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1. ÚVOD
Předmětem této rigorózní práce je srovnání překážek zápisu a materiálních
otázek řízení o zápisu ochranné známky Společenství a ochranné známky
Spojených států. Účelem této práce je zjištění, zda a v jakých otázkách
Evropské Společenství a Spojené státy uplatňují rozdílnou politiku ve vztahu
k ochranným známkám či zda v zájmu bezproblémového fungování
mezinárodního obchodu mohou přihlašovatelé očekávat shodné výsledky
napříč Atlantickým oceánem.

Známka Společenství je specifická především tím, že má nadnárodní
charakter. Zápisem ochranná známka Společenství vstupuje do 27 národních
známkových systémů a je v národním právním prostředí do určité míry
asimilována s národními známkami. V rámci zkoumání předpokladů zápisné
způsobilosti známky Společenství je proto potřeba posoudit, jaké důsledky má
tato supranacionální povaha pro interpretaci kritérií, která jsou stanovena
shodně pro národní známky. Je otázkou, zda je potřeba přísnějšího hodnocení
vzhledem k tomu, že známka má působit ve všech členských státech, a má tak
být součtem jednotlivých národních poloh, nebo zda má hodnocení vycházet
ze zcela svébytného postavení známky. Naproti tomu ve Spojených státech
funguje známkový systém na národní federální úrovni bez ohledu na systém
ochranných známek padesáti států federace a federální známka má
automaticky přednost před známkou státu bez ohledu na prioritu státní
známky. Rovněž musí být zvážena zvláštní povaha Evropského společenství
jako spolku 27 národních států, což vede k nutnosti brát ohled na jazykové
odlišnosti, posuzování dobrého jména v rámci Společenství na rozdíl od
národních států či zkoumání popisnosti ve všech úředních jazycích. Oproti
tomu ve Spojených státech existuje pouze jedno relevantní území pro
hodnocení důsledků ochranné známky v rámci principu teritoriality, jelikož
federální povaha zůstává bez důsledku pro federální známkoprávní systém,
stejně tak je otázka popisnosti jednodušší, neboť se týká pouze země
s jediným úředním jazykem. Zda z těchto výše delimitovaných problémů
plynou zásadní rozdíly mezi oběma systémy, bude předmětem zkoumání.
6
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Společenství a Spojených států a směrodatné judikatuře komunitárních
soudních institucí.

Výchozím bodem snah o vytvoření ochranné známky Společenství byl
poznatek, že ochrana práv k označením má při vytváření společného trhu
klíčový význam. Známkoprávní ochrana je v Evropském Společenství
chápána jako podstatná součást systému zaručujícího, že nedojde k narušení
soutěže. Ochranné známky plnící funkci “garanta původu“ označených
výrobků nejsou překážkou volné soutěže, ale jsou zárukou pro její
nenarušenost.1 Známka zaručuje spotřebiteli nebo konečnému odběrateli
identitu původu označeného výrobku tím, že mu umožňuje rozlišit tento
výrobek bez nebezpečí záměny od výrobku jiného původu.2 Smlouva o
fungování Evropské Unie (dále jen „SFEU“) však ve článku 36 uznává
ochranu průmyslového nebo obchodního vlastnictví jako důvod pro omezení
volného pohybu zboží.3 Rozdíly mezi národními známkoprávními úpravami
tak přes předchozí proklamace ve skutečnosti mohou představovat restrikci
svobodné soutěže. Evropský zákonodárce se proto rozhodl podpořit ustavení
vnitřního trhu harmonizací známkového práva a současně jeho unifikací.

Harmonizace národních systémů známkových předpisů byla provedena
prostřednictvím směrnice 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy
členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice“). Směrnice
upravila především hmotněprávní otázky týkající se práv k zapsaným
známkám. Ani tato úprava však nedokázala překonat teritorialitu ochranných
známek, jejichž omezená územní platnost může komplikovat výkon
podnikatelské činnosti v rámci Společenství. Překonání teritoriality bylo
možné pouze známkou, jejíž ochrana bude zaručena na celém území
1

Soudní dvůr Evropské unie z 23.5.1978, věc 102/77, Hoffmann-La Roche, marg. 7
Pipková H., Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství,
ASPI, Praha 2007, s. 90
3
V ustálené judikatuře k čl. 36 SFEU Soudní dvůr Evropské unie dovodil, že omezení volného
pohybu zboží založené na tomto článku je možné jen tehdy, jsou-li ospravedlnitelné z hlediska
zachování průmyslových práv, která tvoří specifický předmět tohoto vlastnictví.
2
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Společenství. Tato známka byla vytvořena nařízením Rady (ES) č. 40/94 ze
dne 20. prosince 1993, o ochranné známce Společenství, jejíž kodifikované
znění je dnes upraveno v 207/2009 ze dne 26. února 2009 (dále jen
„nařízení“). Nařízení nebylo přijato společně se směrnicí kvůli sporům o
sídlo Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen „Úřad” nebo
„OHIM“) a o úřední jazyky. Tyto politické otázky byly vyřešeny teprve na
nejvyšší politické úrovni na setkání Evropské rady v Bruselu v roce 1993.
Sídlem se stalo město Alicante ve Španělsku a jako významná výjimka ze
zásady rovnosti všech jazyků bylo stanoveno pouze 5 úředních jazyků
(angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština).4

Ochranná známka Společenství je nástroj, který slouží cílům Společenství
uvedeným v SES více než jakékoliv harmonizační opatření, neboť ruší
překážky spočívající v národní ochraně, podporuje volný pohyb zboží a
služeb a v oblasti ochranných známek vytváří poměry vnitřního trhu. 5 Zásada
teritoriality práv duševního vlastnictví není odstraněna, pouze je rozšířeno
území jejího uplatnění, které přesahuje hranice národního státu a vytváří
jednotný prostor z hlediska posuzování vzniku, zániku a podmínek existence
známky Společenství.

Ochranná známka Spojených států je úzce spojena s právem nekalé soutěže,
s nímž zůstává dodnes neodlučitelně spjata. Před přijetím zákona o
ochranných známkách (Lanham Trademark Act) v roce 1946 bylo známkové
právo primárně výtvorem common law (tj. nepsaného práva založeného
výlučně na judikatuře). Ochranná známka byla získána faktickým užíváním.
V roce 1870 kongres přijal zákon o registraci ochranných známek u Úřadu pro
patenty a ochranné známky, který však Ústavní soud prohlásil za neústavní na
základě shledání, že federální common law neexistuje a tudíž neexistuje žádné
oprávnění federálního úřadu bez federálního zákona; do přijetí Lanham Act
v roce 1946 tak byly ochranné známky pouze upraveny common law
jednotlivých států. Formálně registrovaná ochranná známka je tedy
výsledkem snah posledních let. Od roku 1946 potom fungují systémy na dvou
4

v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 6
Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag
C.H.Beck, Mnichov 2006, s. 68
5
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úrovních – federální systém upravený federálním zákonem a dále 50 státních
systémů upravené common law jednotlivých států, tj. nekodifikovaným a
kazuistickým právem. Tyto systémy na rozdíl od Evropského společenství
fungují bez ohledu na sebe, neboť se nepřekrývají. Federální rozměr
známkoprávních otázek má vždy přednost před státním charakterem a
„vytlačí“ státní úpravu do pozadí, která je tak omezena výlučně na
známkoprávní otázky izolované v hranicích jediného státu. Federální úprava
se uplatní pouze tam, kde má kongres pravomoc dle Ústavy přijímat zákony,
tj. na základě tzv. „commerce clause“ tam, kde se jedná o obchod mezi státy
(„commerce between the several states“)6. Tradičně je však toto oprávnění
kongresu chápáno velmi široce. Proto postačí již několik zákazníků z jiných
států nebo několik přeshraničních prodejů, aby byla známka jednoho státu
transformována na federální známku, která je upravena výlučně Lanham Act a
ne státním common law.

V rámci této práce budou nejprve nastíněny základní zásady obou systémů
ochranných známek, které se nevztahují pouze na otázky zápisu, ale
prostupují celým systémem a jsou relevantní pro ucelený pohled na ochrannou
známku Společenství a ochrannou známku Spojených států. V dalších
kapitolách potom budou komparativně popsány a posouzeny jednotlivé
překážky zápisu jak byly interpretovány soudy a známkoprávními úřady obou
entit. Základní členění této práce ve své systematice sleduje strukturu nařízení
o ochranné známce Společenství.

2. Zásady známky Společenství
2.1 Zásada autonomie
Nařízení o ochranné známce Společenství je koncipováno jako autonomní
systém známkoprávní ochrany, což znamená, že ochranná známka v zásadě
podléhá pouze předpisům nařízení. Národní předpisy mohou proto upravovat
ochrannou známku Společenství pouze tehdy, pokud tak nařízení výslovně
6

Oddíl 8, Článek 3 Ústavy Spojených států amerických: „The Congress shall have the Power To
regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian
Tribes“ („Kongres je oprávněn regulovat obchod s cizími národy, mezi státy federace a s
indiánskými kmeny“)
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stanoví. Nařízení obsahuje ustanovení o vzniku, obsahu, rozsahu a zániku
práv k ochranné známce Společenství. Většina těchto ustanovení je ve vztahu
k národním známkám obsažena také ve směrnici. Nařízení upravuje
samostatně otázky způsobilosti být vlastníkem ochranné známky, reprodukce
ochranných známek ve slovnících a převodu ochranných známek.7

Některé otázky, které jsou součástí systému známkoprávní ochrany, však
nařízení neupravuje. Jedná se především o následky porušení práv k
ochranným známkám. Nařízení zná pouze nárok na zdržení v čl. 98 odst. 1
nařízení. Soudy pro ochranné známky Společenství příslušné pro řízení o
porušení jsou národní soudy, kterým nařízení v podstatě ukládá jen některé
zvláštní úlohy.8 Pokud soud pro ochranné známky Společenství zjistí porušení
této ochranné známky, řídí se právními předpisy členského státu, na jehož
území došlo k porušení nebo hrozí porušení známky, včetně mezinárodního
práva soukromého. V případě České republiky se o zákon č. 221/2006 Sb., o
vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu
průmyslového vlastnictví, který je implementací příslušné evropské směrnice
č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o vymáhání práv duševního vlastnictví.
Rovněž není upraven zánik práva z ochranné známky Společenství v důsledku
strpění používání mladší národní ochranné známky nebo jiných práv, ani
neobsahuje ustanovení o promlčení nároku. Pro tyto otázky obsahuje čl. 14
nařízení ustanovení o doplňkovém použití vnitrostátních právních předpisů
upravujících porušení národní ochranné známky. Princip autonomie je dále
omezen ustanovením článku 14 odst. 2 nařízení, který připouští doplňkovou
národní ochranu známky Společenství. Stanoví, že nařízení nevylučuje podání
žalob ve věci ochranné známky Společenství podle vnitrostátních předpisů
členských států upravujících zejména občanskoprávní odpovědnost a nekalou
soutěž. Z výše uvedeného vyplývá, že zásada autonomie ochranné známky
Společenství je uskutečněna pouze omezené podobě, není tedy absolutní.9
Spíše než o systém podřízený výhradně právu Společenství je potřeba
zdůraznit primární platnost práva Společenství a chápat zásadu autonomie tak,
7

Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag
C.H.Beck, Mnichov 2006, s.69
8
v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 8
9
Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der Eu-Mitgliedstaaten, Verlag
C.H.Beck, Mnichov 2006, s.70
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že se přednostně použijí předpisy nařízení, které pro doplnění chybějících
ustanovení obsáhle odkazují na národní právní řády.10

2.2 Zásada jednotnosti

Známce Společenství je poskytována ochrana na celém území Společenství;
na rozdíl od mezinárodní známky a podobně jako známka Spojených států
amerických není pouhým svazkem národních ochranných známek. Zásada
jednotnosti spočívá v teritoriální nedělitelnosti práv k ochranné známce
Společenství. Tato nedělitelnost je stanovena v čl. 1 odst. 2 nařízení, který
stanoví, že „ochranná známka má stejné účinky v celém Společenství, může
být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za
neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého
Společenství.“ Zásada jednotnosti je však omezena výhradou podle věty třetí
čl. 1 odst. 2, že nařízení může stanovit jinak. Odlišných úprav je přitom
stanovena celá řada.

Výjimka je stanovena na příklad pro nárok na zdržení se používání ochranné
známky Společenství na základě starší národní ochranné známky. Článek 106
nařízení výslovně stanoví, že právo existující na základě právních předpisů
členských států

v souvislosti

s užíváním

pozdější

ochranné známky

Společenství uplatnit nárok vyplývající z porušení starších práv, není
nařízením dotčeno. Z principu teritoriality ochrany národních známek
vyplývá, že tyto nároky na zdržení jsou omezeny pouze na území státu, kde je
známce poskytována ochrana. V ostatních zemích může být ochranná známka
Společenství dále používána. Tímto je také ve známkovém právu Společenství
uznáno, že známka sice poskytuje výlučné právo ve vztahu ke třetím osobám,
nikoli však absolutní právo užívací.11

Výjimku ze zásady jednotnosti představuje i udělení licence k ochranné
známce Společenství pro část Společenství podle čl. 22 odst. 1 nařízení. Další
10

Schaper E., Durchsezung der Gemeinschaftsmarke, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin,
München 2006, s. 3
11
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výjimku představují žaloby pro porušení ochranných známek Společenství
upravených nařízením. Pokud by nebyla připuštěna výjimka ze zásady
jednotnosti, mohlo by být žalobě na zdržení vyhověno pouze pro území
celého Společenství anebo by musela být zamítnuta. Nařízení tento problém
neřeší a dovozuje se proto z dispoziční zásady, že žaloby pro porušení
známky Společenství mohou být podány s účinky pouze pro část
Společenství, a to přestože soud pro ochranné známky Společenství má
příslušnost pro celé území Společenství. Dosah rozhodnutí, tedy povinnost
zdržet se užívání, se vtahuje pouze na část Společenství, ve kterém dochází
k porušení.

Také k zániku práv v důsledku strpění podle národních právních řádů dojde
diferencovaně podle členských států a nikoli jednotně pro území Společenství
v případě, kdy vlastník známky Společenství po dobu pěti po sobě jdoucích
let strpěl užívání pozdější národní ochranné známky. Tehdy se uplatní zánik
práva na prohlášení pozdější národní známky za neplatnou nebo na zdržení se
jejího užívání. Známka Společenství zůstává na území mladší národní známky
v platnosti. Jsou pouze omezeny její účinky vůči dotčené pozdější známce.12

Zápis a zrušení nebo neplatnost ochranné známky Společenství jsou oproti
tomu zcela ovládány zásadou jednotnosti. V případě, že ochranná známka
Společenství koliduje se starší národní ochrannou známkou, nemůže být
známka Společenství zapsána s výhradou jen pro tento stát.

2.3 Zásada koexistence
Přestože systém ochranné známky Společenství představuje supranacionální
známkoprávní řád, není známka Společenství od národních známkových
systémů zcela oddělena. Národní právo se uplatní v celé řadě případů
týkajících se ochrany známky Společenství.
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Systémy národních známek a známek Společenství existují vedle sebe a
vzájemně se doplňují. Není vyloučena ochrana téhož označení jako národní
známky a jako známky Společenství. Původně Evropskou komisí navrhovaný
zákaz dvojí ochrany nebyl proveden.13 Za stanovených podmínek mohou být
národní ochranné známky prosazeny proti pozdějším známkám Společenství.
Čl. 8 nařízení upravuje relativní překážky zápisu, jimiž jsou starší ochranné
známky, včetně nezapsaných známek. Čl. 52 odst. 1 a 2 nařízení upravuje
relativní důvody neplatnosti ochranné známky Společenství, jimiž jsou vedle
starších ochranných známek také další národní práva. Rovněž nárok na
zdržení se užívání ochranné známky Společenství založený na starší národní
známce podle čl. 106 nařízení podle předpisů národního práva je důsledkem
zásady koexistence.

Podle čl. 34 a 35 nařízení může vlastník starší národní ochranné známky,
který podá přihlášku totožné známky Společenství, uplatnit nárok, aby
ochranná známka Společenství vstoupila do práv dřívější známky. Ochranná
známka Společenství, pro niž byla uplatněna seniorita národní známky,
nezaniká v případě, že starší národní známka zanikne.

Procesní omezení zásady absolutní koexistence v případech dvojí ochrany
vyplývají z čl. 105 nařízení, pokud jsou jedním vlastníkem současně před
různými soudy uplatňovány nároky z porušení známky Společenství a totožné
národní známky. Řízení koná soud, který obdržel věc jako první, přičemž
pokud se jedná o identické známky pro identické zboží a služby je soud, který
obdržel věc později, povinen žalobu odmítnout, příp. přerušit řízení, je-li
příslušnost druhého soudu zpochybněna. Jedná-li se o podobné známky pro
identické nebo podobné zboží nebo o identické známky pro podobné zboží
může soud pouze přerušit řízení. Rovněž je uplatněna zásada ne bis in idem,
pokud bylo vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci, za předpokladu že se
jedná o identické známky pro identické zboží a služby.

Ke snížení pravděpodobné kolize slouží institut povinnosti užívání ochranné
známky, který vede k tomu, že nejen známky Společenství, ale i národní
13
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známky mohou být prosazeny proti pozdější známce Společenství, pokud byly
odpovídajícím způsobem používány. Dalším institutem sloužícím témuž účelu
je institut zániku práv pro strpění, na jehož základě nemohou vlastníci starší
národní známky uplatnit nároky na zdržení nebo prohlášení neplatnosti
pozdější známky Společenství, jestliže po dobu nejméně pěti let vědomě
strpěli na území daného členského státu užívání pozdější známky
Společenství.14

Z výše uvedeného vyplývá, že evropský zákonodárce neusiloval o úplné
nahrazení národních známkových systémů systémem ochranné známky
Společenství. Pojem koexistence používaný pro vyjádření vztahu mezi
známkami je však matoucí, protože v podstatě říká jen to, že konflikty mezi
nimi jsou řešeny na základě principu priority. O skutečnou koexistenci se
jedná pouze v případě zániku práva ze starší známky v důsledku strpění
užívání mladší známky.15 Tehdy totiž ani jedna ze stran nemá právo domáhat
se zákazu užívání druhé známky. Vlastník starší známky o tuto možnost přišel
v důsledku strpění, vlastník mladšího kolidujícího označení sice nabyl právo
užívání známky pro nečinnost vlastníka starší známky, jeho právo však nejde
tak daleko, že by mohl zakázat užívání starší známky či domáhat se
prohlášení její neplatnosti. Zásada priority je částečně potlačena v důsledku
zásady vigilantibus iura scripta sunt, její účinky jako nejdůležitějšího klíče
řešení kolize známkových práv však nejsou zcela odstraněny.

3. Zásady známky USA
3.1 Zásada užívání
Federální úprava ochranných známek je obsažena v Lanham Trademark Act
(zákon o ochranných známkách, dále jen „Lanham Act“) z roku 1946
v novelizovaném znění kodifikovaném v kapitole 22 hlavy 15 Sbírky
Spojených států. Na federální úrovni existuje pouze jediný systém známek a
v USA platí tzv. princip přednosti federálního práva upravený v supremacy
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clause v čl. VI odst. 2 Ústavy Spojených států. Federální úprava ochranných
známek má proto vždy přednost před úpravou na úrovni států. Není zde proto
třeba uplatňovat principy autonomie, jednotnosti či koexistence podobně jako
v Evropě, kde existují na různých úrovních systémy národních známek,
z nichž vyplývají stejná práva a povinnosti. V Evropě nadnárodní systém
ochranných známek není nadřazen národnímu. Ve Spojených státech má
naopak federální ochrana vždy přednost před státní a federální ochranná
známka tak je nadřazena státní ochranné známce. Lokálně užívaná starší
známka se nemůže prosadit proti mladší známce užívané ve smyslu Lanham
Act (srov. článek 111 nařízení, podle něhož mohou starší práva místního
významu bránit užívání ochranné známky Společenství na území, kde jsou
tato práva chráněna).

Základním principem, který ovládá americký systém ochranných známek, je
princip užívání. Známka musí být užívána v obchodním styku proto, aby
mohla být zapsána. Zákon definuje užívání v 15 U.S.C. §1127 jako užívání
v dobré víře v běžném průběhu obchodního styku a nikoliv činěné pouze za
účelem vyhrazení si známky. K přihlášení nestačí pouze užívání známky na
propagačních materiálech nebo reklamě, které je podle amerického práva
pouze přípravou na užívání známky. Známka musí být užita na zboží a
prodána v obchodním styku, přičemž nepostačí pouze prodeje v rámci
koncernu, ale prodej zákazníkům mimo skupinu přihlašovatele. Služby potom
musí být skutečně poskytnuty v obchodním styku a platí pro ně totéž, co pro
použití ochranných známek na zboží. Přihláška známky musí obsahovat
důkaz, že je známka používána v obchodním styku, tedy zpravidla exemplář
zboží. Mezi pátým a šestým rokem od zápisu musí majitel známky doložit
místopřísežným prohlášením před notářem nebo jiným úředním orgánem
(affidavit), že je známka používána, jinak známka bude vymazána. Totéž
prohlášení musí být doloženo 10. rok při prodlužování zápisu, jinak známka
nebude prodloužena. Jak ve Spojených státech, tak v Evropském Společenství
tedy existuje zájem na tom, aby známkový rejstřík nebyl zanesen známkami,
které nejsou používány a slouží jen k blokaci v obchodním styku. Ve
Spojených státech se však vyžaduje ve vyšší míře aktivita vlastníka, který
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musí prokázat užívání oproti zápisu ve Společenství, který může být v případě
neužívání po dobu pěti let zrušen na návrh16.

Tato úprava úzce souvisí s tím, že určité obchodní označení bude chráněno jako
ochranná známka, aniž by bylo zapsáno. Zápis ochranné známky přináší určité
výhody, není však podmínkou pro poskytnutí ochrany. Známkové právo je proto
ve Spojených státech velmi široké a zahrnuje všechny slova, jména, symboly
nebo znamení, která jsou příznačná pro určitého výrobce. Mohou jim být známé
věty používané v televizní show, může jí být tvar budovy muzea, interiér
obchodu s vínem včetně uspořádání lahví apod. Výhody, které vyplývají ze
zápisu, jsou následující:
1. Známka poskytuje ochranu napříč Spojenými státy. Známky chráněné na
základě užívání jsou chráněny pouze v místech, kde jsou skutečně užívány.
2. Pouze zapsaná známka se po pěti letech od zápisu může stát
nenapadnutelnou. „Nenapadnutelná“ známka může být zrušena pouze na
základě omezené skupiny důvodů jako je neužívání, podvodné jednání při
přihlašování, porušování zákonů na ochranu hospodářské soutěže apod. Z
důvodů, pro které je stanovena překážka zápisu, zůstává pětiletá známka
„napadnutelná“ pouze pro případ její funkčnosti. I přes existenci ostatních
důvodů již známka nemůže být vymazána. Pro známku Společenství takové
časové omezení chybí; absolutní a relativní důvody neplatnosti dle čl. 52 a
53 mohou být uplatněny kdykoliv.
3. Pouze na základě zápisu/přihlášky lze podat přihlášku mezinárodní ochranné
známky.
4. Zápis přináší důkazní výhody, protože je stanovena presumpce platnosti
zapsané známky a dále představuje výhodu pro ostatní přihlašovatele, kteří
si mohou zvolit ochrannou známku, u níž v budoucnu nebude docházet ke
sporům.
5. Pouze na základě zapsané ochranné známky může Celní úřad zadržet zboží.
6. Pouze zapsané ochranné známky mohou mít symbol ®. Nezapsané ochranné
známky mohou být označeny pouze ™.
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Spojené státy byly poslední rozvinutou zemí, kde bylo možno ochranu získat
výlučně na základě skutečného užívání. V Lanham Act 15 U.S.C. §1051 b) je
však dnes již upravena možnost podat návrh na zápis známky se záměrem ji
užívat v dobré víře v obchodním styku (bona fide intent to use). Tato novelizace
byla provedena až v roce 1988 (tedy 42 let po přijetí Lanham Act). Hlavním
důvodem

bylo,

aby američtí

soutěžitelé

nebyli

znevýhodněni

oproti

soutěžitelům z jiných států. Na základě mezinárodních závazků (Madridského
protokolu) byly Spojené státy povinny poskytnout ochranu na základě zápisu
(přihlášky) v jiném smluvním státě, bez ohledu na nedostatek užívání. Před
novelizací to tedy znamenalo, že americký přihlašovatel musel svou známku
užívat, aby mohla být zapsána, zatímco zahraniční přihlašovatel mohl přihlásit a
získat registraci známky v USA, aniž by známku používal v USA nebo kdekoliv
jinde.
Úřadu musí být do šesti měsíců předložen důkaz o užívání známky (tato doba
může být prodloužena na maximálně 36 měsíců pouze v případě prokázání
oprávněných důvodů). Požadavek dobré víry značí, že nebude zapsána známka
jenom s cílem rezervovat si určité označení do budoucna bez konkrétních plánů
známku užívat, a to skutečně, nikoliv pouze symbolicky (token use). Zápis
známky se záměrem ji užívat poskytuje právo přednosti ke dni podání přihlášky,
avšak do prokázání užívání nebudou vyneseny žádná konečná rozhodnutí
ohledně této známky. Pozdější uživatelé mohou známku užívat, dokud nebude
přihláška známky dokončena, tj. prokázáno užívání.

4. Absolutní důvody zamítnutí zápisu
4.1 Známka ES - Obecně
Článek 7 nařízení upravuje následující:
Do rejstříku se nezapíšou:
a) označení, která nesplňují podmínky článku 417;
b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označením nebo údaji, které
mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu,

17

Tedy označení, která nejsou způsobilá grafického ztvárnění.

17

hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí
služby nebo jiných jejich vlastností;
d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se
staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních
zvyklostech;
e) označení, která jsou tvořena výlučně:
i) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku,
ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku,
iii) tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu;
f) ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s
dobrými mravy;
g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o
povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby;
h) ochranné známky, k nimž nebyl dán dán souhlas příslušnými orgány a mají
být zamítnuty podle článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového
vlastnictví (dále jen „Pařížské úmluvy“)
i) ochranné známky pro vína obsahující zeměpisný údaj nebo se z něj
skládající, určený k identifikaci vín, anebo ochranné známky pro lihoviny
obsahující zeměpisný údaj nebo se z něj skládající, určený k identifikaci
lihovin, přičemž tato vína nebo lihoviny tento původ nemají
k) ochranné známky, které obsahují označení původu nebo zeměpisného
označení zapsaného v souladu s nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20.
března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu
zemědělských produktů a potravin nebo z něj sestávají, pokud odpovídají
jedné ze situací, které upravuje článek 13 uvedeného nařízení, a týkají se
stejného druhu výrobku, za podmínky, že žádost o zápis ochranné známky byla
podána po dni, k němuž byla Komisi podána žádost o zápis označení původu
nebo zeměpisného označení.
Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu podle článku 7 nařízení neslouží ochraně
jednotlivců, ale naopak veřejnosti a liší se tak od relativních překážek zápisu,
kterými jsou chráněny starší práva vlastníků označení ve Společenství. Zatímco
relativní překážky se zohledňují pouze na základě námitky oprávněného,
absolutní překážky zápisu vedou k odepření ochrany z moci úřední. Absolutní
překážky zápisu odpovídají v zásadě důvodům zamítnutí zápisu národní známky
podle směrnice. Centrálním požadavkem je, aby známka měla rozlišovací
způsobilost a nejednalo se o popisné označení, které vzhledem k zájmu
veřejnosti na volné dispozici s tímto označením nemá být monopolizováno
jednotlivci.
Ze zásady jednotnosti vyplývá, že pro odmítnutí zápisu je dostačující, pokud je
absolutní překážka dána pouze v části Společenství. Pro odmítnutí ochrany
18

v celém Společenství tak postačí, že pojem je na příklad popisný ve finštině
nebo klamavý v řečtině. Část Společenství přitom neznamená automaticky
pouze členský stát, protože nařízení chápe Společenství jako jednotný prostor a
nikoliv jako sumu členských států. Není proto vyloučeno, že budou brány
v úvahu představy veřejnosti o určitém pojmu nebo jazykové zvláštnosti pouze
určité části členského státu. Veřejnost nebo zákaznické kruhy, z jejichž pohledu
je dána absolutní překážka, a především trh předmětné známky, však musí mít
určitý význam pro společný trh.
Úřad při průzkumu uplatňuje určité rozumné evropské měřítko, co se týče
popisného charakteru známky, klamavosti nebo rozporu s veřejným pořádkem, a
zohledňuje zájmy přihlašovatelů, jejich konkurentů, jakož i spotřebitelů.
V žádném případě se nejedná o součet jednotlivých extrémních pozic.18 Přílišné
zohledňování partikularismů by v podstatě znemožnilo existenci evropského
známkového systému jako celku. V zásadě platí, že čím menší je území, na
němž by se mohly objevit problémy, tím větší nároky je nutno klást na
prokázání nezpůsobilosti ochrany. Určitým znakem toho, že není dán absolutní
důvod zamítnutí ochrany, je skutečnost, že daná známka je již v daném
členském státě zapsána a prošla národní registrací, aniž by byla shledána
absolutní překážka anebo je i bez zápisu dlouhou dobu bez využití jakýchkoliv
právních postupů či námitek používána jako ochranná známka.19
Překážku zápisu spočívající v nedostatečné rozlišovací způsobilosti, popisnosti
označení nebo jeho druhového charakteru je možno překonat, pokud známka
získá užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její
zápis, rozlišovací způsobilost. Překonat nelze žádnou jinou překážku, na příklad
překážku klamavosti. (Ve Spojených státech je činěn rozdíl mezi známkami
klamavými, u nichž překážka zápisu nemůže být překonána, a známkami
klamavě popisnými, které zapsány být mohou.) Pro rozhodnutí o zápisu známky
má značný význam otázka, zda musí získat zápisnou způsobilost již v okamžiku
přihlášky nebo postačí, pokud nejsou dány žádné překážky v okamžiku zápisu.
Ve prospěch posledně uvedeného řešení hovoří článek 51 odst. 2 nařízení, podle
něhož nemůže být (již zapsaná) známka prohlášena za neplatnou, pokud po
18
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svém zápisu získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost. Také z důvodu
procesní ekonomie by bylo vhodné upřednostnit toto řešení. Jistě není
hospodárné odmítnout zápis známky pro překážku, která v době odmítnutí již
neexistuje a přihlašovatel poté může znovu podat přihlášku, jíž bude vyhověno.
Na druhou stranu, den podání přihlášky je dnem, od kterého vzniká priorita
známky vůči pozdějším známkám či označením třetích osob. Posunutí této
priority do okamžiku zápisu není v právu Společenství upraveno. Třetí osoby,
jejichž práva vznikla před nabytím rozlišovací způsobilosti ochranné známky,
by tak nebyly dostatečně chráněny a zásada priority by byla do jisté míry
popřena. Jejich zájmy by mohly být zohledněny pouze podle zásad všeobecné
právní teorie o přednostním zacházení s tzv. meziprávy, které však nemají oporu
v platném právu. Ve výsledku je z teoreticko-právního hlediska potřeba
upřednostnit řešení vyžadující zápisnou způsobilost známky nikoli až
v okamžiku zápisu, ale v okamžiku, který je určující pro vznik jejích účinků
vůči třetím osobám, tedy již v okamžiku podání přihlášky.20 Ostatně, touto
otázkou se již nepřímo zabýval také Soudní dvůr Evropské unie ve svém
rozsudku C-192/03, Alcon Inc. proti OHIM, když uvedl: Je-li datum podání
přihlášky ochranné známky Společenství, datem rozhodným pro posouzení
důvodu absolutní neplatnosti týkající se obvyklého charakteru známky, lze, aniž
by došlo k rozporu v odůvodnění nebo k nesprávnému právnímu posouzení,
zohlednit skutečnosti, které sice následovaly po datu podání přihlášky ochranné
známky, nicméně umožnily učinit závěry o inkriminované věci k tomuto datu.21
Lze tedy uzavřít tuto otázku konstatováním, že rozhodným okamžikem pro
posouzení nabytí rozlišovací způsobilosti je okamžik podání přihlášky. Rovněž
Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním
trhu („Manual concerning Trademark Practice22“; dále jen „Metodické
pokyny“) k tomu uvádí, že známka musí získat rozlišovací způsobilost ke dni
podání přihlášky a rozlišovací způsobilost musí existovat také v době
rozhodnutí o zápisu.23 Soudní dvůr Evropské unie se sice nezabýval
problematikou střetu dvou časových okamžiků z hlediska bezpečné průkaznosti
prosazení ochranné známky, jednoznačně však stanovil, že pozdější dokumenty
20
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jsou relevantní pouze, pokud se vztahují k datu podání přihlášky.24 Důkazy,
které se týkají doby následující po podání přihlášky budou připuštěny, ale bude
jim přiznána menší váha než důkazům vztahujícím se k době před podáním
přihlášky. Vzdálenost v čase mezi dnem podáním přihlášky a dnem, ke kterému
se vztahují důkazy, bude v tomto případě podstatná. Čím blíže ke dni podání
přihlášky, tím více váhy by se mělo dostat předloženému důkazu.25
Je nutno rovněž konstatovat, že vlastní aktivní prostředky obrany vlastníků
mezipráv nejdou tak daleko, že by mohli dosáhnout prohlášení neplatnosti
známky, pokud existovala v době přihlášky absolutní překážka podle čl. 7
nařízení. Pokud zápisná způsobilost vznikne mezi okamžikem přihlášení a
okamžikem zápisu, nemohou se bránit podle čl. 51 nařízení, protože toto řízení
je vystavěno jako následné, může být zahájeno až po uskutečněném zápisu
známky. Pokud dojde k pochybení Úřadu a známka bude zapsána přes existenci
absolutních překážek, nemohou namítat nedostatek rozlišovací způsobilosti,
protože ta již po zápisu existuje a v následném řízení v souladu s čl. 51 odst. 2
nelze po nabytí rozlišovací způsobilosti neplatnost konstatovat. Ačkoliv je tedy
rozhodující okamžik podání přihlášky, poskytuje se tak pouze pasivní ochrana
práv třetím osobám, protože jejich aktivní možnosti obrany proti známce
Společenství jsou omezeny na následné řízení proti zápisu, kdy již není dána
existence absolutních překážek. Není rovněž zcela jasně vyřešena problematika,
zda se priorita takové (chybně) zapsané známky Společenství bude počínat již
od okamžiku přihlášky nebo ji soud stanoví v případném řízení podle
čl. 51 nařízení od okamžiku nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním. Pokud by
byla stanovena od okamžiku podání přihlášky, nebyli by vlastníci tzv. mezipráv
žádným způsobem chráněni a užívání mezipráv by mohlo být zakázáno na
základě známky Společenství, stejně tak by měli vlastníci známky Společenství
právo na přiměřenou náhradu podle čl. 9 odst. 3 nařízení. Pokud by se tedy
vlastníci mezipráv domáhali prohlášení neplatnosti a soud by podle čl. 51 odst.
2 nemohl tuto neplatnost prohlásit, protože známka již rozlišovací způsobilost
nabyla, měl by soud pro ochranu mezipráv stanovit odlišně okamžik priority.
Tato možnost naráží na nedostatek pozitivněprávní úpravy v neprospěch
vlastníků mezipráv.
24
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Nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním se posuzuje na území, na němž
překážka existovala. Ze zásady jednotnosti známky totiž vyplývá, že překážka
zápisu nesmí existovat v žádné části Společenství. Některá slova však jsou
téměř univerzálně chápána určitým způsobem bez ohledu na jazyk (např. vino) a
překážka se tak vztahuje na celé Společenství. V tomto případě se však důkaz o
nabytí rozlišovací způsobilosti musí vztahovat na celé území Společenství.
Podle Úřadu však je možné, aby z důkazu týkajícího se jedné části Společenství
byly vyvozeny stejné závěry ohledně ostatních částí. Pokud na příklad průzkum
mínění ukazuje určité výsledky vyplývající z určitého rozsahu (objemu a doby)
užívání v jedné části Společenství, je rozumné předpokládat, v případě
neexistence důvodů pro zaujetí opačného stanoviska, že stejný rozsah užívání by
měl stejný následek jinde. V tomto případě by tedy nemusel být proveden
průzkum mínění pro každou část Společenství.26 Míra nabyté rozlišovací
způsobilosti je přímo úměrná významu zápisné překážky. Stupeň nabyté
rozlišovací způsobilosti známky musí být tím vyšší, čím výraznější byla
překážka pro její zápis. V případě jedné barvy nebo jediného čísla či písmena
bude požadována vyšší rozlišovací způsobilost než u označení, které je popisné
nanejvýš pro jednotlivé druhy zboží a služeb. Stanovení pevných procentních
sazeb z tohoto hlediska není možné, ani žádoucí. Známka musí získat
rozlišovací způsobilost pro zboží a služby, pro něž je přihlášena, není však
nutné, aby zákazníci byli schopni na základě známky rozpoznat, že se jedná o
přihlašovatelovo zboží a služby. Postačí, pokud je dotčená veřejnost schopna
spojit si známku s produkty určitého podniku. 27 Významným ukazatelem nabytí
rozlišovací způsobilosti je podíl na trhu. Soudní dvůr Evropské unie se zabýval
ve své rozhodovací činnosti nabytím zápisné způsobilosti trojrozměrné
ochranné známky představované vnější podobou výrobku (v daném případě
ochranná známka představovaná tvarem bonbonu). Pro tyto případy platí výše
uvedené kritérium, že se vnější podoba výrobku zapisovaná jako ochranná
známka musí značně lišit od norem nebo zvyklostí odvětví. Pokud tomu tak není
a známce chybí rozlišovací způsobilost, je způsobilá získat schopnost od sebe
odlišit zboží různých výrobců pouze v případě, že následkem jejího užívání
výrobky, které jsou jí označené (resp. v podstatě představují danou ochrannou
26
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známku), zaujímají nezanedbatelný podíl na trhu dotčených výrobků. 28 Za
určitých okolností je tedy možno chránit i zcela běžné tvary, pokud veřejnost
s nimi bude spojovat označení určitého původu. Soudní dvůr Evropské unie tuto
možnost uvádí jako potenciálně možnou, z hlediska stanovených kritérií se však
jeví jako stěží splnitelná. V řešeném případě byla ochrana bonbonu Werther´s
Original odepřena z toho důvodu, že z údajů, které přihlašovatel ochranné
známky Společenství předložil, nebylo prokázáno, že tato ochranná známka
byla předmětem reklamních kampaní v některých členských státech. Vzhledem
k tomu, že současně konstatoval, že známka nemá rozlišovací způsobilost ab
initio, nemohl být zápis uskutečněn, protože v některých členských státech
nebyl podán důkaz o nabytí rozlišovací způsobilosti.

Jako důkaz přicházejí v úvahu v zásadě všechny důkazní prostředky podle
čl. 78 nařízení. Bude se jednat především o údaje o obratu a reklamních
výdajích, době užívání či o přihláškách ochranných známek v členských
státech, prohlášení obchodních komor a spotřebitelských organizací, články a
brožury, doklad o úspěšném postupu proti porušovatelům práv. Průzkumy
veřejného mínění jsou pouze jedním z možných prostředků a není důvod
k jejich rutinnímu požadování, ačkoliv tak soudy často činí.

Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu se v zásadě shodují s úpravou důvodů
pro odmítnutí ochrany podle § 4 zákona č. 441/2002 Sb., o ochranných
známkách (dále jen „zákon“). Zvláštním důvodem je potom podle § 6 zákona
odmítnutí ochrany v případě, že přihlašované označení je shodné se starší
ochrannou známkou a je přihlašováno pro shodné zboží a služby. Podle
českého zákona se jedná o absolutní důvod bránící zápisu známky, který Úřad
průmyslového vlastnictví zkoumá z moci úřední, podle nařízení však může
být ochrana ze staršího práva prosazena až na základě námitky v řízení po
zveřejnění přihlášky. Toho by si měli být vědomi především vlastníci starších
označení, protože nařízení se v tomto případě spoléhá na jejich iniciativu a
neposkytuje pasivní ochranu jako český zákon.

28
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4.2 Známka USA – Obecně
15 U.S.C. § 1052
Žádné ochranné známce, kterou může být přihlašovatelovo zboží odlišeno od
zboží jiných osob, nebude odepřena registrace na základě jejího charakteru,
pokud
(a) nesestává nebo neobsahuje nemorální, klamavou nebo skandální prvek; nebo
prvek, který znevažuje nebo nepravdivě naznačuje spojení s osobami, živými nebo
mrtvými, institucemi, vyznáními, nebo národními symboly, nebo je zobrazuje
s opovržením nebo pohrdáním; nebo zeměpisný prvek, který pokud je používán na
nebo ve spojení s vínem či lihovinami identifikuje jiné místo, než odkud zboží
pochází a bylo poprvé použito na nebo ve spojení s vínem nebo lihovinami
přihlašovatele do jednoho roku po účinnosti Dohody WTO ve Spojených Státech.
(b) nesestává nebo neobsahuje vlajku nebo znak nebo jinou insignii Spojených
států nebo kteréhokoliv státu nebo obce, nebo cizího národa nebo jakoukoliv
napodobeninu.
(c) nesestává nebo neobsahuje jméno, portrét, podpis identifikující určitou žijící
osobu, pokud k tomu nedala písemný souhlas, nebo jméno, podpis nebo portrét
zemřelého prezidenta Spojených států za života jeho vdovy bez písemného
souhlasu vdovy.
(e) nesestává ze známky, která
(1) při použití na nebo ve spojení se zbožím přihlašovatele je výlučně popisná
nebo klamavě popisná ve vztahu k tomuto zboží;
(2) při použití na nebo ve spojení se zbožím přihlašovatele je primárně
geograficky popisná ve vztahu k tomuto zboží;
(3) při použití na nebo ve spojení se zbožím přihlašovatele je primárně
geograficky klamavě popisná ve vztahu k tomuto zboží;
(4) je primárně výlučně příjmením;
(5)obsahuje prvek, který jako celek je funkční.
Důvody zamítnutí zápisu jsou upraveny v Lanham Act 15. U.S.C. §1052.
Podle amerického práva se nerozlišují absolutní a relativní důvody zamítnutí
zápisu (bars to registration). Úřad pro patenty a ochranné známky (Patent
and Trademark Office, dále jen „PTO“) je oprávněný zamítnout zápis pro
kterýkoliv z důvodu uvedený v § 1052, 15 U.S.C Lanham Act. Principiálně se
tedy ve Spojených státech nerozlišuje mezi zájmem jednotlivce a zájmem
společnosti, neboť vítězí veřejný zájem na nezkreslené soutěži. V případě
existence starší zaměnitelné známky tak může PTO jednat i z vlastní
iniciativy a chrání tedy ostatní spotřebitele a soutěžitele před škodami
způsobenými nebezpečím záměny, i když postižený soutěžitel sám není
24

aktivní. Stejně tak může kdokoliv, kdo by utrpěl škodu registrací známky,
podat v průběhu třiceti dnů od zveřejnění přihlášky námitku proti registraci.
V tomto případě je tedy americká právní úprava velkorysejší, protože
umožňuje veřejnosti podat námitky proti zápisu známky i tehdy, kdy zájmy
veřejnosti nejsou hájeny z úřední povinnosti. K aktivní legitimaci pro podání
námitek viz překážka rozporu s veřejným pořádkem (článek 4.8.) Ve
Společenství mohou podle čl. 40 nařízení podat třetí osoby písemná vyjádřené
především k absolutním překážkám zápisu dle čl. 7 nařízení. Tím se ale
nestávají účastníky řízení před Úřadem, na rozdíl od postavení stěžovatelů
v USA.

Jedinou výjimkou je nebezpečí záměny se starší nezapsanou ochrannou
známkou a překážka zápisu oslabení rozlišovací způsobilosti (dilution).
V těchto případech jsou překážky zkoumány pouze na návrh. Americká
terminologie tyto překážky přesto nezařazuje do skupiny relativní, neboť toto
duální vnímání je americkému známkovému právu cizí. PTO pouze uvádí, že
tyto překážky nejsou předmětem ex parte průzkumu, tj. průzkumu bez
přítomnosti jiné strany v řízení než přihlašovatele.

4.3 A. Chybějící abstraktní rozlišovací způsobilost ES
Ochrannou známkou nemohou být označení, která nemohou být graficky
ztvárněna. Kontroverzně diskutovaným je z tohoto pohledu zápis čichových
známek nebo zvukových známek, jež mohou být graficky znázornitelné, avšak
není tak zaručena jejich bezpečná identifikace. K zápisu čichových známek
dosud v Společenství nedošlo. Zvukové známky mohou být v přihlášce buď
graficky zobrazeny anebo v případě elektronického zápisu doplněny také o
zvukový záznam. V současné době Úřad akceptuje jako grafické zobrazení
pouze tradiční notový záznam, nikoli frekvenční oscilogramy a sonogramy.
Úřad však připouští, aby přihláška jiných než tradičních (nehudebních) zvuků
byla doplněna o oscilogram nebo sonogram, pokud je známka přihlašována
elektronicky.29

29
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4.3 B. Chybějící abstraktní rozlišovací způsobilost USA
Ve Spojených státech není nedostatek abstraktní rozlišovací způsobilosti
koncipován jako překážka zápisu tak, jak je chápán v Evropě. V 15 U.S.C.
§1052 Lanham Act, který upravuje důvody zamítnutí zápisu, není uvedeno, že
by ochrannou známkou nemohlo být označení, které nemůže být graficky
znázorněno. Návrh na zápis ochranné známky však musí obsahovat kresbu
známky vhodnou k vytištění na potvrzení o registraci. Zvuková známka ale
může být znázorněna vhodným písemným popisem a neplatí pro ni tedy
požadavek doložení přihlášky kresbou.30 Přihlašovatel je rovněž povinen
přiložit zvukovou nahrávku. Kresba rovněž není vyžadována u ostatních
nevizuálních známek, tedy čichových a chuťových známek. Také v těchto
případech postačí, aby nezpůsobilost grafického ztvárnění byla překonána
detailním písemným popisem. Absence požadavku grafického zobrazení tak
umožňuje flexibilnější přístup k zápisu známek, které neodpovídají tradiční
představě o ochranných známkách a neumožňují snadnou vizualizaci.
Vizualizace je nahrazena popisem, aniž by byl snížen nárok na přesnost. Popis
musí být natolik podrobný, aby se ostatní soutěžitelé mohli odpovídajícím
způsobem orientovat při poskytování jimi nabízených zboží a služeb.
Vzhledem k tomu, že porušení ochranné známky nepředpokládá zavinění,
mohlo by jinak docházet ke sporům anebo by registrace jednoho soutěžitele
vedla k blokování tohoto druhu známky, neboť by ostatní z opatrnosti
neužívali označení sice nepodobná, ale stejného typu.

Flexibilní americká úprava tak umožňuje zahrnout do pojmu ochranných
známek širší skupiny ochranných známek, než jsou tradičně chápaná označení.
Protože se však americké pojetí ochranných známek silně opírá o užívání
známky v obchodě, i v případě, že by PTO odmítlo registrovat známku pro
nedostatky popisu, bylo by označení, které funguje jako designation of origin
(označení původu) chráněno proti nebezpečí záměny podle 15 U.S.C. §1125
Lanham Act jako nezapsané označení. Designation of origin bylo původně
30
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zákonodárcem zamýšleno jako označení zeměpisné, avšak judikatura jeho
chápání rozšířila tak, že zahrnuje veškerá označení, jež jsou příznačné
v obchodním styku pro určitého producenta.31 Může jím být tak na příklad i tvar
budovy. Za určitých okolností tak může být zakázáno užívání obrázku budovy
na tričku, ačkoliv neexistuje překážka z hlediska autorskoprávního.32
4.4 A. Chybějící konkrétní rozlišovací způsobilost ES
Ochrannou známkou nemohou být označení, která nemají rozlišovací
způsobilost. Jedná se především o znaky, které nemohou být chápány jako
příznačné pro určitý podnik, na příklad základní barvy, jednotlivá písmena nebo
číslice. Podle Úřadu chybí rozlišovací způsobilost také v zásadě kombinaci dvou
písmen či číslic.

33

Pokud jde o ochrannou známku složenou ze slov nebo ze

slova a číslice, případná rozlišovací způsobilost může být dílem zkoumána pro
každý pojem nebo prvek odděleně, ale musí v každém případě záviset na celku,
který tvoří. Samotná okolnost, že každý z těchto prvků hodnocený samostatně je
zbaven rozlišovací způsobilosti, totiž nevylučuje, že kombinace může vykazovat
rozlišovací způsobilost.34 Ačkoliv spojení SAT a .2 podle Soudní dvůr Evropské
unie v daném případě není neobvyklý, běžné používání slovního a číselného
prvku v odvětví komunikace naznačuje, že známka nepostrádá rozlišovací
způsobilost. Tribunál proto pochybil, když vycházel z toho, že prvky, které
samostatně postrádají rozlišovací způsobilost, nemohou mít rozlišovací
způsobilost ani ve vzájemné kombinaci. Kombinace dvou neregistrovatelných
elementů (popisného a postrádající rozlišovací způsobilost) může být
distinktivní pouze, když kombinace přináší něco „navíc“, kdy je celek více než
jen součtem částí. Jak uvedl generální advokát Jacobs ve svém stanovisku
k případu C-329/02, SAT.1 v. OHIM, reductio ad absurdum lze shledat, že při
úvaze, že každé písmeno abecedy samo o sobě postrádá rozlišovací způsobilost,
nelze učinit žádný závěr ohledně rozlišovací způsobilosti slovní známky, která
musí být nutně z takových písmen složena.35 Jde o to, že pokud každý element,
jež je samostatně rozpoznatelný a ne uměle oddělený, postrádá rozlišovací
31

Maryland Stadium Authority v. Becker, 806 F. Supp. 1236, 1238, z 12. 11. 1991, Munsingwear
v. Jockey, 994 U.S. Dist. LEXIS 8243, *6, z 21.4.1994
32
Rock & Roll Hall of Fame and Museum v. Gentile Productions, 134 F.3d 749
33
Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s. 28
34
Soudní dvůr Evropské unie přiznal konkrétní rozlišovací způsobilost označení SAT.2, Soudní
dvůr Evropské unie z 16.9.2004, věc C-329/02, SAT.1/Úřad, marg. 28
35
Posudek generálního advokáta Jacobse z 11.3.2004, věc C-329/02, SAT.1/Úřad, marg. 43
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způsobilost, rozlišovací způsobilost kombinace může spočívat jen ve způsobu,
jakým je kombinace vytvořena. Komplexní ochranná známka tedy představuje
více nežli řadu prvků, z nichž je složena. Zápis označení není podmíněn
konstatováním

určité

úrovně

kreativity

nebo

jazykové

či

umělecké

představivosti na straně vlastníka ochranné známky. Postačí splnění kritéria
schopnosti identifikace původu.
V případě barvy jako takové je možné připustit existenci rozlišovací
způsobilosti jen za výjimečných okolností, zejména pokud počet výrobků nebo
služeb, pro které je požadován zápis známky, je velmi omezený a pokud je
relevantní trh velmi specifický. V zásadě je totiž barva pouhou vlastností
výrobku a s výjimkou výjimečných okolností nemá rozlišovací způsobilost ab
initio.36 Úřad uvádí v Příručce pro řízení před Úřadem37 stejný případ, který je
znám z americké praxe – růžová barva pro izolační materiály (Owens-Corning
Fiberglas Corp38., viz níže) Zájem veřejnosti vyžaduje, aby dostupnost barev
pro ostatní účastníky, kteří uvádí na trh zboží a služby stejného druhu, nebyla
monopolizací barvy neoprávněně omezována. Pokud bude podán návrh zápisu
na kombinaci barev per se, bude známka zapsána tak, jak byla podána (včetně
poměru a umístění různých barev) podle principu „what you see is what you
get“ (zapsáno, tak jak podáno). Abstraktní požadavek zápisu barev ve všech
možných kombinacích nebo jakémkoliv poměru bude zamítnut.39 V případě
kombinací je Úřad povinen zkoumat, zda mají barvy rozlišovací způsobilost,
pokud budou použity na zboží nebo jeho balení, nebo v souvislosti se službami
anebo v reklamě vztahující se k danému zboží či službám. Absence rozlišovací
způsobilosti v jednom z těchto případu vede k zamítnutí zápisu známky.
Kombinace barev musí být především libovolná, arbitrární. Avšak i zápis
arbitrární kombinace barev bude zamítnut, pokud barvy jsou pouze
dekorativním elementem zboží nebo odpovídají požadavku zákazníků (např. u
triček nebo aut), pokud odpovídá přirozené barvě výrobku (modrá pro inkoust),
pokud je barva funkční nebo popisná (např. barvy pro elektrické kabely, spadaly
by sem i barvy léků jak judikováno v USA), anebo pokud se barva vztahuje

36

Soudní dvůr Evropské unie z 6.5.2003, C-104/01, Libertel Groep, marg.
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38
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k charakteristikám zboží jako je jejich chuť. Zápis bude zamítnut, pokud se daná
kombinace již na trhu objevuje a je běžně používána ostatními soutěžiteli.40
Soudní dvůr Evropské unie se zabýval otázkou konkrétní rozlišovací
způsobilosti ve vztahu k reklamním sloganům zapsaným jako ochranné známky.
Z nedostatku konkrétní rozlišovací způsobilosti lze podle Soudní dvůr Evropské
unie vycházet za předpokladu, že předmětné slovní spojení je běžně užíváno
v obchodních a zejména reklamních sděleních (kupříkladu slogan: „nejlepší
kvalita“ či „nejnižší ceny“). Účelem posouzení rozlišovací způsobilosti je, aby
všechny ochranné známky jakékoliv kategorie byly způsobilé identifikovat
výrobek tak, že pochází od určitého podniku a odlišit jej od výrobků jiných
podniků. Kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti jsou shodná pro
všechny kategorie ochranných známek, avšak vnímání relevantní veřejností
nemusí být nezbytně stejné pro všechny kategorie. V takovém případě může
podle Evropského soudního dvora Úřad vzít v úvahu, že průměrní spotřebitelé
nemají ve zvyku vyvozovat původ výrobků z reklamních sloganů.41 Nicméně
obtížnosti, se kterými může být spojeno u některých kategorií ochranných
známek

(tvořených

reklamními

slogany)

prokázání

jejich

rozlišovací

způsobilosti, neodůvodňují stanovení zvláštních kritérií, která by doplňovala
nebo se odchylovala od kritéria rozlišovací způsobilosti podle ustálené
judikatury. Soud proto zrušil rozhodnutí Úřadu, protože uložilo odlišné a
přísnější kritérium, pokud jde o posouzení rozlišovací způsobilosti ochranných
známek tvořených reklamními slogany.42 Úřad tak nebyl oprávněn stanovit u
reklamních

sloganů

požadavek

dodatečného

prvku

představivosti

či

dodatečného prvku fantazie.
Také kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných
známek nejsou podle Soudní dvůr Evropské unie odlišné od kritérií
použitelných na ostatní druhy známek. V rámci použití těchto kritérií ale není
vnímání relevantní veřejnosti nutně stejné v případě trojrozměrné ochranné
známky tvořené vzhledem samotného výrobku jako v případě slovní nebo

40
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obrazové známky spočívající v označení nezávislém na vzhledu výrobků.
Průměrní spotřebitelé totiž nevyvozují původ výrobků z jejich tvaru (nebo tvaru
jejich obalu) v případě, že neexistuje jakýkoli grafický nebo textový prvek, a
může se tedy jevit obtížnější prokázat rozlišovací způsobilost takové
trojrozměrné ochranné známky. Pouze ochranná známka, která se podstatným
způsobem odlišuje od normy nebo od zvyklostí odvětví, a v důsledku toho je
způsobilá plnit svou základní funkci označení původu, nepostrádá rozlišovací
způsobilost.43 V uvedeném případě Henkel požádal o zápis ochranné známky
v podobě bílo-červených a bílo-zelených tablet používaných do myček a praček.
Soudní dvůr Evropské Unie uvedl, že se jedná o známku spočívající ve tvaru a
barvě, tedy v produktu jako takovém, a v takovém případě zákazníci nevnímají
na rozdíl od slovních nebo kombinovaných známek tyto charakteristiky jako
označení identifikující původ produktu. Uvedený trojrozměrný tvar tablet podle
Soudního dvora je zcela běžným geometrickým tvarem a přímo se nabízí pro
uvedený způsob použití44. Čím více se ochranná známka podobá formě, ve
které se přihlašované zboží nejčastěji vyskytuje, o to méně lze očekávat, že
ochranná známka bude rozlišitelná. Tato judikatura je platná také pro obrazové
ochranné známky, které jsou tvořeny dvojrozměrným ztvárněním označovaného
výrobku, protože ani v tomto případě není podoba známky nezávislá na vzhledu
výrobků, které označuje. Relevantní test je podle Úřadu, zda je tvar natolik
odlišný od základních, běžných nebo očekávaných geometrických tvarů, že
umožní zákazníkovi identifikovat zboží pouze jejich tvarem a koupit si stejný
předmět znovu, pokud získal pozitivní zkušenosti se zbožím.45
Při zkoumání existence této překážky se nezkoumá označení ve vztahu
k určitému zboží. Je proto chybné udávat jako absolutní důvod zamítnutí zápisu
pro nedostatek rozlišovací způsobilosti popisný údaj na příklad „víno“ pro
víno.46 Tato překážka se řadí pod níže uvedený důvod pro zamítnutí zápisu
(popisné údaje).
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4.4 B. Chybějící konkrétní rozlišovací způsobilost USA

Stejně jako známka Společenství, i známka Spojených států musí být
distinctive, aby mohla být zapsána. Nedostatek rozlišovací způsobilosti však
může být podobně jako v Evropě překonán, pokud známka získá tzv.
secondary meaning (sekundární význam) v důsledku svého používání.
Známka má secondary meaning pokud primární význam určitého výrazu
v myslích spotřebitelské veřejnosti není produkt, ale jeho výrobce.47 Ve věci
Qualitex v. Jacobson soud uvedl, že onačení má rozlišovací způsobilost,
pokud hlavním účelem vlastnosti určitého produktu v očích konzumentů je
identifikovat původ výrobku spíše než samotný produkt48.

Nedostatečná rozlišovací způsobilost může být podle znění Lanham Act
překonána však pouze u známek popisných, klamavých nebo geograficky
popisných a u slovních známek, které fungují primárně pouze jako příjmení.49
Vedle toho však existují určité kategorie známek, které rovněž bez secondary
meaning zapsány být nemohou a u nichž soud rozhodl, že nemají inherentní
rozlišovací způsobilost. Patří mezi ně jednotlivé barvy, čichové chuťové
známky, design výrobku (na rozdíl od trade dress, který může mít rozlišovací
způsobilost bez sekundárního významu) a hologramové známky. Nedostatek
konkrétní rozlišovací způsobilosti je tedy spíš řešen v judikatuře než úpravou
v Lanham Act.

Čichové a chuťové známky mohou být zapsány, pokud jsou užívány
„nefunkčním způsobem“, tj. v případě že vůně nemá svůj účel sama o sobě
(jako např. v případě voňavky.), ale slouží k označení výrobce daného zboží
či služeb. Ve věci Clarke50 odvolací senát PTO rozhodl, že vůně niti a
vyšívacích přízí může být registrována jako ochranná známka, protože vůně
není inherentním atributem ani přirozenou charakteristikou přihlašovatelova
zboží, ale je určitou vlastností, jež mu dodává přihlašovatel. Vůně nemá
47
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žádnou jinou funkci než odlišit zboží od zboží ostatních výrobců. Voňavky,
toaletní vody a parfémované prostředky do domácnosti (osvěžovač vzduchu
apod.) jsou podle právní věty výše uvedeného rozhodnutí z povahy věci
vyloučeny ze zápisu čichové známky, protože slouží utilitárnímu účelu.
Podobně ve věci N.V. Organon51 odvolací senát PTO rozhodl, že nelze zapsat
příchuť pomeranče pro léčiva a rozpustné tablety, protože v tomto případě má
chuť funkční význam. Odvolací senát uvedl, že není jasné, jak by chuť mohla
označovat původ výrobku od určitého výrobce, protože chuť má zásadně
utilitární funkci a spotřebitelé nemají možnost ochutnat produkt před jeho
nákupem. Proto přihláška chuťové známky bude muset průkazným způsobem
dokázat míru získané rozlišovací způsobilosti, aby překonala tento předpoklad
funkčnosti. Také přihlášky těchto známek musí být doplněny detailním
písemným popisem, který vysvětluje chuť či vůni52.

Také barvy postrádají inherentní rozlišovací způsobilost (tedy konkrétní
rozlišovací způsobilost). Mohou získat rozlišovací způsobilost užíváním
v případě, že barva není funkční. Podle rozhodnutí ve věci Inwood je určitá
charakteristika produktu funkční, pokud je nezbytná pro užívání nebo účel
produktu anebo ovlivňuje jeho vlastnosti a kvalitu.53 Soud ve Qualitex v.
Jacobson rozhodl, že zeleno-zlatá barva přidržovače pro chemické čištění
nemá jiný význam než signalizovat výrobce. Neexistuje žádný soutěžní
důvod, proč by zeleno-zlatá barva měla být k dispozici pro ostatní soutěžitele,
protože ostatní barvy jsou použitelné stejným způsobem. Problém nedostatku
barev, který někdy bývá namítán proti zápisu jediné barvy jako ochranné
známky, lze potom snadně řešit na základě doktríny funkčnosti (překážka
zápisu podle §1052(e)(5).54 Pokud barva funguje jako ochranná známka,
budou za normálních okolností k dispozici alternativní barvy pro soutěžitele.
Naopak v případě léčiv musí být soutěžitelům umožněno kopírovat tvar a
barvu pilulky, protože barva slouží vedle identifikace výrobce k označení
určitého účelu léku.55 Také ve věci Owens-Corning Fiberglas Corp. byl
povolen zápis jediné barvy pro izolační materiály, protože růžová barva podle
51
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průzkumu mínění poukazovala na výrobce produktu. Soud konstatoval, že
neexistuje žádný převažující důvod obecného zájmu, proč by růžové barvě
měl být zamítnut zápis.56 Růžová barva neslouží žádnému utilitárnímu účelu,
nepřipravuje ostatní soutěžitele o žádná významná práva, nepředstavuje
soutěžní nezbytnost a neexistuje překážka zápisu založená na funkčnosti.57
V zásadě tedy americká úprava známek sestávajících výhradně z barev
odpovídá evropské podmínce, aby barvy byly především arbitrární,
imaginární (arbitrary).

Velký význam mají barvy pro módní průmysl. Aktuálně řešenou otázkou je
spor Loubotin v. YSL, v němž jde o rudou barvu podrážek lodiček s vysokými
podpatky známých jako „Loubotinky“. YSL uvedl na trh červené lodičky
s podobně rudou podrážkou. Rudá barva podpatků je však chráněna v celých
Spojených státech na základě federálního zápisu (přihláška ochranné známky
Společenství byla rovněž podána, v současné době se řeší OHIM námitky).
Podle žalovaného YSL by však ochrana barvy v případě módního produktu
jednoznačně zúžila designové volby ostatních návrhářů a opírá se tedy o
argument funkčnosti červené barvy. Odkazuje přitom o rozsudek ve věci
Franco v. Franck Clemens58, v němž soud uvedl, že „Móda je forma
funkčnosti, která pokud by byla brána doslova tak by znamenala, že nebude
nikdy dostupná známkoprávní ochrana pro jakýkoliv módní výrobek. Estetický
půvab designu může být funkční podobně jako jeho hmotné charakteristiky.59“
Soud tedy v uvedeném případě bude muset vyřešit problém, kdy se jedná o
design, který je natolik módní, aby byl funkční, a kdy je pouze atraktivní a
může být chráněn. V právě řešeném případě se zdá, že červená barva
podpatků je natolik nezbytná pro fungování módního průmyslu, aby byla
označena jako funkční, protože soud zamítl předběžné opatření na zákaz
prodeje červených lodiček YSL.60
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Podle §1202.14 Pokynů pro průzkum ochranných známek hologramy zásadně
nemají funkci ochranné známky, pokud není prokázáno, že zákazníci by jej
chápali jako ochrannou známku. Hologram na sběratelských kartách na
příklad podle rozhodnutí odvolacího senátu neslouží označovací funkci,
protože ostatní společnosti rovněž používají hologramy na sběratelských
kartách a jiných produktech jako opatření proti padělání a nebyl předložen
žádný důkaz, že by veřejnost vnímala přihlašovatelův hologram jako indikátor
původu. Senát uvedl, že běžné používání hologramů pro účely jiné než je
označení má za následek, že je méně pravděpodobné, že spotřebitelé budou
vnímat hologram jako ochrannou známku.61 Hologram, který má předcházet
kopírování, bude chráněn v rámci autorského práva, avšak nikoli v rámci
práva známkového. Pokud tedy nebude prokázáno průzkumem veřejného
mínění, že konzumenti vnímají hologram jako ochrannou známku, PTO
zamítne registraci, protože hologram neplní funkci ochranné známky podle 15
U.S.C. §1051, 1052 a 1127 Lanham Act, tedy není způsobilý odlišit zboží a
služby jednoho výrobce od druhého. Pokud hologram sestává z více obrázků,
jež lze vidět z různých pohledů, bude rovněž zamítnuta registrace z toho
důvodu, že přihláška ochranné známky v rozporu s 15 U.S.C. §1051 Lanham
Act obsahuje více než jednu známku.62 Ve Společenství se tento důvod
zamítnutí zápisu neuplatní, neboť grafické zobrazení je možné a právní
předpisy Společenství nestanoví striktní požadavek, že v přihlášce musí být
uvedena pouze jediná známka. Alespoň nic v prováděcím nařízení Komise č.
2868/95 nebrání přihlášce hologramu, který se zobrazuje ve více podobách.
Poznámky OHIM k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství navíc
umožňují zvolit jako kategorii známek „jiné“, do nichž výslovně zahrnuje i
hologramy. Bez ohledu na to, o jaký hologram se jedná. K hologramům je
tedy evropská úprava vstřícnější, což souvisí s jejich snadným grafickým
zobrazením na rozdíl od jiných nestandardních známek. Zatímco tedy v USA
hologramy zásadně nemají známkoprávní způsobilost, ve Společenství platí
opak.
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Poněkud komplikovaný je stav amerického známkového práva s ohledem na
trade dress, tedy vnější úpravu zboží. Ve věci Two Pesos v. Taco-Cabana63
Nejvyšší soud rozhodl, že trade dress řetězce mexických restaurací s rychlým
očerstvením má inherentní rozlišovací způsobilost. Trade dress podle soudu
přitom zahrnuje celkovou podobu podniku, včetně tvaru a obecného zevnějšku
restaurace, identifikačního znaku, vnitřní plán prostorového uspořádání,
dekorace, menu, nádobí a další náčiní k obsluze zákazníků, uniformy číšníků a
další charakteristiky, které reflektují celkovou podobu podniku.64 Soud pro
poskytnutí ochrany trade dress nezkoumal, zda má sekundární význam. Naopak
ve věcí Walmart Stores v. Samara Brothers65, který se týkal napodobenin
dětského oblečení prodávaného řetězcem Walmart rozhodl, že product design,
tedy design výrobku, nemá inherentní rozlišovací způsobilost. Design výrobku
proto nemůže být chráněn jako ochranná známka, pokud není prokázán
sekundární význam. Na rozdíl od trade dress, kdy sekundární význam naopak
není potřeba dokazovat. Soud by přitom měl v pochybnostech rozhodnout, že se
jedná spíše o product design než o trade dress a vyžadovat proto důkaz o nabytí
rozlišovací způsobilosti. Podle Nejvyššího soudu Spojených států ve věci Walmart Stores ustanovení 15 U.S.C.§1052 Lanham Act, který stanoví požadavky
na zápis ochranných známek, jimiž jsou zboží a služby přihlašovatele odlišovány
od zboží a služeb druhých, nevyžaduje, aby v každé kategorii ochranných
známek byly nutně obsaženy některé známky, jimiž mohou být zboží a služby
přihlašovatele odlišeny od zboží a služeb druhých bez prokázání sekundárního
významu – tj. že v každé kategorii mají některé známky inherentní rozlišovací
způsobilost.66 Trade dress, tedy vnější úprava výrobku (i služeb, jak dokazuje
ochrana celkové podoby řetězce restaurací v Two Pesos v. Taco Cabana), včetně
obalu výrobku (product packaging)67 tak mají konkrétní rozlišovací způsobilost
a mohou být zapsány bez dalšího; naopak design výrobku (product design) nemá
konkrétní rozlišovací způsobilost sám o sobě a musí být podán důkaz o jeho
nabytí užíváním.

Evropská judikatura podobným způsobem rozlišuje mezi

trojrozměrnými známkami. Pokud se jedná o známku, která je tvořena vzhledem
samotného výrobku (tedy dle americké terminologie product design) se musí
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podstatným způsobem odlišovat od norem odvětví, aby nebyl vyžadován důkaz
nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním. V Evropě se tedy ani u product design,
který se odlišuje od standardních očekávaných (a v zásadě tedy funkčních) tvarů
předem nevylučuje, že by mohl mít inherentní rozlišovací způsobilost, zatímco
Spojené státy již v tomto případě požadují získání rozlišovací způsobilosti
užíváním. Ve Spojených státech se tedy striktněji posuzují trojrozměrné známky
tvořené vzhledem výrobku.
4.5 A. Popisné údaje ES
Ochrannou známkou nemohou být označení, která jsou tvořena výlučně
označeními nebo údaji, která mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu,
jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby
výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností. Výluka zápisné
způsobilosti z důvodu popisnosti zohledňuje zájem obchodního styku na tom,
aby tato označení byla volně k dispozici. Vztahuje se však na známky, které
jsou tvořeny výlučně popisnými údaji. Údaje, ze kterých známka sestává, musí
být čistě popisné. Připojení jiného nepopisného slova či znaku vylučuje aplikaci
této překážky. Na druhou stranu musí být „výlučné“ užití označení, a nikoliv
popisného významu. Možnosti různého výkladu proto nejsou podstatné pro
analýzu.68 Kombinace dvou popisných údajů již může mít rozlišovací
způsobilost. Případný popisný charakter ochranné známky musí být zjišťován
nejen ve vztahu ke každému jednotlivému slovu posuzovanému odděleně, nýbrž
i ve vztahu k celku, který je těmito prvky tvořen. Každá rozpoznatelná odchylka
ve formulaci přihlašovaného slovního spojení od způsobu obvyklého
vyjadřování dotčené skupiny spotřebitelů k pojmenování výrobků nebo služeb
nebo jejich zásadních vlastností, která propůjčuje slovnému spojení rozlišovací
způsobilost, umožňuje jeho registraci jako ochranné známky. 69 Avšak pokud se
známka skládá ze dvou popisných výrazů, které ačkoliv spolu nejsou užívány,
jsou postaveny vedle sebe gramaticky správným způsobem a jsou chápány ve
svém popisném významu, bude dána překážka zápisu.70 Nestačí, že se popisný
výraz neobjevuje se slovnících – toto pravidlo totiž platí i v případě, že obě
68
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slova vytváří nový popisný význam nebo vzájemně zdůrazňují svůj popisný
význam. Popisnost je nutno zkoumat konkrétně ve vztahu ke konkrétnímu zboží
a službám, pro něž má být známka zapsána. Základním pravidlem je, že pouhá
kombinace elementů, z nichž každý je popisný ve vztahu k vlastnostem zboží a
služeb, je rovněž popisným označením těchto charakteristik. Pouhé spojení
takových elementů bez neobvyklých variací, především co se týče syntaxe a
významu, nemůže vyústit v nic jiného než popisnou známku. Platí tedy, že jedna
a jedna jsou dvě a celek je jen souhrnem částí. Pokud se však jedná o
neobvyklou kombinaci, kdy celek je více než jen součet jeho částí, bude známka
zapsána. V případě rozhodovaném Soudním dvorem Evropské unie se jednalo o
zápis ochranné známky „Baby dry“ pro plenky, jejíž znění vyjadřuje
v každodenní obvyklé mluvě popis funkce dětských plenek. Soudní dvůr
Evropské unie však konstatoval, že zvláštní syntaktické spojení není obvyklé
v anglickém jazyce pro pojmenování dětských plenek, ani pro popis jejich
základních vlastností, a že tedy známka není popisná sama o sobě.71 Pokud je
ochranná známka tvořena neologismem tvořeným elementy, jež popisují
vlastnosti zboží a služeb, je sama o sobě rovněž popisná (pokud se nejedná o
neobvyklé spojení). Na příklad byl zamítnut zápis známky „Biomild“ pro jogurt,
neboť se vztahovala k organickému a jemnému charakteru jogurtu.72 Přesné
gramaticky správné užití podstatných a přídavných jmen není rozhodující pro
zjištění, zda je jedná o syntakticky neobvyklé spojení. Spíše by mělo být
prozkoumáno, zda se změní význam slovní kombinace v případě inverze.73
Samotný odkaz na funkci produktu v jeho názvu ještě nedovoluje učinit závěr o
jeho popisnosti. Nelze ze zřetele ztrácet základní funkci výluky zápisu pro
případy veřejného zájmu, který není dán, pokud veřejnost nemá zájem na
udržení „volnosti“ daného označení. Pouze pokud by vlastník ochranné známky
mohl

monopolizovat označení

běžně užívané a uplatňováním

svých

zápovědních známkových práv narušovat obchodní styk, je dána absolutní
překážka zápisu. Na druhou stranu však nemusí Úřad v každém konkrétním
případě prokazovat potřebu udržení volnosti daného označení (konkretes
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Freihaltegebot). Přihlašovatel nemůže na svou obranu uvést, že soutěžitelé mají
k dispozici jiné termíny, kterými mohou popsat srovnatelně svůj výrobek či
služby a není potřeba dokazovat konkrétní potřeby třetí strany užít uvedený
termín.74 Rovněž je zcela bez významu, že existuje pouze jediný producent nebo
poskytovatel služeb, pro které je známka popisná. Míra popisnosti není závislá
na počtu soutěžitelů. Je irelevantní, že neexistují jiní soutěžitelé, pro které je
potřeba udržet volnost termínu. Tato známka však bude častěji úspěšná
v případě konstatování nabytí rozlišovací způsobilosti.75 Pravopisné chyby nebo
vynechání písmena slova nepostačí pro překonání překážky zápisu. Podobně
jako ve USA není ani v Evropě možný zápis známky LITE, protože se foneticky
shoduje s výrazem light, který má popisný význam ve vztahu k potravinám.76
Rozdíly v judikatuře jsou však výrazněji zjevné při posuzování sloganů jako
ochranných známek. Evropské soudy chápou slogany jako popisné, pokud jsou
omezeny na zdůrazňování žádoucích charakteristik zboží a služeb – např. pro
známku „Looks like grass, feels like grass, plays like grass“ byl zamítnut zápis
z důvodu popisnosti77. Naopak ve Spojených státech byl zápis podobného
sloganu „Looks like a pump, feels like a sneaker“ pro lodičky povolen.78
V případě takových známek je však v americké judikatuře omezena ochrana
méně distinktivní známky. Podobně jako čl. 12 nařízení vyjmenovává omezení
účinků ochranné známky Společenství, vymezuje Lanham Act omezení účinků
v podobě tzv. fair use. Zatímco evropská úprava taxativně upravuje případy
omezení účinků, je ameriká doktrína fair use flexibilnější. V případě sloganu
pro lodičky soud rozhodl, že zápis známky je platný, avšak známka nemůže být
použita proti soutěžiteli, který se snaží inzerovat podobné sdělení pro své boty.
Pozdější soutěžitel toto sdělení (Think of it as a sneaker, no strings attached) je
oprávněn jej používat na základě fair use, která omezuje staršího majitele
známky. Toto řešení situace se zdá více vyhovující potřebám obchodu, neboť
umožňuje flexibilně reagovat na potřeby trhu. Na druhou stranu je spojeno
s menší mírou schopnosti předvídání a tím pádem právní jistoty, neboť soud
bude rozhodovat případ od případu. Jiným případem nabízejícím srovnání je
evropský zápis sloganu „Carlsberg – probably the best beer in the Word“, který
74

Soudní dvůr Evropské unie z 4.5.1999, věc C-108/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und
Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger, marg. 35
75
Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem, část B, 7.1.4.
76
Tribunál z 27.2.2002, Rewe Zentral AG v. OHIM, T-79/00
77
Tribunál z 31.3.2004, T-216/02, Fieldturf v. OHIM
78
US Shoe Corp. v. Brown Shoe, 740 F. Supp. 196

38

byl OHIM považován za distinktivní.79 Zato ve Spojených státech byl zápis
známky „Best beer in America“ považován za vysoce pochvalný a popisující
kvality produktu přihlašovatele, takže slogan nemůže sloužit k rozlišení zboží a
služeb.80 Pravděpodobně i zde by připojení výrobce Boston Beer změnilo
posouzení, jako tomu bylo v případě Carlsberg. Obecně však lze uzavřít, že
podle evropské doktríny postačí, pokud bude ke sloganu připojeno jediné slovo,
které má rozlišovací způsobilost samo o sobě. V USA je spíš slogan posuzován
jako celek, nikoliv rozebrán na části a posuzováno vnímání těchto částí
publikem.
Popisnost výrazu podle Úřadu nevymizí ani, když je popisný výraz zobrazen
barevně a ve zvláštní grafické prezentaci. Proto pouhé zobrazení popisného
výrazu v barevném písmu v rámu se standardními ornamenty nebo jinými
nedistinktivními grafickými elementy nemůže vést k překonání překážky
popisnosti. Zápis známky Best Buy byl proto zamítnut.81 Ve Spojených státech
byla tato známka zapsána.82
Hodnocení popisného významu výrazu se uplatní také, pokud je překážka zápisu
dána pouze v části Společenství. Zápis slovního spojení jako ochranné známky
Společenství je vyloučen, pokud je již v jediném z jazyků užívaných
v obchodním styku ve Společenství výlučně popisné, bez ohledu na populaci
členského státu. Popisnost výrazu musí být chápána obecnou veřejností
podstatné části Společenství (pokud jim je zboží určeno) anebo u odborné
veřejnosti (a to bez ohledu na to, zda je zboží adresováno i obecné veřejnosti).83
Je otázkou, zda správné rozpoznání popisného výrazu pojmu specializovanými
zákaznickými kruhy u zboží, které je adresováno také obecné veřejnosti, je
správnou cestou, neboť pokud zákazníci, kterým je zboží adresováno, zpravidla
nerozeznají popisný význam, není potřeba chránit volnou dispozici označení. Na
vzdělání partikulární skupiny by neměl být brán ohled. Alespoň taková je
úprava v USA.84 Na partikulární rozdíly v existenci překážek zápisu
v rozdílných částech Spojených států se nebere ohled – překážka musí existovat
79
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v celých Spojených státech. Jazykové rozdíly však jsou brány v úvahu v rámci
tzv. doktríny cizojazyčných ekvivalentů. Také ve Spojených státech proto není
posuzována popisnost pouze v angličtině.
Skutečnost, že výraz není používán v popisném smyslu, je irelevantní. Průzkum
této překážky zápisu musí být prováděn prognostickým způsobem, kterým je
předvídáno chápání pojmu zákazníky, nikoli zkoumáním, zda popisný význam
pojmu vystihuje příslušný produkt. Navíc, podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení se
nezapíší pojmy, které „mohou sloužit“ k označení charakteristik zboží a
služeb.85

Z jazykového výkladu nařízení tedy vyplývá, že postačí pouhá

potencialita.
Popisný charakter u zeměpisných označení je nutno posuzovat ve vztahu ke
zboží a službám, pro něž je přihlašováno. Popisnost je dána, pouze pokud by
název vykazoval v očích veřejnosti spojitost s daným zeměpisným místem a na
základě toho by veřejnost očekávala, že zboží či služby zde mají svůj původ.
Zeměpisné označení však může být zapsáno, pokud veřejnosti není dané
zeměpisné místo dostatečně známo nebo alespoň není známo jako označení
místa a dále pokud není pravděpodobné, že by zboží a služby pocházely z místa
obsaženého v názvu ochranné známky. Německé město Cloppenburg je na
příklad veřejnosti málo známé, a pokud jí je známo, neočekává, že označuje
původ oděvů opatřených touto známkou.86 Pro označení zeměpisného původu
kategorií výrobků, pro které je zápis požadován, existuje obecný zájem na
zachování jejich dostupnosti zejména z důvodu jejich schopnosti odhalit jakost a
další vlastnosti dotyčných kategorií, ale rovněž ovlivnit preference spotřebitelů
tím, že spojením výrobků s daným místem může vyvolat pozitivní pocity.87
Vyloučen je rovněž zápis zeměpisných názvů, pokud tyto názvy označují určitá
místa proslulá v souvislosti s dotyčnou kategorií výrobků a zeměpisné názvy,
které musí zůstat dostupné pro podniky nacházející se v dané oblasti jako
označení zeměpisného původu jejich zboží a služeb. Tyto důvody souvisí
s úvahami, pro něž byly konstruovány absolutní překážky zápisu podle čl. 7
odst. 1 písm. j) a k) nařízení. Nemohou být zapsány ochranné známky, které
85
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obsahují označení původu nebo zeměpisné označení zapsané v souladu
s nařízením č. 510/2006 nebo z něj sestávají a dále známky pro vína nebo
lihoviny obsahující zeměpisný údaj nebo se z něj skládající, pokud vína nebo
lihoviny tento původ nemají (viz 5.9). Samo o sobě (bez prokázání popisnosti či
klamavosti popř. důvodu podle čl. 7 odst. 1 i) u vína či lihovin) není zakázán
zápis označení chráněného jako označení původu či zeměpisné označení podle
národních předpisů. Na základě těchto chráněných označení je však možno
uplatnit námitky proti zápisu známky Společenství podle čl. 8 odst. 4.
Pro zjištění popisného charakteru známky ve vztahu k zeměpisnému původu
zboží formulují Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem následující
test:
1. Nejprve je potřeba zjistit, zda je pojem rozpoznán relevantní veřejností jako
zeměpisný název.
2. V dalším kroku je potřeba stanovit, zda je pojem nejen rozpoznán, ale i
chápán jako označení zeměpisného původu.
3. V posledním stupni je potřeba určit spojení mezi zeměpisným místem a
zboží a službami. Zeměpisný výraz musí být v myslích veřejnosti asociován
s určitou kategorií zboží a služeb anebo bude v budoucnu pravděpodobně
užíván soutěžiteli jako označení zeměpisného původu kategorie zboží.88
Metodické pokyny týkající se řízení před úřadem část B, 7.6.5.1. písm h) na
příklad uvádí, že v případě vína bude zeměpisné jméno vždy chápáno jako
označení původu, protože na víně musí být uvedeno správné označení
původu. V případě zemědělských produktů nebo nápojů zeměpisné názvy
zpravidla slouží k označené místa výroby. V případě textilních produktů a
tělové kosmetiky může existovat tradice výroby v určitém místě, ale
v jiných zemích může být výraz imaginární (smyšlený). Samotná skutečnost,
že zboží pouze může být vyráběno v tomto místě, není dostatečným
důvodem pro zamítnutí zápisu. U aut veřejnost často zná místo produkce a
jména měst proto mohou figurovat pouze jako označení modelu (Seat
Cordoba apod.). U elektroniky je místo produkce ještě méně relevantní.
V případech kombinace údajů může Úřad požadovat, aby pro prvek, který
postrádá rozlišovací způsobilost a může-li ponechání tohoto prvku ve známce
88
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vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, přihlašovatel prohlásil, že nebude
uplatňovat výlučné právo ve vztahu k tomuto prvku (disclaimer). Pojem, jehož
popisný charakter je veřejností odhalen až po určité úvaze, není popisný a není
překážkou zápisu.89 Úředníci by neměli požadovat disclaimer automaticky,
když známka obsahuje nedistinktivní prvek. Typické pojmy, které označují
druh, kvalitu, kvantitu, hodnotu nebo zeměpisný původ zboží a služeb nemusí
být vyloučeny z uplatňování výhradních práv. Pokud se známka skládá
z kombinace elementů, z nichž žádný z nich sám o sobě nemá rozlišovací
způsobilost, nemusí být učiněno prohlášení o vzdání se výhradních práv zvlášť
k těmto elementům. Pokud se na příklad jedná o zápis známky „Alicante Local
and International News“ pro deník, individuální prvky nemusí být vyloučeny
z uplatňování výhradních práv.90 Úřad nebrání přijetí disclaimer i pro
distinktivní prvky. Pokud starší známka obsahuje disclaimer, nebude tento
prvek u mladší ochranné známky brán v úvahu při posuzování nebezpečí
záměny. Pokud však disclaimer obsahuje pouze mladší známka ve vztahu prvku
společnému se starší známkou, nebude mít tento disclaimer žádný vliv při
posuzování nebezpečí záměny. Majitel mladší známky nemůže jednostranně
zúžit rozsah ochrany starší známky.91 Vzhledem k tomu, že Spojené státy
ochranu spíše zakládají na užívání, než na formalistickém zápisu, nezná Lanham
Act nic takového jako disclaimer. Spíše by se ve Spojených státech uplatnil
předchozí názor Úřadu, podle něhož disclaimer není relevantní, protože není
zjevný z tržního prostředí.
Ke vztahu mezi překážkami zápisu podle čl. 7 odst. 1 písm. b (absence
konkrétní rozlišovací způsobilosti) a čl. 7 odst. 1 písm. c (popisné údaje) se
Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem vyjadřují v tom smyslu, že
v případě, že je popisný význam okamžitě zjevný relevantní veřejnosti, známka
rovněž nemá rozlišovací způsobilost.92 Obě překážky zápisu se tak na rozdíl od
úpravy Spojených států, budou ve značné míře překrývat.
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4.5 B. Popisné údaje USA

15 U.S.C. §1052 písm. e) Lanham Act stanoví překážku zápisu označení,
pokud je ve vztahu ke zboží a službám, jež označuje, výlučně popisné nebo
klamavě popisné (deceptively misdescriptive) (1) nebo pokud jsou primárně
zeměpisně popisné (2) nebo primárně geograficky klamavě popisné (primarily
geographically deceptively misdescriptive) (3). Až na (3) může být tato
překážka překonána nabytím rozlišovací způsobilosti. V Evropě mohou být
nabytím rozlišovací způsobilosti překonány překážky popisnosti bez ohledu
na jejich charakter. Evropská doktrína nerozlišuje, zda popisnost odpovídá či
neodpovídá skutečnosti, důležité je, zda výraz může sloužit k popisu zboží a
služeb. Jak bylo uvedeno výše, je bez významu, že výraz není užíván ve svém
popisném významu. Zvláštní úprava není stanovena ani pro popisné známky
obsahující geografický pojem, ať již označující místo skutečného původu či
klamavý.

V důsledku implementace Severoamerické dohody o volném obchodu
(NAFTA), jež vyústila v novelu Lanham Act v roce 1993, již nemůže být
překonána překážka u známek, které uvádějí zeměpisný název, ačkoliv
z takové geografické oblasti nepochází (primárně geograficky klamavě
popisné). Čl. 1712 NAFTA stanoví, že členské státy jsou povinny přijmout
právní opatření pro zabránění používání jakýchkoliv prostředků k označení
nebo prezentaci zboží, které udává nebo vybízí k myšlence, že zboží pochází
z určité oblasti, regionu nebo místa jiného než je skutečné místo původu
způsobem, který klame veřejnost co do geografického původu zboží.
Vzhledem k tomu, že nedostatek rozlišovací způsobilosti není specifickým
důvodem zamítnutí zápisu dle §1052 Lanham Act a posuzuje se zpravidla
jako nevyhovění definici ochranné známky v §1127 Lanham Act, nedochází
k překrytí obou důvodů zamítnutí zápisu jakotomu je v Evropě. Popisná
známka je tak zamítána podle §1052 písm. e) a nikoliv z obecného důvodu
nevyhovění podmínkám definice, podle níž ochranná známka je jakékoliv
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označení používané v obchodním styku, které slouží k identifikaci a rozlišení
zboží a služeb od zboží a služeb jiných a uvedení původu zboží a služeb.

V rozhodnutí Joint-Stock Company „Baik“93 rozhodl odvolací senát PTO o
zamítnutí ochranné známky Baikalskaya pro vodku, protože Baikalskaya
v ruštině znamená „z Bajkalu“ a vodka je skutečně vyráběna a plněna do
sklenic vodou napuštěno přímo z Bajkalu. Odvolací senát přitom formulovat
dvoustupňový test pro identifikaci primárně geograficky popisné známky: (1)
výraz, pro něhož je žádána ochrana, je obecně znám, (2) veřejnost činí
asociaci mezi zbožím a místem, tj. věří, že zboží a služby, pro něž je žádán
zápis známky, pochází z daného místa. V rámci tohoto bodu se bere v úvahu
pouze relevantní veřejnost, tedy nikoli celá americká populace, ale pouze její
výseč, jimiž jsou zákazníci kupující vodku. Pokud zboží skutečně pochází
z daného místa, lze předpokládat, že je výraz primárně geograficky popisný.
Pouze v případě, že by zeměpisný název byl natolik obskurní a vzdálený, že
by zákazníci nemohli rozeznat jeho zeměpisnou relevanci, nepředstavuje
takový výraz překážku v zápisu. Analýza tohoto bodu je podobná jako
v Evropě, odpovídá rozhodnutí ve věci Cloppenburg (viz výše). Liší se pouze
v tom, že test ve Spojených státech přeskakuje stupeň „chápání“ veřejností (tj.
nejen rozpoznání, ale i chápání – tento nedostatek však nemá praktické
důsledky) a vyžaduje známost místa a spojení mezi místem a produktem.

Test pro primárně geograficky klamavě popisné známky je odlišný od testu
pro primárně geograficky popisné známky. Vyžaduje se splnění rovněž třetího
bodu, kterým je tzv. test reálnosti (materialisty test), tedy že geografická
klamavost ovlivňuje rozhodnutí zákazníka koupit si dané zboží nebo službu.
Podmínka reálnosti je stejná jako u testu pro klamavost označení, které
představuje překážku podle 15 U.S.C. §1052 písm. a) Lanham Act (viz níže).
V California Innovations94 uvedl soud, že cílem novely bylo zabránit klamání
relevantní veřejnosti. NAFTA a novelizovaný Lanham Act klade důraz na
skutečné zavádění zákazníků, jež jsou uváděni v omyl.95 Proto primárně
geograficky klamavě popisné známky na rozdíl od klamavě popisných
93
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známek už nemohou nabýt rozlišovací způsobilost. Rozdíl mezi klamavě
popisnými a klamavými známkami je právě v reálnosti klamavosti, tedy že se
zákazník rozhodne koupit si zboží, protože věří, že má vlastnosti vyplývající
z klamavého označení. Zatímco u klamavě popisných známek není požadavek
reálnosti vyžadován a tyto známky mohou nabýt rozlišovací způsobilosti,
klamavé známky nemohou být zapsány nikdy. Podobně potom nemohou být
nikdy zapsány geograficky klamavě popisné známky, protože u nichž soud
ze smyslu a účelu NAFTA odvodil stejné požadavky jako pro klamavé
známky.

V uvedené věci byl test aplikován následujícím způsobem: California
Innovations, společnost se sídlem v Kanadě, žádala o zápis známky pro
termosáčky a termoobaly pro potraviny. Soud uvedl, že ačkoliv známka
navozuje představu kreativního, pohodového životního stylu a stavu mysli,
tato asociace není v rozporu s primárním geografickým významem známky. I
když si veřejnost spojuje Kalifornii s určitým životním stylem, soud
konstatoval, že tento závěr je omezen na stát Kalifornii.96 Soud konstatoval
splnění první testu podmínky, neboť výraz má primárně geografický význam.
Dále zpochybnil, že by veřejnost činila asociaci mezi místem a zbožím a
věřila, že termosáčky skutečně pochází z Kalifornie (na rozdíl od např.
oblečení, kde by za daných okolností byla bezpochyby splněna i druhá
podmínka). I kdyby však byla splněna podmínka asociace mezi místem a
zboží, je jen stěží představitelné, že by domnělý zeměpisný původ mohl
klamat veřejnost v tom smyslu, že by ovlivnil její spotřebitelské rozhodnutí
koupit danou věc.

Ve věci Spirits International97 soud rozhodoval, zda může být zapsán název
Moskovskaya pro vodku nepocházející z Moskvy. Soud uvedl, že v případě
zápisu označení v jiném než anglickém jazyce bude relevantní veřejností
zpravidla skupina neanglicky mluvících (v tomto případě ruských) zákazníků
a značka bude zaměřena na tuto komunitu. Pokud soud zjistí takový záměr,
měl by v tomto případě rovněž konstatovat naplnění podmínky materiálnosti.
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Soudy (nikoliv Lanham Act) rovněž rozlišují tzv. zeměpisně sugestivní
(geographically suggestive) známky, které nepopisují původ zboží, ale
vyvolávají žádoucí asociaci s místem, jež nesou. Jedná se například o název
Paříž pro parfémy symbolizující vysokou módu a eleganci, Park Avenue
navozující bohatství a luxus a Wall Street evokující moc.98 Některé soudy
adresovaly problém komerční výhody, kterou přihlašovateli známky může
získat spojením s žádoucími kvalitami asociovanými s určitými místy, a to i
tam, kde právě nedochází k asociaci mezi zbožím a místem. Ve věci HaagenDazs, Inc. v. Frusen Gladje99 soud odmítl žalobu pro porušení známky, kterou
podal výrobce náhražky skandinávské zmrzliny proti soutěžiteli, který rovněž
zvolil název se „skandinávským nádechem“. Soud odmítl ochranu unikátnímu
skandinávskému marketingovému prvku žalobce. Naopak, v jiném případě
týkajícím se mražených potravin, soud rozhodl, že navzdory silné přitažlivosti
sugestivního názvu Alaska pro zmrzlinu může být zeměpisné označení
přivlastněno.100 V Evropě je takové přivlastnění na základě rozhodnutí ve
věci Chiemsee (viz výše) vyloučeno.

Mezi americkou a evropskou úpravou ochranných známek v tomto bodě
dochází k výrazným rozdílům, neboť evropská úprava nerozlišuje mezi
geograficky popisnými a geograficky klamavě popisnými známkami.
Evropská doktrína u (klamavých) zeměpisných názvů na rozdíl od Spojených
států nevyžaduje, aby zeměpisný původ ovlivnil (tedy měl reálný vliv na)
nákup zboží; není jí tedy známa podmínka materialisty (reálnosti). Je rozdíl
mezi podmínkou reálnosti stanovené v USA pro geograficky klamavě popisné
známky a učinění asociace mezi místem a zbožím, jak jej zná evropská úprava
a americká úprava pro geograficky popisné známky. Zeměpisné termíny jsou
tedy více chráněny v Evropě, neboť není stanovena podmínka reálnosti;
naopak v USA je úprava spíše příznivější pro přihlašovatele, neboť bez
prokázání, že zákazníci si kupují zboží právě kvůli jeho zeměpisnému původu
v názvu, bude moci být známka zapsána a zeměpisný název nezůstane volně
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k dispozici pro ostatní konkurenty. Podmínka reálnosti klamavosti zřejmě
dostatečně chrání zákazníky, naopak může představovat překážku pro ostatní
soutěžitele, kteří by rádi navodili stejný dojem původu. Tento rozdíl je možno
považovat za paradigmatický ve vztahu amerického a evropského práva,
neboť je obecně příznivější k přihlašovatelům (pokud registrace není na úkor
zákazníků) a spory mezi soutěžiteli se řeší až následně. Uplatňuje se tedy
liberálnější přístup k zápisu, pokud není způsobena újma spotřebitelům, a
spory mezi soutěžiteli mají být řešeny v soudním řízení, tak jak odpovídá
americké tradici sudičského (litigious) národa.

4.6 A. Údaje obvyklé v běžném jazyce nebo obchodním styku ES
Ochrannou známkou nemohou být označení, které jsou tvořeny výlučně
označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo
v poctivých a zavedených obchodních kruzích, tedy druhová označení. Tato
překážka se částečně kryje s výše uvedenými popisnými údaji, které zahrnují i
označení druhu a jakosti, avšak týkají se především údajů, jejichž popisnost je
dána přirozeně od samého počátku. Výluka druhových označení se vztahuje také
na znaky mající původně rozlišovací způsobilost, které tuto vlastnost ztratily
svým druhovým užíváním. Nároky na konverzi známky v druhové označení
jsou však poměrně vysoké, protože nelze trestat úspěch známky, jejíž obliba
postoupila natolik, že je jí veřejností běžně označován určitý druh zboží. Dokud
si je nikoliv zanedbatelná část dotčených zákaznických kruhů včetně odborníků
a velko- či maloprodejců vědoma známkového charakteru předmětného
označení, nejedná se o druhové označení.101 Druhovost označení musí být
posuzována ve vztahu k přihlašovanému zboží a službám a proto nepostačuje,
pokud je slovo běžně používáno v tom smyslu, že tvoří součást obecného
každodenního slovníku (známka „Bravo“).102
4.6 B. Údaje obvyklé v běžném jazyku nebo obchodním styku USA
Generické označení jako překážka zápisu není výslovně uvedena v 15 U.S.C.
§1052 Lanham Act, který stanoví překážky zápisu. Zákon pouze stanoví v 15
101
102
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U.S.C. §1064 (3) zrušení zápisu známky, pokud se stane druhovou. Již
v přelomovém rozhodnutí ve věci Abercrombie&Fitch103 z roku 1976 však
soud kategorizoval slovní ochranné známky na arbitrární (libovolné),
imaginární (smyšlené), sugestivní, popisné a druhové. Soud na těchto typech
známek vysvětlil kontinuum síly známky ve smyslu její rozlišovací
způsobilosti. Imaginární známky jsou podle americké doktríny tvořeny
novotvary, arbitrární známky jsou tvořeny již existujícími slovy104, které však
nemají žádný vztah k označenému zboží a sugestivní známky jsou známky,
které nejsou ani popisné na jedné straně, ani arbitrární na stran druhé.
Sugestivní známky vyžadují určitý stupeň představivosti, úvahy či chápání
k učinění závěru o charakteru zboží. Popisný termín naopak okamžitě sděluje
bezprostřední myšlenku o složení, vlastnostech nebo charakteristikách
produktu.105

Hranice mezi těmito druhy ochranných známek není

neprostupná, protože jeden a tentýž výraz může být pro jednu kategorii zboží
a služeb popisný a pro druhou sugestivní a pro třetí arbitrární. Např. výraz
Safari může být popisný pro klobouky, ale sugestivní pro kolekci oblečení.
Generický výraz je potom výraz, který označuje určitý druh zboží, jehož
určitou třídu či podskupinu představuje předmětné zboží.

Lanham Act stanoví pro případ zápisu popisné známky podmínku nabytí
rozlišovací způsobilosti v obchodním styku (secondary meaning). Tato
výjimka však neplatí pro generické známky. Proto soud dovodil, že bez
ohledu na to, kolik peněz a úsilí bylo vynaloženo na podporu prodeje zboží a
bez ohledu na úspěch, jakého dosáhl s ohledem na míru identifikace zboží
relevantní veřejností, přihlašovatel nemůže připravit ostatní soutěžitele o
možnost nazývat zboží jeho jménem.106 Druhové označení věci je ve
skutečnosti nejzazší mírou popisnosti.107 Ve Spojených státech je tedy
druhové označení chápáno jako podskupina označení popisného, s tím
rozdílem, že popisné označení stejně jako v Evropě může nabýt rozlišovací

103

Abercrombie&Fitch v. Hunting World,537 F2d 4
Původně byly v rozhodnutí Abercrombie&Fitch tyto známky chápány opačně, tedy arbitrární
byly podle soudního rozsudku z roku 1976 tvořeny novotvary a imaginární známky existujícími,
ale ve vztahu k danému zboží zcela náhodnými slovy. Teprve později se definice těchto pojmů
vyměnila.
105
Abercrombie&Fitch v. Hunting World 537 F2d 4, 11
106
Weiss Noodle Co. v. Golden Cracknel and Specialty Co., 290 F.2d 845
107
§1209.01 Pokynů pro průzkum ochranných známek
104

48

způsobilost a generické označení na rozdíl od evropské úpravy sekundární
význam získat nemůže. Sekundární význam generické známky se nazývá de
facto sekundární význam, protože je právně irelevantní.

Americká doktrína rozeznává tzv. de facto secondary meaning (sekundární
význam) v případě, kdy veřejnost identifikuje výraz s jediným zdrojem
původu, avšak není ochrannou známkou. Může k tomu dojít v případě, kdy
výrobce zvolí jako označení generický pojem, který prostřednictvím užívání,
propagace a reklamy získá sekundární význam a je v myslích veřejnosti
spojen pouze s tímto výrobcem. Ani v tomto případě nebude povolen zápis
ochranné známky, protože sekundární význam u generické známky je bez
jakékoliv relevance. Např. Přihlašovateli Harley Davidson byla zamítnuta
registrace známky Hog Farm pro garáže a opravárenské služby, ačkoliv
veřejnost spojuje výraz „hog“ pouze s motorkami Harley Davidson. Výraz
hog je totiž druhový a býval obecným označením pro velkou motorku předtím
než jej veřejnost začala spojovat pouze s motorkami Harley Davidson.108

Překážka druhovosti je totožná jak podle amerického, tak podle evropského
práva s tím rozdílem, že americká překážka druhovosti je judge-made a nikoli
kodifikovaná. Evropský soud by odlišně posoudil otázku de facto sekundárního
významu generických pojmů, neboť připouští nabytí rozlišovací způsobilosti
druhových označení. Z doslovného znění překážky registrace („ochranné
známky, které jsou tvořeny výlučně označeními […], jež se staly obvyklými
[…]“) vyplývá, že nařízení předpokládá, že se označení stalo druhovým někdy
před začátkem registračního procesu a nebylo druhovým od samého počátku.
V USA se přitom druhové označení chápe také jako označení, jež bylo druhové
od samého počátku. „Hog“ by v Evropě proto nikdy jako druhový výraz chápán
nebyl, neboť se nikdy druhovým nestal – byl jím od samotného počátku a
později nabyl rozlišovací způsobilost109. Důvod obtížné interpretace výrazu „jež
se stal obvyklým“ je, že článek 7 totiž stanoví nejen absolutní překážky zápisu,
ale v souladu s článkem 52 i absolutní důvody neplatnosti. Článek 7 odst. 3
108
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samého počátku, Potom by evropské známkové právo následovalo americkou praxi, která chápe
druhovost jako podskupinu popisnosti.
109

49

potom výslovně stanoví, že překážka druhovosti může být překonána nabytím
rozlišovací způsobilosti v souvislosti s užíváním ve vztahu k výrobkům nebo
službám, pro něž je požadován zápis. Na rozdíl od amerického práva tedy
generické výrazy mohou být zapsány, pokud získaly sekundární význam. Tato
úprava dává jedině smysl, především v případě, kdy hranice mezi generickým a
popisným výrazem může být velmi tenká. Není důvod chránit spotřebitele, když
veřejnost správně identifikuje původ zboží, jako tomu bylo např. u Harley
Davidson. Evropské právo tedy připouští, aby bylo označení „vyjmuto“
z běžného jazyka a byl mu připsán známkoprávní význam.
4.7 A. Označení podmíněná tvarem ES
Ochrannou známkou nemohou být označení tvořená výlučně tvarem, který
vyplývá z povahy samotného výrobku, je nezbytný pro dosažení technického
výsledku nebo dává výrobku podstatnou hodnotu. Trojrozměrné známky tedy
mají v zásadě zápisnou způsobilost s výhradou tvarů, u nichž je zájem
veřejnosti, aby byly volně k dispozici. Protože v tomto případě nemůže známka
získat rozlišovací způsobilost užíváním jako v případě nedostatku konkrétní
rozlišovací způsobilosti, popisných údajů a druhových označení, hovoří se zde o
absolutním požadavku volné dispozice.110 Pro rozhodnutí, zda je tvar podmíněn
povahou samotného výrobku, je nutno rozhodnout, které výrobky jsou stejné
povahy. Odpověď na tuto otázku vyplývá z toho, zda jsou jednotlivé výrobky
při funkčním hodnocení na základě objektivní představy veřejnosti myslitelné
pouze v konkrétním tvaru anebo se nabízí jiné smysluplné alternativy. Pokud je
však trojrozměrná známka, i kdyby byla tvořena standardním tvarem výrobku,
doplněna o logo nebo jinou slovní distinktivní známku, bude zapsána.
Spornou byla otázka, zda se v případě překážky zápisu z důvodu tvaru musí
jednat pouze o tvar výrobku nebo se může jednat i o tvar balení. Rozlišení mezi
těmito známkami vyplývá z demonstrativního výčtu druhů známek v čl. 4
nařízení, který uvádí balení jako zvláštní kategorii ochranné známky. V zásadě
sice tvar balení kopíruje tvar výrobku, ale lze si představit také odlišné řešení.
Již z jazykového výkladu čl. 7 odst. 1 písm. e bod i) nařízení však vyplývá, že
důvod neplatnosti platí pro tvar podmíněný povahou výrobku a nejedná se tedy
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pouze o tvar výrobku jako takového.111 Překážka zápisu se tedy plně vztahuje
také na tvar obalů výrobků, pokud je také obal podmíněn povahou výrobku.
Tvar výrobku tvořící součást jeho technického řešení není vyloučen z ochrany
podle druhé alternativy pouze tehdy, pokud může být svobodně zvolen a existují
technicky i hospodářsky rovnocenné alternativy. Cílem nařízení není vytváření
faktického

monopolu

a

obcházení

ochrany

vynálezů

prostřednictvím

známkového práva. Tato překážka musí být posuzována bez ohledu na to, zda
existují jiné tvary pro dosažení daného výsledku. Označení tvořené výlučně
tvarem zboží nemůže být na základě tohoto ustanovení zapsáno, pokud se
prokáže, že základní funkční vlastnosti tohoto tvaru lze přičíst výlučně
technickému výsledku. Nadto důkaz existence jiných tvarů umožňujících
dosáhnout téhož technického výsledku nemůže vyloučit uplatnění důvodu pro
zamítnutí nebo prohlášení neplatnosti zápisu obsaženého v uvedeném
ustanovení. Zamítnutím zápisu uvedených označení odráží legitimní cíl
neumožnit jednotlivcům využít zápis ochranné známky k nabytí nebo
prodloužení trvání výlučných práv k technickým řešením.112 Tato překážka
zápisu je přitom konstruována úžeji než ve Spojených státech, když Úřad uvádí,
že je toto rozhodnutí potřeba interpretovat restriktivně. Vztahuje se podle Úřadu
pouze na tvary, jejichž modifikace by změnila samotné technické řešení a nejen
takové, které jsou pouze funkční.113
Třetí alternativa vylučuje ochranu pro tvar, který dává výrobku jeho podstatnou
hodnotu. Na rozdíl od předchozího případu jsou chráněny nikoliv technické, ale
estetické hodnoty. Ochrana bude zapovězena na příklad pro tvary uměleckých
děl pro umělecká díla. Chráněny nejsou ani komerční hodnoty, protože otázka,
zda tvar dodává výrobku jeho podstatnou hodnotu, nesmí být zodpovězena
v závislosti na komerční hodnotě. Zda může být známka chráněna
autorskoprávně nebo jako průmyslový vzor, je pro hodnocení splnění tohoto
kritéria bez významu. U trojrozměrných tvarů však může jejich podstatná
hodnota zakládat ochranu autorskoprávní (nebo ochranu průmyslového vzoru),
přičemž ochrana známkoprávní bude z tohoto důvodu zapovězena. Proto v řadě
111
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ohledů dobrý nebo klasický design nedosáhne známkoprávní ochrany, neboť
jeho podstatnou hodnotu netvoří nic jiného než daný tvar.

4.7 B. Označení podmíněná tvarem USA

Překážka označení podmíněných tvarem není výslovně formulována
v Lanham Act, ale americké právo ji zná pod 15 U.S.C. §1052 písm. e) (5)
Lanham Act který formuluje překážku zápisu pro předmět jako celek, pokud
je funkční. Překážka funkčnosti je širší než překážka označení podmíněného
tvarem výrobku, který vyplývá z povahy samotného výrobku, je nezbytný pro
dosažení technického výsledku nebo dává výrobku podstatnou hodnotu (čl. 7
odst. e) nařízení o ochranné známce Společensví), ale tyto překážky tvoří
významnou podskupinu funkčnosti. Vedle funkčnosti vyplývajícího z tvaru
výrobku může funkčnost spočívat rovněž i v barvě pilulky, pokud barva léku
signalizuje jeho účel.

114

Na základě překážky funkčnosti byl taky zamítnut

zápis zvonění budíku.115

Podobně jako překážka zápisu onačení podmíněného tvarem slouží i
podmínka funkčnosti k tomu, aby známkové právo sloužilo k rozvoji soutěže
ochranou pověsti výrobců a nikoliv, aby bránilo legitimní soutěži tím, že
dovolí soutěžiteli vykonávat kontrolu nad užitečnou součástí produktu. To je
účelem patentového práva, aby poskytlo na omezenou dobu monopol nad
novými funkčními vlastnostmi výrobku a nikoliv známkového práva. Pokud
by funkční vlastnosti produktu mohly být chráněny jako ochranná známka,
poskytovaly by monopol bez ohledu na to, zda splňují předpoklady pro
udělení patentu a ochrana by mohla být prodloužována do nekonečna (protože
ochranné známky mohou být pravidelně obnovovány).116 Pokud byla funkční
vlastnost výrobku chráněna patentem, jehož doba platnosti uplynula, lze
předpokládat, že vlastnost bude funkční.117 Dalšími faktory, které podle
judikatury vytváří presumpci funkčnosti, jsou reklamní materiály, ve kterých
jsou zdůrazňovány funkční vlastnosti, dostupnost funkčně ekvivalentních
114
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řešení a design, který vyplývá ze srovnatelně jednodušší a levnější metody
výroby produktu118.

Podle základního pravidla je určitá charakteristika produktu funkční, pokud je
nezbytná pro užití nebo účel věci anebo ovlivňuje jeho cenu či kvalitu.119
V případě estetické funkčnosti se uplatní jiné pravidlo, tj. funkční vlastnost
výrobku je taková vlastnost, jejíž výlučné užívání jedním soutěžitelem by
značně

znevýhodňovalo

ostatní

způsobem

nesouvisejícím

s pověstí

soutěžitele.120 Toto druhé pojetí založené na „competitive need“ (soutěžní
nezbytnosti), tedy že soutěžitelé musí kopírovat funkční vlastnost výrobku,
aby uspěli v soutěži, byla některými soudy uplatňována i v případech utilitární
funkčnosti. Nejvyšší soud však rozhodl, že soutěžitel není oprávněn přinutit
ostatní, aby zvolili alternativní design výrobku, který má jiné funkční
vlastnosti a jiné výhody a nevýhody.121 Tato analýza je podobná jako
interpretace této podmínky evropskými institucemi, které vyžadují, aby změna
tvaru změnila samotné technické řešení výrobku (viz výše). Definice
funkčnosti jako soutěžní nezbytnosti byla i v USA odmítnuta jako nesprávná,
s výjimkou estetické funkčnosti.122 Postačí, pokud je shledáno, že funkční
vlastnost je nezbytná pro užití nebo účel věci anebo ovlivňuje jeho cenu a
kvalitu. Není již důvod zkoumat, zda existuje alternativní design výrobku a
zda tedy není soutěžitelům odnímána možnost efektivně soutěžit. Ve věci
Traffix Devices v. Marketing Displays123 se jednalo o zápis mechanismu, který
sloužil k upevnění cedulí s dopravním značením na silnici. Po vypršení
platnosti patentu soutěžitel Marketing Displays začal používat stejný
dvoupružinový mechanismus. Ačkoliv Traffix prokázala sekundární význam,
je tato skutečnost nevýznamná, pokud je mechanismus funkční. Přestože
Marketing Displays může zvolit jiný než dvoupružinový mechanismus
upevnění, známkové právo nepřiznává soutěžiteli oprávnění vyloučit ostatní
z užívání tohoto mechanismu, neboť je nezbytný pro užívání a účel produktu a
ovlivňuje jeho cenu a kvalitu. V důsledku překážky funkčnosti byl na příklad
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rovněž zamítnut zápis tvaru ucpávky do ucha124, tvaru kytary125 nebo tvaru
pšeničných cereálií126.

Pro zjištění překážky estetické funkčnost se nadále používá výše uvedené
pravidlo soutěžní nezbytnosti. Determinace estetické funkčnosti je tedy
přísnější, protože se vyžaduje nejen, aby určitá estetická vlastnost výrobku
ovlivňovala kvalitu či cenu (estetický prvek z povahy věci zřejmě nebude
nezbytný pro účel či použití výrobku), ale zároveň musí znevýhodňovat
soutěžitele způsobem nesouvisejícím s jejich pověstí (non-reputation related
disadvantage). Překážka estetické funkčnosti se kryje s důvodem zamítnutí
zápisu spočívající v tvaru, který dodává výrobku podstatnou hodnotu, podle
čl. 7 písm. e) (iii) nařízení. Estetická funkčnost je však v USA širší, neboť se
netýká jen tvaru jako v Evropě.

Ve věci Auto-motive Gold v. Volkswagen of America127 soud vyjádřil, že
uplatňování překážky estetické funkčnosti nesmí popírat hlavní účel
známkového práva. Soud rozhodl, že loga a ochranné známky Volkswagenu a
Audi lze použít na klíčenkách a krytech poznávacích značek pouze na základě
licence. Žalovaný, Auto-motive Gold, namítal, že tato loga jsou esteticky
funkčními elementy výrobku a představují skutečnou hodnotu, kterou si
zákazník přeje zakoupit, a tím pádem nejsou chráněny známkovým právem.
Soud tuto argumentaci odmítl s tím, že tyto loga a ochranné známky nemají
žádnou vnitřní estetickou atraktivitu samy o sobě. Funkčnost je překážkou
pouze pokud slouží jinému než známkoprávnímu účelu, tedy označení
původu. Pokud je určitý prvek důležitou součástí komerčního úspěchu
produktu, zájem na volné soutěži vyžaduje, aby ostatní soutěžitelé mohli
imitovat tento prvek, pokud není chráněn patentovým nebo autorským
právem. Avšak ne každý prvek výrobku, který přispívá k jeho zákaznické
oblibě a prodejnosti je funkčním elementem výrobku.128 Pouhá skutečnost, že
ochranná známka představuje hodnotu pro zákazníka, jež si přeje zakoupit,
nemůže převážit nad známkoprávní ochranou. Úspěch známky nemůže
124
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vyústit v oslabení její ochrany. Řešení podle evropské úpravy by bylo stejné,
neboť podle článku 7 odst. 1 písm. e (iii) nebude zapsán jako ochranná
známka tvar výrobku, který mu dodává podstatnou hodnotu. Podle Úřadu má
přitom nařízení na mysli pouze estetickou hodnotu, nikoli hodnotu
komerční.129

4.8 A. Označení v rozporu s veřejným pořádkem ES
Ochrannou známkou nemohou být podle čl. 7 odst. 1 písm. f) označení, která
jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. Veřejným pořádkem
se rozumí soubor všech právních pravidel, které jsou nezbytné pro fungování
demokratické společnosti a zachování principu suverenity zákona. Dobrými
mravy se rozumí pravidla, která jsou absolutně nezbytná pro řádné fungování
společnosti.130 Tato výluka se vztahuje na urážlivé nebo blasfemické výrazy
nebo vyobrazení jako např. nadávky nebo rasistické výrazy. Známky, jež jsou
pouze nevkusné, ze zápisu vyloučeny nejsou.131 Známka musí být namířena
přímo proti základním normám společnosti. Zapsány nebudou názvy
teroristických organizací a známky, které by mohly být chápány jako výzva
k páchání trestných činů. Platí zásada podle čl. 7 odst. 2, že pro překážku
zápisné způsobilosti postačí její existence pouze v části Společenství. Může se
tedy jednat také o výraz urážlivý pouze pro věřící regionálně vyznávaného
náboženství. Měřítko, podle kterého se hodnotí, zda je určitý výraz v rozporu
s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, musí být stejné pro celé území
Společenství; rozdílná úroveň morálky není slučitelná s jednotností známky
Společenství. Nelze považovat obyvatelstvo Francie za tolerantnější či
liberálnější než obyvatelstvo Irska, tyto národní předpoklady či stereotypy jsou
při hodnocení dobrých mravů vyloučeny, neboť z hlediska posuzování této
překážky tvoří Společenství jednotný kulturní a společenský prostor.
Je nezbytné, ale nikoliv dostatečné, aby používání přihlašované známky bylo
nelegální nebo zakázané. Na druhou stranu, nelegalita užití známky není
dostačující pro zamítnutí zápisu z důvodu existence této překážky. Tato
129
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podmínka nelegality užívání není ve Spojených státech známa. PTO v tomto
ohledu nastavil poněkud přísnější kritéria, neboť zakázal zápis známky
„Cocaine“ pro energetický nápoj z důvodu rozporu s veřejným pořádkem (tj.
propagace nelegálních drog), která by při lepší vůli mohla být považována spíše
za sugestivní výraz.132
4.8 B. Označení v rozporu s veřejným pořádkem USA

Podle 15 U.S.C. §1052 nemůže být zapsána známka skandální nebo nemorální.
Soud definoval skandální označení jako označení urážející smysl pro slušnost,
útočící na morálku a svědomí a volající po odsouzení.133 Podle některých
rozhodnutí zahrnuje pojem skandální či nemorální také vulgární známky, což je
ve skutečnosti ale mnohem nižší standard. Vulgární je definováno jako
nevkusné, neslušné a sprosté.134 PTO je tak ve vztahu k imorálním a skandálním
známkám méně benevolentní než je ve vztahu k známkám v rozporu s veřejným
pořádkem Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu, který zápis známek pouze
nevhodných připouští.
Otázka, zda je známka skandální, musí být zodpovězena v kontextu
relevantního trhu pro dané zboží a služby uvedené v přihlášce a musí být
posouzena z pohledu nikoli nutně většiny, ale podstatné části veřejnosti.135
Podle §1203.01 Pokynů pro průzkum ochranných známek však může být
zamítnut zápis ochranné známky pro skandálnost či nemorálnost také na základě
pouhé definice výrazu ve slovníku, a to v případě, kdy několik konzultovaných
slovníků, z nichž alespoň jeden je standardní slovník, shodně uvádí, že je výraz
vulgární a přihlašovatelovo užívání tohoto slova je limitováno na jeho vulgární
význam. Je rovněž potřeba poznamenat, že práh pro výraz, který je skandální je
rovněž nižší než pro výraz obscénní. Zamítnutí zápisu pro skandální nebo
nemorální známky podle soudu neporušuje (v USA téměř posvátnou) svobodu
slova, protože tím není stanoven zákaz žádného jednání a žádná konkrétní forma
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vyjádření není potlačována.136 Pojem skandální je rovněž soudu dostatečně
jasný a precizní, aby splnil podmínky řádného řízení (due process) podle pátého
dodatku.137 Skandální rovněž musí být výraz, nikoliv zboží, pro něž je registrace
žádána. Nelze proto zamítnut zápis známky pro pornografický časopis pouze
z tohoto důvodu.
V zásadě jsou však i americké orgány při posuzování této překážky opatrné.
Soud uvedl, že nelze předpokládat, že úředníci PTO znají vnímání relevantní
části veřejnosti a proto mají povolit zveřejnění známky, aby mohla veřejnost
podávat námitky proti zápisu známky. Vedle alespoň definičně nižšího
standardu pro zamítnutí známky na základě jejího nemorálního charakteru, je
tato procesní úprava dalším rozdílem mezi americkou a evropskou jurisdikcí.
Podat námitky může podat kdokoliv, za předpokladu, že by byl poškozen
zápisem podle 15 U.S.C. §1063 (a) Lanham Act. Americká judikatura přitom
v řízení o zápis známky O.J. Simpson138 a O.J. pro několik skupin zboží a služeb
definovala podmínky aktivní legitimace. Ten, kdo podává námitky, musí mít
skutečný zájem na řízení (přímý a osobní podíl na výsledku), avšak není
vyžadován žádný zvláštní komerční zájem, jež by nebyl sdílen veřejností. Dále
musí existovat rozumný základ pro domněnku o jemu vzniklé škodě.139 Soud
rozhodl, že žalobce, pan Ritchie, jako otec rodiny splňuje podmínky aktivní
legitimace, neboť známka znevažuje jeho hodnoty, především ty vztahující se
k jeho rodině. Přihlašované známky jsou synonymem pro domácího násilníka a
vraha manželky a jejich zápis by byl pokusem o ospravedlnění násilí proti
ženám.140 Zápis by pana Ritchieho poškodil podněcováním zneužívání žen a
znevážil problém domácího násilí. Podle soudu rovněž odvolací senát pochybil,
když vyžadoval od osoby, která podává námitky, aby prokázala zájem, který
není sdílený podstatnou částí veřejnosti.141
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Ačkoliv se po výroku tohoto rozhodnutí může zdát, že podmínky aktivní
legitimace jsou velmi široké a spadá do nich v podstatě každý člověk, který
brání morální hodnoty, odvolací senát v několika případech rozhodl opačně. Ve
věci Michael J. McDermott v. San Francisco Women’s motorcycle142 uspěla
ženská motocyklová asociace s registrací známky „Dykes143 on bikes (v
překladu: „lesby na kolech)“. Soud uvedl, že Michael J. McDernott jako muž
není aktivně legitimován k podání námitky, protože mu chybí vlastnosti a
charakteristiky, které jsou jednoznačně implikovány navrhovanou známkou.144
V tomto případě by námitku mohly podat homosexuálně orientované ženy,
nikoli muž. Nařízení žádné podmínky pro podání vyjádření ve věcech
absolutních překážek zápisu nestanoví – písemná vyjádření o absolutních
důvodech podle čl. 7 nařízení může podle čl. 40 odst. 1 nařízení podat každý.
Na rozdíl od úpravy Spojených států se však taková osoba nestává účastníkem
řízení a nemá proto nárok být vyrozuměna o vyřízení svého vyjádření a nemá
možnost se proti rozhodnutí Úřadu v této věci jakkoliv bránit.
Přihlašovaná známka musí vždy být zkoumána s ohledem na jeho vnímání
veřejností. Musí být vždy zjištěn pravděpodobný význam známky a to, zda
odkazuje na identifikovatelné osoby, instituce, vyznání či symboly. Rozhodnutí
proto může být odlišné pro různé přihlašované třídy zboží a služeb. Výraz
Squaw je v angličtině hanlivým označením pro indiánskou ženu a je podle PTO
urážlivý vůči Indiánům. Avšak Squaw Valley je velmi známým a oblíbeným
lyžařským střediskem v Kalifornii a tento výraz slouží primárně k jeho označení
a je tak rovněž vnímán veřejností. Proto byl povolen zápis známky Squaw
Valley pro lyžařské vybavení, protože toto zboží bezprostředně souvisí
s lyžařským střediskem a zamítnut jako nemorální a skandální ve všech
ostatních třídách.145
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4.9 A. Označení klamavé ES
Ochrannou známkou nemohou být podle čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení označení,
která by mohla klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo
zeměpisný původ výrobku nebo služby. Způsobilost klamat musí být
posuzována podle průměrného cílového zákazníka, což má význam především
pro výrobky, které nejsou určeny masové spotřebě. Pro vína a lihoviny platí
speciální úprava. Rozdíl spočívá v tom, že známky označující vína nebo
lihoviny nesmí nejen obsahovat, ale ani se skládat z výrazu, který obsahuje
zeměpisný údaj, pokud z daného území víno nebo lihovina nepochází.
V ostatních případech však platí zásada volné dostupnosti výrazů obsahujících
geografické údaje, pokud nejsou klamavé. Výraz Capri tak na příklad není
klamavý pro označení ovocných džusů, protože průměrně informovaný,
pozorný a rozumný cílový zákazník neočekává, že se na ostrově Capri bude
pěstovat ovoce pro výrobu džusů.146
4.9 B. Označení klamavé USA

15 U.S.C. §1052 písm. a) upravuje překážku zápisu spočívající v klamavosti
známky. Zákon činí rozdíl mezi známkami klamavými (deceptive) a popisně
klamavými (deceptively misdescriptive). Zatímco klamavé označení nemohou
nabýt nikdy rozlišovací způsobilosti a být chráněny jako ochranná známka,
klamavě popisné mohou užíváním v obchodním styku získat sekundární
význam a poté být registrovány.

Ve věci Budge147 soud formuloval třístupňový test pro klamavá označení: (1)
zda je výraz klamavý ve vztahu k vlastnostem, kvalitě, funkci, složení nebo
užití zboží či služeb; (2) pokud ano, zda potenciální zákazníci budou
pravděpodobně věřit, že klamavé označení skutečně popisuje zboží či služby;
a konečně (3) pokud ano, zda klamavost označení pravděpodobně ovlivní
jejich rozhodnutí ohledně nákupu zboží či služeb. Pokud je pouze první
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otázka testu zodpovězena kladně, jedná o známku arbitrární nebo sugestivní,
protože přesvědčení o pravdivosti klamavého označení je klíčovým pro
konstatování klamavosti. Pokud jsou první dvě otázky testu zodpovězeny
kladně a poslední otázka záporně, jedná se o známku klamavě popisnou.
V tomto případě může být známka s rozlišovací způsobilostí zapsána. Splnění
třetí podmínky testu, tedy tzv. podmínky reálnosti, skutečného ovlivnění
spotřebitelského rozhodnutí klamavou známkou, představuje nepřekonatelnou
překážku zápisu označení.148 Úředník PTO provádějící průzkum musí
prokázat, že klamavá vlastnost nebo charakteristika činí zboží atraktivnější a
přitažlivější pro potenciální zákazníky. Zboží nebo služby jsou zpravidla více
přitažlivé v důsledku měřítek nebo kritérií, které objektivně podněcují
k nákupu zboží nebo služeb přesahující důvody pouhé osobní preference.149
Takovými objektivními kritérii je podle Pokynů pro průzkum ochranných
známek např. vyšší kvalita, vyšší výkon nebo zlepšení funkce, zdravotní
výhody, sociální program nebo náboženské praktiky nebo rozdíly v ceně.
Podle §1203.02 (c) Pokynů pro průzkum ochranných známek PTO má
úředník PTO v případě pochybností, zda se jedná o známku klamavou nebo
klamavě popisnou, zamítnout zápis známky na základě obou důvodů.

Překážka klamavosti je shodná s úpravou překážky zápisu primárně
geograficky popisně klamavé známky. I zde musí v důsledku výkladu novely
Lanham Act po ratifikaci mezinárodní dohody NAFTA být splněna podmínka
reálnosti. Také primárně geograficky popisně klamavá známka nemůže být
zapsaná přes nabytí rozlišovací způsobilosti (viz výše). Evropská judikatura
podmínku reálnosti nezná a stanoví pouze mírnější podmínku: veřejnost musí
očekávat, že klamavý výraz odpovídá skutečnosti. PTO je tedy ve svém
důsledku více benevolentní při zápisu klamavých známek, když vyžaduje
důkaz o reálném ovlivnění spotřebitelských rozhodnutí klamavým výrazem.

S překážkou klamavosti úzce souvisí překážka navození falešné představy o
spojení s osobami (živými či zesnulými), institucemi, vyznáním, národními
symboly, která je stejně jako překážka klamavosti upravena jako důvod
148
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zamítnutí zápisu v 15 U.S.C. §1053 písm. a). Ačkoliv nařízení výslovně
neupravuje tuto překážku, důvody klamavosti uvedené v čl. 7 písm. g)
nařízení (povaha, jakost, zeměpisný původ) jsou pouze demonstrativní a jistě
zahrnují i důvody vytvoření nepravdivé představy o spojení s určitou osobou
či institucí. Bude proto o ní pojednáno v rámci překážky klamavosti.

Právo na soukromí spočívá v oprávnění osoby vykonávat kontrolu nad
použitím své identity nebo osobnosti. Osoby mají oprávněný zájem na
ochranu svého jména nebo ekvivalentního označení (včetně pseudonymu a
uměleckého jména) podle §1053 písm. a) Lanham Act, pokud jejich jméno
nebo označení je nepochybně spojeno s určitým zbožím či službami a
jednoznačně ukazuje na jejich osobnost. Zájem této osoby není závislý na
adopci a používání jako známky v technickém smyslu nebo jako obchodního
označení150.

Smyslem

tohoto

ustanovení

je

přitom

ochrana

před

neautorizovaným užíváním osobnosti nebo instituce a nikoli ochrana
veřejnosti.

Ve věci Hornby v. TJX Companies151, v níž odvolací senát PTO zamítl zápis
známky Twiggy pro dětské oblečení, protože navozovala falešnou představu o
spojení se známou britskou modelkou Twiggy, odvolací senát rovněž
formuloval podmínky pro naplnění této skutkové podstaty. Žalobce musí
prokázat, že známka žalovaného je shodná nebo podobná jako jméno nebo
identita užívaná žalobcem; dále že známka by jako taková byla veřejností
rozpoznána; že žalobce nemá žádnou spojitost s aktivitami žalovaného, které
vykonává pod daným označením a konečně že žalobcovo jméno nebo identita
požívá dostatečné slávy nebo proslulosti tak, že pokud by známka žalovaného
byla užívána na jeho zbožích a službách, taková spojitost by byla
presumována.152 V myslích relevantní veřejnosti přitom musí být navozena
falešná představa o spojení, které je komerčního charakteru, jako je např.
obchodní podíl nebo finanční podpora, nebo spočívá ve sponzorování
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přihlašovatelova zboží a služeb. In re Sloppy Joe’s Int’l153 odvolací senát
rozhodl,

že

přátelství

Ernesta

Hemingwaye

s původním

vlastníkem

přihlašovatelova baru, jeho návštěvy baru a používání zadní místnosti jako
kanceláře není ten druh „spojení“ předvídaný §1052 písm. a) Lanham Act.

Pojem instituce je konstruován velmi široce. Tento pojem obsáhne
samosprávný indický kmen154, celou organizaci, která zahrnuje Olympijské
hry155 i Severoamerickou dohodu o volném obchodu156

4.10

A. Označení obsahující znaky, emblémy a erby ES

Znaky, emblémy a erby podle čl. 6ter Pařížské úmluvy anebo tyto symboly
nespadající pod uvedenou úmluvu, avšak na jejichž ochraně je veřejný zájem,
mohou být zapsány pouze se souhlasem příslušných orgánů.
Podle příslušného testu musí úředník provádějící průzkum nejprve zjistit, o
kterou chráněnou známku či symbol se jedná. Vlajky a státní symboly jsou
uvedeny na internetové adrese www.wipo.int/ipdl/en/6ter. Znaky, emblémy a
erby, které nejsou chráněny podle čl. 6ter Pařížské úmluvy (ale jsou chráněny,
protože představují zvláštní veřejný zájem) nejsou uvedeny na jediné
internetové adrese; patří k nim ale na příklad symbol Červeného kříže,
Červeného půlměsíce chráněné podle Ženevských konvencí. V dalším kroku
musí být přihlašovaná známka porovnána s chráněnou vlajkou či symbolem. I
když vlajka či symbol není identicky reprodukován v přihlašované známce,
zápis bude i přesto zamítnut, pokud se jedná o tzv. heraldickou imitaci vlajky
nebo jiného národního symbolu. Podobně jako v USA míra podobnosti mezi
známkou a chráněnou vlajkou či symbolem však musí být velmi vysoká. 157 O
heraldickou imitaci vlajky se nejedná, pokud došlo ke změně tvaru nebo ke
změně barev nebo ke změně proporcí. V případě státních symbolů se ale bude
jednat o heraldickou imitaci i v případě, kdy symbol je reprodukován pouze
částečně, a to pokud je použit dominantní prvek státního symbolu, který jej činí
153

43 USPQ2d 1350, 1353-34 (TTAB 1997)
In re White, 73 USPQ2d 1713 (TTAB 2004)
155
In re Urbano, 51 USPQ2d 1776, 1779 (TTAB 1999)
156
In re North American Free Trade Ass’n, 43 USPQ2d 1282, 1285-1286 (TTAB 1997)
157
Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem, část B, 7.8.3.1
154

62

jedinečným. Rovněž shodné s americkou úpravou je pravidlo, podle něhož i
zápis černobílé vlajky může být zapovězen, pokud je vlajka či symbol
dostatečně specifický a jedinečný (jako např. vlajka Jihoafrické republiky či
Kanady). Černobílé reprodukce vlajek obsahující tři různobarevné horizontální
nebo vertikální pruhy bude však možno zapsat, protože taková vlajka je
poměrně běžná. V posledním kroku je potom potřeba prozkoumat, zda nebyl
k takovému užití dán souhlas. Pouze v případě vlajek a symbolů mezivládních
organizací (jako je EU nebo Rada Evropy) musí být jako nezbytná podmínka
zkoumáno, zda přihlašovaná známka vyvolává představu o spojení mezi
přihlašovatelem a organizací.158

4.10 B. Označení obsahující znaky, emblémy a erby USA

Americký zákon o ochranných známkách obsahuje pod 15 U.S.C. §1052
písm. b) Lanham Act překážku zápisu označení obsahující vlajky, erby nebo
jiné znaky Spojných států, kteréhokoliv státu nebo municipality, cizího národa
nebo jakoukoliv jejich napodobeninu. Oproti znění nařízení rozšiřuje tedy
Lanham Act překážku zápisu také na napodobeniny. Vzhledem k tomu, že
tato překážka je implementací ustanovení stejného článku mezinárodní
smlouvy uzavřené oběma entitami, Pařížské úmluvy o ochraně práv
průmyslového vlastnictví z roku 1883, její smysl a účel podle národního práva
je tím pádem shodný. Z prohlídky rejstříku známek lze zjistit, že celá řada
z nich obsahuje vlajkový design. Lze tak učinit závěr, že ve skutečnosti pojem
„napodobenina“ je interpretován restriktivně tak, že se vyžaduje poměrně
přesné kopírování, podobně jako heraldická imitace podle nařízení musí být
ve velmi vysokém stupni podobná chráněné vlajce či národnímu symbolu.159

Není nutné, aby známka sestávala výlučně z národní vlajky, erbu nebo jiné
insignie. Postačí, pokud známka obsahuje takový prvek. Stejně jako podle
nařízení, musí být tento prvek vysoce distinktivní. Pokud však prvky
inkorporované do známky pouze připomínají vlajku, erb nebo znak, může být
158
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známka zapsána a neexistuje překážka zápisu dle §1052 písm. b) Lanham Act.
Ve věci Knorr-Nahrmittel A.G. v. Havland Int’l známka NOR-KING
obsahovala vzor, který však nebyl poznatelný jako známka Dánska, Norska
nebo Švédska a odvolací senát PTO proto připustil zápis s tím, že známka
obsahuje zobrazení určitých vlajek, nikoli však vlajku určitého státu160.
V tomto bodě mezi evropskou a americkou úpravou neexistují žádné rozdíly
s ohledem na to, že implementují stejnou úmluvu a obě úpravy se drží
pravidla, že výjimky ze zápisné způsobilosti je nutno vykládat restriktivně.

4.11

A. Označení původu nebo zeměpisná označení ES

Označením původu a zeměpisným označením se rozumí název regionu, určitého
místa či ve výjimečném případu země, který se používá k označení
zemědělského produktu nebo potraviny, které pochází z daného regionu, místa
či země a jsou tam vyráběny, zpracovány a/nebo připraveny161 a zároveň jsou
jejich jakosti či vlastnosti převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným
prostředím, popř. přičitatelné jejich zeměpisným původu. Označení původu
nebo zeměpisná označení zapsaná podle nařízení Rady (ES) č. 510/06, o
ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a
potravin nemohou být zapsány jako ochranná známka, pokud se týkají stejného
druhu zboží. V zásadě tedy neexistuje možnost souběhu ochrany známky a
chráněného označení původu či zeměpisného označení. Zvláštní úprava se
vztahuje na víno a lihoviny, které za předpokladu, že nepochází z tohoto území,
nesmí obsahovat zeměpisný údaj, a to i přesto, že tento údaj není chráněn jako
zeměpisné označení či označení původu.
4.11 B. Označení původu nebo zeměpisná označení USA

Článek 22 odst. 2 TRIPS zavazuje členské státy, aby zajistily právní
prostředky, které by zabránily užívání jakýchkoli způsobů označení nebo
prezentace zboží, které uvádí nebo naznačuje, že dotyčné zboží pochází z jiné
zeměpisné oblasti, než je skutečné místo původu způsobem, který pokud jde o
160
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zeměpisný původ zboží, uvádí veřejnost v omyl. Ve Spojených státech
amerických nejsou chráněna označení původu nebo zeměpisná označení jako
specifická práva průmyslového vlastnictví. Jejich funkci však plní tzv.
certification marks, certifikační známky. Certifikační známky na rozdíl od
ochranných známek neoznačují zboží a služby výrobce nebo poskytovatele.
Naopak, majitel certifikační známky není oprávněn používat známku na svém
zboží a službách. Certifikační známka slouží jako symbol záruky a certifikace
určitých kvalit. Majitel certifikační známky dále není oprávněn libovolně
rozhodnout, kdo známku smí používat a musí povolit její užívání všem, kteří
splňují certifikační kritéria. Tato ustanovení se shodují s evropskou úpravou
označení původu a zeměpisných označení,162 avšak nařízení nestanovuje, že
by skupina, která podává přihlášku zeměpisného označení či označení původu
nebyla oprávněna toto označení používat. Naopak, za určitých okolností může
podat ve Společenství přihlášku označení původu či zeměpisného označení
pouze jedna fyzická či právnická osoba, pokud je jediným producentem
v dané oblasti. Podle evropské úpravy zapsané zeměpisné označení nebo
označení původu rovněž nemůže zdruhovět a být předmětem výmazu, protože
se stalo generickým označením163. Podle americké úpravy jsou odlišně od
ochranných známek stanoveny důvody výmazu v 15 U.S.C. §1063 odst. 5: (a)
pokud majitel nekontroluje nebo není schopen kontrolovat užívání známky,
(b) zabývá se propagací a výrobou zboží a služeb, k nimž se vztahuje
ochranná známka, (c) povoluje užívání známky k jinému než certifikačnímu
účelu a (d) odmítá diskriminačním způsobem certifikovat zboží a služby osob,
které dodržují standardy nebo podmínky, jež certifikační známka zaručuje.
Tento výčet rovněž neobsahuje zdruhovění. Až na bod (b) by byl z téže
důvodů zrušen zápis i podle evropských předpisů.

Rozdíl mezi evropskými označeními původu a zeměpisnými označeními a
americkými certifikačními známkami spočívá v tom, že certifikační známky
nemusí být zapsány, aby byly chráněny. Ochrana vzniká v souladu s koncepcí
amerického Lanham Act na základě užívání v obchodním styku. Dále, protože
neexistuje specifické průmyslové právo pro ochranu geografických indikací,
162

Ginsburg, Jane, Litman, Jessica, Kevlin, Mary: Trademark And Unfair Competition,New York,
Foundation Press 2007(4th Ed), str. 57
163
Podle článku 13 odst. 2 nařízení Rady (ES) 510/2006, o ochraně zeměpisných označení
a označení původu zemědělských produktů a potravin chráněné názvy nesmí zdruhovět.

65

neexistuje rovněž samostatná překážka zápisu. Certifikační známka však
představuje překážku zápisu na základě nebezpečí záměny s mladší
ochrannou známku pro shodné či podobné zboží a služby.

V případech zeměpisných certifikačních známek se neuplatní překážka
popisnosti s ohledem na zeměpisný původ zboží či služeb. S otázkou, zda
známka indikuje zeměpisný původ zboží úzce souvisí tzv. doktrína
cizojazyčných ekvivalentů. Podle doktríny cizojazyčných ekvivalentů jsou
cizí slova z běžných, moderních jazyků překládány do angličtiny, aby byl
určen jejich zeměpisný význam. Např. ve věci popisované v pojednání o
popisnosti, In re Spirits International164, soud uvedl, že výraz „Moskovskaya“
znamená „pocházející z Moskvy“ a byl proto primárně geograficky klamavý
pro vodku nepocházející z Moskvy. Doktrína se uplatní pouze v případě, že
by se běžný americký zákazník165 zastavil a přeložil si výraz do jeho
anglického ekvivalentu166.

Podle 15 U.S.C. §1052 písm. a) Lanham Act je rovněž zakázán zápis
zeměpisného označení, který, pokud by byl užit na nebo ve spojitosti s vínem
nebo lihovinami, by identifikoval jiné místo než místo skutečného původu
zboží a byl poprvé užit přihlašovatelem na nebo ve spojitosti s vínem či
lihovinami ke dni vstupu v platnost Dohody o Světové obchodní organizaci
pro USA anebo jeden rok po tomto datu. Článek 7 odst. 1 písm. j) nařízení
obsahuje téže úpravu, avšak bez časového omezení.

4.12

Překážky zápisu USA neuvedené v nařízení ES – překážka příjmení

a překážka jména, portrétu nebo podpisu identifikující žijící osobu

Podle 15 U.S.C. §1052 písm. e) (4) Lanham Act je zakázán zápis označení,
které je primárně pouze příjmením. Zákon vychází z předpokladu, že příjmení
neplní známkoprávní funkci označení zdroje původu zboží a služeb, protože
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není takovým způsobem vnímáno relevantní veřejností. Tato překážka může
být překonána nabytím sekundárního významu podle 15 U.S.C. §1052 písm.
e) (5) Lanham Act. Ve věci Quadrillon Publishing167 soud stanovil kritéria,
podle nichž mají úředníci PTO zjišťovat, zda je naplněna tato skutková
podstata. Soud uvedl, že je potřeba vzít v úvahu stupeň vzácnosti výskytu
příjmení, skutečnost, zda někdo spojený s přihlašovatelem má toto příjmení,
zda má výraz jiný uznávaný význam a zda struktura a výslovnost slova
vypadá a zní jako příjmení. V rozhodované věci soud zamítl zápis slova
Bramley, protože vypadá a zní jako příjmení a nemá žádný jiný veřejnosti
známý význam. Že se jedná o neznámou malou ves v Indianě je přitom bez
právního významu. Dále průzkumem telefonního seznamu zjistil, že ačkoliv
Bramley není obvyklé příjmení (400 v USA), představuje tento počet
dostatečné množství pro shledání, že výraz má primárně pouze charakter
příjmení. Ve věci Benthin Management168 potom odvolací senát doplnil další
podmínku, a to, zda je stylizace a druh písma dostatečně výrazný, aby jako
takový učinil dojem na zákazníky. Tato podmínka se samozřejmě nepoužije
v případě zápisu slovních známek bez ohledu na font. Podle evropské úpravy
mají jména rozlišovací způsobilost, a to bez ohledu na frekvenci daného
jména a to i v případě nejběžnějších příjmení jako Smith nebo Garcia.169 I
rozšířené příjmení může plnit funkci označení původu ochranné známky, a
tudíž rozlišit dotčené výrobky nebo služby, pokud neexistuje jiný důvod
zamítnutí zápisu, a sice například druhová nebo popisná povaha ochranné
známky nebo existence staršího práva.170

Další překážkou zápisu je podle 15 U.S.C. § 1052 písm. c) Lanham Act zápis
známky, která sestává nebo obsahuje jméno, portrét nebo podpis, který
identifikuje určitou žijící osobu nebo zemřelého prezidenta Spojených států
během života jeho vdovy, pokud nebyl dán písemný souhlas takovou osobou
nebo prezidentovou vdovou. Tato překážka je absolutní, neboť nemůže být
překonána nabytím rozlišovací způsobilosti. Účelem toho ustanovení je
ochrana práva na soukromí a ochrana osobnosti, kterou žijící osoby požívají
167
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s ohledem na označení, které je identifikují. K identifikaci určité osoby
nemusí být podle judikatury použito celé jméno.171 In re Steak and Ale
Restaurants of America172 odvolací senát rozhodl, že název Prince Charles
identifikuje určitou žijící osobu, jejíž souhlas nebyl registrován. Skutečnost,
že určité jméno obsažené ve známce může být ve skutečnosti jméno více než
jedné osoby, nevylučuje požadavek písemného souhlasu pro zápis známky,
pokud známka identifikuje určitou žijící osobu v očích relevantní veřejnosti.
Odvolací senát také shledal v rozhodnutí Laub v. Industrial Development
Laboratories173, že výraz Laub pro vodoměr identifikuje držitele patentu pro
vodoměr, jehož písemný souhlas nebyl dán. Zápis Reed Reel Oven byl rovněž
zamítnut pro překážku dle §1052 písm. c) Lanham Act protože byl žádán bez
písemného souhlasu navrhovatele a stavitele pecí, Paula N. Reeda. 174 Naopak,
námitka proti známce Thomas Edison byla zamítnuta, protože §1052 písm. c)
Lanham Act nebrání zápisu jména zemřelé osoby.175

Nařízení neobsahuje takový důvod zamítnutí zápisu, a to ani pod čl. 7 nařízení
jako absolutní důvod zamítnutí, ani pod čl. 8 nařízení jako relativní důvod
zamítnutí zápisu. Podle Úřadu mají jména prominentních osob, včetně hlav
států, rozlišovací způsobilost. Předchozí praxe, podle níž jména hlav států
postrádala rozlišovací způsobilost176, dnes již není sledována.177 Jména mohou
být zapsána, avšak podle čl. 12 písm. a) nařízení právo z ochranné známky
neopravňuje majitele, aby zakázal třetí straně používat v obchodním styku její
jméno nebo adresu. Ochranná známka bude tedy i přes existenci této překážky
zapsána, pokud není klamavá, tj. pokud nevzbuzuje představu, že by
identifikovaná osoba stála za produkcí daného zboží nebo služeb. Podle čl. 53
odst. 2 však určitá práva mohou být důvodem prohlášení neplatnosti známky
Společenství. Podle tohoto ustanovení se známka Společenství na základě
návrhu prohlásí za neplatnou, pokud může být jejich užívání zakázáno podle
právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů na
základě jiného staršího práva, zejména práva na jméno a práva k vlastnímu
171

Ross v. Analytical Technology Inc., 51 U.S.P.Q.2d 1269 (T.T.A.B.1999)
185 U.S.P.Q. 447 (T.T.A.B. 1975)
173
121 U.S.P.Q. 595 (T.T.A.B. 1959)
174
Reed v. Bakers Engineering & Equipment Co., 100 U.S.P.Q. 196 (P.O.Ex.Ch. 1954)
175
McGraw-Edison Co. v. Thomas Edison Life Insurance, 160 U.S.P.Q. 685 (T.T.A.B. 1969)
176
OHIM, R-198/04-4, Queen Elizabeth II
177
Metodické pokyny týkající se průzkumu před Úřadem, část B., 7.5.4
172

68

portrétu. §11 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, upravuje ochranu
osobnostních práv v českém právním řádu, včetně jména a projevů osobní
povahy, včetně podpisu a portrétu. Vzhledem k tomu, že výčet starších práv
v čl. 53 odst. 2 nařízení je demonstrativní, řadilo by se k nim zřejmě i právo
podpisu, který identifikuje určitou osobu. Tyto aspekty osobnosti mohou být
použity pouze se souhlasem této osoby a podle §13 odst. 1 občanského
zákoníku se taková osoba178 může zejména domáhat, aby bylo upuštěno od
neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti. Ačkoliv by ustanovení
občanského zákoníku nepředstavovalo dostatečný právní základ pro zabránění
zápisu ochranné známky, dle čl. 53 odst. 2 nařízení může být ochranná
známka zneplatněna.

5. Relativní důvody pro zamítnutí zápisu ES
Relativní důvody pro zamítnutí zápisu slouží pouze ochraně práv jednotlivce a
Úřad je proto nezkoumá z úřední povinnosti, ale k námitce oprávněné osoby.
Relativní důvody pro zamítnutí zápisu podle čl. 8 odst. 1, odst. 4 a odst. 5
nařízení musí být vlastníkem starší ochranné známky nebo jiného označení
uplatněny ve lhůtě tří měsíců po zveřejnění přihlášky ochranné známky
Společenství. Platnost starší národní ochranné známky, na níž je námitka
založena, nemůže být v řízení o námitkách před Úřadem pro harmonizaci ve
vnitřním trhu uplatněna, protože otázka platnosti národní známky spadá do
výlučné pravomoci národních úřadů. Úřad by však v tomto případě měl přerušit
řízení.179
I po uplynutí tříměsíční lhůty jsou vlastníkům dány k dispozici prostředky,
kterými se mohou bránit proti již zapsané kolidující známce Společenství. Za
předpokladu, že nedošlo k vyčerpání práv, mohou uplatnit u Úřadu žalobu na
prohlášení neplatnosti podle čl. 52 nařízení a u soudů pro ochranné známky
Společenství žalobu na zdržení podle čl. 106 nařízení. Přesto je ve veřejném
zájmu, aby byly potenciálně kolizní situace řešeny co nejdříve. Výjimka platí
pouze pro jiná práva podle čl. 52 odst. 2 nařízení, která neumožňují podání
námitek, ale až pozdější odstranění známky na základě žaloby na neplatnost.
178
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5.1 Starší ochranné známky ES
Podle čl. 8 odst. 1 nařízení se přihlášená známka Společenství nezapíše na
základě námitek vlastníka starší známky, pokud jsou známky a přihlášené
zboží a služby totožné (lit. a) anebo pokud z důvodu totožnosti nebo
podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti zboží a
služeb existuje nebezpečí záměny (lit. b). Nebezpečí záměny zahrnuje i
nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. Podle čl. 8 odst. 5 nařízení
se rovněž nezapíše známka Společenství, která by neprávem těžila
z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo
jim byla na újmu. Relativním důvodem zamítnutí zápisu jsou rovněž práva ze
starší nezapsané známky nebo jiného označení používaného v obchodním
styku, jehož význam není pouze místní (čl. 8 odst. 4).

Starší ochranné známky jsou definovány podle čl. 8 odst. 2 nařízení a dělí se
do tří skupin. Za prvé se jedná o zapsané známky Společenství, národní
známky a známky Beneluxu, včetně mezinárodních známek zapsaných
s účinky pro členský stát nebo Společenství. Za druhé se jedná o přihlášky
těchto známek, za předpokladu jejich zápisu, a za třetí o známky, které jsou
v členském státu podle čl. 6bis Pařížské úmluvy obecně známé. Staršími
ochrannými známkami jsou známky s dřívější prioritou než ochranné známky
Společenství, tj. známky vzniklé přede dnem podání přihlášky známky
Společenství. Přihlášky starších známek jsou kladeny na roveň zapsaným
známkám s výhradou jejich zápisu, aby bylo zabráněno pozdějším žalobám na
neplatnost z důvodu výše uvedeného zájmu o pokud možno včasné
předcházení kolizním situacím. Pokud dojde Úřad k závěru, že je nutno
námitce založené na přihlášce vyhovět, musí být řízení přerušeno a může
pokračovat až po zápisu starší známky. Pokud proti zapsané starší národní
známce byla podána námitka z důvodu existence relativních překážek, měl by
Úřad vyčkat rozhodnutí o této námitce. Procesně sice mohou být zvýhodněny
známky, jejichž národní právní úprava nezkoumá starší práva nebo zkoumá
pouze povrchně absolutní překážky zápisu, v zásadě se ale nejedná o
hmotněprávní výhodu, protože vlastník starší známky, na níž je založena
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námitka proti přihlášce známky Společenství, musí počítat, že přihlašovatel
najde cestu, jak zaútočit na platnost jeho národní známky. Jak bylo uvedeno
výše, také v těchto případech by měl Úřad přerušit řízení.180

Obecně známé známky podle článku 6bis Pařížské úmluvy jsou nezapsané
známky s vysokým stupněm známosti. Protože nařízení Společenství
neupravuje nezapsané známky s platností na území Společenství, bude se
jednat vždy o národní známky. Skutečné užívání není předpokladem obecně
známé známky, postačí její obecná známost. Vyžaduje se vyšší stupeň
známosti než u nezapsaných označení podle čl. 8 odst. 4 Lanham Act (viz 6.2).
Rozhodující

je

znalost

známky

dotčenými

zákaznickými

kruhy.

S požadavkem vysokého stupně známosti (německá judikatura vyžaduje v
zásadě nejméně 50%) by nebylo slučitelné hodnocení znalosti mezi veřejností
jako celkem. Znalost u veřejnosti jako celku je vyžadována pouze u produktů,
které jsou jí určeny.181

Identita známek ES

5.1.1

Ochrana identity starší známky v případě totožnosti přihlašované známky
Společenství i zboží a služeb (čl. 8 odst. 1 písm. a nařízení ) je koncipována
jako absolutní. V tomto případě musí být shodné jak známky, tak zboží a
služby (tzv. double identity test). Kromě požadavku dvojí identity nestanoví
nařízení žádné další požadavky, především není tato překážka zápisu závislá
na existenci nebezpečí záměny. Někdy se uvádí, že v této situaci je záměna
nevyhnutelná, protože jak znaky, tak zboží jsou identické a veřejnost není
schopna rozpoznat rozdíly mezi známkami. Avšak ustanovení čl. 8 odst. 1
písm. a) nařízení není založeno na těchto faktických úvahách, spíše existence
dvojí identity je spojena s nevyvratitelnou právní domněnkou nebezpečí
záměny.182 Taková domněnka není stanovena ve Spojených státech, jejichž
úprava vždy vyžaduje existenci nebezpečí záměny, a to bez ohledu na
totožnost či identitu zboží a služeb. Úprava v USA nestanoví předpoklad
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existence nebezpečí záměny při totožnosti známek a totožnosti zboží a služeb,
nevylučuje však a priori ani nebezpečí záměny při totožnosti či podobnosti
známek a rozdílnosti zboží a služeb. Nebezpečí záměny tak alespoň podle
znění zákona není ve Spojených státech podmíněno podobností zboží a
služeb. Obě překážky zápisu (tj. dvojí identita a nebezpečí záměny) jsou však
i v Evropě velmi úzce spojeny a v zásadě chápány jako celek, neboť podle
Úřadu námitka dle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení zahrnuje rovněž námitku
podle písm. a) a naopak.183

Identitu je nutno chápat doslovně. Slovní známky jsou identické pouze při
stejném způsobu psaní (stejném pořadí znaků). Velká či malá písmena nebo
rozdílný druh písma nehrají roli. Rozdíl pouze v jednom písmenu má za
následek zamítnutí námitky. Slovní známky a obrazové či kombinované
známky nejsou nikdy identické, a to ani při úplné shodě slovní součásti nebo
při stejném významu. Identické nejsou ani znaky foneticky shodné.184
Jakýkoliv dodatečný prvek, jakkoliv triviální nebo druhotný, je dostatečný pro
negaci otázky identity známek. Soudní dvůr Evropské unie kritérium identity
mladšího označení a starší známky vykládá restriktivně a vychází z pohledu
průměrně informovaného, pozorného a rozumného spotřebitele. Průměrný
spotřebitel nemá možnost bezprostředního srovnání předmětných známek a
záleží proto na jeho nedokonalé vzpomínce.185 Identita podle čl. 8 odst. 1
písm. a) nařízení je u obrazových či kombinovaných označení proto dána
pouze tehdy, pokud se mladší ochranná známka vyznačuje pouze tak
nepatrnými rozdíly oproti starší známce, že si jich průměrný spotřebitel
vzhledem ke své nedokonalé vzpomínce o obrazu starší známky
nepovšimne.186 Rozdíly, kterých si spotřebitel nepovšimne, mají být
vyloučeny z posuzování identity. To, co zůstane nepovšimnuto, nemůže
ovlivnit otázku totožnosti. Avšak při uplatňování tohoto principu, musí být
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nepodstatné odlišnosti interpretovány velmi restriktivně, aby nebyl setřen
rozdíl mezi podobností a totožností.187

Zboží a služby musí být identické alespoň částečně. Pokud se zboží a služby
překrývají, je zápis pozdější známky Společenství vyloučen. Identita zboží a
služeb se nehodnotí podle doslovného znění soupisu, ale je nutno se
orientovat podle jeho smyslu. Pokud soupis zboží a služeb pozdější známky
obsahuje pojem, který je zařaditelný pod obecný pojem soupisu starší
známky, jakož i v opačném případě, kdy obecný pojem v soupisu mladší
známky, zahrnuje pojem v soupisu starší známky, je dána identita. Další
položky soupisu spadající mimo rámec obecného pojmu se posoudí podle č. 8
odst. 1 písm. b) nařízení,.188 Pokud tak na příklad byla podána přihláška
ochranné známky Společenství pro „automobily, jejich díly a příslušenství“ a
starší ochranná známka je zapsána pro „motorová pozemní vozidla, jejich
části a příslušenství“, bude dána překážka zápisu, neboť obecný soupis zboží
starší známky zahrnuje zboží přihlašované známky. Pokud je podána
přihláška známky pro zboží z obecného kovu neobsažené v jiných třídách a
starší známka je zapsána pro „prostředky, především kazety, stohovací
zařízení, palety a transportní bedny z kovu pro zacházení s materiálem
určeném k řezání, transportu a skladování“, bude rovněž dána překážka
zápisu, neboť obecný soupis přihlašované známky obsahuje soupis zboží
starší známky. Srovnání zboží a služeb musí být provedeno na základě
doslovného znění uvedeného v příslušné přihlášce/zápisu. Skutečný nebo
zamýšlený způsob užití neuvedený v příslušné specifikaci není relevantní pro
posouzení. Pokud však je požadován důkaz o užívání starší ochranné známky
(podle čl. 42 odst. 2 nařízení189) a předložené důkazy prokazují užívání pouze
pro část zboží a služeb, bude starší známka posuzována jako zapsaná pouze
pro tuto část a námitka je omezena pouze na toto zboží a služby. V tomto
ohledu je namístě vykládat čl. 42 odst. 2 nařízení tak, že směřuje k zabránění,
aby částečně užívaná ochranná známka požívala rozsáhlé ochrany pouze
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z důvodu, že byla zapsána pro širokou řadu výrobků nebo služeb. Při
uplatnění těchto ustanovení je tak třeba zohlednit rozsah kategorií výrobků
nebo služeb, pro které byla starší ochranná známka zapsána, zejména
obecnost výrazů k tomuto účelů používaných pro popis uvedených kategorií,
a to s ohledem na výrobky nebo služby, jejichž skutečné užívání bylo
skutečně prokázáno. Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že pokud byla
ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně
rozsáhlou pro to, aby uvnitř ní mohly být rozlišeny některé podkategorie,
které by mohly být považovány za samostatné, má důkaz o skutečném užívání
ochranné známky pro část těchto výrobků nebo služeb v námitkovém řízení za
následek pouze ochranu podkategorie nebo podkategorií, pod které spadají
výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka skutečně užívána.
Pokud by naopak ochranná známka byla zapsána pro výrobky nebo služby
vymezené tak přesným a ohraničeným způsobem, že by nebylo možné provést
podstatná dělení uvnitř dotyčné kategorie, důkaz o skutečném užívání
ochranné známky pro uvedené výrobky nebo služby by se nezbytně týkal, pro
účely projednání námitek, celé této kategorie. 190

Nebezpečí záměny ES

5.1.2

Pokud známky nebo zboží a služby nejsou identické, nýbrž pouze podobné (tj.
není splněna podmínka dvojí identity) a existuje v důsledku toho nebezpečí
záměny, uplatní se překážka zápisu podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení. Soud
musí brát v úvahu vizuální, fonetickou a pojmovou podobnost a provést
srovnávací analýzu ochranných známek po všech těchto stránkách, aby bylo
možno vyloučit, že ochranné známky nejsou podobné.191 Nelze vyloučit, že
by pouhá fonetická podobnost mohla vyvolat nebezpečí záměny, jak uvedl
Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer &
Co. GmbH proti Klijsen Handel BV192. Ovšem taková možnost je málo
pravděpodobná, když soud sám naznačuje její neobvyklý charakter. Čím si
jsou zboží a služby více podobné a čím větší je rozlišovací způsobilost starší
190
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známky, o to větší je pravděpodobnost záměny. Samotná fonetická podobnost
je pak možná pouze v kombinaci těchto podmínek, aby odůvodnila nebezpečí
záměny. Navíc, fonetická podobnost má jen malý význam, pokud se jedná o
zboží a služby, které jsou uváděny na trh způsobem, při kterém zákaznické
kruhy vnímají předmětné zboží pouze opticky.193

Je nutno provést celkové posouzení všech relevantních prvků a kolidujících
výrobků. Za určitých okolností mohou na příklad pojmové rozdíly
neutralizovat vzhledové a fonetické podobnosti mezi dotčenými označeními.
Pro tuto neutralizaci je ale nezbytné, aby alespoň jedno z dotčených označení
mělo z pohledu relevantní veřejnosti jasný a vymezený význam, takže jej
veřejnost je schopna okamžitě zachytit.194 Je bez významu, že druhé takové
označení tento význam nemá a představuje pouze fantazijní výtvor. Bez
významu je také, že toto pojmové označení nemá žádný vztah k vlastnostem
výrobku, který označuje.195 Z této analýzy Soudního dvora Evropské unie
vyplývá implicitně vyšší nebezpečí záměny u vzhledové a současně fonetické
podobnosti označení, která v daném případě představuje vždy situaci
potenciální

zaměnitelnosti

(tedy je

možno

vycházet

z

presumpce

zaměnitelnosti za dané konstelace), kterou je možno vyvrátit prokázáním
odlišnosti pojmové, která je relevantními zákaznickými kruhy jasně vnímána.
Rovněž není nemožné, aby pouhá pojmová podobnost vyplývající ze
skutečnosti, že známky používají obrázky s podobným sémantickým
obsahem, vyústila v nebezpečí záměny, pokud má starší známka rozlišovací
způsobilost, a to buď inherentní anebo získanou. Pokud však není starší
známka příliš dobře známa anebo se skládá z nepříliš nápaditého obrázku,
nepostačí pouhá pojmová podobnost k odůvodnění nebezpečí záměny.196
Také americký soud shledal minimálně v jednom případě nebezpečí záměny
(resp. nebezpečí počáteční záměny – viz níže) v případě pouhé pojmové
podobnosti, když konstatoval, že známka Pegasus Petroleum je zaměnitelná
s obrázkem okřídleného koně, loga společnosti Mobil Oil.197 Rozhodování
rovněž ovlivnila skutečnost, že znak Mobil Oil Corp. měl vysokou rozlišovací
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způsobilost a byl veřejnosti dobře znám.198 Na druhou stranu však americké
soudy připouští pro shledání nebezpečí záměny i nebezpečí asociace v širším
smyslu. Nebezpečí záměny tedy podle americké doktríny zahrnuje i nebezpečí
asociace, aniž by si zákazníci v okamžiku provedení nákupu museli myslet, že
zboží má stejného výrobce. V Evropě naopak pouhá asociace, vyplývající z
analogického sémantického obsahu obou známek není sama o sobě
dostatečným důvodem pro shledání nebezpečí záměny, když veřejnost
nenabývá dojmu, že zboží má stejný původ.

Soudní dvůr Evropské unie vychází z toho, že nebezpečí záměny je nutno

hodnotit s přihlédnutím k okolnostem jednotlivého případu a že je potřeba
vycházet z celkového dojmu přihlašované známky. Průměrný spotřebitel
obvykle vnímá známku jako celek a nezabývá se rozebráním jejích různých
detailů.199 Má jen zřídkakdy šanci učinit přímé srovnání mezi různými
známkami, nýbrž musí se spolehnout na nedokonalý dojem, který mu utkvěl
v paměti.200 Soud rovněž vymezil, z jaké úrovně pozornosti veřejnosti je
možno vycházet v konkrétních situacích, přičemž bere v úvahu charakter
zboží, pro které je známka chráněna. Vždy totiž nastane situace, kdy veřejnost
věnuje dotčeným známkám pouze nízký stupeň pozornosti. Zohlednění
nejnižšího stupně pozornosti, jež může veřejnost vykázat při setkání se
známkou, by však vedlo k neodůvodněnému rozšíření ochrany starších
známek. Pokud by byl brán v potaz pouze nejnižší stupeň pozornosti, popřela
by tato skutečnost veškerou relevanci, kterou pro účely posouzení nebezpečí
záměny má kritérium vycházející ze stupně pozornosti, který se mění v
závislosti na kategorii výrobků. Pro účely posouzení nebezpečí záměny proto
Soudní dvůr Evropské unie bere v úvahu úroveň pozornosti průměrného

spotřebitele v okamžiku, kdy připravuje a provádí svůj výběr mezi různými
výrobky a službami. Skutečnost, že se veřejnost s danými výrovky a
ochrannými známkami může setkávat i za jiných okolností než je koupě, kdy
může případně vykazovat nižší stupeň pozornosti, není relevantní. Navíc je u
některých výrobků stupeň pozornosti relevantní veřejnosti zvlášť vysoký.
Nejvyšší stupeň pozornosti spotřebitel vynakládá při nákupu věcí drahých,
198
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výjimečných nebo riskantních. Takovými jsou na příklad auta, počítače
(drahé), finanční služby (výjimečné) nebo léky na předpis (riskantní). Zvláštní
stupeň pozornosti rovněž charakterizuje nákup věcí, které jsou ukázkou
sociálního statusu a věcí, u kterých je velmi silná brand loyalty (věrnost
značce) jako např. tabákové výrobky.201 Pokud je tedy z hlediska skutkového
prokázáno, že objektivní vlastnosti daného výrobku znamenají, že průměrný
spotřebitel si je zakoupí pouze po zvláště pozorném zkoumání, může taková
okolnost snížit nebezpečí záměny ochranných známek vztahujících se
k takovým výrobkům v klíčovém okamžiku, kdy dochází k výběru mezi
těmito výrobky.202 Stupeň pozornosti se přitom hodnotí na základě
objektivních vlastností výrobku, nikoliv subjektivního stupně pozornosti
spotřebitele v daném okamžiku. Nebezpečí záměny přitom nemusí být
prokázáno u všech skutečných či možných zákazníků, postačí když je
prokázáno, že podstatná skupina relevantní veřejnosti může být zmatena.

Podle nařízení zahrnuje nebezpečí záměny také nebezpečí asociace se starší
známkou. Pouhá myšlenková asociace, aniž by mezi známkami došlo
k záměně nebo byla vytvořena představa o propojení mezi vlastníky, není
důvodem pro konstatování existence nebezpečí záměny.203 Mimo jiné soud
uvedl, že „koncept pravděpodobnosti asociace není alternativou konceptu
pravděpodobnosti záměny, nýbrž slouží k vymezení jejího rozsahu.“
Nebezpečí asociace je totiž chápáno více restriktivně než na příklad ve
známkovém právu Beneluxu (ale i USA) a představuje pouze podskupinu
nebezpečí záměny. Pokud není dáno nebezpečí záměny, nemohou chráněné
známky i přes nezávisle existující nebezpečí asociace spolu kolidovat.204 Tuto
svou interpretaci Soudní dvůr Evropské unie potvrdil ve svém rozsudku ve věci
C-425/98 Marca Mode v. Adidas, kde konstatoval, že ani u známek majících
dobré jméno nelze předpokládat nebezpečí záměny, pokud existuje pouze
nebezpečí myšlenkové asociace v širším smyslu.205 Známka mající dobré
jméno má sice vyšší rozlišovací způsobilost, tato skutečnost samotná ale
neodůvodňuje nebezpečí záměny, když dochází jen k myšlenkovému
201
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propojení. Odlišně ale argumentuje starší literatura, která chápe ochranu
ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) jako širší, když vedle funkce označení
původu a odlišení zboží od jiných výrobců bere v potaz také funkci známky
jako určité reklamy a záruky kvality zboží daného výrobce.206

Významným měřítkem rozsahu ochrany poskytované dané (starší) známce je
již podle rozsudku C-251/95 Sabel v. Puma, rozlišovací způsobilost
známky.207

Čím

distinktivnější

je

starší

známka,

tím

větší

bude

pravděpodobnost záměny.208 Stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné
známky není možno hodnotit pouze na základě určitého procentuálního podílu
známosti mezi dotčenou veřejností.209 Podle Evropského soudního dvora je
nutno vzít v potaz podíl na relevantním trhu, intenzitu, územní rozšíření a
dobu používání známky, marketingové/reklamní úsilí věnované propagaci
známky, podíl zákaznických kruhů, který rozeznává zboží a služby na základě
dané známky jako zboží pocházející z určitého podniku, jakož i vyjádření
průmyslových a obchodních komor nebo jiných oborových svazů.210 Je třeba
přihlédnout rovněž k inherentním vlastnostem známky, včetně toho zda
obsahuje popisný prvek ve vztahu k zapsaným výrobkům a službám,
zhodnotit větší či menší schopnost známky identifikovat výrobky a služby,
pro něž byla zapsána, jakožto pocházející od určitého podniku, a tak je rozlišit
od výrobků a služeb jiných podniků. V judikatuře Evropského soudního
dvora je tak vyjádřena skepse vůči právní praxi založené na přeceňování
demografických průzkumů. Jako mylný je rovněž odmítnut názor, s kterým se
občas lze opakovaně setkat, totiž, že vysoce distinktivní známka je méně
zaměnitelná s jí podobnými označeními než jiné známky právě proto, že
požívá vysokého stupně známosti, takže ji veřejnost „rozpozná“ od ostatních
označení.211 To by ve svém důsledku vedlo k tomu, že vlastníci
distinktivnějších ochranných známek by byli paradoxně méně chráněni než
vlastníci známek, jejichž úspěch u veřejnosti je nižší a znamenalo by
v určitém smyslu „trestání úspěchu“. Tento přístup byl patrný především
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v některých rozhodnutích Spojených států212, právní závěry Evropského
soudního dvora však jdou opačným směrem.

V rozsudku ve věci C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-GoldwynMayer Inc, se Soudní dvůr Evropské unie zabýval otázkou podobnosti zboží a

služeb jako předpokladem nebezpečí záměny a vliv rozlišovací způsobilosti
na tuto podobnost. Jak již bylo uvedeno výše, podle ustálené judikatury
vysoká rozlišovací způsobilost a dobré jméno zvyšují nebezpečí záměny.
Nyní soud tuto argumentaci dále rozvedl v tom smyslu, že nebezpečí záměny
je dáno při již malé podobnosti zboží, avšak vysokém stupni rozlišovací
způsobilost známky. „Globální posuzování pravděpodobnosti záměny
implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory.“213 Podobnost
zboží přitom vychází z podobnosti produkčních míst, materiálů, účelu a
použití, distribučních struktur či kanálů. Čím méně si jsou zboží a služby, pro
něž jsou předmětná označení chráněna, podobná, o to větší musí být
rozlišovací způsobilost starší národní známky, aby se mohla prosadit proti
pozdější známce Společenství. A naopak, pokud se jedná o starší národní
známku s nižší rozlišovací způsobilostí, bude překážkou zápisu známky
Společenství, jen pokud si je zboží více podobné. Dále, pokud si jsou zboží a
služby do značné míry podobné, může být nižší stupeň podobnosti mezi
označeními. Na druhou stranu, pokud si jsou známky velmi podobné, může
být nebezpečí záměny shledáno i tam, kde si jsou zboží a služby méně
podobné. Avšak za určitých okolností může být podobnost zboží a služeb
natolik nízká, že i přes identitu známek nebude shledáno nebezpečí záměny.
Na příklad ve věci „Nicole/Nicole“214 rozhodl Úřad, že ačkoliv jsou
přihlašovaná známka a starší známka zcela totožné, podobnost mezi ústní
vodou a parfémy je malá a proto neexistuje nebezpečí záměny. Pro posouzení
podobnosti mezi dotčeným zbožím a službami je na místě zohlednit všechny
relevantní faktory, které zahrnují jejich povahu, účel, užívání i jejich
konkurenční nebo komplementární charakter. Pokud jde o konečné
spotřebitele, nepatří mezi relevantní faktory, protože Soudní dvůr Evropské
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unie

zmínil

nikoli

konečného

spotřebitele,

ale

„určení

výrobků“

(Verwendungszweck).215

Nebezpečí záměny je možno předpokládat tam, kde veřejnost nabývá dojmu,
že předmětné zboží a služby pochází ze stejného podniku nebo alespoň z
hospodářsky propojených podniků. Nebezpečí záměny není vyloučeno tím, že
u veřejnosti neexistuje nebezpečí záměny s ohledem na místo výroby nebo
poskytnutí zboží a služeb.216 Podstatné není to, že výrobky označené
ochrannými známkami se vyrábějí na různých místech, nýbrž to, zda se
mohou domnívat, že je - třeba i na různých místech – vyrábí tentýž podnik,
případně různé podniky téhož koncernu. Rozhodující podle evropského
známkového práva je tedy představa veřejnosti, zda ten samý podnik nebo
hospodářsky propojené podniky jsou výrobci ne/zaměnitelného zboží. Není
tedy rozhodující, že relevantní veřejnost (resp. její podstatná část) vnímá
rozdíly mezi známkami a nezaměňuje tedy známky jako takové, za
předpokladu, že se domnívá, že zboží má stejného producenta. Tak tomu
může být na příklad u rodiny ochranných známek (známky mající stejnou
základní složku, u nichž rozdíly označují např. produktové linie apod.). Soudní
dvůr Evropské unie dosud neinterpretoval pojem hospodářsky propojené

podniky pro účely nebezpečí záměny. Podle judikatury týkající se volného
pohybu zboží a služeb, se však bude jednat o zboží či služby poskytované
držitelem licence, mateřskou společností, dceřinou společností stejného
koncernu nebo výlučným obchodním zástupcem apod.217 Podle Metodických
pokynů týkajících se řízení před Úřadem218 je rovněž nutno mezi tyto situace
započítat i další, kdy zákazníci předpokládají, že užití známky je za
normálních okolností možné pouze se souhlasem majitele ochranné známky.
Tento přístup je ve Spojených státech vehementně kritizován, neboť zákazníci
nejsou zpravidla právně vzděláni, aby byli schopni posoudit, k jakému jednání
je či není potřeba souhlas. Takový přístup potom vede k absurdnímu závěru,
že co si právní laikové myslí, že je právem, se právem skutečně stane. Tak
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rozhodoval na příklad soud v USA ve věci Anheuser Bush v. Balducci
Publications,219 kdy žalovaný vytvořil plakát s parodickou reklamou na pivo
žalobce „Michelob Dry“, kterou chtěl upozornit na znečištění vod a nazval
proto produkt „Michelob Oily“. Soud shledal, protože si podle průzkumů
většina zákazníků myslela, že majitel musí dát souhlas k parodickému
zobrazení své ochranné známky, že zde existuje nebezpečí záměny. Většina
soudů však toto rozhodnutí 8th Circuit Court (8. Obvodního soudu Spojených
států amerických) nenásleduje, především také s odůvodněním, že není
potřeba chránit mimořádně nevzdělaného zákazníka. Někdy se dodává, že
obyvatelé v osmém obvodu jsou, kvůli řadě dalších judikátů v podobného
charakteru, mimořádně slabí na duchu a potřebují proto zesílenou ochranu.
Osobně se domnívám, že takové pojetí nebezpečí záměny jako ve výše
uvedené věci Anheuser Bush v. Balducci je příliš široké a neshoduje se ani
s jazykovým, ani s teleologickým výkladem nebezpečí záměny. I evropská
judikatura by se měla vyhýbat nebezpečí orientovat se podle představ
veřejnosti o potřebě souhlasu.

Z výše uvedených judikátů vyplývá, že posouzení nebezpečí záměny platí tři
kritéria: stupeň rozlišovací způsobilosti starší známky, podobnost známek a
podobnost zboží.220 Vzájemná interakce těchto měřítek je určující pro
konstatování nebezpečí záměny. V každém jednotlivém případě musí být
prokázána existence nebezpečí záměny. I když je dána totožnost zboží a
služeb, vysoká rozlišovací způsobilost starší známky a možnost asociace,
nebezpečí záměny nelze presumovat. Rovněž nepostačí, pokud existuje pouze
možnost záměny (tj. záměnu nelze vyloučit).221 Další faktory, které uvádí
Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem, jsou: míra sofistikovanosti
a pozornosti relevantní veřejnosti, koexistence kolizních známek na stejném
trhu (resp. současné užívání, protože Úřad chápe koexistenci spíše jako couse)222, důkaz o skutečné záměně a předchozí rozhodnutí Společenství nebo
národních orgánů týkající se stejných (nebo podobných známek). Rozhodnutí
národních orgánů či soudů nejsou závazná, avšak jejich odůvodnění jsou
219
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důležitá především v případě, kdy se jedná o členský stát, který je relevantní
pro předmětné řízení. Judikatura Spojených států zná všechny tyto faktory,
s výjimkou posledního, neboť orgány na federální úrovni rozhodování
zásadně neberou v potaz rozhodnutí státních orgánů, neboť ve věci
ochranných známek jsou rozhodnutí federálních orgánů nadřazené. Pokud je
shledána v této věci příslušnost federálních úřadů, je příslušnost státních
orgánů vyloučena.

Nebezpečí záměny je teritoriálně omezeno na území, na kterém je starší
ochranná známka chráněna. Přitom je potřeba vycházet ze skutečných poměrů
v zemi, v níž je starší známka chráněna. Pokud tedy na příklad vlastník
španělské ochranné známky „matrace“ zapsané pro matrace a lehátka podá
námitku proti zápisu známky Společenství, je nutno posuzovat nebezpečí
záměny podle poměrů ve Španělsku a vnímání známky španělskými
zákaznickými kruhy. Skutečnost, že má tato známka v českém či jiném jazyce
popisný

charakter

hodnocení

nebezpečí

záměny

neovlivňuje.223

Z teritoriálního omezení však nevyplývá omezení pouze na jazyk, kterým se
hovoří ve státu ochrany starší známky. Je potřeba vycházet ze znalosti
dotčených zákaznických kruhů. V případě výrazů v známých jazycích (např.
angličtina) lze tak podle judikatury připustit za splnění předepsaných
podmínek nebezpečí záměny s německou národní známkou, přičemž samotná
odlišnost jazyků zkoumaných označení nezabraňuje existenci nebezpečí
záměny. 224

Pokud je starší ochrannou známkou známka Společenství a je tedy chráněna
na celém území Společenství, postačí, pokud je nebezpečí záměny
konstatováno pouze v části Společenství. Nevyžaduje se nebezpečí záměny na
celém území Společenství.225 Je otázkou, zda postačí pro zamítnutí ochrany,
že nebezpečí záměny existuje na území menším, než je členský stát. Je sice
skutečností, že z hlediska nařízení představuje Společenství jednotný celek, ze
smyslu a účelu úpravy ochranné známky Společenství však vyplývá, že
223
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překážkou pro její zápis nemohou být důvody, které by nebránily zápisu
národní známky. Pokud by tomu bylo naopak, známka Společenství by byla
slabší a méně atraktivní než národní známky. V zásadě je tedy postačující
nebezpečí záměny v jednom členském státě nebo jedné jazykové oblasti,
regionální nářečí by však měly zůstat mimo hodnotící rámec. Je zde také
možné učinit paralelu k výrazu „nikoli místního významu“ podle čl. 8 odst. 4
nařízení (viz níže).226

Při posuzování nebezpečí záměny nabývá na významu, zda je zaměnitelnost
považována za otázku skutkovou nebo právní. Pokud by byla zaměnitelnost
považována za otázku čistě právní, za jakou ji považuje prvorepubliková
judikatura České republiky227, tížilo by strany sporu důkazní břemeno pouze
potud, že majiteli starší známky přísluší právo k určitému označení a že
fakticky dochází k přihlášení určitého jiného označení přihlašovatelem; zda
v důsledku zápisu tohoto jiného označení může dojít k záměně s označením
majitele starší známky, by bylo již věcí posouzení Úřadu a k této otázce jako
takové není potřeba provádět důkazy. Námitka by dále nemohla být zamítnuta
z toho důvodu, že se majiteli staršího označení nepodařilo zaměnitelnost
prokázat.228 Z podtextu judikatury řady rozhodnutí Soudního dvora Evropské
unie ovšem vyplývá, že komunitární právo posuzování zaměnitelnosti za

otázku čistě právní nepovažuje. Je to patrné z toho, že Soudní dvůr Evropské
unie zdůrazňuje povinnost soudů pro ochranné známky Společenství

pravděpodobnost záměny vždy „zjistit“ a při tomto zjišťování přihlížet k řadě
skutkových okolností. Soudní dvůr Evropské unie také nikdy explicitně
neodmítl praxi některých členských států, kde se pravděpodobnost záměny
prokazuje např. statistickým průzkumem mezi spotřebiteli, odmítl ovšem
jakékoliv snahy o technicistní přístup k hodnocení výsledků takových
statistických výzkumů např. v podobě, že se vyžaduje zjištění záměny u
určitého

procentuálního

podílu

příslušné

spotřebitelské

veřejnosti.229

Předmětem právního dokazování však není potencialita (jež z povahy věci
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prokázána být nemůže), nýbrž pouze aktualita, v případě zaměnitelnosti tedy
nikoli pravděpodobnost záměny, ale samotná záměna. Nařízení nevyžaduje
záměnu jako podmínku pro konstatování zaměnitelnosti, postačí její pouhá
pravděpodobnost; na druhou stranu však je nutno důkaz o konkrétní záměně
připustit: je-li totiž prokázáno např. průzkumem veřejného mínění, že
k záměně mezi označeními již fakticky dochází, vyplývá z toho kategoricky,
že označení jsou (i potenciálně) zaměnitelná.230 Z čl. 76 odst. 1 nařízení navíc
vyplývá, že v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se Úřad musí
omezit na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky. Je tedy věcí
majitele starší známky, aby uvedl skutečnosti, na nichž je jeho návrh založen.
Pokud přihlašovatel tyto skutečnosti popírá, je rovněž věcí majitele starší
ochranné známky prokázat, že jím tvrzené skutečnosti jsou pravdivé.
Posuzování zaměnitelnosti je tedy především otázkou právní, protože
potencialitu prokázat nelze; částečně však otázkou skutkovou s ohledem na
posuzování samotné záměny, o níž je potřeba provést důkaz v případě, že
k takové situaci skutečně došlo. Důkaz o aktuální záměně nemůže být
proveden vždy a nelze jej tedy požadovat; pouze pokud jej některá ze stran
navrhne, musí být připuštěn.
Ochrana dobrého jména ES

5.1.3

Zápis známky Společenství bude rovněž zamítnut na základě námitky
vlastníka starší ochranné známky v případě, kdy si zboží a služby zapsané a
přihlášené známky sice nebudou podobné, ale starší ochranná známka bude
mít dobré jméno na území, pro které je chráněna, a používání přihlašované
známky Společenství by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo
dobrého jména nebo jim bylo na újmu (čl. 8 odst. 5 nařízení). Podle
Evropského soudního dvora ochrana dobrého jména podle čl. 8 odst. 5
nařízení nepředpokládá nebezpečí záměny.231 Chráněna bude rovněž pouze
známka zapsaná; nebudou tedy chráněny známky „obecně známé“ podle čl. 8
odst. 2 písm. c) nařízení. Známka obecně známá a známka s dobrým jménem
jsou dva zcela odlišné právní koncepty. Zda má určitá známka dobré jméno
závisí na její známosti v dotčených zákaznických kruzích. V případě národní
230
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známky budou posuzovány zákaznické kruhy v daném státě, v případě
známky Společenství zákaznické kruhy v podstatné části Společenství.
Známka musí mít tedy dobré jméno na území, na kterém je registrována.
Nebylo by účelné požadovat dobré jméno známky Společenství v každém
jednotlivém státě Společenství, protože by se tím snižovala ochrana známky
Společenství oproti národním známkám. Tento závěr je opět dán požadavkem,
aby známka Společenství nebyla pociťována jako slabší než národní známka.

Podle Soudního dvora Evropské unie nemusí mít ani národní známka dobré
jméno v celém členském státě, ale postačí jeho podstatná část.232 Přesný
procentní podíl známosti pro posouzení dobrého jména nelze stanovit a soud
se jím musí zabývat v jednotlivých případech. Aby byla starší ochranné
známce přiznána ochrana vyhrazená známkám s dobrým jménem, musí ji
rozeznávat podstatná část dotčené veřejnosti.233 Kritéria posouzení dobrého
jména jsou shodná s výše uvedenými kritérii pro posouzení rozlišovací
způsobilosti známky (tj. podíl na relevantním trhu, intenzita užívání,
geografické rozšíření a doba používání, rozsah investic). Mezi další faktory
patří na příklad úspěšné prosazení svého práva v řízení o porušení známky
nebo (typicky evropský faktor) počtu národních registrací. Affidavit je
přípustný pouze, pokud je v souladu s národními pravidly země, kde byl
pořízen. Ve sporu o starší českou národní známku s dobrým jménem, která se
snaží prosadit svá práva proti registraci mladší známky, proto affidavit
přípustný nebude. Soudní dvůr Evropské unie těmito závěry společně
s poukazem na to, že nelze stanovit pevné procentní sazby, podstatně
relativizoval význam demografických průzkumů veřejného mínění. Zda se
jedná o známku s dobrým jménem, rozhoduje autonomně na základě práva
Společenství Úřad, popř. Tribunál či Soudní dvůr Evropské unie, nikoliv tedy
podle národní judikatury nebo doktríny o známkách majících dobré jméno.
Ačkoliv není stanoven přesný procentní podíl, platí pravidlo, že čím vyšší
procentní podíl známosti známky, tím snadnější je akceptovat, že známka má
dobré jméno. Avšak při neexistenci přesné hranice, pouze když důkazy
ukazují vysokou míru známosti známky, bude procento uznání přesvědčivé.
232
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Procentní podíly samy o sobě však nejsou rozhodující. Spíše, dobré jméno
musí být vyvozeno z celkového hodnocení všech relevantních faktorů. Čím
vyšší procentní podíl známosti, tím méně dalších důkazů je nezbytných pro
dokázání dobrého jména. Na příklad procentní podíl prokazují podíl známosti
mezi 87% a 97% dotazovaných osob, byl považován Úřadem za rozhodující
pro zjištění dobrého jména, aniž by z tohoto rozhodování bylo možno vyvodit,
že předmětná hranice by měla být vždy tak vysoká.234 Při nižších procentních
sazbách je potřeba připojit další důkazy o celkovém úspěchu známky, protože
samotný procentní podíl nebude dostačující. Na příklad monopolní pozice na
trhu nebo vysoký tržní podíl budou nasvědčovat, že známka má dobré
jméno.235

Pro ochranu podle čl. 8 odst. 5 nařízení je potřeba, aby mladší ochranná
známka Společenství byla podobná nebo totožná se starší ochrannou
známkou. Podobnost nebo totožnost je dána v případě, kdy dotčené
zákaznické kruhy známky myšlenkově propojují a asociace mezi známkami
vytváří představu o jejich vzájemné souvislosti. Myšlenková propojenost či
souvislost mezi předmětnými známkami spočívá v tom, že prostřednictvím
mladší ochranné známky je vyvolávána vzpomínka na starší ochrannou
známku. Zatímco pro konstatování nebezpečí záměny podle čl. 8 odst. 1 písm.
b) tedy nestačí pouhá myšlenková asociace mezi známkami, těžení
z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména podle čl. 8 odst. 5 nastává již při
pouhém abstraktním propojení představ zákaznických kruhů. Dobré jméno
popř. rozlišovací způsobilost známky s dobrým jménem je tedy chráněna již
při myšlenkové asociaci v širším smyslu. Avšak pokud si jsou známky
podobné natolik, že mezi nimi existuje nebezpečí záměny, bude vždy
existovat i nebezpečí asociace.

Z doslovného znění čl. 8 odst. 5 nařízení by vyplývalo, že ochrana starší
známce, která má dobré jméno, je poskytována pouze, když mladší ochranná
známka Společenství je přihlašována pro zboží a služby, které nejsou totožné,
234
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ani podobné zboží a službám, pro něž je zapsána starší ochranná známka.
Vzhledem k tomu, že pro naplnění skutkové podstaty nebezpečí záměny podle
čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení nestačí pouhá myšlenková asociace, byl by
doslovný výklad na újmu ochraně starších práv, protože ochranná známka
s dobrým jménem by nebyla chráněna při myšlenkové asociaci v širším smyslu
proti mladší známce pro stejné nebo podobné zboží. V případě podobného nebo
totožného zboží nebo služeb by tak při pouhé myšlenkové asociaci nemohlo být
konstatováno nebezpečí záměny a pozdější známka Společenství by byla
zapsána, zatímco v případě kdy by si zboží a služby podobné nebyly, by byla
ochrana zamítnuta na základě čl. 8 odst. 5 nařízení. Proto Soudní dvůr Evropské
unie ve svém rozsudku C-292/00, Davidoff konstatoval navzdory jazykovému
znění předmětného ustanovení, že ochrana známky mající dobré jméno se
vztahuje také na podobné nebo totožné zboží a služby.236 Úřad však dosud
nerozhodoval případ, kdy by známky byly podobné, zboží totožné nebo
podobné a starší známka měla dobré jméno, avšak nemohlo by být zjištěno
nebezpečí záměny. Generální advokát Jacobs je přesvědčen, že taková situace
by byla výjimečná.237 Na druhou stranu si myslím, že tato skutková podstata má
svou relevanci a uplatní se především pro parodické zobrazení známky. Ve
Spojených státech na příklad ve věci Yankee Publishing v. News America
Publishing238 byla použita časopisem NY Times parodická parafráze slavné
obálky časopisu Farmer’s Almanac. V tomto případě se jednalo o stejné zboží a
služby (časopisy), avšak zákazníci si nemysleli, že zboží pochází od stejného
vydavatele, neboť parodický charakter byl zřejmý. Ve Spojených státech však
nakonec převážil zájem na ochraně svobody slova (inkorporovaném v prvního
dodatku) a rovněž v evropské doktríně neuplatňovaný argument, že čím
slavnější známka, tím menší potřeba ji chránit před rozmělněním, neboť vtip na
ni odkazující ji ve svém důsledku posílí. Tento koncept byl v evropské
judikatuře již zavržen, v duchu pečlivě dodržovaného zákazu trestat úspěch
známky, a proto by mohlo rozhodnutí v takovém případě být zcela opačné.
V případě parodického užití známky, kdy neexistuje nebezpečí záměny, má
proto velký význam, že se ochrana dobrého jména vztahuje i na známky
chráněné pro podobné zboží a služby.
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Na tomto místě je nutno učinit poznámku k chybě v překladu čl. 8 odst. 5, jež
podle českého jazykového znění poskytuje ochranu starším známkám majícím
dobré jméno před neoprávněným těžením z jejich rozlišovací způsobilosti či
jejich dobrého jména. Zatímco německá jazyková verze chrání známku
požívající určitý stupeň známosti (bekannte Marke) a anglické znění čl. 8 odst. 5
se vztahuje na známky mající reputaci (reputation), český překladatel zvolil
výraz s výrazně pozitivními konotacemi, stejně ale jako na příklad francouzský
(renomeé). Tyto pojmy obsahující hodnotící aspekty však nemají oporu
ve většině ostatních jazykových zněních, ani není potřeba toto kladné hodnocení
pro poskytnutí vyšší úrovně ochrany vyžadovat. V souladu s ustálenou
judikaturou je nutno termín „dobré jméno“ vykládat ve smyslu společném všem
jazykovým zněním.239 Soudní dvůr Evropské unie se přitom zajímá o zjištění
známosti či reputace známky na základě povědomí zákaznických kruhů, rozsahu
investic, geografického rozšíření, doby používání a dalších výše uvedených
faktorů. Do svého průzkumu nezahrnuje zjištění, zda má známka skutečně
„dobré“ jméno, tedy je-li v zákaznických kruzích spojena s představou
kvalitního, ekologicky zodpovědného či jinak „dobrého“ výrobce. Dobré jméno
je naopak chápáno jako dostatečná znalost známky relevantní veřejností.
Dostatečná znalost známky existuje, když v případě, kdy je veřejnost
konfrontována s pozdější ochrannou známkou, činí asociaci mezi těmito dvěma
známkami a pozdější známka může být odpovídajícím způsobem poškozena.240
Dobré jméno musí být podle Soudního dvora Evropské unie hodnoceno na
základě kvantitativních kritérií.241 Žádná známka rovněž nemá dobré jméno
sama o sobě, dobré jméno je vždy získané na základě užívání úspěchem na trhu.
Žádné označení totiž nemá samo o sobě reputaci.242 Nevyžaduje se vysoký
stupeň inherentní rozlišovací způsobilosti, jedinečnost, prestiž, image kvality –
tedy „dobré jméno“ v doslovném smyslu.
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Pouhé zjištění dobrého jména známky a její podobnosti s přihlašovanou
známkou však nepostačuje pro zamítnutí ochrany pozdější známce Společenství.
Je nutno rovněž prokázat, že by známka Společenství neoprávněně těžila
z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší známky nebo jim byla na
újmu, tj. že by bylo nekalým způsobem poškozeno právní postavení vlastníka
známky s dobrým jménem.243 Musí hrozit, že známka s dobrým jménem ztratí
svou pozici na trhu, její hodnota bude rozmělněna užíváním na jiných
(sousedních nebo vzdálených) trzích a ztratí na své hodnotě či by se snížil její
„goodwill“. Kritérium neoprávněného těžení se neposuzuje subjektivně podle
úmyslu užíváním mladší známky snížit její hodnotu nebo využít její pověsti, ale
na základě objektivního zákazu parazitování na pověsti jiného podniku.
Nařízení zde chrání jinou funkci ochranné známky, než je funkce označení
původu zboží či služeb. Známka slouží také funkci garanční (tj. že zboží
pocházející od stejného výrobce má stejnou kvalitu) a reklamní (tj. že ochranná
známka s sebou nese goodwill a prestiž získanou na trhu). Ochranná známka
tedy slouží i ke komunikaci sdělení týkající se image výrobce či produktu
spotřebiteli, jedná se o šifrovanou zprávu pro spotřebitele, kterou ho informuje o
charakteru produktu a jeho výrobce. Image a goodwill spojený se známkou je
získán až užíváním a úspěchem na trhu. Právě k ochraně této přidané hodnoty
slouží čl. 8 odst. 5 nařízení. Pokud by tedy používání pozdější známky
poškodilo atraktivitu starší známky anebo by znehodnotilo image známky
v očích veřejnosti, bude naplněna skutková podstata způsobení újmy rozlišovací
způsobilosti nebo dobrého jména známky. Pokud by si mladší známka
přivlastnila atraktivní auru starší známky anebo zneužila její image nebo prestiž,
bude

naplněna

skutková

podstata

neoprávněného

způsobilosti nebo dobrého jména známky.

244

těžení

z rozlišovací

Asociace mezi známkami rovněž

vyžaduje, aby část veřejnosti, která zná starší známku s dobrým jménem, byla
rovněž cílovou skupinou pozdější známky. Tuto skutečnost bude snadnější
dokázat, pokud je starší známka známa široké veřejnosti nebo kde se okruhy
zákazníků předmětného zboží do značné míry překrývají. Avšak v případech,
kde je zboží velmi rozdílné a spojení mezi příslušnými zákaznickými kruhy není
zřejmé, majitel starší ochranné známky musí odůvodnit, proč je pravděpodobná
asociace odkazem na určité spojitost mezi jeho činností a činností
243
244

Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov 1998, s.45
Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem, část 5, str. 35

89

přihlašovatele, jako na příklad tam kde je starší známka zneužívána na trhu
vzdáleném jejímu přirozenému tržnímu sektoru např. na základě licencování.245
Skutková podstata článku 8 odst. 5 nařízení odpovídá skutkové podstatě
Lanham Act §1125 písm. c) oslabení rozlišovací způsobilosti jejím
rozmělněním nebo neuctivým zobrazením (dilution by blurring or tarnishment).
Podle Metodických pokynů týkajících se řízení před Úřadem OHIM popisuje
újmu rozlišovací způsobilosti jako dilution by blurring (oslabení rozlišovací
způsobilosti jejím rozmělněním) v případech, kdy zákazník již není schopen
provést bezprostřední asociaci mezi produktem a známkou, protože je známka
používána také jinými subjekty. Újma dobrému jménu je opět podle
Metodických pokynů týkajících se řízení před Úřadem charakterizována jako
dilution by tarnishing (neuctivé zobrazení známky), kdy dochází ke
znehodnocení image a prestiže známky. V Evropě tato skutková podstata
naplněna především v případě zobrazení v obscénním, ponižujícím nebo
nevhodném kontextu nebo v kontextu, který se neshoduje s celkovým image
známky. Ve Spojených státech, kde je dilution vnímána jako importovaný
koncept, je ochrana slabší, neboť známka je zpravidla chráněna pouze proti
zobrazení v sexuální nebo násilné rovině nebo v souvislosti s nelegální aktivitou
a nikoliv v případě pouhého vyobrazení na zboží horší kvality nebo pouhého
negativního zobrazení. Ve Spojených státech jsou srovnávací reklamy proto
často vtipné, ironické a s nádechem výsměchu konkurentovi. Další část
skutkové podstaty článku 8 odst. 5 je však již odlišná, alespoň podle názvu.
Neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména již není chápáno
jako dilution, ale charakterizováno jako přivlastnění si atraktivity a reklamní
hodnoty ochranné známky. Účelem skutkové podstaty neoprávněného těžení
z rozlišovací způsobilosti je předcházet tzv. free riding, avšak ve Spojených
státech pouze malá skupina soudů jde tak daleko, aby interpretovala dilution tak,
že zabraňuje free riding. Rozdíl mezi free riding a rozmělněním rozlišovací
způsobilosti je přitom spatřován v tom, že je ovlivněn duševní proces
spotřebitele zboží označeného mladší známkou a nikoli duševní proces uživatele
zboží starší známky jako na příklad v případě restaurace Tiffany’s v Kuala
Lumpur. Rozdíl mezi újmou dobrému jménu (dilution by tarnshing) a
neoprávněnému těžení z dobrého jména je, že zboží mladšího uživatele
245
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v druhém případě nemusí mít pochybnou kvalitu nebo urážlivý charakter. I toto
chápání je tedy širší než americký koncept, který nechrání pouhý „přenos
image“ bez dalšího.
5.2

Ochrana jiných označení ES
Předpokladem pro ochranu nezapsaných známek nebo označení používaných
v obchodním styku je podle čl. 8 odst. 4 nařízení skutečnost, že význam těchto
označení nesmí být pouze místní, musí se jednat o označení, k nimž práva
vznikla přede dnem podání přihlášky a která poskytují svým vlastníkům právo
zakázat užívání pozdější ochranné známky. Takovými označeními jsou
především firmy zapsané v obchodním rejstříku, označení podniku nebo
organizační složky, zeměpisná označení a označení původu zapsaná podle
nařízení č. 510/06, o ochraně zeměpisných označení a označení původu
zemědělských produktů a potravin nebo zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně
označení původu a zeměpisných označení (a na základě obdobných národních
předpisů členů Společenství). Zda jsou splněny podmínky ochrany jiných
označení podle čl. 8 odst. 4 nařízení, závisí na právu státu, v němž je označení
chráněno. Podle národního práva se posuzuje vznik, vlastnictví, obsah i rozsah
předmětného označení. Protože se ochrana staršího nezapsaného označení
v každém ohledu posuzuje podle práva země ochrany, může být tato národní
ochrana odepřena, pokud nejsou splněny podmínky pro jeho ochranu, např.
pokud má vlastník ochranné známky Společenství v dané zemi jiné starší
označení, které se prosadí vůči nezapsanému označení. Tato otázka totiž musí
být zkoumána v rámci prověřování splnění podmínky, zda nezapsané označení
poskytuje svému vlastníkovi právo zakázat užívání mladší ochranné známky
Společenství.246 Nevyžaduje se, aby vlastník staršího označení měl na jeho
základě právo dosáhnout prohlášení neplatnosti známky.247 Postačí, aby mu
národní právní řád přiznával nárok na zdržení. Článek 8 odst. 4 nařízení
neupravuje na rozdíl od čl. 8 odst. 1 a 5 nařízení kolizní skutkové podstaty, které
však i v tomto případě musí být vyhledány podle národních právních řádů.
Právo členských států ohledně práv k nezapsaným známkám sice není
harmonizováno, lze však vycházet z toho, že v zásadě národní právní řády
poskytují nezapsaným známkám stejnou ochranu jako zapsaným známkám.
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Rozdíly mohou plynout z úpravy ostatních označení nikoli místního významu.
Podle českého práva vychází právní úprava z ustanovení obchodního zákoníku o
nekalé soutěži, především §§46-48 o klamavém označování zboží a služeb,
vyvolávání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti. Tato ustanovení chrání
za stanovených podmínek označení zboží a služeb, firmu, název osoby nebo jiné
zvláštní označení podniku nebo úpravu jeho výrobků.
Výjimkou ze zásady posuzování ochrany nezapsaného označení podle státu
ochrany je kritérium nikoli pouze místního významu. Otázka, zda nezapsané
označení nemá pouze místní význam ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení, musí být
posuzováno z pohledu Společenství. Podle národního práva je ale nutno vyřešit
předběžnou otázku, zda je nezapsané označení chráněno a na jakém území. Není
bezpodmínečně nutné, aby se chráněné území nacházelo na území pouze
jednoho členského státu. V zásadě by měla být podmínka nikoli pouze místního
významu splněna, pokud se význam označení vztahuje na území celého
členského státu. Z toho nelze ale bez dalšího vyvozovat, že postačí část území
většího členského státu velikostně odpovídající některému menšímu členskému
státu. Celkově záleží spíše než na velikosti daného území především na jeho
hospodářském významu. 248
Dosud v rozhodovací praxi neřešenou otázkou je, která označení opravňují
k podání námitek proti zápisu známky Společenství podle čl. 8 odst. 4 nařízení a
která představují jiná starší práva ve smyslu čl. 52 odst. 2, o něž nelze opřít
námitky a na jejichž základě lze pouze prohlásit ochrannou známku
Společenství za neplatnou. Evropský zákonodárce demonstrativně uvádí práva
na jméno, práva k vlastnímu portrétu, práva autorská a práva k průmyslovému
vlastnictví. Do jaké kategorie se řadí názvy filmů, rozhlasových nebo
divadelních her je sporné. Ale také v případě zeměpisných označení a označení
původu nebyla nalezena shoda. Soudní dvůr Evropské unie chápe tato označení
jako označení nikoli místního významu249, zatímco německý Spolkový soud ve
svém rozhodnutí z roku 1998250 vyjadřuje pochybnosti ohledně charakteru
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zeměpisných označení jako označení ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení s tím, že
nelze hovořit o určitém druhu práva duševního vlastnictví, protože jej nelze
přiřadit žádnému konkrétnímu právnímu subjektu. I zde se ale uplatní výjimka
ze zásady posuzování označení podle práva země ochrany; o rozlišení mezi
označeními podle čl. 8 odst. 4 nařízení a staršími právy podle č. 52 odst. 2
nařízení rozhoduje Úřad autonomně podle práva Společenství a rozhodující je
tedy judikatura Evropského soudního dvora.
Označení pouze místního významu nemohou být namítána proti zápisu známky
Společenství, mohou však podle čl. 111 nařízení bránit užívání pozdější známky
Společenství na území, kde je toto právo chráněno podle předpisů členského
státu. Jedná se o výjimku ze zásady jednotnosti ochrany známky Společenství.
5.3 Starší ochranné známky USA

Jak již bylo uvedeno výše, americké právo nerozeznává relativní a absolutní
překážky zápisu. Pouze v případě nebezpečí záměny z důvodu existence starší
ochranné známky, úředník provádějící průzkum pouze zkoumá zapsané
ochranné známky a ochranné známky přihlášené. Nezapsané ochranné
známky nemohou být předmětem tzv. ex parte řízení. 251 Také dilution známé
známky (viz níže) bude zkoumána pouze v rámci řízení o námitce dle 15
U.S.C. §1063 Lanham Act. Námitky lze podat z důvodu všech překážek
stanovených v 15 U.S.C. §1052 Lanham Act, pokud jsou splněny podmínky
aktivní legitimace. Musí být splněny dvě podmínky: opravdový zájem
zabránit zápisu známky (real interest) a skutečná škoda, která by vznikla
zápisem (actual damage). Z toho vyplývá, že podmínky aktivní legitimace
budou zřejmě splněny pouze u majitelů starších ochranných označení. Za
určitých okolností se ale může jednat i o držitele licence, dceřiné společnosti,
popř. i obchodní partneři. Zároveň však ve všech případech dle 15 U.S.C.
§1052 Lanham Act může být známka zamítnuta i bez návrhu, z úřední
povinnosti. Pouze na základě námitky úředník provádějící průzkum zkoumá
rovněž otázku oslabení rozlišovací způsobilosti v důsledku „rozmělnění“
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rozlišovací způsobilosti nebo neuctivého zobrazení (dilution by blurring or
tarnishment), nebezpečí záměny je zkoumáno naopak i z úřední povinnosti.

Další rozdíl spočívá rovněž v tom, že americké známkové právo chrání
ochrannou známku již na základě užívání, bez ohledu na její zápis či nikoliv.
Majitelé ochranných známek mají celou řadu výhod spojených s registrací
známky, avšak jejich známková práva jsou chráněna bez ohledu na tento
úkon. V zásadě tedy každé označení, které má rozlišovací způsobilost a které
podle vnímání relevantní veřejnosti identifikuje zboží a služby určitého
producenta, je ochrannou známkou a zakládá oprávnění žádat o jejich
ochranu, včetně podání námitek proti zápisu kolidující mladší známky. Pokud
má známka rozlišovací způsobilost, tedy pokud se jedná o známku arbitrární,
imaginární nebo sugestivní, bude chráněna v okamžiku, kdy začne být
používána v obchodním styku. Pokud se jedná o známku popisnou, bude
chráněna po získání tzv. sekundárního významu. Druhová známka, na rozdíl
od evropské úpravy, není chráněna za žádných okolností, ani kdyby získala
rozlišovací způsobilost. Zákon definuje užívání v obchodním styku (use in
commerce) přesným způsobem v 15 U.S.C. §1127 Lanham Act. Podle
definice je užívání v obchodním styku užívání známky v dobré víře v běžném
průběhu obchodního styku a nikoliv činěné pouze za účelem vyhrazení si
známky. Známka je používána na zboží, pokud je (a) jakýmkoliv způsobem
umístěna na zboží nebo na jejich obalech anebo je zboží vystaveno společně
s uvedením známky nebo na štítcích či visačkách s nimi spojených, anebo
pokud povaha zboží činí takové umístění nepraktickým, na dokumentech
spojených se zbožím nebo s jeho prodejem a (b) zboží je prodáno nebo
dopravováno v obchodním styku. Známka je užívána k označení služeb
v obchodním styku, pokud je užívána nebo vystavena při prodeji nebo
propagaci služeb a služby jsou poskytnuty v obchodním styku, anebo jsou
služby poskytnuty ve více než jednom státě anebo ve Spojených státech a cizí
zemi a osoba poskytující služby se zabývá obchodováním v souvislosti
s těmito službami.

Dle judikatury však známka nemusí být užívána v obchodním styku striktně
podle definice, aby představovala překážku zápisu. Postačí tzv. analogické
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užívání,
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bezprostředně

předchází

užívání

v obchodním

styku.

Analogické užívání neopravňuje k zápisu známky (bylo by možno podat
pouze přihlášku na základě záměru známku užívat), ale může zabránit zápisu
kolidující známky. Ve věci Maryland Stadium Authority v. Becker252 se
jednalo o slovní ochrannou známku Camden Yards pro basketbalové hřiště
týmu Baltimore Orioles. Výstavba tohoto stadionu byla ohlášena a
propagována v médiích, stavba však dosud nebyla dokončena a neuskutečnil
se zde jediný zápas. Pan Becker prodával trička s nápisy „Camden Yards
means basketball“ (Camden Yards znamená basketbal) apod. před starým
stadionem, kde se konaly zápasy před postavením nového, inzeroval jejich
prodej v tisku a rozesílal letáky. Soud uvedl, že Maryland Stadium Authority,
společnost, která zadala stavbu basketbalového stadionu, je oprávněna bránit
užívání a zápisu známky panem Beckerem, a to ačkoliv dosud nebyla
naplněna definice o užívání v obchodním styku. Soud uvedl, že propagace a
inzerování je dostačující pro vznik práv z nezapsané známky a nevyžaduje se
prodej nebo transport zboží v obchodním styku. Prodej a transport zboží je
pouze předpokladem pro zápis známky. Propagace a inzerování jsou však
dostačující pro nabytí práv z ochranné známky pouze, pokud jsou prováděny
v komerčně rozumné době před skutečným zahájením poskytování služeb či
prodejem zboží a pokud celkové jednání vede k asociaci mezi zbožím a
službami na jedné straně a ochrannou známkou na druhé straně s jejich
uživatelem.253

Podle nařízení představují relativní překážku zápisu nejen zapsané starší
ochranné známky vymezené v článku 8 odst. 2 nařízení, ale také starší práva
z nezapsané ochranné známky nebo jiného označení, jehož význam není
pouze místní. Podle čl. 111 odst. 1 může majitel staršího práva, které se
uplatňuje pouze v určitém místě, bránit užívání ochranné známky
Společenství na území, kde je toto právo chráněno, umožňují-li to právní
předpisy dotyčného členského státu.
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Ve Spojených státech jsou otázky teritoriálního rozšíření označení a z nich
vyplývající práva řešena s ohledem na federativní charakter země. Lanham
Act, který je federálním zákonem, upravuje otázky užívání známek v
obchodním styku. Podle článku 1 oddílu 8 Ústavy Spojených států, má
Kongres pravomoc regulovat obchod s cizími národy a mezi jednotlivými
státy federace. 15 U.S.C. §1127 definuje obchod jako veškerý obchod, který
může Kongres legálně regulovat. Lanham Act se tedy tím pádem vztahuje
pouze na užívání označení v obchodním styku mezi jednotlivými státy nebo
Spojenými státy a cizími zeměmi. Neplatí tedy pro čistě místní užívání
určitého označení v rámci jednoho státu. Tato místní označení pak nejsou
překážkou zápisu ochranné známky a jejich užívání lze na základě mladší
známky užívané nikoliv místně, ale v několika státech či v USA a cizí zemi,
zakázat. Nejvyšší soud Spojených států však do značné míry rozšířil dosah
ustanovení oprávnění Kongresu regulovat obchod v Ústavě Spojených států,
tzv. commerce clause. Kongres může regulovat výrobu a odbyt jakéhokoliv
obchodního artiklu, který překračuje hranice států254, může regulovat činnost
čistě vnitrostátní, pokud lokální činnost ve svém souhrnu ovlivňuje obchod
s jinými státy255, může regulovat i činnost restaurace, která se nachází na
mezistátní dálnici.256 Ve věci Larry Harmon Pictures Corp. v. Williams
Restaurant Corp.257 vystupoval Larry Harmon, majitel ochranné známky
„Bozo the Clown“, proti zápisu známky BOZO’s pro restaurace a restaurační
služby, protože známka není přihlašovatelem užívána v mezistátním
obchodním styku. Přihlašovatel provozoval pouze jedinou restauraci BOZO’s
v Tennessee. Soud však shledal, že restaurace obsluhuje i zákazníky z jiných
států federace a zamítl námitku proti zápisu. Skutečnost, že počet návštěvníků
z ostatních států je pouze velmi nízký, neznamená podle soudu, že Kongres
ztrácí oprávnění tento obchodní styk regulovat. Jediná malá restaurace
uprostřed ničeho se tak může úspěšně na základě svých známkových práv
bránit proti uživateli známky v celonárodním měřítku (který zde podal
námitku proti zápisu známky). Požadavek užívání v obchodním styku je tak
naplněn, pokud jediná restaurace obsluhuje mezistátní zákazníky, protože
v tomto případě jsou služby poskytovány zákazníkům, kteří cestují přes
254
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hranice státu. Soud odmítl námitky pana Harmona spočívající v tvrzení, že je
potřeba stanovit určitý zvýšený práh mezistátní aktivity, aby mohl být
povolen zápis známky užívané jednotlivou restaurací (bez poboček v jiných
místech).258 Ačkoliv by se tedy zpočátku mohlo zdát, že z místních označení
nevyplývají podle amerického Lanham Act žádná oprávnění, ve skutečnosti
může být zakázáno užívání místního označení na základě mladší ochranné
známky pouze ve výjimečných případech; stejně tak místní zaměnitelné
označení nemůže představovat základ pro námitku proti zápisu ochranné
známky pouze v případech skutečně výjimečných, kdy není prokázán ani
potenciálně širší geografický dosah. Bude se jednat na příklad o případy, kdy
výrobce vyrábí zboží z vnitrostátních materiálů a nepodaří se mu prokázat
prodej nebo poskytování služeb mimostátním zákazníkům.

5.3.1. Nebezpečí záměny USA
Starší ochranné známky, ať již zapsané či nezapsané, představují překážku
zápisu pouze, pokud existuje nebezpečí záměny, omylu nebo klamání
(likelihood of confusion, mistake or deception). Starší známé ochranné
známky představují rovněž překážku zápisu, pokud existuje pravděpodobnost
oslabení rozlišovací způsobilosti jejím rozmělněním nebo neuctivým
zobrazením ochranné známky (dilution by blurring or tarnishment). Lanham
Act neupravuje otázku identity známek a zboží a služeb jako nařízení v čl. 8
odst. 1 písm. a), nestanoví tedy žádnou presumpci a striktně trvá na prokázání
nebezpečí záměny. Koncept oslabení rozlišovací způsobilosti rozmělněním
nebo neuctivým zobrazením je podobný relativnímu důvodu zamítnutí zápisu
dle článku 8 odst. 5 v podobě ochrany známky s dobrým jménem ve
Společenství, pokud by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo jim
bylo na újmu. Americký zákon o ochranných známkách rovněž nestanoví
podmínku, že by v případě nebezpečí záměny musely být zboží a služby, pro
něž je mladší známka přihlašována podobné se zbožím a službami starší
ochranné známky. Nebezpečí záměny tedy podobně jako oslabení rozlišovací
způsobilosti je chráněno bez ohledu na kategorie zboží a služeb. Americký
zákon o ochranných známkách tedy předem, na rozdíl od nařízení, nevylučuje
možnost nebezpečí záměny i u známek, jež se liší s ohledem na zboží a
258

Larry Harmon Pictures Corp. v. Williams Restaurant Corp., 929 F.2d 662, 666
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služby, pro něž má být známka používána. Nejen známé známky, resp.
známky s dobrým jménem, jsou tak chráněny proti pozdějším známkám
přihlašovaným pro nepodobné zboží a služby.

Nebezpečí záměny jako překážka zápisu má odlišně judikaturou stanovený
test než pro případ zániku známky (cancellation), protože v případě zápisu
nelze vzít v úvahu skutečný vliv na tržní prostředí. Pro případ zániku známky
jsou stanovený tzv. Polaroid factors259. Těchto faktorů pro posouzení
nebezpečí záměny je osm:
1. Síla (míra rozlišovací způsobilosti) ochranné známky žalobce;
2. Míra podobnosti mezi ochrannými známkami žalobce a žalovaného;
3. Podobnost zboží a služeb;
4. Pravděpodobnost, že žalobce rozšíří svou produkci na trh žalovaného;
5. Důkaz o skutečné záměně;
6. Dobrá víra žalovaného při volbě ochranné známky;
7. Kvalita zboží a služeb žalovaného;
8. Míra sofistikace zákazníků.

Jak již bylo uvedeno, při registraci samozřejmě nebude známa celá řada
faktorů, které mohou být zkoumány v řízení o porušení ochranné známky.
Následující faktory z 8 Polaroid factors však budou brány v úvahu i v řízení o
zápisu známky:
1. Síla (míra rozlišovací způsobilosti) ochranné známky žalobce;
2. Míra podobnosti mezi ochrannými známkami žalobce a žalovaného;
3. Podobnost zboží a služeb;
4. Dobrá víra žalovaného při volbě ochranné známky;
5. Míra sofistikace zákazníků.

259

Polaroid Corp. v. Polared Elects. Corp. 287 F.2d 492 – test pro 2nd Circuit Court (druhý
obvodní soud). Každý z dvanácti Circuit Courts (obvodních soudů) formloval v judikatuře test
obdobný Polaroid testu – faktory jsou stejné, pouze se liší název testu.
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Omezení relevantních faktorů vychází z toho, že PTO nemůže srovnat, jak se
známky jeví zákazníkům na trhu, nemůže srovnat kvalitu zboží a služeb
přihlašovatele, ani pravděpodobnost, zda podatel námitek rozšíří svou
produkci pod chráněnou známkou i na jiné trhy, na nichž chce působit
přihlašovatel. K dispozici z povahy věci většinou nebude důkaz o skutečné
záměně.

Jak se však shodují odborníci260 je právní úprava nebezpečí záměny
v současné době velmi neuspořádaná. PTO a některé soudy uplatňují jiný
(avšak podobný) test, který byl poprvé formulován In re E. I. du Pont de
Nemours & Co.261

1. Podobnost nebo odlišnost známek v jejich celkové podobě s ohledem
na jejich vizuální, fonetický, pojmový a komerční dojem
2. Podobnost zboží a služeb jak jsou popsány v přihlášce nebo rozhodnutí
o zápisu nebo na nichž je starší známka používána
3. Podobnost nebo odlišnost existujících, pravděpodobně i do budoucna
užívaných obchodních kanálů
4. Podmínky, za nichž jsou zboží a služby prodávány zákazníkům, tj zda
se jedná o impulzivní nebo pečlivý, sofistikovaný nákup
5. Počet a charakter podobných známek používaných na podobném zboží
6. Účinná smlouva mezi přihlašovatelem a majitelem dříve registrované
známky

Ačkoliv tento výčet neuvádí mezi podmínkami zkoumání otázku dobré víry
přihlašovatele, v praxi tento v oficiálních materiálech PTO nezmiňovaný
faktor hraje rozhodující roli. Podle některých soudů konstatování zlé víry
vytváří vyvratitelnou právní domněnku, že záměr přihlašovatele byl
realizován. Jiné soudy, především pátý Circuit Court (obvodní soud), uvádí,
že faktor záměru je kritický a důležitý v omezeném smyslu, tedy že
260

Rozhovor s Jessicou Litman v podzimním semestru 2009 na University of Michigan Law
School, autorkou sbírky případů Trademark And Unfair Competition,New York, Foundation Press
2007(4th Ed) a předsedkyní American Association of Law Schools Section on Intellectual
Property
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In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (C.C.P.A. 1973)
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existence záměru vytváří silnou domněnku o existenci nebezpečí záměny a
jeho neexistence naopak nemá vliv na rozhodnutí o pravděpodobnosti
záměny. Pátý Circuit Court (obvodní soud) na příklad často uvádí, že
„pokud známka byla přijata za účelem získání výhody v důsledku reputace
žalobce, tato skutečnost může být sama o sobě dostatečná pro zjištění
nebezpečí záměny.262“ Tento přístup podle soudu dává smysl, protože ten,
kdo se pokouší o dosažení záměny, s větší pravděpodobností v tomto
snažení také uspěje. Statistická data vyvrací hypotézu, že faktor záměru je
irelevantní ve vztahu k výsledku multifaktorového testu. Ve skutečnosti tyto
výzkumy prokazují, že konstatování zlé víry vytváří alespoň v praxi téměř
nevyvratitelnou domněnku nebezpečí záměny. Je navíc pravidlem napříč
soudními obvody, že zlá víra může být vyvozena pouze ze skutečnosti, že
známky stran jsou podobné a přihlašovatel měl znalost o známce žalobce,
když přijímal svou vlastní, podobnou známku.263 Tento faktor není ve
Společenství znám a nezmiňuje se o něm legislativa, oficiální materiály
úřadu, ani literatura. Nebezpečí záměny je v evropské právní úpravě
upraveno jako objektivní koncept, nikoliv jako subjektivní koncept
přihlížející k úmyslu.

Ad 1) Podobnost zboží a služeb

Platí stejné pravidlo jako v evropském právu: pokud si jsou zboží a služby
více podobné, postačí menší stupeň podobnosti mezi známkami.264 Přitom
se nejedná ani tak o podobnost zboží a služeb, jako o jejich příbuznost. Bude
se jednat o to, zda si zákazníci mohou myslet, že zboží pochází od stejného
výrobce.265 Příbuzné mohou být nejen zboží se zbožím a služby se službami,
ale taky zboží a služby, pokud se jedná o služby, které se týkají tohoto
zboží.266 Úředník provádějící průzkum musí především posoudit, zda
existuje pravděpodobné rozšíření produkce na jiný trh.267

262

The Southern Company v. Dauben Inc., No. 08-10248 (5th. Cir., 2009)
Ginsburg, Jane, Litman, Jessica, Kevlin, Mary: Trademark And Unfair Competition,New York,
Foundation Press 2007(4th Ed), str. 357-358
264
Amcor, Inc. v. Amcor Industries, Inc., 210 USPQ 70, 78 (TTAB 1981).
265
1207.01 (a) Pokynů pro průzkum ochranných známek PTO
266
1207.01(a)(ii) Pokynů pro průzkum ochranných známek PTO
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In re General Motors Corp., 196 USPQ 574 (TTAB 1977)
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Na druhou stranu však PTO v několika případech rozhodl o nebezpečí
záměny i v případě nepodobného zboží a služeb, což je přístup evropskému
právu dosud neznámý. V důsledku etablovaných marketingových praktik,
použití identických známek na nepodobném zboží a službách vede
k nebezpečí záměny, protože licencování obchodních známek k jejich
použití na „vedlejším“ zboží (oblečení, sklo, povlečení apod.), které nemá
žádný vztah k zboží, na kterém má být známka běžně používána, se stalo
běžným v posledních letech268. Nebezpečí záměny tak podle americké
judikatury bude existovat i v případě nepodobného zboží a služeb, pokud
jsou známky identické269.

Při posuzování podobnosti kategorií zboží a služeb je potřeba posoudit třídy
podle toho, jak jsou uvedeny v přihlášce či v zápisu, tedy podobně jako
tomu je v Evropě.270 Pokud zápis starší známky popisuje zboží a služby
velmi široce a nestanoví žádné omezení co do charakteru, typu, obchodních
kanálů nebo kategorie zákazníků, předpokládá se, že zápisu zahrnuje
veškeré zboží a služby popsaného typu, že se pohybují na běžných
obchodních kanálech a že jsou k dispozici všem kategoriím zákazníků. Proto
pokud zápis starší známky obsahuje širokou identifikaci zboží a služeb,
přihlašovatel nemůže vyloučit nebezpečí záměny pouze tím, že úžeji
identifikuje své příbuzné zboží.271 Totéž pravidlo platí při posuzování
nebezpečí záměny v Evropě. In Re Diet Center odvolací senát PTO rozhodl,
že známka Vegetable Sveltes pro pšeničné sušenky prodávané frančízami se
zapsanou známkou pro služby na redukci váhy, jsou zaměnitelné se
SVELTE pro nízkokalorický mražený dezert.272

Ad 2) Podobnost nebo odlišnost ochranných známek

268

In re Phillips-Van Heusen Corp., 228 USPQ 949 (TTAB 1986)
Zatím není znám případ, kdy by při nepodobném zboží a službách stačily pro konstatování
nebezpečí záměny jen podobné známky.
270
In re Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 1208
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In re Linkvest S.A., 24 USPQ2d 1716 (TTAB 1992)
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Podobně jako v Evropě je rovněž hodnocen stupeň podobnosti mezi
známkami: pokud si jsou známky více podobné, mohou být zboží a služby
od sebe vzdálenější. V případě slovních známek je obecným pravidlem, že
nebezpečí záměny nelze vyloučit pouze přidáním nebo vymazáním
popisného nebo sugestivního dodatku nebo obecné známky obchodního
řetězce. Někdy je toto pravidlo vyjádřeno jako dominance společného
pojmu. Proto, pokud je dominantní část obchodních známek stejná, záměna
je stále pravděpodobná navzdory okrajovým rozdílům.273 Pokud i přes určité
drobné odlišnosti známky vytváří stejný celkový komerční dojem, je
záměna pravděpodobná. Podobné pravidlo platí také v Evropě. Ve věci
Palm Bay Imports, Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En
1772274 soud rozhodl, že známka Veuve Royale pro šumivé víno je
zaměnitelné s Veuve Cliquot pro šampaňské s tím, že termínem s vysokou
rozlišovací způsobilostí je Veuve, který obě známky používají na začátku,
především s ohledem na výraz Royal naznačující kvalitu a nikoli zdroj
zboží.

Koncept doktríny cizojazyčných ekvivalentů upravuje v USA nebezpečí
záměny s ohledem na ochranné známky v jiném než anglickém jazyce.
Podle této doktríny se cizojazyčná slova (v jazyce, který je znám běžnému
americkému občanovi) považují za zaměnitelná s ekvivalentním anglickým
výrazem275.

Tato doktrína se uplatní v případě, kdy by se průměrný

Američan zastavil a přeložil si výraz. Také v evropské judikatuře takové
pravidlo existuje, ale nemá zde podobu zvláštní doktríny, neboť v Evropě je
nutno neustále řešit problémy vyplývající z mnohojazyčnosti Společenství
při posuzování nebezpečí záměny. Podle Metodických pokynů týkajících se
řízení před Úřadem276 existuje pojmová podobnost rovněž mezi známkami
v různých jazycích. Je nezbytné, aby chápání stejného významu slov bylo
společné podstatné části relevantní veřejnosti na území, kde je starší
ochranná známka chráněna, a pokud jí je ochranná známka Společenství, tak
ve stejné části Společenství, tj. ve stejném členském státě. Nebezpečí
273
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(2005)
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záměny bylo v Evropě shledáno na příklad mezi Cinco Oceanos/5
Oceans277, mezi Das Goldene Blatt/Golden Pages278
279

Baron/Baron Rojo.

nebo mezi Red

Pojmová podobnost v Evropě u dvou znaků v různých

jazycích se uplatní tehdy, když jsou oba významy chápány stejným okruhem
relevantních zákazníků, a to na území ochrany starší známky. Mezi
evropským a americkým přístupem k cizojazyčným známkám jsou značné
rozdíly. V Evropě není na příklad zvlášť stanoveno pravidlo, že se doktrína
cizojazyčných ekvivalentů (tedy pojmová podobnost v Evropě) bude
posuzovat i v případě, že jsou obě dvě známky v cizích (rozdílných)
jazycích. Známky jsou v USA potom přeloženy shodně do anglického
jazyka. Protože v poměrech Evropského Společenství neexistuje jediný
jazyk, do kterého by výrazy byly překládány, byl by vždy společným
jazykem jazyk starší zapsané známky a do něho by byla přeložena mladší,
přihlašovaná známka. Ve Spojených státech jsou za běžné cizí jazyky, které
přichází v úvahu pro uplatnění doktríny cizojazyčných ekvivalentů,
považovány

španělština,

francouzština,

italština,

němčina,

čínština,

japonština, ruština, polština, srbština, maďarština a jidiš.280 V Evropě mezi
tyto jazyky patří přinejmenším všechny oficiální jazyky Evropské unie.

V Evropě rovněž nebyl dosud zaujat jednotný postoj ke známkám
parodickým. Podle americké literatury sice parodie není úspěšnou obranou
proti zamítnutí zápisu na základě nebezpečí záměny. Existují parodie, které
představují nebezpečí záměny a které jej vylučují. Avšak soudy se shodují
na tom, že úspěšná parodie nebezpečí záměny snižuje, protože jejím účelem
je vyzdvihnout rozdíly mezi známkami. Vtip v podstatě vyplývá z rozdílu
mezi produktem a přihlašovanou známkou. Proto přihlášky parodických
známek budou často úspěšné, pokud se nebude jednat o oslabení jejich
rozlišovací schopnosti rozmělněním nebo neuctivým zobrazením (viz níže).
Význam dilution (oslabení rozlišovací způsobilosti) je však ve skutečnosti
omezený, protože 15 U.S.C. §1125 (3) (A) (ii) Lanham Act obsahuje
výjimky z tohoto ustanovení a dovoluje použití známky k parodickému
zobrazení majitele známé známky nebo jeho zboží a služeb. Pouze pokud by
277
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280
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parodující známka obsahovala vtip bez vztahu k majiteli známky nebo zboží
a služeb a snažila by se vtipně využít design známky jen sama o sobě,
jednalo by se o dilution. Ve věci Louis Vuitton Maletier v. Haute Diggity
Dewg281 soud proto připustil přihlášku známky Chevvy Vuitton pro hračky
pro psy v podobě napodobenin kabelek žalobce. Podle soudu přihlašovaná
známka imituje známou ochrannou známku a současně komunikuje dvě
protikladná sdělení – že je napodobeninou známé ochranné známky a
zároveň, že jí není, ale pouze se jí vysmívá. Naopak, pokud se nejedná o
úspěšnou parodii, která komunikuje obě zprávy, bude soud nakloněn ke
shledání nebezpeční záměny. Ve věci Starbucks U.S. Brands, LLC v.
Ruben282 soud shledal, že LESSBUCKS není parodií známky Starbucks a
v důsledku vysoké rozlišovací způsobilosti známky a totožnosti zboží a
služeb konstatoval nebezpečí záměny.

Dalším konceptem, který je evropskému známkovému právu neznámý, je
tzv. initial interest confusion. Jedná se o nebezpečí záměny, jejíž existence
je v okamžiku učinění spotřebitelského rozhodnutí již vyvrácena. Také
podle evropského práva má být při nebezpečí záměny srovnán vizuální,
fonetický a pojmový dojem. Pojmová podobnost známek přitom existuje na
příklad v případě, kdy význam slovní známky je vyjádřen v obrazové
podobě jiné známky. Ve věcí Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum
Corp.283 soud rozhodl, že existuje nebezpečí počáteční záměny v situaci,
kdy Mobil Oil používá obrázek létajícího koně jako ochrannou známku.
Pegasus Petroleum je majitelem starší slovní ochranné známky Pegasus.
Ačkoliv zákazník v případě, že se rozhodne uzavřít obchod s Mobil Oil ví,
že se nejedná o Pegasus Petroleum, v důsledku obrázku pegase získá
počáteční důvěru v úvodních fázích jednání a zajistí zájem klientů, kterým
obrázek připomene známého a úspěšného majitele známky Pegasus.
Evropské soudy prozatím nechápou nebezpečí záměny jako kategorii
zahrnující také nebezpečí záměny z důvodu počátečního zájmu. Je otázkou,
zda těžení z rozlišovací způsobilosti známé známky podle čl. 8 odst. 5
nařízení by bylo možno chápat v tomto smyslu. Vzhledem k tomu, že
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nebezpečí počáteční záměny je však velmi blízko konceptu asociace
v širším smyslu, kterou evropská judikatura odmítá, zdá se, že nebezpečí
záměny ani do budoucna nebude zahrnovat počáteční zájem klientů daný
podobou s jinou známkou, když jsou rozdíly rozeznány nejpozději při koupi.

Ve vztahu k několika judikaturou formulovaným testům a de facto
relevantním faktorům, je potřeba uvést, že podle PTO neexistuje žádný
mechanický test pro zjištění nebezpečí záměny. Otázkou není, zda skutečné
zboží bude pravděpodobně zaměněno, ale spíše, zda existuje nebezpečí
záměny s ohledem na původ zboží.284 Každý případ musí být rozhodnut na
základě specifických výchozích skutečností.285 Toto rozhodnutí na case-bycase basis je společně evropskému i americkému přístupu k nebezpečí
záměny.

V případu Marshall Field v. Mrs. Fields Cookies286 se jednalo o zápis
známky Mrs. Fields pro sušenky, proti němuž podal námitky majitel
známky Marshall Field užívané jako název pro známé obchodní domy,
v nichž je prodáváno také pekárenské zboží. Soud konstatoval v rámci ad 1),
že Fields je běžným příjmením a připojení Mrs. mu nedodává rozlišovací
způsobilost. Známka však díky užívání rozlišovací způsobilost nabyla a je
možno ji považovat za známou známku. Soud však uvedl, že i známka
podatele námitek má značnou proslulost, avšak tato proslulost je limitována
pouze na oblast obchodních služeb, nikoli pečeného zboží. V důsledku
známosti obou známek, bude veřejnost schopna rozeznat rozdíly mezi nimi.
Tento případ ilustruje, že známost známky může v USA (na rozdíl od
evropského pojetí) vést k menšímu rozsahu ochrany starší známé známky
proti mladší ochranné známce, protože veřejnost bude mít přesné povědomí
o tom, jak starší známá známka vypadá a nebude tedy vyžadovat takovou
ochranu jako známka méně známá. Pod ad 2) soud uvedl, že grafická
podoba známek je odlišná, totéž podle soudu platí i pro vnější úpravu zboží.
Zboží a služby si podle soudu nejsou podobné, a to ačkoliv obchodní domy
Marshall Field prodávají i pečivo včetně sušenek. Podle soudu si zákazníci
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nemyslí, že sušenky Mrs. Fields pochází z obchodního domu Marshall
Fields. Soud zde analyzoval tzv. trade channels, tedy obchodní kanály,
jeden z podfaktorů, které některé obvodní soudy zkoumají pod ad 3).
Konstatoval, že obchodní dům Marshall Field se omezuje výlučně na prodej
svých výrobků, zatímco Mrs. Fields prodává své sušenky (a výlučně
sušenky) v různých nákupních centrech, kde funguje řada jiných obchodů.
Soud byl rovněž přesvědčen, že přihlašovatelka nezvolila známku s cílem
těžit z goodwill jiného soutěžitele (ad 4) a proto byla v dobré víře, když se
rozhodla přihlásit a užívat známku.

Ve věci Nutrasweet Co. v. K&S Foods, Inc.287 K&S Foods usilovalo o zápis
známky Nutrasalt, proti čemuž podal námitky majitel známky Nutrasweet
z důvodu nebezpečí záměny. Soud konstatoval, že zákazníci jsou málo
sofistikovaní (ad 5), protože se jedná o zboží běžné spotřeby. Dále
konstatoval, že předpona Nutra- má rozlišovací způsobilost, zatímco -sweet
a -salt jsou jen popisné, známky si tedy jsou podobné v prvku, který známce
dodává rozlišovací způsobilost (ad 2). Nutrasweet navíc prokázala značný
rozsah používání na základě důkazu o marketingových úspěších známky (ad
1). Soud dále uvedl, že zboží (umělé sladidlo a sůl) si jsou podobné v tom
smyslu, že budou prodávány vedle sebe ve stejném oddělení obchodů,
umístěny vedle sebe v restauraci a zákazníci by předpokládali, že výrobce
umělého sladidla bude vyrábět i sůl a Nutra- tedy značí rodinu ochranných
známek (ad 3). Soud dále uvedl, že není podstatné, že nebyl podán důkaz o
skutečné záměně. Tato skutečnost neznamená, že neexistuje nebezpečí
záměny, když důvod neexistence skutečné záměny vyplývá z dosud
minimálního objemu prodeje zboží pod přihlašovanou známkou.

5.3.2 Ochrana známých známek USA

Podle článku 8 odst. 5 nařízení jsou ochranné známky s dobrým jménem
(známé ochranné známky) chráněny rovněž proti neoprávněnému těžení
z dobrého jména nebo pověsti nebo újmě na nich, a to bez ohledu na
kategorie zboží a služeb. Podle 15 U.S.C. §1125 (c) Lanham Act jsou známé
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ochranné známky chráněny proti oslabení rozlišovací způsobilosti jejím
rozmělněním nebo neuctivým zobrazením (dilution by blurring or
tarnishment). Vzhledem k tomu, že Lanham Act nepracuje s kategorií
totožnost/podobnost zboží a služeb ani pro nebezpečí záměny, nestanoví je
ani pro dilution. 15 U.S.C. §1127 Lanham Act uvádí, že se o oslabení
rozlišovací způsobilosti jedná bez ohledu na ne/existenci soutěže mezi
majitelem ochranné známky a druhou stranou nebo nebezpečí záměny mezi
příslušnými ochrannými známkami. Dilution patří k překážkám zápisu,
které mohou být zkoumány pouze v řízení o námitkách dle 15 U.S.C. §1063
Lanham Act; jedná se tedy o výjimku z pravidla, že americká úprava
nerozlišuje mezi absolutními a relativními překážkami. V tomto smyslu tedy
nejsou mezi evropským a americkým právem rozdíly.

Je však potřeba na úvod podotknout, že pro USA je úprava dilution vnímána
jako značně umělá a není chápána jako přirozená součást známkového
práva. Legislativní úprava není vždy spojená s jejím přijetím soudy, které
dilution nerady uplatňují a často expanzivně vykládají výjimky z dilution v
15 U.S.C. §1125 (c) (3) Lanham Act. Podle svých kritiků doktrína dilution
přiznává majitelům ochranných známek paušální právo – tj. exkluzivní
právo k obchodnímu symbolu bez ohledu na to jak (a zda vůbec) je
používáno k identifikaci a rozlišení zboží. Podle Prof. Jessicy Litman mají
ve Spojených státech problém s pochopením konceptu dilution, protože ve
skutečnosti nepochází z amerického práva – jedná o směs rozšíření
známkoprávních práv státního práva do zákona a doktríny ochrany obecně
známých známek, kterou Spojené státy importovaly z Evropy pouze
částečně. Dnešní zákonná formulace je pouze několik let stará a není jisté,
jak ji soudy budou aplikovat.288 Zatímco Lanham Act byl přijat v roce 1946,
dilution se stala jeho součástí až v roce 1995.

Samotný koncept dilution má své kořeny v článku Franka Schechtera pro
Harvard Law Review v roce 1927, který poprvé hovořil o nebezpečí snížení
schopnosti známé známky identifikovat a rozlišovat zboží a služby.
Schechter však měl na mysli nikoliv známé známky, jak je chápe Lanham
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Act (ale i nařízení), ale všechny známky s vysokou rozlišovací způsobilostí
(především inherentní rozlišovací způsobilostí jako známky imaginární a
arbitrární). Schechter chápal známky ve své době jako známky spojené
s jediným produktem, jejichž rozlišovací způsobilost by byla oslabena,
pokud by byly používány v souvislosti s jinými produkty. To je v přímém
protikladu k dnešnímu chápání, kdy soudy často uvádí všudypřítomné
používání známky jako důkaz o její známosti. Schechter zamýšlel chránit
pouze známky, které nejsou vyjímány ze slovní zásoby, ale naopak ji
obohacují, a které vytvořily v obecném povědomí určitý dojem nebo symbol
spojený s výjimečností určitého výrobku. 289

Známá známka je přitom známka, která je rozeznávána širokou obecnou
veřejností jako označení původu zboží a služeb majitele ochranné známky
(15 U.S.C. §1125 (c) (2) (A) Lanham Act. Široká obecná veřejnost přitom
podle judikatury není pouze úzký segment zákazníků. Pokud je známka
určena pouze pro segment tvořený 1% populace a mezi ním je známá,
nebude se přesto jednat o známou známku chráněnou proti oslabení
rozlišovací způsobilosti290. Zda je známka známá se posuzuje podle
následujících faktorů:

1. Trvání, rozsah a geografický dosah reklamy a propagace ochranné
známky, ať už majitelem nebo třetími osobami;
2. Počet, objem a geografický rozsah prodejů zboží a služeb nabízených pod
touto známkou;
3. Rozsah skutečného rozpoznání známky;
4. Zda je známka zapsaná.

Zákon uvádí, že k oslabení rozlišovací způsobilosti jejím rozmělněním
dochází v případě vyvolání asociace vyplývající z podobnosti mezi mladší
známkou a starší známou ochrannou známkou, která poškozuje rozlišovací
způsobilost známé známky. Jedná se o náklady interního průzkumu, které
289289

Stadler, Sara K., The Wages of Ubiquity in Trademark Law, 88 Iowa L. Rev. 731, 733
(2003)
290
Mead Data Central v. Toyota, 875 F.2d 1026

108

nespočívají ve zjištění, zda produkty mají stejný původ, ale vyvolání si
ochranné známky z paměti. K rozmělnění rozlišovací způsobilosti dochází,
když jeden pojem aktivuje množství neklamavých asociací v mysli
zákazníků, tj. když dochází k aktivaci různých významů pro ochrannou
známku a zákazník mezi nimi musí vybrat ten správný. Jedním z účelů
známkového práva je snížit náklady vyhledávání, protože zákazník si již
známku spojuje s určitou představou. Náklady hledání opět rostou v případě,
kdy je ochranná známka asociována s produkty nemajícími vztah ke známé
známce, a snižuje se tak efektivita jména.

Zákon tedy postihuje jako překážku zápisu již nebezpečí asociace v širším
smyslu, které nevyvolává představu o propojení mezi majiteli ochranných
známek. Postačí, když přihlašovaná známka vyvolá představu známé
ochranné známky, aniž by si zákazník myslel, že známky mají společný
původ. Tato úprava je stejná na obou stranách Atlantiku. Pro stanovení
oslabení rozlišovací způsobilosti jejím rozmělněním stanoví zákon
demonstrativním výčtem několik kritérií:

1. Stupeň podobnosti mezi přihlašovanou známkou a známou známkou;
2. Stupeň inherentní nebo získané rozlišovací způsobilosti známé
ochranné známky;
3. Míra, ve které majitel známé ochranné známky výlučně užívá známku;
4. Míra rozpoznání známé známky;
5. Zda záměrem uživatele známé známky bylo vytvoření asociace se
známou známkou;
6. Skutečná (průkazná) asociace mezi přihlašovanou známkou a známou
známkou.

Ještě menším uznáním soudy a odbornou veřejností a ještě méně jasnou
koncepcí než je oslabení rozlišovací způsobilosti jejím rozmělněním se
vyznačuje oslabení rozlišovací způsobilosti neuctivým zobrazením. Zákon
v 15 U.S.C. §1125 (c) (2) (C) Lanham Act stanoví, že oslabením rozlišovací
způsobilosti neuctivým zobrazením (dilution by tarnishment) se rozumí
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asociace vyplývající z podobnosti mezi přihlašovanou známkou a známou
známkou, která je na újmu pověsti (reputation) známé známky. Jednalo by
se např. o situaci, kdy by striptýzový klub byl pojmenován Tiffany.
Rozumný zákazník nepředpokládá spojitost s luxusním klenotnictvím, ale
známá známka je poškozena. Neuctivé zobrazení však soudy v celé řadě
případů chrání v rámci svobody slova, neboť práva poskytovaná prvním
dodatkem jsou v USA považována za posvátná. Na příklad ve věci Smith v.
Walmart prodával Smith trička s nápisy Walocaust či Wal-Queda, aby
upozornil na nekorektní praktiky obchodního řetězce Walmart. Soud
shledal, že v tomto případě nedochází k neuctivému zobrazení, protože se
uplatní jedna z výjimek dle 15 U.S.C. §1125 (c) (3) Lanham Act, která
vylučuje uplatnění dilution v případě nekomerčního užití známky. Soud
s ohledem na ústavní rozměr (svobodu slova) shledal, že se jedná o
nekomerční použití, a to ačkoliv Smith trička prodával. 291

6. ZÁVĚR

Cílem této rigorózní práce bylo prozkoumat, jakým způsobem se liší pojetí
zápisné způsobilosti ochranné známky Společenství a ochranné známky
Spojených států a jak zákonodárci přistupují k formulaci a uplatňování
překážek zápisu. Je potřeba říci, že samotná úprava překážek zápisu, pokud
je zkoumána samostatně, se zásadně neliší. Až na výjimky mají překážky
formulované v nařízení ES o ochranné známce Společenství svou paralelu
v americkém Lanham Act. Avšak známkoprávní systémy posuzované jako
ucelený soubor se na obou stranách Atlantiku liší a z toho vyplývají potom
rozdíly pro překážky zápisu. Už jen samotný význam konstatování existence
překážky zápisu je odlišný. Zatímco ve Spojených státech jsou chráněny
jako ochranné známky i nezapsané známky, pouze na základě užívání, ve
Společenství znamená zamítnutí zápisu ochranné známky poskytnutí
ochrany pouze na základě předpisů o nekalé soutěži. Naopak ve Spojených
státech se zásadně neliší ochrana poskytovaná nezapsané známce a zapsané
známce. V případě, že známky mají inherentní rozlišovací způsobilost
(imaginární, arbitrární, sugestivní známky) budou chráněny, jakmile začnou
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být užívání v obchodním styku. Nemusí se jednat o označení, která se stala
příznačná pro zboží v zákaznických kruzích. Jakmile bude označení
upevněno nebo vystaveno v souvislosti se zbožím a prodáno nebo
transportováno v obchodním styku, je označení chráněno proti záměně či
oslabení rozlišovací způsobilosti jako by bylo zapsáno.

Mezi rozdílnosti, které nevyplývají ani tak z formulace překážky, jako
z odlišností systému, patří rozdílnosti vyplývající z potřeby Společenství
řešit otázky existence 27 nezávislých národních systémů a jednoho
nadnárodního systému ochranných známek. Konflikty přitom nejsou řešeny
na základě principu subordinace, ale na základě principu koexistence.
Známka Společenství má ve všech národních systémech stejný účinek jako
národní známka se stejným datem priority a známky národní se rovněž
prosadí proti nadnárodní známce, pokud mají starší datum ochrany. Spíše
než o princip koexistence se jedná o dodržování principu priority s tím, že
mezi nadnárodní a národní známkou neexistují z hlediska jejich síly žádné
odlišnosti. Ve Spojených státech rovněž existují dvě úrovně známkoprávní
ochrany – federální úprava na základě Lanham Act a 50 státních
známkoprávních systémů. Z federativního principu uspořádání země však
vyplývají odlišnosti od úpravy Společenství v tom smyslu, že federální
úprava má přednost před státní a proto mají federální známky přednost před
známkami státními bez ohledu na datum priority. Známka je chráněna na
federální úrovni pokud je zapsána u PTO anebo pokud je užívána
v obchodním styku mezi jednotlivými státy nebo mezi Spojenými státy a
třetí zemí. Takové známky se proto na základě principu subordinace prosadí
proti státním známkám, tedy známkám používaným uvnitř jednotlivých
států.

Ve Spojených státech se na rozdíl od Evropského společenství nevyžaduje,
aby známka byla schopna grafického ztvárnění. Z toho důvodu lze ve
Spojených státech snadněji dosáhnout zápisu nestandardních známek, neboť
nezpůsobilost ke grafickému ztvárnění lze nahradit podrobným popisem. Je
tomu tak na příklad u čichových a chuťových známek. Ani u zvukových
známek není nutno přikládat v Evropě nezbytný tradiční notový záznam.
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Ve Spojených státech se nerozlišuje mezi absolutními a relativními
překážkami zápisu. Až na dvě omezené výjimky, může PTO odmítnout
zápis i z vlastní iniciativy a kdokoliv, kdo prokáže real interest a actual
damage může podat námitku proti zápisu z jakéhokoliv důvodu a stává se
účastníkem řízení. Aktivní legitimace je tedy širší než ve Společenství nejen
u absolutních překážek, ale i u relativních překážek, protože se neomezuje
pouze na majitele starší ochranné známky.

Nedostatek konkrétní rozlišovací způsobilosti lze jak ve Společenství, tak ve
Spojených státech překonat nabytím rozlišovací způsobilosti. Možnost
zápisu barev je upravena totožně, a to včetně judikatury. Rozdílně pojata je
však úprava zápisu trojrozměrných známek tvořených tvarem výrobku.
Zatímco ve Společenství musí být tvar výrobku (či jeho obalu) neobvyklý
v daném odvětví, aby mohl být zapsán, ve Spojených státech nemá tzv.
product design nikdy rozlišovací způsobilost inherentní, ale musí být
získána užíváním. Product design je tedy v USA sám o sobě nezpůsobilý
k zápisu. Na rozdíl však od trade dress (včetně obalu výrobku), který může
mít inherentní rozlišovací způsobilost. Toto odlišení je značně umělé a je
důsledkem nešťastné judikatury Nejvyššího soudu ve věci Two Pesos v.
Taco Cabana. V případě označení podmíněných tvarem je i v jiném ohledu
zápis snadnější než ve Spojených státech. Zatímco ve Spojených státech
nebudou zapsány tvary, které jsou funkční, evropská judikatura vyžaduje
pro existenci překážky nejen funkčnost, ale také, aby změna tvaru změnila
technické řešení. Slogany jsou ve Spojených státech zapisovány snadněji
než ve Společenství. Souvisí to s tím, že omezení účinků ochranné známky
je ve Společenství upraveno ad hoc, zatímco ve Spojených státech je
omezení účinků více flexibilní a uplatní se i v případech, na které
zákonodárce nepamatoval, ale použití stejné či obdobné známky je přesto
„fér“ (fair use). Reklamní slogany jsou přesně takový případ, neboť neslouží
vždy jen striktně k popisu výrobku nebo označení jeho účelu. Ve Spojených
státech existuje rozlišení mezi známkami popisnými, popisně klamavými a
klamavými, jež je neznámé ve Společenství. Ve Společenství se rozlišují
překážky pouze popisné a klamavé. Popisně klamavé známky podle
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amerického pojetí jsou známky, které se řadí již mezi klamavé ve
Společenství. Rozdíl mezi klamavě popisnými a klamavými známkami totiž
tvoří mezistupeň testu („podmínka reálnosti“), který se v Evropě
neuplatňuje. Zatímco ve Společenství jsou klamavými známky, které
nesprávně popisují vlastnosti či jakosti výrobku a zákazníci této klamavosti
věří (očekávají naplnění kvalit výrobku, ohledně nichž je klamáno), ve
Spojených státech musí v klamavost nejen věřit, ale musí ovlivnit jejich
nákup – musí mít význam pro učinění spotřebitelského rozhodnutí; musí být
důvodem, pro který si výrobek koupí. V případě geografických údajů musí
být podmínka reálnosti splněna již u geograficky klamavě popisných
známek. Důvodem je snaha vyhnout se některým ustanovením smlouvy
NAFTA, podle níž již geograficky klamavě popisné známky nemohou být
zapsány, ani když získají rozlišovací způsobilost. Stanovením dodatečné
podmínky reálnosti u geograficky klamavě popisných známek, je celé řadě
známek umožněn zápis, neboť je tak vyloučen jejich klamavě popisný
význam. Generické údaje nejsou ve Spojených státech výslovně překážkou
zápisu. Jsou však zahrnovány do překážky popisnosti jako nejvyšší stupeň
popisnosti. Totéž bude na místě i v případě evropské úpravy, neboť znění
překážky je spíše uzpůsobeno pro prohlášení neplatnosti než zamítnutí
zápisu, když uvádí, že nebude zapsána známka, která se stala obvyklou
v běžném jazyce nebo obchodním styku a vyjadřuje tak předpoklad, že
označení na počátku běžným nebylo. Rozpor s veřejným pořádkem je
přísněji pojímán ve Spojených státech. Podle řady rozhodnutí stačí, aby byl
výraz pouze vulgární nebo nevhodný – jako např. Squaw nebo Cocaine.
V Evropě musí být přihlašovaný termín jako nezbytná podmínka nelegální
nebo musí být zakázán, přičemž nelegalita ještě neznamená, že bude známce
zamítnut zápis z tohoto důvodu. Nelze však zapomenout, že zamítnutí
zápisu ve Spojených státech ještě neznamená, že známka nemůže být
užívána a chráněna jako nezapsaná známka. Lanham Act obsahuje některé
překážky, které nejsou překážkami ve Společenství. Na příklad ochranné
známky tvořené příjmením nejsou v Evropě vyloučeny ze zápisu. Dále
jméno, portrét a podpis identifikující žijící osoby je překážkou zápisu pouze
ve Spojených státech. Podle čl. 53 odst. 2 nařízení by však na základě práv
k těmto statkům mohlo být dosaženo prohlášení neplatnosti známky.
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Americké právo nezná překážku identity známek přihlášených/chráněných
pro identické zboží a služby. Lanham Act tedy nezakládá nevyvratitelnou
právní domněnku, že nebezpečí záměny v takovém případě existuje.
Nebezpečí záměny nepředpokládá rovněž, aby zboží a služby byly podobné.
Zákon stanoví požadavek totožnosti/podobnosti známek, nikoli však zboží a
služeb jako nařízení. Jedním z faktorů pro posouzení nebezpečí záměny
však je i v USA stupeň podobnosti zboží a služeb. Americký a evropský test
pro nebezpečí záměny jsou shodné i v dalších bodech - míra podobnosti
známek, rozlišovací síla známky, sofistikovanost zákaznických kruhů a
současné užívání obdobných známek na trhu. Zatímco ve Spojených státech
hraje významnou roli otázka dobré víry přihlašovatele, je tento subjektivní
prvek ve Společenství ignorován. Typiky evropským faktorem je dále
rozhodnutí národních orgánů o téže známce/známkách. Poslední faktor se
logicky neuplatní ve Spojených státech, neboť federální orgány fungují
nezávisle na státních a neberou jejich rozhodování v potaz. Úprava ochrany
dobrého jména resp. známé známky před dilution se zřejmě nejvíce liší
napříč Atlantikem. Spojené státy mají obecně problém s pochopením
dilution, protože jejich americkému právu nekalé soutěže není vlastní.
Zatímco ve Společenství tak je chráněn především freeriding, přenos určité
image, ve Spojených státech se podle Posnera292 omezuje pouze na ochranu
před rozmělněním (blurring), ke kterému dochází v případě zvýšení nákladů
interního průzkumu, když je známka spojena s nesouvisejícími produkty, a
na ochranu před neuctivým zobrazením, nejčastěji v sexuální souvislosti, ale
nikoli na ochranu před freeriding, tj. těžení z investice majitele starší
známky. Podle Posnera293 by ochrana v takovém případě již zašla příliš
daleko mimo rámec známkového práva a práva nekalé soutěže. Ve
Společenství naopak patří ochrana před freeriding do centra ochrany zámek
s dobrých jménem.

292
293

Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002)
Id.

114

7. SEZNAM LITERATURY
 Anten, Todd, Self-disparaging Trademarks and Social Change: Factoring
the Reappropriation of Slurs into Section 2(a) of the Lanham Act, 106
Colum. L. Rev. 388, 2006
 Audet, Maury, Native American Tribal Names as Monikers and Logos:
Will These Registrations Withstand Cancellation Under Lanham Act §
2(b) After the Trademark Study on Official Insignia of Native American
Tribes?, 2 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 4, 2000
 Baird, Stephen R., A Review of Recent Decisions of the United States
Court of Appeals for the Federal Circuit: Area Summary: 2005 Trademark
Decisions of the Federal Circuit, 55 Am. U.L. Rev. 1263, 2006
 Čermák K., Spory v oblasti ochranných známek, Právní rádce č. 3/2006
 Čermák K., Peněžité nároky ve sporech z duševního vlastnictví, Právní
rádce 9/2007
 Dinwoodie, Graeme B., Janis B., Trademark and Unfair Competition:
Law and Policy, Aspen Publishers, New York 2007 (2nd Edition)
 Dinwoodie, Graeme B., Janis B., Trademark Law and Theory, Edward
Elgar Theory, Massachusetts 2008
 Eisenführ,

Günther,

Schennen,

Detlef,

Die

Gemeinschaftsmarkenverordnung, Heymann, Köln 2003
 Fezer, Karl-Heinz, Markenrecht, Beck, München 2001 (3rd Edition)
 Ginsburg, Jane, Litman, Jessica, Kevlin, Mary, Trademark And Unfair
Competition,New York, Foundation Press 2007(4th Ed),

115

 Ginsburg, Jane, Dreyfuss, Rochelle Cooper, Intellectual Property
Stories, Foundation Press, New York 2006
 Grynberg, Michael, Things are worse than we think: Trademark Defenses
in a "Formalist" Age, 4 Berkeley Tech. L.J. 897, 2009
 Hancock, Douglas D., The Frontier-free European Union: European
Community Trademarks Hail a New Day For Intellectual Property
Lawyers, 56 Or. St. B. Bull. 19, 1996
 Hansen Hugh C., Let Your True Colors Come Shining Through," Or
Does Federal Law Afford Trademark Protection to a Product's Color?,
American Bar Association 1994
 Horáček/Čada/Hajn, Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck, Praha
2005
 Horáček/Macek, Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech
průmyslového vlastnictví, C.H.Beck, Praha 2007
 Horáček R. a kol., Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně
označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck, Praha 2004
 Ingerl,

Reinhard,

Die

Gemeinschaftsnmarke,

Richard

Boorberg,

München/Stuttgart 1996
 Kopecká, Světlana, Ochranná známka Společenství, Úřad průmyslového
vlastnictví, Praha 2002
 Malý J., Obchod nehmotnými statky, C.H.Beck, Praha 2002
 Mehta, Shilpa, Smith, Leslie S., An American Practioner’s Guide to the
Developing Sytem of Trademark Law within the European Union, 3 Tex.
Intell. Prop. L.J. 85, Texas 1995
 v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, C.H.Beck, Mnichov
1998
116

 Murphy, Kevin M., Conflict, Confusion, and Bias Under TRIPs Articles
22-24, 19 Am. U. Int'l L. Rev. 1181, 2004
 Oswald, Lynda J., Challenging the Registration of Scandalous and
Disparaging Marks Under the Lanham Act: Who has Standing to Sue?, 41
Am. Bus. L.J. 251, 2004
 Pattishall B., Hilliard D., Welch J.N.II., Trademarks and Unfair
Competition, Matthew Bender, New York 1998
 Pauknerová M., Evropské mezinárodní právo soukromé, C.H.Beck 2008,
Praha 2008
 Philips, Ron, A Case for Scandal and Immorality: Proposing Thin
Protection of Controversial Trademarks, 17 U. Balt. Intell. Prop. L.J. 55,
2008
 Pipková H., Ochranná známka Společenství a ochranná známka
v Evropském společenství, ASPI, Praha 2007
 Pisarsky Nick, PoTAYto-PoTAHto-Let's Call the Whole Thing Off:
Trademark Protection of Product Sounds, 40 Conn. L. Rev. 797, 2008
 Rayle, Rudolf, The Trend Towards Enhancing Trademark Owners‘ Rights
–A Comparative Study of U.S. and German Trademark Law, 7 J. Intell.
Prop. L. 227, 2000
 Roth, Melissa E.,

Something Old, Something New, Something

Borrowed, Something Blue: A New Tradition in Nontraditional
Trademark Registrations, 27 Cardozo L. Rev. 457, 2005
 Schaper E., Durchsezung der Gemeinschaftsmarke, Carl Heymanns
Verlag, Köln, Berlin, München 2006
 Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und das Recht der EuMitgliedstaaten, Verlag C.H.Beck, Mnichov 2006
117

 Slováková Z., Průmyslové vlastnictví, Orac, Praha 2003
 Stadler, Sara K., The Wages of Ubiquity in Trademark Law, 88 Iowa L.
Rev. 731, 733 (2003)
 Štros D., Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou
se souhlasem vlastníka, Právní rozhledy
 Wright, Robert H., Today's Scandal Can Be Tomorrow's Vogue: Why
Section 2(a) of the Lanham Act Is Unconstitutionally Void for Vagueness,
48 How. L.J. 659, 2005
 Yook, Soyoung, Trademark Dilution in European Union, 11 Int'l Legal
Persp. 223, 2001
 Zacher, Frances G., Pass the Parmesan: Geographic Indications in the
United States and the European Union – Can There Be Compromise?, 19
Emory Int'l L. Rev. 427, 2005

118

8. RESUMÉ
The purpose of this thesis is to explore the differences between the
conceptions of registrability of the Community trademark on one hand
and the trademark of the US on the other hand, and how the legislators
formulate and apply the bars to registration. It must be said that the
regulation of the bars to registration, when explored individually, is in
general not very different. With certain exceptions the bars to
registration formulated in the Community Trademark Registration
have their pendant in the US Lanham Act. However, the trademark
systems assessed as a whole are characterized by differences on both
sides of the Atlantic and this results into differences to the bars to
registration. Even the significance of the finding of bars to registration
is different. Whereas in the United States unregistered trademarks are
protected based on their use in commerce; the refusal to register a
Community trademark results into protection only under unfair
protection laws. On the other hand, in the United States there is no
difference in the protection provided to a registered and unregistered
trademark. In case trademarks are inherently distinctive (imaginary,
arbitrary, suggestive marks) they will be protected once they start to be
used in commerce. They need not become associated with certain
goods in consumer minds. As soon as the sign is affixed or displayed
in connection with the good and sold or transported in commerce, it
will be protected against confusion or dilusion

Further differences result not from the formulation of bars to
registration as such but from the fact that the Community Trademark is
part of a different trademark system which has to resolve issues in 27
independent national systems and one supranational system. Conflicts
are not solved based on the principle of subordination but based on the
principle of coexistence. The Community Trademark has the same
effect in all national systems as the national trademark with the same
date of priority and national trademarks can be successfully enforced
against the supranational mark if they have an older priority date.
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Thus, rather than the principle of coexistence, the principle of priority
is applied and there are no differences between the national and
supranational marks with regard to their strength. In the United States,
there are also two levels of trademark protection – the federal
regulation under the Lanham Act and 50 state trademark regulations.
However, the federative character of the US result in the fact that the
federal regulation has priority to the state regulation and state
trademarks are thus subordinated to federal trademarks regardless of
priority. The trademark is protected on the federal level if registered
with the PTO or if used in commerce between the individual states or
between the United States and third countries. State trademarks have
to yield to such trademarks based on the principle of subordination.
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Abstrakt
Předmětem rigorózní práce je srovnání překážek zápisu a materiálních otázek
řízení o zápisu ochranné známky Společenství a ochranné známky Spojených
států. Účelem této práce je zjištění, zda a v jakých otázkách Evropské
Společenství a Spojené státy uplatňují rozdílnou politiku ve vztahu k ochranným
známkám či zda v zájmu bezproblémového fungování mezinárodního obchodu
mohou přihlašovatelé očekávat shodné výsledky napříč Atlantickým oceánem.

Abstract
The purpose of this thesis is to explore the differences between the conceptions of
registrability of the Community trademark on one hand and the trademark of the
US on the other hand, and how the legislators formulate and apply the bars to
registration. The thesis explains whether and what issues are treated differently in
the European Community and the US or whether applicants may expect uniform
results in the interest of smoothness of international trade in both jurisdictions.
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