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Resumé 

 Stěžejním cílem předkládaného příspěvku je podat právní analýzu, interpretaci a 

komparaci institutu nabytí rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu 

České republiky a Evropské unie, včetně rozhodovací a aplikační praxe správních a soudních 

orgánů České republiky a Evropské unie. 

 

Resume 

 The main objective of the submitted paper is to provide legal analysis, interpretation and 

comparison of the institute of the trade marks distinctive character acquisition according to the 

legal order of the Czech Republic and the European Union, including the decision and 

application practice of the Czech Republic and the European Union administrative and judicial 

authorities.  

 

 I označení, jež není inherentně distinktivní – není způsobilé individualizovat obchodní 

původ nárokovaných produktů a/či služeb již při primárním věcném průzkumu rozlišovací 

způsobilosti vedeného známkoprávní autoritou – může ve vztahu k přihlašovaným výrobkům 

a/či službám v důsledku masivního či dlouhodobého užívání a propagace získat takový stupeň 

rozlišovací způsobilosti, který umožní průměrnému spotřebiteli na relevantním trhu 

jednoznačně odlišit výrobky a/nebo služby produkované a/či poskytované pod takovým 

 
1 Autorka působí jako patentová zástupkyně a evropská známková a designová zástupkyně – viz 

www.martinazdvihalova.cz. 
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označením určitým subjektem, a dosáhnout tak zápisu do předmětného rejstříku ochranných 

známek. 

 

1 Nabytí rozlišovací způsobilosti dle právního řádu České 

republiky 

 Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o 

soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách),  

ve znění pozdějších předpisů2 (dále jen „ZOZ“) v ustanovení § 5 výslovně stanoví: „Označení 

uvedené v § 4 písm. b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že 

takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním 

styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do 

rejstříku, rozlišovací způsobilost.“ 

 Z dikce citovaného ustanovení vyplývá, že označení, které nemá inherentní rozlišovací 

způsobilost, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež mohou sloužit v obchodě k 

určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby 

výrobků či poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností, a které sestává výlučně  

z označení nebo údajů, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených 

obchodních zvyklostech, může být zapsáno do rejstříku ochranných známek, pokud 

přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo distinktivní způsobilost ještě před zápisem 

do rejstříku, a to užíváním v obchodním styku ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či 

službám. Doktrína uvedené ustanovení označuje za tzv. příznačnost neboli vžitost ochranné 

známky. 

 Shora citované ustanovení je plně v souladu s článkem 3 odst. 3 aproximační Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní 

předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění První směrnice Rady ze 

dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států  

o ochranných známkách 89/104/EHS) (dále jen „Směrnice 2008/95“), který deklaruje, že 

přihláška ochranné známky není zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, 

 
2 Rovněž ve znění zákona č. 286/2018 Sb., účinného od 1. 1. 2019 (tzv. velké novely známkového zákona). 
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není prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky 

získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost. Dále článek 3 odst. 3 aproximační směrnice 

dává členským státům právo stanovit, že toto ustanovení se použije také v případě, že 

rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky nebo po dni 

jejího zápisu. Článek 3 odst. 3 Směrnice 2008/95 tedy implicitně stanoví, že nabytí rozlišovací 

způsobilosti lze přiznat také v případě, pokud rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání 

přihlášky ochranné známky. 

 Právo, že nabytí rozlišovací způsobilosti lze přiznat také v případě, kdy rozlišovací 

způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky, Česká republika  

při implementaci Směrnice 2008/95 využila, neboť ustanovení § 5 ZOZ neoperuje výslovně  

s formulací „před podáním přihlášky získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost“,  

ale připouští, že přihlašovatel může prokazovat nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného 

označení až do doby před samotným zápisem do rejstříku ochranných známek, neboť v dikci 

ustanovení § 5 ZOZ výslovně užívá formulaci „označení získalo před zápisem ochranné 

známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám 

přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost“.  

 Recentní Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 

2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen 

„Směrnice 2015/2436“), k analyzovanému ustanovení v článku 4 odst. 4 stanoví: „Přihláška 

ochranné známky se nezamítne podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním 

přihlášky získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost. Ochranná známka se neprohlásí 

za neplatnou ze stejných důvodů, pokud před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti získala 

v důsledku užívání rozlišovací způsobilost.“ Současně Směrnice 2015/2436 k citovanému 

odstavci v článku 4 odst. 5 doplňuje, že členské státy mohou stanovit, že odstavec 4 se použije 

také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné 

známky, ale přede dnem jejího zápisu. Z uvedeného textu Směrnice 2015/2436 autorka 

vyvozuje, že recentní směrnice věcně nemění shora analyzovaný článek 3 odst. 3 Směrnice 

2008/95. Česká republika v rámci implementačního procesu aproximační Směrnice 2015/2436 

ponechala ustanovení § 5 ZOZ v nezměněné podobě. 

 Prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti ze strany přihlašovatele je ve známkovém 

právu vždy nutné vyžadovat až v případě, pokud přihlašované označení nemá rozlišovací 
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způsobilost samo o sobě a spadá pod vymezení absolutní výluky ze zápisu, kterou je  

dle ustanovení § 5 ZOZ možno překonat prokázáním příznačnosti.3 

 Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“) k analyzované problematice stanovil, 

že ze zápisu do rejstříku ochranných známek jsou vyloučena taková označení, která nemají 

rozlišovací způsobilost, ledaže fyzická či právnická osoba, jež podala přihlášku ochranné 

známky nebo na kterou byla přihláška převedena, prokáže, že se takové označení stalo 

příznačné pro její výrobky a/nebo služby. Současně dovodil, že přihlašované označení musí být 

příznačné výlučně ve vztahu k výrobkům a/či službám přihlašovatele, nikoli ještě ve vztahu 

k výrobkům a/nebo službám jiného subjektu. Je-li přihlašované označení dlouhodobě užíváno 

několika producenty, není schopno výrobky a/či služby pocházející od nich diferencovat a plnit 

tak základní rozlišovací funkci ochranné známky.4  

 

1.1  Časové hledisko prokazování rozlišovací způsobilosti  

 Obecně platí, že vstup inherentně nedistinktivního označení do povědomí průměrných 

spotřebitelů vyžaduje určité časové období. Konkrétní doba záleží na předložených dokladech. 

 ZOZ výslovně nevyžaduje, aby užívání v obchodním styku, kterým se prokazuje nabytí 

rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení, započalo před podáním přihlášky ochranné 

známky, jak vyžadoval zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Citovaný právní 

předpis v ustanovení § 2 odst. 2 vymezoval: „Označení uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) 

může být zapsáno do rejstříku, jestliže přihlašovatel prokáže, že takové označení užíváním v 

obchodním styku, které započalo před podáním přihlášky ochranné známky (dále jen 

„přihláška“), získalo rozlišovací způsobilost pro jeho výrobky či služby.“ 

 Nejvyšší správní soud k časovému hledisku prokazování rozlišovací způsobilosti 

judikoval, že podmínky ustanovení § 5 ZOZ je třeba zkoumat ke dni vydání rozhodnutí ÚPV, 

nikoliv ke dni podání přihlášky ochranné známky. Je proto přípustné prokazovat nabytí 

rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení užíváním v obchodním styku důkazními 

 
3 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2007, sp. zn. 10 Ca 294/2005-68. In HORÁČEK, Roman, Jiří 

MACEK a Eva BISKUPOVÁ. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví 

v letech 2007-2010. II. díl. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 630 s. ISBN 978-80-7400-375-2, s. 573. 

4 Rozhodnutí ÚPV ve věci OZ 65474-91 ze dne 6. 5. 1996; rozhodnutí ÚPV ve věci OZ 65471-91 ze dne  

6. 5. 1996. In JAKL, Ladislav. Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. II. díl. 2. vyd. Praha: 

Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. 149 s. ISBN 80-85100-83-5, s. 44, 42. 
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prostředky, jež vznikly až po podání přihlášky ochranné známky. Nejvyšší správní soud  

ale současně konstatoval, že přihlašovatel, který není schopen prokázat takový rozsah užívání 

přihlašovaného označení ke dni podání přihlášky, aby ho bylo možno považovat za distinktivní, 

se vystavuje riziku, že přihláška bude zamítnuta. ÚPV totiž není povinen neustále prodlužovat 

lhůtu pro předložení důkazních prostředků prokazujících nabytí rozlišovací způsobilosti až do 

doby, kdy přihlašovatel vyprodukuje takové množství důkazních prostředků, aby na jejich 

základě bylo možné učinit závěr o získání rozlišovací způsobilosti.5  

 Z hlediska prokazování rozlišovací způsobilosti ochranných známek je rozhodný stav 

v době zápisu ochranné známky. Nelze však obecně stanovit, že je možné k prokázání této 

skutečnosti použít pouze listiny datované před nebo po určitém datu. Jako důkaz lze obecně 

užít vše, co může prokázat skutkový stav. Není tedy rozhodné, jakého data je listina, jež má 

prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti, podstatné však je, zda může skutečně příznačnost 

prokázat.6 

 Právní předpis, ani rozhodovací praxe výslovně nestanoví časové období, po které musí 

být přihlašované označení užíváno v obchodním styku, aby získalo dostatečný stupeň 

rozlišovací způsobilosti pro svůj zápis do rejstříku ochranných známek. Pokud přihlašovatel 

inherentně nedistinktivní označení masivně užívá v obchodním styku a vynaloží značné 

náklady na jeho propagaci, není důvod mu nepřiznat nabytí rozlišovací způsobilosti i za krátké 

časové období. V tomto případě lze uvažovat i o několika měsících užívání nárokovaného 

označení. Nesmíme však opomenout skutečnost, že vždy je nutné posuzovat všechny okolnosti 

konkrétního případu. Jako důkaz prokazující nabytí rozlišovací způsobilosti za krátké časové 

období lze v praxi uznat masivní reklamní kampaň v celostátním médiu. 

 

1.2  Teritoriální hledisko prokazování rozlišovací způsobilosti  

 Užívání přihlašovaného označení v obchodním styku pro průkaz jeho rozlišovací 

způsobilosti není v ZOZ explicitně teritoriálně vymezeno. S ohledem na teritoriální princip 

 
5 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2012, čj. 1 As 40/2012-24. In Horáček in HORÁČEK, 

Roman a kol. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení 

původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vyd. Praha:  

C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 41. 

6 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2009, sp. zn. 5 Ca 180/2006-67. In Horáček in HORÁČEK, 

Roman a kol. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení 

původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vyd. Praha:  

C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 32. 
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známkové ochrany, zakotvený již v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví 

(Pařížská unijní úmluva) ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, 

ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 

1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 2. 

října 1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.) (dále jen „PUÚ“), však doklady 

musí prokazovat užívání přihlašovaného označení na území České republiky či ve vztahu 

k území České republiky, a to zejména z důvodu, aby průměrný český spotřebitel mohl odlišit 

nárokované výrobky a/či služby přihlašovatele od výrobků a/nebo služeb jiných osob. 

 ÚPV v souvislosti s interpretovanou problematikou stanovil, že katalog výrobků určený 

pro zahraniční obchodní síť (v posuzovaném případě se jednalo o obchodní síť ve Spojených 

státech amerických) neprokazuje, že spotřebitelská veřejnost v České republice měla možnost 

seznámit se s výrobky označenými přihlašovaným označením7. 

 Dále ÚPV konstatoval, že doložení prodeje výrobku v počtu desítek kusů odběrateli  

na jednom úzkém teritoriu je nepostačující, neboť nedokládá dostatečný územní rozsah,  

ani množství výrobků potřebné k získání rozlišovací způsobilosti pro konkrétní subjekt. 

V daném případě se jednalo o šedesát kusů výrobků na teritoriu hlavního města Prahy.8 

 

1.3  Hledisko průměrného spotřebitele při prokazování rozlišovací 

 způsobilosti 

 Obdobně jako inherentní rozlišovací způsobilost i rozlišovací způsobilost získaná 

užíváním v obchodním styku se posuzuje především z hlediska předpokládaného vnímání 

průměrného spotřebitele. 

 Průzkumový referent ÚPV musí průměrného spotřebitele vymezit pro každý konkrétní 

případ. Průměrný spotřebitel se liší s ohledem na charakter přihlašovaných výrobků a/či služeb. 

Doktrína i rozhodovací praxe užívá rovněž pojem „běžný spotřebitel“ či „relevantní veřejnost“. 

Jedná se o pojmy sémanticky zcela totožné s pojmem „průměrný spotřebitel“. Analyzovaný 

 
7 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-74333-92 ze dne 25. 2. 1997. In JAKL, Ladislav. Sbírka správních rozhodnutí  

ve věcech průmyslových práv. III. díl. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN  

80-85100-90-8, s. 69. 

8 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-87412 ze dne 11. 3. 2003. In JAKL, Ladislav. Sbírka správních rozhodnutí ve věcech 

průmyslových práv. III. díl. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN  

80-85100-90-8, s. 39. 
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pojem není v ZOZ výslovně vymezen, jeho definici lze však nalézt v judikatuře ÚPV a 

soudních orgánů. Jak již autorka uvedla, průměrným spotřebitelem se dle konstantní judikatury9 

rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží a/či služeb, pro 

které se přihlašované označení užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu 

zboží a/či služeb, popřípadě obchodní kruhy zabývající se daným druhem zboží a/nebo služeb, 

pro které se přihlašované označení užívá. 

 Průměrný spotřebitel se vždy vymezuje vzhledem k charakteru přihlašovaných výrobků 

a/či služeb. Pokud jsou v daném případě přihlašovány výrobky a/nebo služby, u kterých není 

požadována vyšší odbornost či specializace spotřebitele, ani jeho vyšší informovanost, lze 

průměrného spotřebitele ztotožnit s širokou veřejností. Za typický příklad lze označit, pokud 

přihlašovatel v přihlášce nárokuje zboží běžné spotřeby, zejména potraviny, elektroniku, 

oblečení, popřípadě produkty a/či služby přímo a/nebo nepřímo související. Pokud jsou však 

přihlašovány produkty a/či služby neobvyklé, produkované a/nebo poskytované jen výjimečně, 

pak míra pozornosti spotřebitelů věnována označení takových výrobků a/či služeb bude vyšší a 

osobu průměrného spotřebitele nelze ztotožnit s širokou veřejností. Jednalo by se například o 

situaci, kdy by přihlašovatel nárokoval letadla a služby s letectvím přímo a nepřímo související. 

 S vývojem známkového práva dochází ke zpřísnění posuzování míry pozornosti 

průměrného spotřebitele. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 32 Odo 229/2006, hledisko 

průměrného spotřebitele vychází ze spotřebitele, který má dostatek informací a který je 

s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory v rozumné míře pozorný a opatrný10. 

Obdobně i Vrchní soud v Praze judikoval, že průměrný spotřebitel má průměrnou paměť a 

průměrný smysl pro detail11. 

 Průměrný spotřebitel musí být vymezen rovněž z hlediska jazyka použitého 

v přihlašovaném označení. ÚPV k problematice ochranných známek vyjádřených v jiném než 

českém jazyce stanovil, že slovní prvek v anglickém jazyce ve znění „MATCHES“12 je zcela 

běžně užívaný anglický výraz, který je pro svoji četnost používání známý i běžnému spotřebiteli 

v České republice s průměrnou znalostí anglického jazyka. Současně připomněl, že v současné 

 
9 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-151565 ze dne 1. 6. 2004. 
10 Shodně průměrného spotřebitele interpretuje SDEU. 

11 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 5 A 16/1998. In ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém 

občanském zákoníku: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 54. 

12 V českém překladu „zápalky“. 
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době je znalost anglického jazyka v naší zemi již značně rozšířena, neboť daná znalost je 

potřebná či dokonce vyžadovaná v mnoha profesích.13  

 Lze tedy shrnout, že anglické výrazy z hlediska jejich rozlišovací způsobilosti ÚPV 

posuzuje ve vztahu k průměrnému českému spotřebiteli obdobně jako výrazy v českém jazyce, 

přičemž bere v úvahu zejména povahu nárokovaných výrobků a/či služeb a okruh spotřebitelů, 

kterým jsou dotčené výrobky a/nebo služby určeny. 

 Nejvyšší správní soud k interpretaci pojmu průměrného spotřebitele vymezil, že osobu 

průměrného spotřebitele je nutné vnímat nikoliv zúženým, tzv. restriktivním, výkladem,  

nýbrž výkladem extensivním tak, aby zahrnovala co nejširší okruh dotčených osob, neboť nelze 

odhlížet od smyslu ochranné známky jako takové, která nepochybně představuje jeden 

z nejúčinnějších prostředků, jak dostat do povědomí co největšího okruhu veřejnosti výrobky  

a/či služby daného podnikatele14. 

 Dle stanoviska autorky průměrný spotřebitel při identifikaci obchodního původu 

výrobků a služeb nebere v potaz nedistinktivní prvky, zejména prvky, které v obchodě označují 

druh, jakost, množství, účel, hodnotu, zeměpisný původ nebo dobu výroby výrobků či 

poskytnutí služby či jiné vlastnosti, obdobně i prvky sestávající výlučně z označení nebo údajů, 

jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, a 

v neposlední řadě též prvky tvořené výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného 

výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení jeho technického výsledku anebo který dává 

výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Uvedené prvky průměrný spotřebitel bere výlučně jako 

údaje o produktu a/či službě jako takové, nikoliv jako údaje identifikují jejich obchodní původ. 

Stěžejní je, aby průměrný spotřebitel dané označení vnímal jako fantazijní, jež je samo o sobě 

příznačné pro předmětné výrobky a/či služby, nikoliv jako označení popisné, druhové či 

funkční. 

 

1.4  Důkazní volnost při předkládání dokladů o nabytí rozlišovací  

 způsobilosti 

 
13 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-164305 ze dne 18. 8. 2004. In ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém 

občanském zákoníku: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 53. 

14 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2006, čj. 7 A 59/2002. 
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 Doktrína15 k interpretované problematice výslovně stanoví, že při prokazování 

příznačnosti inherentně nedistinktivního označení lze v řízení před ÚPV předkládat jakékoliv 

důkazy svědčící ve prospěch přihlašovatele. Je výlučně v kompetenci ÚPV, zda na základě 

předložených důkazů uzná získání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení  

na relevantním trhu v povědomí průměrných spotřebitelů. 

 Při průkazu rozlišovací způsobilosti není rozhodující počet důkazních prostředků  

či velikost okruhu obchodních partnerů přihlašovatele, ale jejich průkazní hodnota.16 

Předložené doklady je nezbytné hodnotit z hlediska dlouhodobosti, četnosti a způsobu užívání 

daného označení. 

 Dle konstantní judikatury a metodických pokynů ÚPV pro účely posuzování rozlišovací 

způsobilosti nabyté užíváním v obchodním styku lze vzít v úvahu zejména podíl přihlašovaného 

označení na trhu, intenzitu, zeměpisné rozšíření a dobu jeho užívání, velikost investic 

přihlašovatele do jeho propagace, podíl zainteresované veřejnosti, která na základě 

předmětného označení rozpozná, že zboží a/či služby pochází z určitého obchodního zdroje, i 

prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení.  

 Jak dále stanoví metodické pokyny ÚPV, k prokázání rozlišovací způsobilosti je třeba 

předložit dostatek takových dokladů, na kterých by přihlašované označení figurovalo v té 

podobě, v jaké je přihlašováno, a které by zároveň jednoznačně dosvědčovaly, že označení 

skutečně užívá přihlašovatel ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám. Mezi takové 

doklady patří zejména informace o nákladu (množství) vydaného titulu na trhu, faktury, 

objednávky, reklamní materiály, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, doklady o 

vysílacím čase v médiích či statistika návštěvnosti webových stránek za delší období. 

 K předložení obalu jako důkazu prokazujícího nabytí rozlišovací způsobilosti ÚPV 

konstatoval, že jestliže se na předložených obalech vždy kromě jiných údajů vyskytuje  

i přihlašované označení, přičemž je pro průměrného spotřebitele zřetelně viditelné  

a identifikovatelné, není nutné, aby se jeho vyobrazení vyskytovalo i na předložených 

 
15 Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha:  

C. H. Beck, 2011. 507 s. ISBN 978-80-7400-417-9, s. 371. 

16 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-89915-94 ze dne 4. 9. 1998. In JAKL, Ladislav. Sbírka správních rozhodnutí  

ve věcech průmyslových práv. III. díl. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN  

80-85100-90-8, s. 331. 
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fakturách, neboť z označení výrobků je zřejmé, že se jedná o tytéž výrobky, jejichž obaly 

obsahující předmětné označení byly předloženy17. 

 V praxi přihlašovatelé často jako důkaz o nabytí rozlišovací způsobilosti předkládají 

žádosti o registraci přihlašovaného označení jako doménového jména. Uvedené žádosti však 

zpravidla nelze považovat za průkaz skutečného užívání přihlašovaného označení, jež 

prokazuje nabytí rozlišovací způsobilosti, neboť z nich výslovně není patrné, do jaké míry je 

dané označení rozšířeno v povědomí relevantních spotřebitelů, ani pro jaké výrobky a/či služby 

je užíváno, ani jakou dobu přihlašovatel nárokované označení užívá v obchodním styku. 

 Odkazy na elektronická úložiště jako formu důkazných prostředků rovněž nelze 

akceptovat, neboť nejsou trvalá. ÚPV požaduje předložení dokladů na papírovém  

či elektronickém nosiči tak, aby předmětné doklady byly evidovanou součástí spisu.  

 V souvislosti s hodnocením dokladů souvisejících s netradičním označením,  

jež sestávalo pouze z barvy, autorka předkládá zcela pragmatické rozhodnutí Městského soudu 

v Praze, ve kterém lze spatřit klíčové zásady hodnocení dokladů prokazujících příznačnost. 

Městský soud v Praze stanovil, že z průzkumu veřejného mínění sice vyplývá, že 76 % všech 

dotázaných osob si spojilo předmětné čokoládové výrobky s přihlašovatelem, ovšem z 

průzkumu není patrné, zda průměrný spotřebitel by při ukázce více odstínů modré barvy byl 

schopen určit právě přihlašovaný odstín, a tudíž výsledek pro nabytí rozlišovací způsobilosti 

nemůže být jediný určující, neboť ostatními předloženými doklady se přihlašovateli nepodařilo 

prokázat, že průměrný spotřebitel bude primárně vnímat přihlašovanou modrou barvu jako 

ochrannou známku. Tomuto závěru napovídá dle stanoviska Městského soudu v Praze i 

skutečnost, že určité procento respondentů si předmětnou modrou barvu spojilo i s jinými 

výrobci čokoládových produktů.18 

 Předložené doklady musí být hodnoceny komplexně, v kontextu každého daného 

případu. Ačkoliv ze ZOZ, ani z doktríny explicitně nevyplývá, že by na nabytí rozlišovací 

způsobilosti netradičních ochranných známek mělo být nahlíženo přísněji, autorka zaujímá 

postoj, že by tomu tak mělo být, a to s ohledem zejména na skutečnost, že se jedná o ochranné 

 
17 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-20196 ze dne 24. 6. 2005. In HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. Sbírka správních 

a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 299 s. ISBN 978-80-

7179-537-7, s. 144. 

18 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 8 A 162/2010-54-61. In Horáček in HORÁČEK, 

Roman a kol. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení 

původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vyd. Praha: C. 

H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 32. 
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známky, jež relevantní veřejnost na první pohled neidentifikuje výlučně jako ochranné známky, 

které by individualizovaly přihlašovatele nárokovaných výrobků a/či služeb na relevantním 

trhu, ale primárně jako údaj o vlastnostech předmětných výrobků a/nebo služeb, ať už se jedná 

o barvu, zvuk, pohyb apod. 

 Předkládané důkazy však mohou prokazovat pouze užívání přihlašovaného označení,  

nikoliv nabytí jeho distinktivní způsobilosti. Jde například o případy užívání označení více 

uživateli na trhu pro stejné výrobky a/či služby, jak výslovně uvádí Horáček v komentáři  

k ZOZ19.  

 Výše uvedené stanovisko autorka dokládá rozsudkem Městského soudu v Praze,  

který judikoval, že je-li shodné nebo zaměnitelné označení20 používáno ve stejné době na trhu 

k označení výrobků téhož druhu21 dvěma rozdílnými podnikatelskými subjekty, je vyloučeno, 

aby spotřebitelé, kterým jsou předmětné výrobky na trhu nabízeny ke koupi, spojovali dané 

označení výlučně s jedním z výrobců a jeho výrobky. Předmětné označení užívané jedním 

podnikatelským subjektem v rozhodné době k označení jeho výrobků nemůže získat rozlišovací 

způsobilost za situace, kdy toto označení bylo pro výrobky téhož druhu ve shodné době užíváno 

rovněž druhým podnikatelským subjektem. Lze tedy shrnout, že předmětné označení se 

v důsledku souběžného užívání dvěma subjekty zároveň pro výrobky téhož druhu zkrátka 

nemůže stát příznačným výlučně pro jeden z podnikatelských subjektů a jeho výrobky.22  

 Jak autorka shledala v konstantní judikatuře a metodických pokynech ÚPV, k závěru,  

že podmínka získané rozlišovací způsobilosti byla splněna, je možno dospět, pokud na základě 

předložených dokladů lze mít za to, že relevantní veřejnost, či přinejmenším významná část 

této veřejnosti, na základě přihlašovaného označení rozpozná, že dotčené výrobky a/či služby 

pochází z určitého zdroje, výslovně od přihlašovatele. 

 Obecně platí, že vstup nedistinktivního označení do povědomí spotřebitele vyžaduje 

určitou dobu a intenzitu užívání, rovněž je nutné správné užívání přihlašovaného označení  

ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám. V praxi se autorka velmi často setkává  

 
19 Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, 

zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: 

komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 39. 

20 V daném případě označení APETITO. 

21 V daném případě sýrů. 
22 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2004, sp. zn. 9 Ca 110/2003-36. In Horáček in HORÁČEK, 

Roman a kol. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení 

původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vyd. Praha:  

C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 26. 
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se situací, že ani velké množství objednávek a faktur nezaručí inherentně nedistinktivnímu 

označení získání rozlišovací způsobilosti, neboť na nich přihlašované označení není užíváno 

takovým způsobem, který by z nedistinktivního označení vytvořil označení příznačné výlučně 

pro jeden subjekt, tedy pro osobu přihlašovatele. Přihlašované označení musí být  

na předložených dokladech ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám obchodně 

užíváno tak, aby relevantní veřejnost nárokované označení vnímala jako ochrannou známku ve 

smyslu ustanovení § 1 ZOZ23.24 

 

2 Nabytí rozlišovací způsobilosti dle právního řádu Evropské 

unie 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015,  

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení 

Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce 

Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu  

pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „Nařízení 2015/2424“) 

v článku 7 odst. 3 výslovně stanoví: „Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná 

známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis 

do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“ Doktrína citovaný článek nazývá termínem tzv. 

secondary meaning / druhotný význam. 

 Článek 7 Nařízení 2015/2424, jenž taxativně vypočítává absolutní důvody pro zamítnutí 

zápisu ochranné známky Evropské unie (dále jen „ochranné známky EU“), v písmenech b), c) 

a d) vymezuje, že do rejstříku se nezapíší ochranné známky, které postrádají rozlišovací 

způsobilost, ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou 

sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného 

původu nebo doby výroby výrobků či poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností, a 

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

obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech. 

 
23 Respektive ve smyslu ustanovení § 1a aktuálního znění ZOZ (zákona č. 286/2018 Sb., účinného od 1. 1. 2019, 

tzv. velké novely známkového zákona). 

24 Viz Rozhodnutí ÚPV ve věci O-514687 ze dne 2. 10. 2015; rozhodnutí ÚPV ve věci O-514103 ze dne  

26. 10. 2015. 
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 Z výše citovaného článku 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424 lze tedy vyvodit, že do rejstříku 

ochranných známek EU mohou být zapsána i označení, která postrádají inherentní rozlišovací 

způsobilost, dále popisná označení a označení tvořená výlučně označeními nebo údaji 

obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, ovšem 

výlučně za podmínky, pokud získala užíváním v obchodním styku ve vztahu k přihlašovaným 

výrobkům a/či službám rozlišovací způsobilost. 

 Jak vyplývá z konstantní judikatury, nabytí rozlišovací způsobilosti musí být 

posuzováno ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a/či službám. Předložené doklady musí 

prokazovat spojitost mezi přihlašovaným označením a nárokovanými výrobky a/nebo 

službami. Musí z nich být patrné, že relevantní spotřebitelé, nebo alespoň jejich významná část, 

díky přihlašovanému označení identifikují nárokované výrobky a/či služby jako pocházející z 

určitého obchodního zdroje, výslovně od přihlašovatele.25 Rozlišovací způsobilost musí být 

zpravidla prokázána pro každou položku nárokovanou v seznamu výrobků a/či služeb. 

 Dle metodických pokynů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen 

„EUIPO“) nabytí rozlišovací způsobilosti EUIPO zkoumá na základě žádosti přihlašovatele 

ochranné známky EU, která může být podána kdykoliv v průběhu řízení o zápisu do rejstříku. 

Uvedené bylo judikováno v rozhodnutí Tribunálu ze dne 12. 12. 2002 ve věci T-247/01 „eCopy, 

Inc. v. EUIPO“. Tribunál v citovaném rozhodnutí stanovil, že EUIPO není povinen zkoumat 

skutečnosti prokazující nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení dle článku 7 

odst. 3 Nařízení 2015/2424, pokud o to přihlašovatel nepožádá. 

 Soudní dvůr k otázce rozlišovací způsobilosti získané užíváním v obchodním styku 

judikoval, že přihlašované označení, jež nemá rozlišovací způsobilost inherentně, může tuto 

způsobilost získat užíváním jako součást zapsané ochranné známky nebo ve spojení s ní. 

K tomu, aby předmětné označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním, musí být užíváno  

jako ochranná známka, nemusí však být užíváno nezávisle. Je pouze nezbytné, aby v důsledku 

užívání zúčastněné kruhy skutečně vnímaly výrobek a/či službu označené přihlašovaným 

označením, jehož zápis je požadován, výlučně jako pocházející z určitého podniku.26  

 
25 Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. 5. 1999 ve věci C-108/97 a C-109/97 „Windsurfing Chiemsee Produktions- 

und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber a Franz Attenberger“; Rozsudek Tribunálu 

ze dne 19. 5. 2009 ve věci T-211/06 „Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) v. EUIPO“. 

26 Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. 7. 2005 ve věci C-353/03 „Société des produits Nestlé SA v. Mars UK 

Ltd.“. In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných 

známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 40. 
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 Nabytí rozlišovací způsobilosti musí být prokázáno ve vztahu k přihlašovanému 

označení, konkrétně k jeho znění či vyobrazení. Jak explicitně vyplývá z rozhodnutí 

Odvolacího senátu EUIPO R 735/2009-2 ze dne 15. 1. 2010 ve věci „Sony Ericsson Mobile 

Communications AB“, pokud je předložené označení podstatně odlišné od přihlašovaného 

označení, nemělo by být při posuzování nabytí rozlišovací způsobilosti bráno v potaz. Avšak 

v souladu s článkem 15 odst. 1 písm. a) Nařízení 2015/2424 nepodstatné změny v označení, jež 

nemění jeho rozlišovací způsobilost, mohou být připuštěny. 

 V souladu s konstantní judikaturou přihlašované označení EUIPO posuzuje z hlediska 

významu ve všech úředních jazycích Evropské unie. Je-li přihláška ochranné známky EU 

zamítnuta vzhledem ke svému významu v určitém úředním jazyce Evropské unie, pak nabytí 

rozlišovací způsobilosti musí být prokázáno ve všech členských státech, kde je daný jazyk 

úředním jazykem, a současně ve všech členských státech, kde relevantní veřejnost danému 

označení sémanticky rozumí. Přísnější kritéria jsou obecně kladena na světové jazyky, zejména 

angličtinu, jejíž znalost je u relevantních spotřebitelů rozšířena i v členských státech, kde není 

úředním jazykem. Jako příklad lze uvést rozhodnutí Tribunálu ze dne 26. 9. 2012 ve věci T-

301/09 „IG Communications Ltd. v. EUIPO“. 

 

2.1  Časové hledisko prokazování rozlišovací způsobilosti 

 Nařízení 2015/2424 v článku 7 odst. 3 výslovně nestanoví časový okamžik, ke kterému 

přihlašovatel musí prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení ve vztahu 

k předmětným výrobkům a/či službám. Dle metodických pokynů EUIPO důkazy musí 

prokázat, že rozlišovací způsobilost nabytá užíváním v obchodním styku byla získána před 

datem podání přihlášky ochranné známky EU. V případě mezinárodního zápisu relevantní 

datum je datum zápisu Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví, 

popřípadě datum následného vyznačení. Pokud je nárokováno právo přednosti dle mezinárodní 

smlouvy, relevantní datum pro prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti je datum priority. 

 Jak vyplývá z rozhodnutí Soudního dvora ze dne 11. června 2009 ve věci C-542/07 

„Imagination Technologies Ltd. v. EUIPO“, s ohledem na skutečnost, že ochranná známka 

požívá právní ochranu od data podání, musí splňovat podmínky registrace již k tomuto datu.  

Z uvedeného právního názoru Soudního dvora lze tedy vyvodit, že přihlašovatel musí prokázat 

nabytí rozlišovací způsobilosti před datem podání přihlášky. 



15 
 

 Metodické pokyny a relevantní judikatura27 však k dané problematice současně uvádí,  

že musí být zohledněny i důkazy datované po datu podání přihlášky ochranné známky EU, 

pokud prokazují situaci, která existovala již ke dni podání přihlášky. Soudní dvůr k této 

problematice stanovil, že důkazy nemohou být odmítnuty výhradně proto, že jsou datovány  

po datu podání přihlášky. Současně vymezil, že i takové důkazy musí být posouzeny a musí 

jím být věnována patřičná pozornost. Jako příklad Soudní dvůr uvedl ochranné známky,  

které za několik měsíců po datu podání požívají zvláštní uznání na trhu či zaujímají podíl  

na podstatné části relevantního trhu. 

 Výše uvedené představuje hlavní rozdíl v komparaci s právní úpravou České republiky, 

neboť ÚPV nabytí rozlišovací způsobilosti posuzuje k datu zápisu předmětného označení, 

nikoliv k datu podání přihlášky či datu priority. Dikce ustanovení § 5 ZOZ výslovně užívá 

formulaci „označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním 

styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do 

rejstříku, rozlišovací způsobilost“.  

  Jako pragmatičtější se autorce jeví právní úprava České republiky, jež plně 

odpovídá článku 3 odst. 3 Směrnice 2008/95 a rovněž i článku 4 odst. 5 recentní Směrnice 

2015/2436. Je nutné vzít v potaz především zájem přihlašovatele, který si podáním přihlášky 

ochranné známky zajišťuje nejen právo přednosti před každým, kdo by chtěl shodným 

označením neoprávněně označovat své produkty a/či služby, ale především soutěžní výhodu  

před případnými nepoctivými a parazitujícími soutěžiteli, kteří by se jistě pokoušeli dané 

označení napodobit či jinak neoprávněně využít ve svůj prospěch, pokud by se přihlašovatel 

nejprve snažil získat rozlišovací způsobilost uvedením daného, primárně inherentně 

nedistinktivního, označení na trh.  

 K argumentu Soudního dvora, že přihlašovatel musí prokázat nabytí rozlišovací 

způsobilosti před datem podání přihlášky s ohledem na skutečnost, že ochranná známka požívá 

právní ochrany od data podání, autorka uvádí, že výhoda, která je poskytnuta přihlašovateli v 

případě, kdy může prokazovat nabytí rozlišovací způsobilosti až ke dni zápisu, je 

kompenzována skutečností, že doba výlučného vlastnictví ochranné známky se v praxi fakticky 

zkracuje o dobu zápisného řízení, jež bývá v komparaci s inherentně distinktivními označeními 

o mnoho delší, neboť výlučné vlastnictví ochranné známky vzniká až zápisem do rejstříku 

 
27 Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 6. 2014 ve věci C-217/13 „Oberbank AG & Banco Santander SA  

v. Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV“. 
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ochranných známek, ale doba platnosti ochranné známky činí deset let od podání přihlášky. 

Ode dne podání přihlášky ochranné známky vzniká pouze právo přednosti, které bezpochyby 

nemá stejnou právní sílu jako vlastnictví ochranné známky. Jako typický příklad lze uvést 

skutečnost, že v praxi nabyvatelé licence nechtějí uzavírat licenční smlouvy k ochranným 

známkám do doby, než dojde k formálnímu zápisu ochranné známky do rejstříku. 

 Nařízení 2015/2424 výslovně nestanoví ani dobu, po kterou musí být přihlašované 

označení užíváno, aby nabylo secondary meaning, respektive druhotný význam. Jednoznačnou 

odpověď nelze nalézt ani v relevantní judikatuře, neboť časový okamžik užívání je třeba vždy 

posuzovat na základě předložených dokladů v každém konkrétním případě. Obecně lze říci, že 

z předložených dokladů by mělo být patrné datum, kdy bylo užívání započato a jeho kontinuita. 

Pokud bylo užívání přerušeno, měly by být rovněž uvedeny důvody přerušení užívání. Obecně 

lze vymezit, že čím déle bude přihlašované označení užíváno na trhu, tím pravděpodobněji si 

průměrní spotřebitelé spojí dané označení s přihlašovatelem a nárokovanými výrobky a/či 

službami. Pokud přihlašovatel inherentně nedistinktivní označení masivně či dlouhodobě užívá 

v obchodním styku a současně vynaloží značné náklady na jeho propagaci, není důvod mu 

nepřiznat nabytí rozlišovací způsobilosti i za krátké časové období. 

 

2.2  Teritoriální hledisko prokazování rozlišovací způsobilosti 

 Pro pregnantní interpretaci teritoriálního hlediska prokazování doktríny tzv. secondary 

meaning, respektive získání rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním styku, je nezbytné 

zmínit článek 1 Nařízení 2015/2424. Citovaný článek výslovně stanoví: „Ochranná známka EU 

má jednotnou povahu. 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 celé Evropské unie. Tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak.“ 

 S ohledem na jednotný charakter ochranné známky EU a znění článku 7 odst. 2 Nařízení 

2015/242428 je obecně vyžadováno, aby přihlašované označení splňovalo požadavek 

rozlišovací způsobilosti, ať již inherentní či získané užíváním v obchodním styku, v celé 

Evropské unii. Zmíněná zásada byla opakovaně judikována Soudním dvorem Evropské unie 

 
28 Článek 7 odst. 2 Nařízení 2015/2424 stanoví, že odst. 1, vymezující označení spadající pod absolutní důvody  

pro zamítnutí zápisu, se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Evropské unie. 



17 
 

(dále jen „SDEU“), například v rozhodnutí Tribunálu ze dne 17. 5. 2011 ve věci T-7/10 

„Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon Ygeia AE v. EUIPO“. 

 Jak stanoví metodické pokyny EUIPO, nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním 

v obchodním styku musí být prokázáno na území členských států, ve kterých bylo přihlašované 

označení shledáno ab initio inherentně nedistinktivní. Uvedené může být problematické, pokud 

jsou přihlašovány zejména trojrozměrné ochranné známky či ochranné známky tvořené výlučně 

barvou, kdy spotřebitelské vnímání spočívající v nedostatku inherentní rozlišovací způsobilosti 

bude zpravidla stejné v každém členském státě Evropské unie. Tribunál v rozhodnutí ze dne 25. 

9. 2014 ve věci T-474/12 „Giorgio Giorgis v. EUIPO“ vymezil, že pokud existuje výhrada 

nedostatku rozlišovací způsobilosti v celé Evropské unii, jak tomu bývá zejména v případě 

trojrozměrných ochranných známek, ochranných známek sestávajících výlučně z barvy a 

obrazových ochranných známek, které jsou tvořeny výhradně vyobrazením přihlašovaných 

výrobků, nabytí rozlišovací způsobilosti musí být prokázáno ve všech členských státech 

Evropské unie. 

 Soudní dvůr k dané problematice v rozsudku ze dne 24. 5. 2012 ve věci C-98/11 P 

„Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. EUIPO“ však dále doplnil, že navzdory skutečnosti,  

že nabytí rozlišovací způsobilosti musí být prokázáno pro celé území Evropské unie,  

bylo by nepřiměřené vyžadovat důkaz o nabytí rozlišovací způsobilosti pro každý jednotlivý 

členský stát. Dle metodických pokynů EUIPO tento princip znamená, že pokud vezmeme 

evropské území jako „puzzle“ či „skládačku“, pak neprokázání získání rozlišovací způsobilosti 

na jednom či několika národních trzích nemůže být rozhodující, ovšem výlučně za předpokladu, 

že „chybějící kousek skládačky“ nemá vliv na celkový obraz, že významná část relevantní 

evropské veřejnosti v různých částech či oblastech Evropské unie vnímá označení jako 

ochrannou známku. Doktrína uvedený princip odborně označuje za tzv. extrapolaci29. Jinými 

slovy, předložené důkazy prokazující nabytí rozlišovací způsobilosti pouze v určité části 

Evropské unie se tzv. extrapolují i na členské státy, ve kterých EUIPO shledalo nedostatek 

inherentní rozlišovací způsobilosti daného označení, ale pro které důkazy o nabytí rozlišovací 

způsobilosti nebyly předloženy. Interpretovaný princip však musí být aplikován velmi pečlivě 

a obezřetně s ohledem na okolnosti každého konkrétního případu. 

 
29 Termínem „extrapolace“ se obecně rozumí přiblížení či přechod z užší na širší oblast pomocí analogie.  

In SCS.ABC.CZ. Slovník cizích slov [online]. [cit. 2016-07-09]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/. 
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 Jak výslovně stanoví metodické pokyny EUIPO, princip extrapolace lze aplikovat 

výlučně v případě, pokud jsou kumulativně splněny níže uvedené podmínky: 

- oblast či relevantní trh, kde nabytí rozlišovací způsobilosti bylo prokázáno, a trh,  

kde má dojít k extrapolaci důkazů, jsou homogenní30; 

a současně 

- pokud pro území, kde má dojít k extrapolaci důkazů, jsou předloženy alespoň nějaké 

důkazy prokazující užívání přihlašovaného označení na daném území. 

 Jako příklady, na základě kterých lze extrapolovat předložené důkazy, metodické 

pokyny EUIPO explicitně uvádí údaje o velikosti trhu, podíl přihlašovatele na trhu, podíl jeho 

hlavních konkurentů na trhu, jakož i náklady přihlašovatele, jež vynaložil na reklamu  

a marketing. 

 Praktickou aplikaci principu tzv. extrapolace lze nalézt v rozhodnutí Tribunálu ze dne  

28. 10. 2009 ve věci T-137/08 „BCS SpA v. EUIPO“. Tribunál v citovaném rozhodnutí přiznal 

nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním styku označení sestávajícímu z 

kombinace zelené a žluté barvy pro celou Evropskou unii navzdory skutečnosti, že ve dvou 

členských státech přihlašovatel neprokázal nabytí rozlišovací způsobilosti předmětného 

označení. 

 Naopak Tribunál v rozhodnutí ze dne 21. 4. 2015 ve věci T-359/12 „Louis Vuitton 

Malletier v. EUIPO“ nepřiznal nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním označení, jež bylo 

tvořeno vzorem šachovnice, neboť přihlašovatel nepředložil žádné relevantní důkazy ve čtyřech 

z patnácti členských států, kde bylo označení shledáno inherentně nedistinktivní,  

aniž by hodnotil důkazy předložené pro území zbývajících jedenácti členských států. 

 Dle postoje autorky je princip tzv. extrapolace velmi pragmatický. Pokud  

by rozhodovací praxe, ať již EUIPO či SDEU, striktně vyžadovala prokázání nabytí rozlišovací 

způsobilosti v každém členském státě Evropské unie, prakticky by zabraňovala zápisu 

ochranných známek EU, které by při primárním věcném průzkumu byly shledány inherentně 

nedistinktivními, neboť za takových podmínek by se prokázání druhotného významu povedlo 

jen velmi malému počtu přihlašovatelů, zdali vůbec nějakému procentu z nich. I v dané situaci 

 
30 O homogennosti trhu se obecně hovoří, pokud tržní podmínky a chování spotřebitelů je v daných zemích 

srovnatelné. 
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je stěžejní hledisko průměrného spotřebitele, respektive jeho sociální, kulturní a jazykové 

zvyklosti, jež musí být posuzovány v každém členském státě Evropské unie individuálně. 

Pokud si významná část relevantní evropské veřejnosti dané inherentně nedistinktivní označení 

spojuje výlučně s přihlašovatelem a jeho nárokovanými výrobky a/či službami, není žádný 

racionální důvod, proč mu zápis předmětného označení neumožnit. 

 Závěrem je vhodné zdůraznit, že judikatura vztahující se k analyzovanému článku  

7 odst. 3 Nařízení 2015/2424 nesmí být zaměňována s judikaturou týkající se prokazování 

dobrého jména ochranné známky EU, které musí být prokázáno na podstatné části Evropské 

unie, nikoliv v každém členském státě. Uvedené pravidlo lze shledat v mnoha rozhodnutích 

SDEU, například v již výše zmíněném rozhodnutí Tribunálu ze dne 21. 4. 2015 ve věci T-

359/12 „Louis Vuitton Malletier v. EUIPO“. 

 

2.3  Hledisko průměrného spotřebitele při prokazování rozlišovací 

 způsobilosti 

 Rovněž jako v právní úpravě České republiky i v právní úpravě Evropské unie  

se rozlišovací způsobilost získaná užíváním v obchodním styku posuzuje především z hlediska 

předpokládaného vnímání průměrného spotřebitele31. Definice průměrného spotřebitele či 

relevantní veřejnosti musí být interpretována v souladu s elementární rozlišující funkcí 

ochranné známky. Přihlašované označení musí tedy vždy primárně zaručit a individualizovat 

původ nárokovaných výrobků a/či služeb. 

 Pojem průměrný spotřebitel není v právních předpisech Evropské unie explicitně 

definován. Jeho pojmové vymezení lze však nalézt v relevantní judikatuře. Základem pro pojetí 

průměrného spotřebitele se stalo rozhodnutí Soudního dvora ze dne 16. 7. 1998 ve věci C-

210/96 „Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt 

- Amt für Lebensmittelüberwachung“. Soudní dvůr v citovaném rozhodnutí judikoval, že 

průměrným spotřebitelem je spotřebitel v rozumné míře dobře informovaný, pozorný a opatrný. 

Uvedené vymezení průměrného spotřebitele Soudní dvůr dále specifikoval v rozhodnutí ze dne 

22. 6. 1999 ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV“, 

kde konstatoval, že průměrným spotřebitelem je spotřebitel přiměřeně dobře informovaný, 

 
31 Judikatura SDEU rovněž užívá termín relevantní spotřebitel či relevantní veřejnost. 



20 
 

všímavý a obezřetný, přičemž je nutné rovněž vzít v úvahu, že úroveň jeho pozornosti se mění 

v závislosti na kategorii dotčených výrobků a/nebo služeb. 

 Metodické pokyny EUIPO k interpretované problematice deklarují, že relevantní 

spotřebitel nezahrnuje pouze osoby, které již předmětné zboží a/či služby zakoupily,  

ale současně i všechny potencionální kupující, kteří se o dané produkty a/či služby zajímají  

nebo kterým jsou určeny. 

 Obdobně jako česká rozhodovací praxe i judikatura SDEU stanoví, že průměrný 

spotřebitel musí být vymezen rovněž z hlediska jazyka použitého v přihlašovaném označení.  

Pokud přihlašované označení obsahuje prvky anglického jazyka, relevantním spotřebitelem  

je průměrný anglicky hovořící spotřebitel.32 

 Současně je nutné zdůraznit, že průměrný spotřebitel musí být posuzován individuálně 

v každém členském státě Evropské unie, s ohledem na jeho sociální, kulturní a jazykové 

zvyklosti. 

 

2.4  Důkazní volnost při předkládání dokladů o nabytí rozlišovací 

 způsobilosti 

 Soudní dvůr v rozhodnutí ze dne 7. 7. 2005 ve věci C-353/03 „Société des produits 

Nestlé SA v. Mars UK Ltd.“ k předkládané problematice judikoval, že skutečnosti, jež mohou 

prokázat, že přihlašované označení se stalo způsobilým identifikovat nárokovaný výrobek  

a/či službu, musí být posouzeny globálně. Dále vymezil, že v rámci tohoto posouzení lze vzít 

v úvahu zejména část trhu ovládaného daným označením, intenzitu, geografický rozsah a dobu 

jeho užívání, výši investic, které podnik vynaložil na jeho reklamní podporu, podíl 

zúčastněných kruhů, jež díky předmětnému označení identifikuje výrobky a/či služby jako 

pocházející z určitého podniku, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo 

jiných profesních sdružení.33 

 
32 Rozsudek Tribunálu ze dne 8. 9. 2005 ve věci T-178/03 a T-179/03 „CeWe Color AG & Co. OHG  

v. EUIPO“. In ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. 1. vyd. Praha:  

C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 53. 

33 Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. 7. 2005 ve věci C-353/03 „Société des produits Nestlé SA v. Mars UK 

Ltd.“. In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných 

známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 40. 
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 Nařízení 2015/2424 explicitně nevymezuje důkazy prokazující nabytí rozlišovací 

způsobilosti ochranné známky EU. Přihlašovatel však musí vycházet z článku 78 zmíněného 

nařízení, který obsahuje demonstrativní výčet důkazních prostředků, jež lze obecně použít  

v řízení před EUIPO, tedy i v řízení o prokazování nabytí rozlišovací způsobilosti. 

 Článek 78 odst. 1 Nařízení 2015/2424 výslovně stanoví: „V řízení před úřadem patří 

mezi důkazní prostředky: 

a) výslechy účastníků; 

b) žádosti o informace; 

c) předložení dokladů a důkazů; 

d) výslechy svědků; 

e) znalecké posudky; 

f) písemná prohlášení učiněná místopřísežně nebo mající podle právních předpisů státu,  

ve kterém jsou učiněna, rovnocenný účinek.“ 

 V konstantní judikatuře SDEU a současně i v metodických pokynech EUIPO,  

lze shledat příklady důkazů, které jsou při posuzování nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním 

v obchodním styku pro EUIPO relevantní. Jedná se zejména o průzkumy veřejného mínění, 

prodejní brožury, katalogy, ceníky, faktury, výroční zprávy, obaly, vzorky zboží, obraty, 

doklady prokazující investice do reklamy a marketingu, reklamní materiály spolu s důkazy o 

jejich intenzitě a dosahu, spotřebitelské a tržní dotazníky, místopřísežná prohlášení, prohlášení 

nezávislých obchodních sdružení, spotřebitelských organizací či konkurentů. Za klíčový důkaz 

o nabytí rozlišovací způsobilosti EUIPO obecně považuje průzkum veřejného mínění ukazující 

úroveň známosti předmětného označení v povědomí relevantní veřejnosti na relevantním trhu. 

Uvedený důkaz je bezpochyby způsobilý prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti, neboť přímo 

ukazuje aktuální vnímání relevantních spotřebitelů k určitému datu. Nicméně je třeba exaktně 

formulovat mínění veřejnosti tak, aby z něho byla patrná vazba mezi přihlašovaným označením, 

přihlašovatelem a současně nárokovanými produkty a/či službami.  

 V aplikační praxi však průzkum veřejného mínění není častým důkazem  

při prokazování nabytí rozlišovací způsobilosti inherentně nedistinktivních označení, neboť 

jeho zpracování je velmi nákladné. Užívá se zejména při prokazování dobrého jména ochranné 

známky EU či její všeobecné známosti. K uvedenému autorka považuje dále za vhodné uvést 

již zmíněný rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 6. 2014 ve věci C-217/13 „Oberbank AG & 



22 
 

Banco Santander SA v. Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV“. Soudní dvůr v citovaném 

rozhodnutí upozornil, že výsledky průzkumu veřejného mínění nemohou být jediným 

rozhodujícím kritériem k učinění závěru o nabytí rozlišovací způsobilosti inherentně 

nedistinktivního označení. 

 Jak vyplývá ze shora uvedeného, přihlašovatelé mohou předkládat jakékoliv důkazy 

prokazující získání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení. Doktrína obecně hovoří  

o tzv. důkazní volnosti. Z předložených důkazů musí být však patrné, že převážná část 

relevantních spotřebitelů si přihlašované označení spojí výlučně s osobou přihlašovatele  

a současně rozpozná, jaké konkrétní produkty a/či služby přihlašovatel pod daným označením 

vyrábí a/či poskytuje. Důkazy prokazující nabytí rozlišovací způsobilosti musí být řádně 

datovány a musí z nich být patrný teritoriální dosah. 

 Závěrem je vhodné shrnout, že ochranná známka, jež byla zapsána na základě prokázání 

nabytí rozlišovací způsobilosti dle článku 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424 či dle ustanovení § 5 

ZOZ, požívá stejnou právní ochranu jako ochranná známka, která byla shledána inherentně 

distinktivní již při primárním věcném průzkumu. Naproti tomu prokázání nabytí rozlišovací 

způsobilosti ochranné známky bezpochyby zvyšuje její známost v příslušných obchodních 

kruzích. Prokázání získání rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním styku je současně 

významným faktorem při oceňování ochranné známky a při určování výše licenčních poplatků 

v rámci uzavírání licenčních smluv k ochranným známkám. Rovněž zvyšuje právní jistotu 

vlastníka při případném známkoprávním sporu, zejména v řízení o zrušení ochranné známky či 

v řízení o prohlášení za neplatnou, neboť je bez jakýchkoliv pochybností jasné, že vlastník 

ochranné známky danou známku skutečně užívá v obchodním styku. Též je bezpochyby i 

důležitým faktorem při rozhodování vlastníka ochranné známky, zda zahájit známkoprávní 

spor, ať již prostřednictvím námitkového řízení anebo v rámci řízení o zrušení konkurenční 

ochranné známky či v rámci řízení o prohlášení za neplatnou, obdobně i v soudních sporech 

týkajících se porušení práv z ochranné známky. 

 

Seznam použitých zkratek 

EUIPO  Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví 
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Nařízení 2015/2424  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424  

ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) 

č. 207/2009 o ochranné známce Společenství  

a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí 

nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce 

Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95  

o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním 

trhu (ochranné známky a vzory) 

Ochranná známka EU  Ochranná známka Evropské unie 

PUÚ  Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 

(Pařížská unijní úmluva) ze dne 20. března 1883, revidovaná 

v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. 

června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 

2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve 

Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 2. října 

1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.) 

SDEU  Soudní dvůr Evropské unie; členové: Soudní dvůr, Tribunál 

Směrnice 2008/95 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES  

ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy 

členských států o ochranných známkách (kodifikované znění 

První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou  

se sbližují právní předpisy členských států o ochranných 

známkách 89/104/EHS) 

Směrnice 2015/2436  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze 

dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy 

členských států o ochranných známkách 

Soudní dvůr  Soudní dvůr se sídlem v Lucemburku; před účinností 

Lisabonské smlouvy, dnem 1. prosince 2009, Evropský 

soudní dvůr 

ÚPV Úřad průmyslového vlastnictví 
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ZOZ  Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně 

zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících  

a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, 

(zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších 

předpisů (včetně znění zákona č. 286/2018 Sb., účinného od 

1. 1. 2019, tzv. velké novely známkového zákona) 
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