero
Česká.112

Další situace, za které nemůže vlastník ochranné známky uplatnit svá práva
k ochranné známce, je uvedena v § 12 odst. 1. Podle něj vlastník ochranné známky nebo
uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. g) není oprávněn požadovat
prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou, popřípadě bránit
jejímu užívání, jestliže strpěl její užívání po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání
dozvěděl, ledaže by nebyla přihláška podána v dobré víře. Z ustanovení jasně vyplývá,
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že pozdější označení musí být platně zapsáno jako ochranná známka a zatím nebylo na
rozdíl od zahraničí judikaturou dovozeno, že by se mohlo jednat o nezapsané označení.
Znění tohoto ustanovení je zcela v souladu se směrnicí, neboť i ta používá pojem
„zapsaná ochranná známka¨. Zákon dále v § 15 odst. 2 uvádí, že vlastník pozdější
ochranné známky po uplynutí lhůty uvedené v § 12 odst. 1 nemůže zakázat užívání
shodné či zaměnitelné starší ochranné známky nebo podat návrh na její prohlášení za
neplatnou. Zákon však nevylučuje možnost podání návrhu na zrušení ochranné známky
např. z důvodu neužívání.

9. Návrhy de lege ferenda
Právní úprava ochranných známek v České republice je v současné době značně
přizpůsobena úpravě, která je obvyklá v nejvyspělejších evropských zemích, a to nejen
z důvodu nutnosti implementace právních komunitárních právních předpisů. Opírá se i
o vývoj, který nastal na jejím území v průběhu dvacátého století, zejména v jeho první
třetině. Je součástí vývoje, který tehdy probíhal v celé oblasti práv k průmyslovému
vlastnictví. Bylo to dáno vyspělostí průmyslu a obchodu, který se po konstituování
první Československé republiky značně rozvinul. Rovněž se rozšířila mezinárodní
směna výrobků, i když tehdy ještě převážně v rámci evropského prostoru. Značný vliv
v této době mělo i příznivé prostředí pro vznik podnikatelské sféry. Již tehdy
označování výrobků mělo značný význam. Pomineme-li útlum, k němuž na našem
území došlo v průběhu druhé světové války a v průběhu padesátých až osmdesátých let
dvacátého století, pak rozvoj podnikatelské sféry a konkurenčního prostředí
v devadesátých letech dvacátého století znamenal zvýšení zájmu o práva na označení,
který se projevil obrovským nárůstem počtu podávaných přihlášek ochranných známek.
Počet přihlášek ochranných podávaných po roce 1990 se v krátké době dostal až nad
hranici 10 000 ročně a i přes mírné zpomalení z důvodu hospodářské krize se dosud na
vysoké úrovni drží. Připočteme- li k tomu ještě 5000 až 7000 ochranných známek
zapsaných u Mezinárodního úřadu v Ženevě na podkladě Madridské dohody s účinky
pro Českou republiku, svědčí to o tom, jaký význam zápisu ochranných známek
podnikatelská sféra přiznává.

Začlenění naší republiky do Evropské unie v roce 2004 pak znamenalo značný
posun i v oblasti ochranných známek, zejména pokud jde o nároky na zkvalitnění a
přiblížení právní úpravy a praxe v této oblasti ostatním, zejména starším členským
státům.

Právní ochrana v oblasti práv na označení má být na jedné straně dostatečně
účinná a přitom prostředky, zaměřené na dodržování práv k průmyslovému vlastnictví,
se nemají stát samy o sobě překážkami v průmyslu a obchodu. Podmínkou je i vzájemné
respektování těchto práv při realizaci podnikatelských aktivit. Respektování k právům

na označení je již v průběhu zápisného řízení o ochranné známce zajišťováno možností,
aby třetí osoby, jejichž práva mohou být zápisem označení do rejstříku ochranných
známek dotčena, mohly svá práva a oprávněné zájmy uplatnit v rámci námitkového
řízení, řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou popř. řízení o jejím zrušení.
Jde o kontradiktorní, dvojstranná řízení, která za účasti obou stran mohou napomoci ke
spravedlivému řešení a předcházení sporů, které vznikají.

Právní úprava ochranných známek je v České republice na poměrně vysoké
úrovni. Prostor pro zlepšení vidím, zejména na základě získané praxe při vyřizování
konkrétních případů, v kvalitním provádění věcného průzkumu přihlášky ochranné
známky, a to jak před jejím zveřejněním, tak po jejím zveřejnění v rámci námitkového
řízení. Při hodnocení zaměnitelnosti či podobnosti ochranných známek by již samotní
přihlašovatelé i podatelé námitek měli vycházet více z publikovaných správních i
soudních rozhodnutí. Proto by bylo účelné se ještě více zaměřit na urychlené
publikování těchto rozhodnutí. Usnadnilo by to nejen práci samotného zápisného úřadu,
ale i snížilo náklady účastníků na tato sporná řízení. Nebylo by na škodu, pokud by byly
více vydávány i metodické materiály zaměřené na řízení kontradiktorní povahy, které
by obsahovaly případové studie vztahující se k námitkovému řízení, k prohlášení
ochranné známky za neplatnou a zrušení ochranné známky. Samozřejmě, jak z hlediska
národní i komunitární rozhodovací praxe a právní úpravy.

Další otázkou, která je mezi odbornou veřejností diskutována, je i pětiletá lhůta,
ve které nelze zapsanou ochrannou známku zrušit z důvodu jejího řádného neužívání.
Tato lhůta je poměrně dlouhá, a jestliže ochranná známka není po zápisu do rejstříku
užívána, ať už z důvodu např. podnikatelského neúspěchu nebo dokonce proto, že byla
přihlášena spekulativně jako blokační, je poměrně dlouhou dobu v „ochranné lhůtě“,
přestože neplní svoji zákonem danou funkci. Z praktických zkušeností vím, že takové
případy spekulativních ochranných známek nejsou ojedinělé a dokázat, že ochranná
známka nebyla podána v dobré víře, je často téměř nemožné. Osobně bych preferoval
změnu známkového zákona tak, aby byla tato lhůta zkrácena na tříletou. Domnívám se,
že je to dostatečně dlouhá doba na to, aby vlastník začal ochrannou známku užívat a že
zkrácení této lhůty by se nijak nedotklo řádných uživatelů ochranných známek. Právně

by ale muselo jít o úpravu v rámci komunitárních právních předpisů, neboť pětiletá
lhůta je zakotvena přímo ve směrnici, kterou byly povinny členské státy začlenit do
svých právních systémů. V této souvislosti by však bylo nutno sjednotit legislativu i
praxi, pokud jde o posuzování užívání ochranné známky ve vztahu k výrobkům a
službám, pro které je ochranná známka zapsána a vyřešit otázku intenzity využívání, a
to jak pokud jde o národní ochranné známky, tak zejména o rozsah a užívání
komunitární ochranné známky v rámci zemí Evropské unie. Rovněž tak i otázku
zkoumání užívání ochranné známky při její obnově. Nejen z hlediska věcného, ale i
z hlediska zvládání takového úkolu ve vztahu ke kapacitním možnostem zápisných
úřadů.

V souvislosti s pravděpodobnou ratifikací Singapurské smlouvy o známkovém
právu je zde reálná možnost rozšíření druhů ochranných známek o čichové, pohybové
nebo dokonce tzv. známky jiné než zvukové, u nichž chybí prvek grafického
znázornění. Rozšiřování druhů označení do rejstříku ochranných známek bude nutno
věnovat náležitou pozornost přesto, že půjde o proces spíše dlouhodobý. Rovněž tak
bude nutno se více zabývat souběhem či prolínáním ochrany známkoprávní s ochrannou
designu, ochrannou podle autorského zákona či dokonce ochranou technických řešení.

Samostatným problémem je diskutované zavedení těchto nových typů
ochranných známek v praxi. O tom, jako by měl vypadat rejstřík těchto druhů
ochranných známek, panuje obecně pouze mlhavá představa. Zásadní problém spatřuji
v posuzování jejich zaměnitelnosti, kde by subjektivita vnímání hrála zásadní roli.
Problémem by jistě byla otázky osoby či osob, které by byly dostatečně způsobilé
vyjádřit relevantní názor. Existují sice například odborníci na vůně, hudbu a podobně,
ale tyto osoby lze těžko označit za běžného spotřebitele, jehož názor má být v těchto
případech brán v potaz. To by způsobovalo nejen těžkosti jak při provedení případné
rešerše, která by byla obtížná, ne-li nemožná, tak při případném rozhodování správních
a soudních orgánů v případě sporů vyplývajících z těchto ochranných známek.
Domnívám se, že jestliže Česká republika přistoupí k ratifikaci této smlouvy, měla by se
uplatnit možnost výhrady, kterou jí nabízí čl. 29 a neužít ustanovení o nových typech

ochranných známek. Tím by byla zachována právní kontinuita a nebyla by narušena
váha známkoprávní ochrany.
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Article 1
Abbreviated Expressions
For the purposes of this Treaty, unless expressly stated otherwise:
(i) “Office” means the agency entrusted by a Contracting Party with the registration of marks;
(ii) “registration” means the registration of a mark by an Office;
(iii) “application” means an application for registration;
(iv) “communication” means any application, or any request, declaration, correspondence or other information relating to an
application or a registration, which is filed with the Office;
(v) references to a “person” shall be construed as references to both a natural person and a legal entity;
(vi) “holder” means the person whom the register of marks shows as the holder of the registration;
(vii) “register of marks” means the collection of data maintained by an Office, which includes the contents of all registrations and all
data recorded in respect of all registrations, irrespective of the medium in which such data are stored;
(viii) “procedure before the Office” means any procedure in proceedings before the Office with respect to an application or a
registration;
(ix) “Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1883, as
revised and amended;
(x) “Nice Classification” means the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of
Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, signed at Nice on June 15, 1957, as revised and amended;
(xi) “license” means a license for the use of a mark under the law of a Contracting Party;
(xii) “licensee” means the person to whom a license has been granted;
(xiii) “Contracting Party” means any State or intergovernmental organization party to this Treaty;
(xiv) “Diplomatic Conference” means the convocation of Contracting Parties for the purpose of revising or amending the Treaty;
(xv) “Assembly” means the Assembly referred to in Article 23;
(xvi) references to an “instrument of ratification” shall be construed as including references to instruments of acceptance and
approval;
(xvii) “Organization” means the World Intellectual Property Organization;
(xviii) “International Bureau” means the International Bureau of the Organization;
(xix) “Director General” means the Director General of the Organization;
(xx) “Regulations” means the Regulations under this Treaty that are referred to in Article 22;
(xxi) references to an “Article” or to a “paragraph”, “subparagraph” or “item” of an Article shall be construed as including
references to the corresponding rule(s) under the Regulations;
(xxii) “TLT 1994” means the Trademark Law Treaty done at Geneva on October 27, 1994.

Article 2
Marks to Which the Treaty Applies
(1) [Nature of Marks] Any Contracting Party shall apply this Treaty to marks consisting of signs that can be registered as marks
under its law.
(2) [Kinds of Marks]
(a) This Treaty shall apply to marks relating to goods (trademarks) or services (service marks) or both goods and services.
(b) This Treaty shall not apply to collective marks, certification marks and guarantee marks.

Article 3
Application

(1) [Indications or Elements Contained in or Accompanying an Application; Fee]
(a) Any Contracting Party may require that an application contain some or all of the following indications or elements:
(i) a request for registration;
(ii) the name and address of the applicant;
(iii) the name of a State of which the applicant is a national if he/she is the national of any State, the name of a State in which the
applicant has his/her domicile, if any, and the name of a State in which the applicant has a real and effective industrial or
commercial establishment, if any;
(iv) where the applicant is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit
within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;
(v) where the applicant has a representative, the name and address of that representative;
(vi) where an address for service is required under Article 4(2)(b), such address;
(vii) where the applicant wishes to take advantage of the priority of an earlier application, a declaration claiming the priority of that
earlier application, together with indications and evidence in support of the declaration of priority that may be required pursuant to
Article 4 of the Paris Convention;
(viii) where the applicant wishes to take advantage of any protection resulting from the display of goods and/or services in an
exhibition, a declaration to that effect, together with indications in support of that declaration, as required by the law of the
Contracting Party;
(ix) at least one representation of the mark, as prescribed in the Regulations;
(x) where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating the type of mark as well as any specific requirements
applicable to that type of mark;
(xi) where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating that the applicant wishes that the mark be registered
and published in the standard characters used by the Office;
(xii) where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating that the applicant wishes to claim color as a
distinctive feature of the mark;
(xiii) a transliteration of the mark or of certain parts of the mark;
(xiv) a translation of the mark or of certain parts of the mark;
(xv) the names of the goods and/or services for which the registration is sought, grouped according to the classes of the Nice
Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services
belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;
(xvi) a declaration of intention to use the mark, as required by the law of the Contracting Party.
(b) The applicant may file, instead of or in addition to the declaration of intention to use the mark referred to in
subparagraph (a)(xvi), a declaration of actual use of the mark and evidence to that effect, as required by the law of the Contracting
Party.
(c) Any Contracting Party may require that, in respect of the application, fees be paid to the Office.
(2) [Single Application for Goods and/or Services in Several Classes] One and the same application may relate to several goods
and/or services, irrespective of whether they belong to one class or to several classes of the Nice Classification.
(3) [Actual Use] Any Contracting Party may require that, where a declaration of intention to use has been filed under
paragraph (1)(a)(xvi), the applicant furnish to the Office within a time limit fixed in its law, subject to the minimum time limit
prescribed in the Regulations, evidence of the actual use of the mark, as required by the said law.
(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in
paragraphs (1) and (3) and in Article 8 be complied with in respect of the application. In particular, the following may not be
required in respect of the application throughout its pendency:
(i) the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;
(ii) an indication of the applicant’s carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to that
effect;
(iii) an indication of the applicant’s carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services listed in the application, as
well as the furnishing of evidence to that effect;

(iv) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered in the register of marks of another Contracting Party or
of a State party to the Paris Convention which is not a Contracting Party, except where the applicant claims the application of
Article 6quinquies of the Paris Convention.
(5) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the
application where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the application.

Article 4
Representation; Address for Service
(1) [Representatives Admitted to Practice]
(a) Any Contracting Party may require that a representative appointed for the purposes of any procedure before the Office
(i) have the right, under the applicable law, to practice before the Office in respect of applications and registrations and, where
applicable, be admitted to practice before the Office;
(ii) provide, as its address, an address on a territory prescribed by the Contracting Party.
(b) An act, with respect to any procedure before the Office, by or in relation to a representative who complies with the requirements
applied by the Contracting Party under subparagraph (a), shall have the effect of an act by or in relation to the applicant, holder or
other interested person who appointed that representative.
(2) [Mandatory Representation; Address for Service]
(a) Any Contracting Party may require that, for the purposes of any procedure before the Office, an applicant, holder or other
interested person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory be
represented by a representative.
(b) Any Contracting Party may, to the extent that it does not require representation in accordance with subparagraph (a), require
that, for the purposes of any procedure before the Office, an applicant, holder or other interested person who has neither a domicile
nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory have an address for service on that territory.
(3) [Power of Attorney]
(a) Whenever a Contracting Party allows or requires an applicant, a holder or any other interested person to be represented by a
representative before the Office, it may require that the representative be appointed in a separate communication (hereinafter
referred to as “power of attorney”) indicating the name of the applicant, the holder or the other person, as the case may be.
(b) The power of attorney may relate to one or more applications and/or registrations identified in the power of attorney or, subject
to any exception indicated by the appointing person, to all existing and future applications and/or registrations of that person.
(c) The power of attorney may limit the powers of the representative to certain acts. Any Contracting Party may require that any
power of attorney under which the representative has the right to withdraw an application or to surrender a registration contain an
express indication to that effect.
(d) Where a communication is submitted to the Office by a person who refers to itself in the communication as a representative but
where the Office is, at the time of the receipt of the communication, not in possession of the required power of attorney, the
Contracting Party may require that the power of attorney be submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting
Party, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations. Any Contracting Party may provide that, where the power of
attorney has not been submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, the communication by the said
person shall have no effect.
(4) [Reference to Power of Attorney] Any Contracting Party may require that any communication made to the Office by a
representative for the purposes of a procedure before the Office contain a reference to the power of attorney on the basis of which
the representative acts.
(5) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in
paragraphs (3) and (4) and in Article 8 be complied with in respect of the matters dealt with in those paragraphs.
(6) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt
the veracity of any indication contained in any communication referred to in paragraphs (3) and (4).

Article 5
Filing Date
(1) [Permitted Requirements]

(a) Subject to subparagraph (b) and paragraph (2), a Contracting Party shall accord as the filing date of an application the date on
which the Office received the following indications and elements in the language required under Article 8(2):
(i) an express or implicit indication that the registration of a mark is sought;
(ii) indications allowing the identity of the applicant to be established;
(iii) indications allowing the applicant or its representative, if any, to be contacted by the Office;
(iv) a sufficiently clear representation of the mark whose registration is sought;
(v) the list of the goods and/or services for which the registration is sought;
(vi) where Article 3(1)(a)(xvi) or (b) applies, the declaration referred to in Article 3(1)(a)(xvi) or the declaration and evidence
referred to in Article 3(1)(b), respectively, as required by the law of the Contracting Party.
(b) Any Contracting Party may accord as the filing date of the application the date on which the Office received only some, rather
than all, of the indications and elements referred to in subparagraph (a) or received them in a language other than the language
required under Article 8(2).
(2) [Permitted Additional Requirement]
(a) A Contracting Party may provide that no filing date shall be accorded until the required fees are paid.
(b) A Contracting Party may apply the requirement referred to in subparagraph (a) only if it applied such requirement at the time of
becoming party to this Treaty.
(3) [Corrections and Time Limits] The modalities of, and time limits for, corrections under paragraphs (1) and (2) shall be fixed in
the Regulations.
(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in
paragraphs (1) and (2) be complied with in respect of the filing date.

Article 6
Single Registration for Goods and/or Services in Several Classes
Where goods and/or services belonging to several classes of the Nice Classification have been included in one and the same
application, such an application shall result in one and the same registration.

Article 7
Division of Application and Registration
(1) [Division of Application]
(a) Any application listing several goods and/or services (hereinafter referred to as “initial application”) may,
(i) at least until the decision by the Office on the registration of the mark,
(ii) during any opposition proceedings against the decision of the Office to register the mark,
(iii) during any appeal proceedings against the decision on the registration of the mark,
be divided by the applicant or at its request into two or more applications (hereinafter referred to as “divisional applications”) by
distributing among the latter the goods and/or services listed in the initial application. The divisional applications shall preserve the
filing date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any.
(b) Any Contracting Party shall, subject to subparagraph (a), be free to establish requirements for the division of an application,
including the payment of fees.
(2) [Division of Registration] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, with respect to a division of a registration. Such a
division shall be permitted
(i) during any proceedings in which the validity of the registration is challenged before the Office by a third party,
(ii) during any appeal proceedings against a decision taken by the Office during the former proceedings,
provided that a Contracting Party may exclude the possibility of the division of registrations if its law allows third parties to oppose
the registration of a mark before the mark is registered.

Article 8
Communications
(1) [Means of Transmittal and Form of Communications] Any Contracting Party may choose the means of transmittal of
communications and whether it accepts communications on paper, communications in electronic form or any other form of
communication.
(2) [Language of Communications]
(a) Any Contracting Party may require that any communication be in a language admitted by the Office. Where the Office admits
more than one language, the applicant, holder or other interested person may be required to comply with any other language
requirement applicable with respect to the Office, provided that no indication or element of the communication may be required to
be in more than one language.
(b) No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or any other certification of any
translation of a communication other than as provided under this Treaty.
(c) Where a Contracting Party does not require a communication to be in a language admitted by its Office, the Office may require
that a translation of that communication by an official translator or a representative, into a language admitted by the Office, be
supplied within a reasonable time limit.
(3) [Signature of Communications on Paper]
(a) Any Contracting Party may require that a communication on paper be signed by the applicant, holder or other interested person.
Where a Contracting Party requires a communication on paper to be signed, that Contracting Party shall accept any signature that
complies with the requirements prescribed in the Regulations.
(b) No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or other certification of any signature
except, where the law of the Contracting Party so provides, if the signature concerns the surrender of a registration.
(c) Notwithstanding subparagraph (b), a Contracting Party may require that evidence be filed with the Office where the Office may
reasonably doubt the authenticity of any signature of a communication on paper.
(4) [Communications Filed in Electronic Form or by Electronic Means of Transmittal] Where a Contracting Party permits the filing
of communications in electronic form or by electronic means of transmittal, it may require that any such communications comply
with the requirements prescribed in the Regulations.
(5) [Presentation of a Communication] Any Contracting Party shall accept the presentation of a communication the content of
which corresponds to the relevant Model International Form, if any, provided for in the Regulations.
(6) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that, in respect of paragraphs (1) to (5), requirements
other than those referred to in this Article be complied with.
(7) [Means of Communication with Representative] Nothing in this Article regulates the means of communication between an
applicant, holder or other interested person and its representative.

Article 9
Classification of Goods and/or Services
(1) [Indications of Goods and/or Services] Each registration and any publication effected by an Office which concerns an
application or registration and which indicates goods and/or services shall indicate the goods and/or services by their names,
grouped according to the classes of the Nice Classification, and each group shall be preceded by the number of the class of that
Classification to which that group of goods or services belongs and shall be presented in the order of the classes of the said
Classification.
(2) [Goods or Services in the Same Class or in Different Classes]
(a) Goods or services may not be considered as being similar to each other on the ground that, in any registration or publication by
the Office, they appear in the same class of the Nice Classification.
(b) Goods or services may not be considered as being dissimilar from each other on the ground that, in any registration or
publication by the Office, they appear in different classes of the Nice Classification.

Article 10
Changes in Names or Addresses
(1) [Changes in the Name or Address of the Holder]

(a) Where there is no change in the person of the holder but there is a change in its name and/or address, each Contracting Party
shall accept that a request for the recordal of the change by the Office in its register of marks be made by the holder in a
communication indicating the registration number of the registration concerned and the change to be recorded.
(b) Any Contracting Party may require that the request indicate
(i) the name and address of the holder;
(ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
(iii) where the holder has an address for service, such address.
(c) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.
(d) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the registration
numbers of all registrations concerned are indicated in the request.
(2) [Change in the Name or Address of the Applicant] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the change concerns an
application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the
application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the
request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.
(3) [Change in the Name or Address of the Representative or in the Address for Service] Paragraph (1) shall apply, mutatis
mutandis, to any change in the name or address of the representative, if any, and to any change relating to the address for service, if
any.
(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in
paragraphs (1) to (3) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the
furnishing of any certificate concerning the change may not be required.
(5) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt
the veracity of any indication contained in the request.

Article 11
Change in Ownership
(1) [Change in the Ownership of a Registration]
(a) Where there is a change in the person of the holder, each Contracting Party shall accept that a request for the recordal of the
change by the Office in its register of marks be made by the holder or by the person who acquired the ownership (hereinafter
referred to as “new owner”) in a communication indicating the registration number of the registration concerned and the change to
be recorded.
(b) Where the change in ownership results from a contract, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and
be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:
(i) a copy of the contract, which copy may be required to be certified, by a notary public or any other competent public authority, as
being in conformity with the original contract;
(ii) an extract of the contract showing the change in ownership, which extract may be required to be certified, by a notary public or
any other competent public authority, as being a true extract of the contract;
(iii) an uncertified certificate of transfer drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by
both the holder and the new owner;
(iv) an uncertified transfer document drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both
the holder and the new owner.
(c) Where the change in ownership results from a merger, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and
be accompanied by a copy of a document, which document originates from the competent authority and evidences the merger, such
as a copy of an extract from a register of commerce, and that that copy be certified by the authority which issued the document or by
a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original document.
(d) Where there is a change in the person of one or more but not all of several co-holders and such change in ownership results from
a contract or a merger, any Contracting Party may require that any co-holder in respect of which there is no change in ownership
give its express consent to the change in ownership in a document signed by it.
(e) Where the change in ownership does not result from a contract or a merger but from another ground, for example, from
operation of law or a court decision, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a
copy of a document evidencing the change and that that copy be certified as being in conformity with the original document by the
authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority.

(f) Any Contracting Party may require that the request indicate
(i) the name and address of the holder;
(ii) the name and address of the new owner;
(iii) the name of a State of which the new owner is a national if he/she is the national of any State, the name of a State in which the
new owner has his/her domicile, if any, and the name of a State in which the new owner has a real and effective industrial or
commercial establishment, if any;
(iv) where the new owner is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit
within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;
(v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
(vi) where the holder has an address for service, such address;
(vii) where the new owner has a representative, the name and address of that representative;
(viii) where the new owner is required to have an address for service under Article 4(2)(b), such address.
(g) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.
(h) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the holder and the
new owner are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the
request.
(i) Where the change of ownership does not affect all the goods and/or services listed in the holder’s registration, and the applicable
law allows the recording of such change, the Office shall create a separate registration referring to the goods and/or services in
respect of which the ownership has changed.
(2) [Change in the Ownership of an Application] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the change in ownership
concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that,
where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its
representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.
(3) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in
paragraphs (1) and (2) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the
following may not be required:
(i) subject to paragraph (1)(c), the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;
(ii) an indication of the new owner’s carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to that
effect;
(iii) an indication of the new owner’s carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services affected by the change in
ownership, as well as the furnishing of evidence to either effect;
(iv) an indication that the holder transferred, entirely or in part, its business or the relevant goodwill to the new owner, as well as the
furnishing of evidence to either effect.
(4) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence, or further evidence where paragraph (1)(c) or (e) applies, be
furnished to the Office where that Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request or in any
document referred to in the present Article.

Article 12
Correction of a Mistake
(1) [Correction of a Mistake in Respect of a Registration]
(a) Each Contracting Party shall accept that the request for the correction of a mistake which was made in the application or other
request communicated to the Office and which mistake is reflected in its register of marks and/or any publication by the Office be
made by the holder in a communication indicating the registration number of the registration concerned, the mistake to be corrected
and the correction to be entered.
(b) Any Contracting Party may require that the request indicate
(i) the name and address of the holder;
(ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
(iii) where the holder has an address for service, such address.

(c) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.
(d) A single request shall be sufficient even where the correction relates to more than one registration of the same person, provided
that the mistake and the requested correction are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations
concerned are indicated in the request.
(2) [Correction of a Mistake in Respect of an Application] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the mistake concerns
an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the
application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the
request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.
(3) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in
paragraphs (1) and (2) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article.
(4) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt
that the alleged mistake is in fact a mistake.
(5) [Mistakes Made by the Office] The Office of a Contracting Party shall correct its own mistakes, ex officio or upon request, for no
fee.
(6) [Uncorrectable Mistakes] No Contracting Party shall be obliged to apply paragraphs (1), (2) and (5) to any mistake which cannot
be corrected under its law.

Article 13
Duration and Renewal of Registration
(1) [Indications or Elements Contained in or Accompanying a Request for Renewal; Fee]
(a) Any Contracting Party may require that the renewal of a registration be subject to the filing of a request and that such request
contain some or all of the following indications:
(i) an indication that renewal is sought;
(ii) the name and address of the holder;
(iii) the registration number of the registration concerned;
(iv) at the option of the Contracting Party, the filing date of the application which resulted in the registration concerned or the
registration date of the registration concerned;
(v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
(vi) where the holder has an address for service, such address;
(vii) where the Contracting Party allows the renewal of a registration to be made for some only of the goods and/or services which
are recorded in the register of marks and such a renewal is requested, the names of the recorded goods and/or services for which the
renewal is requested or the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is not requested, grouped according
to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of
goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;
(viii) where a Contracting Party allows a request for renewal to be filed by a person other than the holder or its representative and
the request is filed by such a person, the name and address of that person.
(b) Any Contracting Party may require that, in respect of the request for renewal, a fee be paid to the Office. Once the fee has been
paid in respect of the initial period of the registration or of any renewal period, no further payment may be required for the
maintenance of the registration in respect of that period. Fees associated with the furnishing of a declaration and/or evidence of use
shall not be regarded, for the purposes of this subparagraph, as payments required for the maintenance of the registration and shall
not be affected by this subparagraph.
(c) Any Contracting Party may require that the request for renewal be presented, and the corresponding fee referred to in
subparagraph (b) be paid, to the Office within the period fixed by the law of the Contracting Party, subject to the minimum periods
prescribed in the Regulations.
(2) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in
paragraph (1) and in Article 8 be complied with in respect of the request for renewal. In particular, the following may not be
required:
(i) any representation or other identification of the mark;
(ii) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered, or that its registration has been renewed, in any other
register of marks;

(iii) the furnishing of a declaration and/or evidence concerning use of the mark.
(3) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the
request for renewal where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the request for
renewal.
(4) [Prohibition of Substantive Examination] No Office of a Contracting Party may, for the purposes of effecting the renewal,
examine the registration as to substance.
(5) [Duration] The duration of the initial period of the registration, and the duration of each renewal period, shall be 10 years.

Article 14
Relief Measures in Case of Failure to Comply with Time Limits
(1) [Relief Measure Before the Expiry of a Time Limit] A Contracting Party may provide for the extension of a time limit for an
action in a procedure before the Office in respect of an application or a registration, if a request to that effect is filed with the Office
prior to the expiry of the time limit.
(2) [Relief Measures After the Expiry of a Time Limit] Where an applicant, holder or other interested person has failed to comply
with a time limit (“the time limit concerned”) for an action in a procedure before the Office of a Contracting Party in respect of an
application or a registration, the Contracting Party shall provide for one or more of the following relief measures, in accordance with
the requirements prescribed in the Regulations, if a request to that effect is filed with the Office:
(i) extension of the time limit concerned for the period prescribed in the Regulations;
(ii) continued processing with respect to the application or registration;
(iii) reinstatement of the rights of the applicant, holder or other interested person with respect to the application or registration if the
Office finds that the failure to comply with the time limit concerned occurred in spite of due care required by the circumstances
having been taken or, at the option of the Contracting Party, that the failure was unintentional.
(3) [Exceptions] No Contracting Party shall be required to provide for any of the relief measures referred to in paragraph (2) with
respect to the exceptions prescribed in the Regulations.
(4) [Fee] Any Contracting Party may require that a fee be paid in respect of any of the relief measures referred to in paragraphs (1)
and (2).
(5) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in this
Article and in Article 8 be complied with in respect of any of the relief measures referred to in paragraph (2).

Article 15
Obligation to Comply with the Paris Convention
Any Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern marks.

Article 16
Service Marks
Any Contracting Party shall register service marks and apply to such marks the provisions of the Paris Convention which concern
trademarks.

Article 17
Request for Recordal of a License
(1) [Requirements Concerning the Request for Recordal] Where the law of a Contracting Party provides for the recordal of a license
with its Office, that Contracting Party may require that the request for recordal
(i) be filed in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, and
(ii) be accompanied by the supporting documents prescribed in the Regulations.
(2) [Fee] Any Contracting Party may require that, in respect of the recordal of a license, a fee be paid to the Office.
(3) [Single Request Relating to Several Registrations] A single request shall be sufficient even where the license relates to more than
one registration, provided that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request, the holder and the

licensee are the same for all registrations, and the request indicates the scope of the license in accordance with the Regulations with
respect to all registrations.
(4) [Prohibition of Other Requirements]
(a) No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) and in Article 8 be
complied with in respect of the recordal of a license with its Office. In particular, the following may not be required:
(i) the furnishing of the registration certificate of the mark which is the subject of the license;
(ii) the furnishing of the license contract or a translation of it;
(iii) an indication of the financial terms of the license contract.
(b) Subparagraph (a) is without prejudice to any obligations existing under the law of a Contracting Party concerning the disclosure
of information for purposes other than the recording of the license in the register of marks.
(5) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt
the veracity of any indication contained in the request or in any document referred to in the Regulations.
(6) [Requests Relating to Applications] Paragraphs (1) to (5) shall apply, mutatis mutandis, to requests for recordal of a license for
an application, where the law of a Contracting Party provides for such recordal.

Article 18
Request for Amendment or Cancellation of the Recordal of a License
(1) [Requirements Concerning the Request] Where the law of a Contracting Party provides for the recordal of a license with its
Office, that Contracting Party may require that the request for amendment or cancellation of the recordal of a license
(i) be filed in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, and
(ii) be accompanied by the supporting documents prescribed in the Regulations.
(2) [Other Requirements] Article 17(2) to (6) shall apply, mutatis mutandis, to requests for amendment or cancellation of the
recordal of a license.

Article 19
Effects of the Non-Recordal of a License
(1) [Validity of the Registration and Protection of the Mark] The non-recordal of a license with the Office or with any other
authority of the Contracting Party shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license or the
protection of that mark.
(2) [Certain Rights of the Licensee] A Contracting Party may not require the recordal of a license as a condition for any right that
the licensee may have under the law of that Contracting Party to join infringement proceedings initiated by the holder or to obtain,
by way of such proceedings, damages resulting from an infringement of the mark which is the subject of the license.
(3) [Use of a Mark Where License Is Not Recorded] A Contracting Party may not require the recordal of a license as a condition for
the use of a mark by a licensee to be deemed to constitute use by the holder in proceedings relating to the acquisition, maintenance
and enforcement of marks.

Article 20
Indication of the License
Where the law of a Contracting Party requires an indication that the mark is used under a license, full or partial non-compliance with
that requirement shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license or the protection of
that mark, and shall not affect the application of Article 19(3).

Article 21
Observations in Case of Intended Refusal
An application under Article 3 or a request under Articles 7, 10 to 14, 17 and 18 may not be refused totally or in part by an Office
without giving the applicant or the requesting party, as the case may be, an opportunity to make observations on the intended refusal
within a reasonable time limit. In respect of Article 14, no Office shall be required to give an opportunity to make observations
where the person requesting the relief measure has already had an opportunity to present an observation on the facts on which the
decision is to be based.

Article 22
Regulations
(1) [Content]
(a) The Regulations annexed to this Treaty provide rules concerning
(i) matters which this Treaty expressly provides to be “prescribed in the Regulations”;
(ii) any details useful in the implementation of the provisions of this Treaty;
(iii) any administrative requirements, matters or procedures.
(b) The Regulations also contain Model International Forms.
(2) [Amending the Regulations] Subject to paragraph (3), any amendment of the Regulations shall require three-fourths of the votes
cast.
(3) [Requirement of Unanimity]
(a) The Regulations may specify provisions of the Regulations which may be amended only by unanimity.
(b) Any amendment of the Regulations resulting in the addition of provisions to, or the deletion of provisions from, the provisions
specified in the Regulations pursuant to subparagraph (a) shall require unanimity.
(c) In determining whether unanimity is attained, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be
considered as votes.
(4) [Conflict Between the Treaty and the Regulations] In the case of conflict between the provisions of this Treaty and those of the
Regulations, the former shall prevail.

Article 23
Assembly
(1) [Composition]
(a) The Contracting Parties shall have an Assembly.
(b) Each Contracting Party shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates,
advisors and experts. Each delegate may represent only one Contracting Party.
(2) [Tasks] The Assembly shall
(i) deal with matters concerning the development of this Treaty;
(ii) amend the Regulations, including the Model International Forms;
(iii) determine the conditions for the date of application of each amendment referred to in item (ii);
(iv) perform such other functions as are appropriate to implementing the provisions of this Treaty.
(3) [Quorum]
(a) One-half of the members of the Assembly which are States shall constitute a quorum.
(b) Notwithstanding subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States and are
represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States, the Assembly
may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if
the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of
the Assembly which are States and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a
period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having
thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session
itself, such decisions shall take effect, provided that at the same time the required majority still obtains.
(4) [Taking Decisions in the Assembly]
(a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.
(b) Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,
(i) each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name; and

(ii) any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the vote, in place of its Member States, with a
number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization
shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice versa. In addition, no such
intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States party to this Treaty is a Member State of
another such intergovernmental organization and that other intergovernmental organization participates in that vote.
(5) [Majorities]
(a) Subject to Articles 22(2) and (3), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.
(b) In determining whether the required majority is attained, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions
shall not be considered as votes.
(6) [Sessions] The Assembly shall meet upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances,
during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.
(7) [Rules of Procedure] The Assembly shall establish its own rules of procedure, including rules for the convocation of
extraordinary sessions.

Article 24
International Bureau
(1) [Administrative Tasks]
(a) The International Bureau shall perform the administrative tasks concerning this Treaty.
(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such
committees of experts and working groups as may be established by the Assembly.
(2) [Meetings Other than Sessions of the Assembly] The Director General shall convene any committee and working group
established by the Assembly.
(3) [Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings]
(a) The Director General and persons designated by the Director General shall participate, without the right to vote, in all meetings
of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly.
(b) The Director General or a staff member designated by the Director General shall be ex officio secretary of the Assembly, and of
the committees and working groups referred to in subparagraph (a).
(4) [Conferences]
(a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision
conferences.
(b) The International Bureau may consult with Member States of the Organization, intergovernmental organizations and
international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.
(c) The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the right to vote, in the discussions
at revision conferences.
(5) [Other Tasks] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Treaty.

Article 25
Revision or Amendment
This Treaty may only be revised or amended by a diplomatic conference. The convocation of any diplomatic conference shall be
decided by the Assembly.

Article 26
Becoming Party to the Treaty
(1) [Eligibility] The following entities may sign and, subject to paragraphs (2) and (3) and Article 28(1) and (3), become party to
this Treaty:
(i) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered with its own Office;
(ii) any intergovernmental organization which maintains an Office in which marks may be registered with effect in the territory in
which the constituting treaty of the intergovernmental organization applies, in all its Member States or in those of its Member States

which are designated for such purpose in the relevant application, provided that all the Member States of the intergovernmental
organization are members of the Organization;
(iii) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office of another specified
State that is a member of the Organization;
(iv) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office maintained by an
intergovernmental organization of which that State is a member;
(v) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through an Office common to a group of
States members of the Organization.
(2) [Ratification or Accession] Any entity referred to in paragraph (1) may deposit
(i) an instrument of ratification, if it has signed this Treaty,
(ii) an instrument of accession, if it has not signed this Treaty.
(3) [Effective Date of Deposit] The effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be,
(i) in the case of a State referred to in paragraph (1)(i), the date on which the instrument of that State is deposited;
(ii) in the case of an intergovernmental organization, the date on which the instrument of that intergovernmental organization is
deposited;
(iii) in the case of a State referred to in paragraph (1)(iii), the date on which the following condition is fulfilled: the instrument of
that State has been deposited and the instrument of the other, specified State has been deposited;
(iv) in the case of a State referred to in paragraph (1)(iv), the date applicable under item (ii), above;
(v) in the case of a State member of a group of States referred to in paragraph (1)(v), the date on which the instruments of all the
States members of the group have been deposited.

Article 27
Application of the TLT 1994 and This Treaty
(1) [Relations Between Contracting Parties to Both This Treaty and the TLT 1994] This Treaty alone shall be applicable as regards
the mutual relations of Contracting Parties to both this Treaty and the TLT 1994.
(2) [Relations Between Contracting Parties to This Treaty and Contracting Parties to the TLT 1994 That Are Not Party to This
Treaty] Any Contracting Party to both this Treaty and the TLT 1994 shall continue to apply the TLT 1994 in its relations with
Contracting Parties to the TLT 1994 that are not party to this Treaty.

Article 28
Entry into Force;
Effective Date of Ratifications and Accessions
(1) [Instruments to Be Taken into Consideration] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that
are deposited by entities referred to in Article 26(1) and that have an effective date according to Article 26(3) shall be taken into
consideration.
(2) [Entry into Force of the Treaty] This Treaty shall enter into force three months after ten States or intergovernmental
organizations referred to in Article 26(1)(ii) have deposited their instruments of ratification or accession.
(3) [Entry into Force of Ratifications and Accessions Subsequent to the Entry into Force of the Treaty] Any entity not covered by
paragraph (2) shall become bound by this Treaty three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification
or accession.

Article 29
Reservations
(1) [Special Kinds of Marks] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding
Article 2(1) and (2)(a), any of the provisions of Articles 3(1), 5, 7, 8(5), 11 and 13 shall not apply to associated marks, defensive
marks or derivative marks. Such reservation shall specify those of the aforementioned provisions to which the reservation relates.
(2) [Multiple-class Registration] Any State or intergovernmental organization, whose legislation at the date of adoption of this
Treaty provides for a multiple-class registration for goods and for a multiple-class registration for services may, when acceding to
this Treaty, declare through a reservation that the provisions of Article 6 shall not apply.

(3) [Substantive Examination on the Occasion of Renewal] Any State or intergovernmental organization may declare through a
reservation that, notwithstanding Article 13(4), the Office may, on the occasion of the first renewal of a registration covering
services, examine such registration as to substance, provided that such examination shall be limited to the elimination of multiple
registrations based on applications filed during a period of six months following the entry into force of the law of such State or
organization that introduced, before the entry into force of this Treaty, the possibility of registering service marks.
(4) [Certain Rights of the Licensee] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that,
notwithstanding Article 19(2), it requires the recordal of a license as a condition for any right that the licensee may have under the
law of that State or intergovernmental organization to join infringement proceedings initiated by the holder or to obtain, by way of
such proceedings, damages resulting from an infringement of the mark which is the subject of the license.
(5) [Modalities] Any reservation under paragraphs (1), (2), (3) or (4) shall be made in a declaration accompanying the instrument of
ratification of, or accession to, this Treaty of the State or intergovernmental organization making the reservation.
(6) [Withdrawal] Any reservation under paragraphs (1), (2), (3) or (4) may be withdrawn at any time.
(7) [Prohibition of Other Reservations] No reservation to this Treaty other than the reservations allowed under paragraphs (1), (2),
(3) and (4) shall be permitted.

Article 30
Denunciation of the Treaty
(1) [Notification] Any Contracting Party may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.
(2) [Effective Date] Denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General has received the
notification. It shall not affect the application of this Treaty to any application pending or any mark registered in respect of the
denouncing Contracting Party at the time of the expiration of the said one-year period, provided that the denouncing Contracting
Party may, after the expiration of the said one-year period, discontinue applying this Treaty to any registration as from the date on
which that registration is due for renewal.

Article 31
Languages of the Treaty; Signature
(1) [Original Texts; Official Texts]
(a) This Treaty shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts
being equally authentic.
(b) An official text in a language not referred to in subparagraph (a) that is an official language of a Contracting Party shall be
established by the Director General after consultation with the said Contracting Party and any other interested Contracting Party.
(2) [Time Limit for Signature] This Treaty shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after
its adoption.

Article 32
Depositary
The Director General shall be the depositary of this Treaty.

Private-law aspects of public-law protection in the area of
trade marks

Resumé
Trademark law contains part of the public law and part of the private law.
Private law includes, in particular the section on distinguishing of a trademark,
especially in terms of the relative grounds for refusal and trademark law in trade
relations. This work aims to evaluate, from a legal point of view private part of the
Czech trademark law, also in relation to European Union law. It is based on the valid
national, international and Community law and decisions relating to the trademarks.

In the beginning is described the historical development of the international
trademark law. It is mentioned the most important treaty of the industrial property law The Paris convention for the protection of industrial property from the year 1883. This
document established the solid grounds in this field of law that are still valid. Principles
arising from this agreement were further developed in other international treaties as the
Trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS) from the year 1995. The
last international treaty concerning the international trademark law is Singapore treaty
on the law of trademarks.

I also evaluated the history of the Czech national trademark law. I pointed out
the influence of the European Union trademark’s law especially the Directive
89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States
relating to trade marks. Czech Republic was forced to harmonize its law with the
Community law. After our accession to the European Union are the Czech courts
obliged to respect the decision of the European Court of Justice on the interpretation or
application of rules of Community law, which are at thesis also mentioned.

The main part of the thesis, as I mentioned above, is devoted to distinguishing
of a trademark, particularly in relation to the relative grounds for refusal. This part of

trademark law is private law and gives the third parties the right to put their prior rights
into effect during opposition proceedings. Individual provisions are explained also with
Czech and European case-law. Used decisions were chosen to present the current
decision-making. I focused on the opposition by the proprietor of an earlier trade mark,
because this earlier right is claimed in the most cases. It is explained terms like “earlier
trademark“, „identity or similarity with the earlier trademark“ and „likelihood of
confusion“. One chapter is also dedicated to good and bad faith in relation with
trademark law and opposition proceedings, because this term is frequently discussed
and the point of view is changing during the time.

The following chapters concern problematic of a revocation or a declaration of
invalidity of the trademark. Also in these proceedings can third parties defend their
earliest rights, but after the registration of the contested trademark.

The last part is about rights conferred by a trade mark. The registration of the
trademark gives the proprietor the exclusive right to use the mark and of course the right
to defend against its infringement. The usage of the trademark is its main function and it
is connected with the question of the limitation of the effects of a trade mark, especially
with the explanation of the term “genuine use”. The non-usage of the trademark can
fatal for the validity of the trademark.

In the thesis are presented my own thoughts and proposal for improvement of
the trademark law. I took advantage and knowledge that I gained in this field of
trademark law during the studies and also the experiences and knowledge acquired in
the patent attorney profession.
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