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1. VÝCHODISKÁ
Úrady pre ochranu duševného vlastníctva z Európskej siete ochranných známok a dizajnov
naďalej spolupracujú v rámci konvergentného programu. Dohodli sa na ďalšom spoločnom
postupe týkajúcom sa používania ochranných známok v inej ako zapísanej podobe s cieľom
určiť všeobecné zásady na posúdenie toho, kedy používanie ochrannej známky v inej ako
zapísanej podobe mení jej rozlišovaciu spôsobilosť a poskytnúť v tejto súvislosti usmernenie.
Tento spoločný postup sa uverejňuje prostredníctvom tohto spoločného oznámenia s cieľom
zvýšiť transparentnosť, právnu istotu a predvídateľnosť v prospech prieskumových
pracovníkov, ako aj používateľov.
Do rozsahu tohto spoločného postupu patrí posúdenie typov zmien, ktoré sa môžu vyskytnúť
v označení, ak sa používa v inej ako zapísanej podobe, a to pridania, vynechania alebo zmeny
prvkov alebo kombinácie týchto zmien.
Nasledujúce záležitosti nepatria do rozsahu spoločného postupu:
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Iné druhy ochranných známok ako slovné ochranné známky, výlučne obrazové
ochranné známky a zložené ochranné známky, najmä priestorové ochranné známky,
pozičné ochranné známky, ochranné známky vzoru, farebné ochranné známky a iné
netradičné ochranné známky,
opisy, uvádzané farby a vyhlásenia o vzdaní sa výlučného práva na prvky ochrannej
známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť (tzv. disclaimer). Hoci tieto môžu mať
vplyv na posudzovanie, nezohľadňujú sa na účely tohto spoločného postupu, pretože
označenia sa posudzujú na základe vyjadrení zobrazených v poskytnutých príkladoch,
zvýšená rozlišovacia spôsobilosť získaná používaním (dobré meno, všeobecná
známosť) a jej vplyv na posúdenie,
definícia skutočného používania a metodika úradov členských štátov pre duševné
vlastníctvo pri jeho skúmaní,
vymedzenie faktorov, ktoré sa majú brať do úvahy pri posudzovaní skutočného
používania (t. j. miesto, čas a rozsah používania),
dôkazné prostriedky, ktoré je potrebné predložiť na preukázanie skutočného
používania označenia (napr. katalógy, faktúry, cenníky alebo prieskumy).
Odôvodnenie uvedené pri všetkých príkladoch je založené na predpoklade, že
vyjadrenie používaného označenia v týchto príkladoch je jediným spôsobom použitia
predloženým v dôkazoch (1),
procesné otázky týkajúce sa konania o námietkach, o zrušení a/alebo neplatnosti,
opis právnych obmedzení, ktoré bránia zavedeniu spoločného postupu na konkrétnych
úradoch členských štátov pre duševné vlastníctvo,
jazykové otázky (všetky príklady sú v angličtine a predpokladá sa, že relevantná
verejnosť im bude rozumieť).

Posúdenie toho, či používané označenie predstavuje prijateľnú odchýlku od jeho zapísanej podoby, sa musí
zakladať na dôkazoch, ktoré poskytli účastníci konania v konkrétnom prípade.
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2. SPOLOČNÝ POSTUP
V nasledujúcom texte sú zhrnuté kľúčové myšlienky a hlavné zásady spoločného postupu.
Úplné znenie a všetky názorné príklady možno nájsť v prílohe 1 k tomuto spoločnému
oznámeniu.
ÚVODNÁ POZNÁMKA K SÚČASNÉMU POUŽÍVANIU VIACERÝCH OZNAČENÍ
Označenia sa v obchodnom styku často
používajú spolu s inými označeniami (napr.
na označenie ochrannej známky podniku
a/alebo odvodenej značky alebo spolu s
názvom spoločnosti). V prípade, že sa
niekoľko označení používa spoločne, avšak
tieto označenia zostávajú od seba nezávislé
a plnia svoju rozlišovaciu funkciu ako
samostatné označenia, otázka, či bola
zmenená
rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia, ani nevzniká.

Súčasné používanie viacerých označení (Trieda 33)
Zapísané označenie

Používané označenie

ZÁSADY SPOLOČNÉHO POSTUPU:
KROKY POSÚDENIA
Pri posudzovaní toho, či používané označenie predstavuje prijateľnú odchýlku od
zapísanej podoby, by sa mali vykonať tieto kroky:
KROK 1: Posúdenie zapísaného označenia: Posúdenie zapísaného označenia s
prihliadnutím na jeho prvky s rozlišovacou spôsobilosťou a vizuálne dominantné prvky.
KROK 2: Posúdenie rozdielov v používanom označení a vplyvu zmien: Posúdenie toho, či
prvky, ktoré prispievajú k rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia sú v používanom
označení prítomné a/alebo pozmenené, a to priamym (t. j. bok po boku) porovnaním týchto
dvoch označení.
Pokiaľ ide o vplyv zmien, treba vziať do úvahy vyšší alebo nižší stupeň rozlišovacej
spôsobilosti zapísaného označenia.
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PRIDANIE
Pridanie predstavuje situáciu, ak sa k používanému označeniu pridá prvok, pričom
sa to nepovažuje za súčasné používanie viacerých označení.

Pridanie prvkov s rozlišovacou
spôsobilosťou

Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

Pridaním
prvku
s
rozlišovacou
spôsobilosťou, ktorého vzájomné pôsobenie
so zapísaným označením vedie k tomu, že
označenie už nemôže byť vnímané
nezávisle, sa v zásade mení jeho
rozlišovacia spôsobilosť. Platí to tak v
prípade, keď má zapísané označenie
priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, ako aj
v prípade, keď má nízku rozlišovaciu
spôsobilosť.

Pridanie prvkov bez rozlišovacej
spôsobilosti a/alebo prvkov s nízkou
rozlišovacou spôsobilosťou
Vo všeobecnosti platí, že ak má zapísané
označenie
priemernú
rozlišovaciu
spôsobilosť,
pridanie
prvkov
bez
rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkov s
nízkou rozlišovacou spôsobilosťou nemení
jeho rozlišovaciu spôsobilosť, bez ohľadu na
to, či sú tieto prvky z vizuálneho hľadiska
dominantné alebo nie.
Ak má zapísané označenie nízku
rozlišovaciu spôsobilosť, zmena jeho
rozlišovacej
spôsobilosti
je
pravdepodobnejšia, a to aj vtedy, ak sa pridá
len
prvok
s
nízkou
rozlišovacou
spôsobilosťou.

Používané označenie

Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

Používané označenie

GERIVAN
GERIVAN

Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

Používané označenie

GERIVAN

Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 3)
Zapísané označenie

Používané označenie

GERIVAN

Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 31)
Zapísané označenie

Používané označenie
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VYNECHANIE
Zapísané označenie sa považuje za jeden celok. Vynechanie predstavuje situáciu, ak
prvok prítomný v zapísanom označení chýba v používanom označení.

Vynechanie prvkov s rozlišovacou
spôsobilosťou
Všetky prvky zapísaného označenia, ktoré
majú rozlišovaciu spôsobilosť, prispievajú k
jeho rozlišovacej spôsobilosti. Vynechanie
jedného z týchto prvkov v označení,
v podobe, v akej je používané, preto
pravdepodobne
zmení
rozlišovaciu
spôsobilosť zapísaného označenia, s
výnimkou prípadu, že spotrebiteľ vynechané
prvky vzhľadom na ich malú veľkosť a/alebo
umiestnenie nevníma.

Vynechanie prvkov bez rozlišovacej
spôsobilosti a/alebo prvkov s nízkou
rozlišovacou spôsobilosťou
Ak má zapísané označenie priemernú
rozlišovaciu spôsobilosť, vynechanie prvku
bez rozlišovacej spôsobilosti v označení,
v podobe,
v akej
je
používané,
pravdepodobne
nezmení
rozlišovaciu
spôsobilosť zapísaného označenia. Vo
všeobecnosti to platí aj v prípade, keď má
vynechaný
prvok
nízku
rozlišovaciu
spôsobilosť.
Nemožno však vylúčiť, že vynechanie prvku
s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou môže
viesť k inému výsledku, najmä ak je
vynechaný prvok vizuálne dominantný alebo
ak s inými prvkami označenia navzájom na
seba pôsobia.
Ak zapísané označenie pozostáva výlučne z
prvkov s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou
a/alebo prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu
spôsobilosť, pričom kombinácia týchto
prvkov spôsobuje, že označenie ako celok je
možné zapísať do registra, vynechanie
jedného alebo viacerých z týchto prvkov vo
všeobecnosti
zmení
rozlišovaciu
spôsobilosť zapísaného označenia.

Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

Používané označenie

GERIVAN BUBBLEKAT

BUBBLEKAT

Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

Používané označenie

GERIVAN

GERIVAN

Bubblekat

Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 3)
Zapísané označenie

Používané označenie

BIO

GERIVAN

GERIVAN
Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

Používané označenie

GERIVAN

Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 30)
Zapísané označenie

Používané označenie

GERIVAN
GERIVAN

Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 31)
Zapísané označenie

Používané označenie
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ZMENA CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ (napr. typu písma, veľkosti, farby,
umiestnenia)
Slovné ochranné známky
Špecifické vyjadrenie slovnej ochrannej
známky, ako je jej znázornenie určitým
typom písma, v určitej štylizácii, veľkosti,
farbách alebo umiestnení, v zásade nemení
rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej slovnej
ochrannej známky, pokiaľ slovo ako také
zostáva
v
používanej
podobe
identifikovateľné.
Ak
slovné
označenie
už
nie
je
identifikovateľné, mení sa rozlišovacia
spôsobilosť zapísaného označenia. Platí to
aj v prípade, keď má zapísané označenie
nízku rozlišovaciu spôsobilosť.
Výlučne obrazové ochranné známky

Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

GERIVAN
Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

Používané označenie

GERIVAN
Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

Používané označenie

GERIVAN
Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 9)
Zapísané označenie

V prípade výlučne obrazových ochranných
známok vyplýva ich rozlišovacia spôsobilosť
z obrazových prvkov v konkrétnom
vyjadrení. Preto sa úpravou vyjadrenia
pravdepodobne
zmení
rozlišovacia
spôsobilosť, s výnimkou úpravy vlastností,
ktoré zásadným spôsobom neprispievajú
k rozlišovacej spôsobilosti označenia. V
prípade výlučne obrazových ochranných
známok
s
nízkou
rozlišovacou
spôsobilosťou môžu aj menšie zmeny
ochrannej známky viesť k zmene jej
rozlišovacej spôsobilosti.

Používané označenie

Používané označenie

Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 31)
Zapísané označenie

Používané označenie

Zložené ochranné známky
Vo všeobecnosti platí, že čím viac prvok prispieva k rozlišovacej spôsobilosti označenia,
tým je pravdepodobnejšie, že zmena tohto prvku povedie k zmene rozlišovacej spôsobilosti
označenia.
V prípade, že rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia v podstate vyplýva z:
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➢ jeho slovných prvkov – použitie iného
typu písma, farby alebo veľkosti týchto
prvkov za bežných okolností nemení
rozlišovaciu spôsobilosť označenia,
okrem prípadu, keď sú rozdiely také
významné, že majú vplyv na celkový
dojem zo zapísaného označenia.

Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

Používané označenie

Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

➢ obrazových
prvkov
–
je
pravdepodobnejšie,
že
zmenou
vyjadrenia týchto prvkov sa zmení
rozlišovacia spôsobilosť zapísaného
označenia, s výnimkou zmeny vlastností,
ktoré
zásadným
spôsobom
neprispievajú k rozlišovacej spôsobilosti
označenia.

Používané označenie

Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

Best quality!

Používané označenie

Best quality!

Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

Používané označenie

Best quality!

➢ kombinácie slovných a obrazových
prvkov – musia sa tieto prvky zachovať;

Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

ak usporiadanie týchto prvkov prispieva
k rozlišovacej spôsobilosti, zmena
takéhoto usporiadania môže zmeniť
rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného
označenia.

Používané označenie

BUBBLEKAT

6

Spoločné oznámenie

KOMBINÁCIA ZMIEN
V praxi môžu byť v používanom označení
skombinované rôzne typy zmien.

Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 33)
Zapísané označenie

Používané označenie

Vo všeobecnosti platí, že ak sa zmeny týkajú
kombinácie pridania, vynechania alebo
zmien vlastností, uplatňujú sa príslušné
zásady spoločného postupu.
Je potrebné posúdiť, či by niektorá zo zmien
samostatne viedla k zmene rozlišovacej
spôsobilosti zapísaného označenia, zatiaľ
čo ostatné zmeny by nemali rozhodujúci
vplyv. Ak nie, musí sa posúdiť účinok
kombinácie všetkých zmien.

Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
(Trieda 25)
Zapísané označenie

Používané označenie

3. VYKONÁVANIE
Tak ako v prípade predchádzajúcich spoločných postupov, tento spoločný postup nadobudne
účinnosť v lehote troch mesiacov od uverejnenia tohto spoločného oznámenia. Ďalšie
podrobnosti týkajúce sa implementácie tohto spoločného postupu sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke.
Implementujúce úrady sa môžu rozhodnúť, že na svojich webových lokalitách uverejnia ďalšie
informácie.
ODKAZ NA TABUĽKU
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Úvod

1.1

Cieľ tohto dokumentu

Cieľom tohto dokumentu o spoločnom postupe je určiť všeobecné zásady na posúdenie toho,
kedy používanie ochrannej známky v inej ako zapísanej podobe mení jej rozlišovaciu
spôsobilosť a poskytnúť v tejto súvislosti usmernenie. Slúži ako referenčný materiál k
spoločnému postupu CP8 pre EUIPO, Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo a úrady
členských štátov pre duševné vlastníctvo (ďalej spoločne len „úrady členských štátov pre
duševné vlastníctvo“), združenia používateľov, účastníkov konania a zástupcov.
Bude široko dostupný a ľahko prístupný, pričom poskytne komplexné vysvetlenie zásad, na
ktorých je nový spoločný postup založený. Tieto zásady sú navrhnuté tak, aby boli všeobecne
uplatniteľné, a ich cieľom je pokryť veľkú väčšinu prípadov. Hoci sa zmeny rozlišovacej
spôsobilosti budú vždy posudzovať od prípadu k prípadu, tieto zásady slúžia ako usmernenie,
ktoré umožňuje, aby rôzne úrady členských štátov pre duševné vlastníctvo dospeli k
podobnému, predvídateľnému výsledku pri posudzovaní použitia označení v inej ako
zapísanej podobe.
Okrem toho sú v tomto dokumente doplnené príklady zamerané na objasnenie zásad
spoločného postupu. Na tieto príklady by sa malo prihliadať v spojení s ich odôvodnením a na
základe predpokladov, z ktorých vychádzajú.

1.2

Východiská projektu

Európska spolupráca
Európsky parlament a Rada prijali v decembri 2015 balík reforiem v oblasti ochranných
známok EÚ. Balík obsahoval dva legislatívne nástroje, konkrétne nariadenie (EÚ) 2017/1001
(nariadenie o OZEÚ) a smernicu (EÚ) 2015/2436 (smernica o OZEÚ), ktorých cieľom je ďalšia
aproximácia právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. Popri nových
ustanoveniach týkajúcich sa hmotnoprávnych a procesných otázok sa v znení týchto aktov
vytvára solídnejší právny základ pre spoluprácu. Podľa článku 151 nariadenia o OZEÚ sa
spolupráca s úradmi členských štátov pre duševné vlastníctvo na podporu zbližovania
postupov a nástrojov v oblasti ochranných známok a dizajnov stala hlavnou úlohou pre EUIPO;
v článku 152 nariadenia o OZEÚ sa výslovne uvádza, že táto spolupráca by mala zahŕňať
vypracúvanie spoločných noriem prieskumu a stanovenie spoločných postupov.
Úrady členských štátov pre duševné vlastníctvo a združenia používateľov však aktívne
spolupracujú už od vytvorenia Európskej siete ochranných známok a dizajnov v roku 2011 a
dosiahli už konkrétne výsledky, pokiaľ ide o väčšiu transparentnosť a efektívnosť. V rámci
konvergencie spolupracovali s cieľom riešiť hlavné problémy postupov v oblasti ochranných
známok a dizajnov, harmonizujúc v prvom rade normy prieskumu v oblasti klasifikácie
ochranných známok s následným rozšírením aktivít na oblasť absolútnych dôvodov,
relatívnych dôvodov a dizajnov. Výsledkom tohto spoločného úsilia sú dve databázy
harmonizovanej klasifikácie – harmonizovaná databáza tovarov a služieb pre ochranné
známky a harmonizovaná databáza určenia výrobkov pre dizajny, ako aj päť spoločných
postupov:
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•
•
•
•
•

Spoločný postup pri používaní všeobecných označení názvov tried Niceského triedenia,
Spoločný postup týkajúci sa rozlišovacej spôsobilosti obrazových ochranných známok
obsahujúcich opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti,
Spoločný postup týkajúci sa rozsahu ochrany čiernobielych ochranných známok,
Spoločný postup týkajúci sa vplyvu prvkov, ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku
rozlišovaciu schopnosť pri preskúmaní pravdepodobnosti zámeny,
Spoločný postup týkajúci sa grafického vyjadrenia dizajnov.

Osobitnými ustanoveniami balíka reforiem v oblasti ochranných známok, ktorými sa kodifikuje
spolupráca a konvergencia postupov v práve Únie, sa skonsolidovali výsledky týchto
harmonizačných iniciatív a poskytol sa jednoznačný mandát pre ďalší postup.
Na základe tohto legislatívneho rámca správna rada EUIPO v júni 2016 schválila spustenie
projektov európskej spolupráce. V týchto projektoch sú premietnuté rôzne činnosti stanovené
v nariadení o OZEÚ a boli navrhnuté tak, aby nadväzovali na predchádzajúce úspechy
a zároveň zlepšovali procesy a rozširovali dosah spolupráce.
V oblasti konvergencie išlo o zahrnutie projektu s osobitným zameraním na identifikáciu a
analýzu potenciálnych nových harmonizačných iniciatív. V rámci tohto projektu sa analyzovali
postupy úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo v oblasti ochranných známok
a dizajnov s cieľom identifikovať oblasti, v ktorých sa postupy líšia, a na základe vyhodnotenia
pravdepodobného dopadu, možného rozsahu, existujúcich právnych obmedzení, úrovní
záujmu medzi používateľmi a účelnosti pre úrady členských štátov pre duševné vlastníctvo sa
určili tie oblasti, v ktorých by bol spoločný postup pre zainteresované strany v rámci siete
najprínosnejší. Analýza sa vykonala v cykloch, pričom výsledkom každého cyklu bolo
odporúčanie na spustenie nového projektu v oblasti konvergencie.
Spoločný postup uvedený v tomto dokumente sa týka prvého projektu v oblasti konvergencie,
ktorý bol spustený správnou radou, pričom celkovo ide o ôsmy projekt. „CP 8: Používanie
ochrannej známky v inej ako zapísanej podobe“ predstavuje jeden z dvoch projektov, ktorých
spustenie bolo odporúčané na základe úvodného cyklu analýzy konvergencie, ktorá sa
sústredila na právnu reformu a dopad nových ustanovení, ktoré boli zavedené smernicou o
OZEÚ.
CP8: Používanie ochrannej známky v inej ako zapísanej podobe
V rámci analýzy konvergencie sa pri tejto téme zistili významné rozdiely medzi postupmi
úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo pri posudzovaní skutočného používania v
prípadoch, keď sa ochranná známka používa v inej ako zapísanej podobe.
V predchádzajúcej známkovej smernici 2008/95/ES nebola zahrnutá povinnosť pre úrady
členských štátov pre duševné vlastníctvo umožniť námietkové konanie alebo konanie o
výmaze, ani výslovne neupravovala nepoužívanie ako obhajobu v rámci takýchto konaní. Pred
nadobudnutím účinnosti smernice o OZEÚ len 15 úradov členských štátov pre duševné
vlastníctvo posudzovalo skutočné používanie, pričom väčšinou to bolo v kontexte konania o
zrušení alebo vyhlásení neplatnosti.
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Okrem toho úrady členských štátov pre duševné vlastníctvo, ktoré takéto posúdenie
vykonávali, rozhodovali rozdielne ohľadne miery, do akej majiteľ ochrannej známky mohol
vykonať zmeny bez toho, aby sa zmenila rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky.
Takéto rozdielne postupy vyvolávali neistotu u používateľov, ktorí sa usilovali chrániť svoje
práva v rôznych jurisdikciách, a mali za následok zvýšené náklady, pretože používatelia sa
pokúšali prispôsobiť svoje stratégie rôznym postupom prieskumu, ktoré si často odporovali.
Neexistencia jednotného postupu v tejto oblasti navyše viedla k tomu, že systém EÚ v oblasti
duševného vlastníctva nezodpovedal súčasnej realite na trhu, kde majitelia ochranných
známok neustále prispôsobujú svoje ochranné známky tak, aby reagovali na vyvíjajúce sa
trendy na trhu.
Prijatie novej smernice o OZEÚ malo významný vplyv na postupy v tejto oblasti. V článku 43
smernice o OZEÚ sa zaviedla povinnosť všetkých členských štátov zaviesť správne
námietkové konanie pred ich úradmi do 14. januára 2019 a v článku 44 tejto smernice sa
stanovila povinnosť upraviť nepoužívanie ako obhajobu v rámci námietkového konania. V
článku 45 smernice o OZEÚ sa zaviedla povinnosť všetkých členských štátov zaviesť správne
konanie o zrušení pred ich úradmi na základe absencie skutočného používania, a konanie
o vyhlásenie neplatnosti do 14. januára 2023 a v článku 46 tejto smernice sa stanovila
povinnosť upraviť nepoužívanie ako obhajobu v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti. Zatiaľ
čo tieto nové ustanovenia významne prispeli k zvýšeniu právnej istoty tým, že sa zaviedli
jednotnejšie postupy, ich nadchádzajúce nadobudnutie účinnosti znamenalo, že v čase
analýzy konvergencie takmer polovica úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo čelila
úlohe začleniť nové konania a/alebo posúdenia do svojich postupov prieskumu.
Okrem toho môžu pretrvávať rozpory, ktoré sa už skôr zistili v postupoch úradov členských
štátov pre duševné vlastníctvo posudzujúcich skutočné používanie. V článku 16 ods. 5 písm.
a) smernice o OZEÚ, ako aj v článku 18 ods. 1 písm. a) nariadenia o OZEÚ sa stanovuje, že:
„za používanie ochrannej známky sa považuje aj používanie ochrannej známky v podobe,
ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v
akej bola zapísaná.“ Znenie týchto článkov, ktoré je rovnaké ako v predchádzajúcej smernici,
ponecháva priestor na výklad pojmu „podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia
rozlišovaciu spôsobilosť“. Keďže tento pojem mohol byť – a bol – vykladaný odlišne v závislosti
od druhu ochrannej známky (slovná, obrazová, zložená) a/alebo typu zmien (pridanie,
vynechanie, zmena farby, umiestnenia atď.), posúdenie naďalej pripúšťalo do značnej miery
subjektívne rozhodovanie.
Vzhľadom na uvedené sa v rámci analýzy konvergencie stanovilo, že z dôvodu transpozície
uvedených ustanovení do vnútroštátnych právnych predpisov a následnej zvýšenej miery
uplatňovania ustanovení týkajúcich sa skutočného používania je táto téma prioritou v oblasti
konvergencie. Zistilo sa, že je potrebné harmonizovať postupy tých úradov členských štátov
pre duševné vlastníctvo, ktoré už posudzovali dôkazy o používaní, a vytvoriť zosúladený
postup pre tie úrady členských štátov pre duševné vlastníctvo, ktoré skutočné používanie
začnú posudzovať.
V tejto súvislosti bol v októbri 2017 spustený projekt CP8 s cieľom stanoviť súbor spoločných
kritérií a zásad pre posúdenie toho, kedy zmeny v použitom označení vedú a kedy nevedú k
zmene rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia.
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1.3

Rozsah postupu

Tento spoločný postup obsahuje súbor zásad a príkladov týkajúcich sa používania ochrannej
známky v inej ako zapísanej podobe, pričom sa zohľadňuje vplyv pridaní, vynechaní a zmien
charakteristických vlastností na rozlišovaciu spôsobilosť zapísaných slovných ochranných
známok, výlučne obrazových ochranných známok a zložených ochranných známok
(kombinácia slovných a obrazových prvkov).
Nasledujúce záležitosti nepatria do rozsahu spoločného postupu:
•

•

•
•
•
•

•
•
•
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iné druhy ochranných známok ako slovné ochranné známky, výlučne obrazové
ochranné známky a zložené ochranné známky, najmä priestorové ochranné známky,
pozičné ochranné známky, ochranné známky vzoru, farebné ochranné známky a iné
netradičné ochranné známky,
opisy, uvádzané farby a vyhlásenia o vzdaní sa výlučného práva na prvky ochrannej
známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť (tzv. disclaimer). Hoci tieto môžu mať
vplyv na posudzovanie, nezohľadňujú sa na účely tohto spoločného postupu, pretože
označenia sa posudzujú na základe vyjadrení zobrazených v poskytnutých príkladoch,
zvýšená rozlišovacia spôsobilosť získaná používaním (dobré meno, všeobecná
známosť) a jej vplyv na posúdenie,
definícia skutočného používania a metodika úradov členských štátov pre duševné
vlastníctvo pri jeho skúmaní,
vymedzenie faktorov, ktoré sa majú brať do úvahy pri posudzovaní skutočného
používania (t. j. miesto, čas a rozsah používania),
dôkazné prostriedky, ktoré je potrebné predložiť na preukázanie skutočného používania
označenia (napr. katalógy, faktúry, cenníky alebo prieskumy). Odôvodnenie uvedené pri
všetkých príkladoch je založené na predpoklade, že vyjadrenie používaného označenia
v týchto príkladoch je jediným spôsobom použitia predloženým v dôkazoch (1),
procesné otázky týkajúce sa konania o námietkach, o zrušení a/alebo neplatnosti,
opis právnych obmedzení, ktoré bránia zavedeniu spoločného postupu na konkrétnych
úradoch členských štátov pre duševné vlastníctvo,
jazykové otázky (všetky príklady sú v angličtine a predpokladá sa, že relevantná
verejnosť im bude rozumieť).

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie

Podľa článku 16 ods. 5 písm. a) smernice o OZEÚ používanie ochrannej známky v podobe,
ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe,
v akej bola zapísaná, tiež predstavuje skutočné používanie bez ohľadu na to, či je ochranná
známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa.
Ako potvrdil Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“), účelom tohto ustanovenia je
vyhnúť sa uloženiu požiadavky striktného súladu medzi podobou, v akej je ochranná známka
používaná v obchodnom styku, a podobou, v ktorej bola ochranná známka zapísaná do
registra, čo má umožniť majiteľovi ochrannej známky vykonať zmeny v označení pri jeho
obchodnom využití, ktoré, bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti, umožnia jeho lepšie
(1) Posúdenie toho, či používané označenie predstavuje prijateľnú odchýlku od jeho zapísanej podoby, sa musí
zakladať na dôkazoch, ktoré poskytli účastníci konania v konkrétnom prípade.
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prispôsobenie požiadavkám predaja a reklamy dotknutých tovarov alebo služieb (23.2.2006,
T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, bod 50; 18.7.2013, C-252/12, Specsavers,
EU:C:2013:497, bod 29). Nie je preto potrebné, aby používané označenie bolo v prísnom
súlade so zapísaným označením a určitá flexibilita je povolená, pokiaľ zmeny zapísaného
označenia nemenia jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené je potrebné posudzovať od
prípadu k prípadu.
Súdny dvor taktiež rozhodol, že povinnosť používať zapísanú ochrannú známku je možné
splniť predložením dôkazu o používaní označenia, ktoré predstavuje podobu, v ktorej sa
označenie používa v obchodnom styku, pokiaľ sa označenie používané v obchodnom styku
odlišuje od podoby, v ktorej bolo zaregistrované len v bezvýznamných aspektoch, takže obe
označenia možno vo všeobecnosti považovať za rovnocenné (10.12.2015, T-690/14, Vieta,
EU:T:2015:950, bod 31; 12.3.2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, bod 26;
10.6.2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, bod 30).
Súdny dvor ďalej uviedol, že konštatovanie zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísanej
ochrannej známky si vyžaduje posúdenie rozlišovacej spôsobilosti a dominantnosti pridaných
prvkov na základe inherentných vlastností každého z týchto prvkov, ako aj relatívneho
umiestnenia jednotlivých prvkov v rámci usporiadania ochrannej známky (pozri v tomto zmysle
rozsudky z 15.7.2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, bod 28; 24.11.2005, T-135/04,
Online Bus, EU:T:2005:419, body 36, 40; 10.6.2010, T-482/08, Atlas Transport,
EU:T:2010:229, bod 31).
Súdny dvor skonštatoval, že sa musia zohľadniť inherentné vlastnosti a najmä vyšší alebo
nižší stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej (zapísanej) ochrannej známky, ktorá sa používa
iba ako časť ochrannej známky alebo v spojení s inou ochrannou známkou. Čím je rozlišovacia
spôsobilosť ochrannej známky slabšia, tým ľahšie je ovplyvniteľná pridaním prvku, ktorý má
sám osebe rozlišovaciu spôsobilosť, a tým viac stráca ochranná známka svoju schopnosť byť
vnímaná ako označenie pôvodu tovarov a služieb v rámci použitého označenia. Platí to aj
opačne (13.9.2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (obr.), EU:T:2016:469, bod
29).
Súdny dvor okrem toho rozhodol, že podmienka skutočného používania zapísanej ochrannej
známky môže byť splnená, ak sa ochranná známka používa v kombinácii s inou ochrannou
známkou alebo ako jej súčasť, pokiaľ rozdiely medzi podobou, v akej je ochranná známka
používaná, a podobou, v akej bola zapísaná, nemenia rozlišovaciu spôsobilosť tejto zapísanej
ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudky z 18.7.2013, C-252/12, Specsavers,
EU:C:2013:497, bod 31; 18.4.2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, bod 36).
Súdny dvor napokon poukázal na situácie, v ktorých sa viacero označení používa súčasne
nezávislým spôsobom, a preto je zapísané označenie v rámci takejto kombinácie vnímané
samostatne. V tomto prípade totiž nejde o situáciu, kedy sa ochranná známka používa v
podobe odlišnej od zapísanej podoby, ale o situáciu, kedy sa viacero označení používa
súčasne (pozri v tomto zmysle rozsudky z 8.12.2005, T-29/04, Cristal Castellblanch,
EU:T:2005:438, bod 33, 34; 6.11.2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, bod 43).
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Súčasné používanie viacerých označení

Vzhľadom na uvedenú judikatúru týkajúcu sa súčasného používania označení a pred
preskúmaním zásad spoločného postupu je potrebné zohľadniť nasledujúce skutočnosti.
Označenia sa v obchodnom styku často používajú spolu s inými označeniami (napr. na
označenie ochrannej známky podniku a/alebo odvodenej značky alebo spolu s názvom
spoločnosti). Takéto používanie nepatrí do rozsahu „zmeny rozlišovacej spôsobilosti
zapísaného označenia“. V prípade, že sa niekoľko označení používa spoločne, avšak tieto
označenia zostávajú od seba nezávislé a plnia svoju rozlišovaciu funkciu ako samostatné
označenia, otázka, či bola zmenená rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia, ani
nevzniká.
To, či budú označenia vnímané ako samostatné alebo ako súčasť jedného a toho istého
označenia, sa musí určiť na základe celkového posúdenia, pri zohľadnení rôznych faktorov,
ako napríklad:
•

charakteristické vlastnosti samotných označení (dominantné prvky a prvky s
rozlišovacou spôsobilosťou; ich umiestnenie; použitie v odlišnej veľkosti, type písma
alebo farbe; existencia alebo neexistencia syntaktickej alebo gramatickej súvislosti atď.);

•

spôsob, akým sa označenia uvádzajú v dôkazoch o používaní, a kontext, v akom sú
používané (príslušný obchodný sektor, povaha označení, t. j. názvy spoločností,
ochranné známky podnikov, označenia produktových radov, odvodené značky atď.);

•

konkrétne dôkazy, ktorými je možné preukázať, že spotrebitelia vnímajú označenia
nezávisle.

Príklady:
Súčasné používanie viacerých označení
Zapísané označenie

GERIVAN

Používané označenie

GERIVAN by
BUBBLEKAT Ltd.

Tovary
a služby

Odôvodnenie

Trieda 33: Víno

Zapísané označenie sa
používa spolu s iným
označením s rozlišovacou
spôsobilosťou, ktorým je
názov
vinárenského
podniku
–
Bubblekat
Winery.
V
sektore
vinohradníctva a vinárstva
sa na etikete bežne uvádza
názov výrobku spolu s
názvom
vinárskeho
podniku.
Zapísané
označenie
bude
v
používanom
označení
vnímané nezávisle.

Trieda 25:
Odevy, obuv a
pokrývky hlavy

Zapísané označenie –
GERIVAN – sa používa
spolu s názvom spoločnosti
BUBBLEKAT
Ltd.
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Zapísané označenie bude
v používanom
označení
vnímané nezávisle.

Trieda 5:
Farmaceutické
výrobky
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Zapísané označenie –
MAPALVAM – sa používa
spolu s iným označením s
rozlišovacou spôsobilosťou
- s ochrannou známkou
podniku.
Vo
farmaceutickom sektore je
bežné, že názov výrobku
sa
uvádza
spolu
s
ochrannou
známkou
podniku.
Zapísané
označenie bude vnímané
v používanom
označení
nezávisle.

Zásady spoločného postupu

V tejto kapitole sa uvádzajú typy zmien, ktoré sa môžu vyskytnúť v označení, ak sa používa v
inej ako zapísanej podobe, a to pridanie, vynechanie alebo zmena prvkov alebo kombinácia
zmien.
Pri posudzovaní týchto zmien a skutočnosti, či dochádza k zmene rozlišovacej spôsobilosti
zapísaného označenia, je potrebné uplatňovať určité zásady. Tieto zásady sa uvádzajú v
ďalšom texte spolu s kľúčovými pojmami a krokmi posúdenia.

4.1

Kľúčové pojmy

Na zabezpečenie harmonizovaného a jednotného uplatňovania zásad spoločného postupu je
potrebný spoločný výklad určitých kľúčových pojmov, ktoré sú dôležité pri posúdení toho, či
zmeny zapísaného označenia menia jeho rozlišovaciu spôsobilosť.

4.1.1

Rozlišovacia spôsobilosť

Podľa ustálenej judikatúry rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky znamená, že označenie
predstavujúce ochrannú známku slúži na identifikáciu tovarov a/alebo služieb, pre ktoré je táto
zapísaná, ako tovarov a/alebo služieb pochádzajúcich z určitého podniku, a teda na odlíšenie
týchto tovarov a/alebo služieb od tovarov a/alebo služieb iných podnikov (2).
Rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať vo vzťahu k príslušným tovarom alebo službám
a s ohľadom na vnímanie označenia zo strany spotrebiteľa.
Je potrebné rozlišovať medzi i) analýzou rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia ako
celku a ii) analýzou rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých prvkov označenia.

(2) Pozri v tomto zmysle rozsudky z 29.4.2004, spojené veci C-468/01 P až C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259,
bod 32.
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4.1.2

Vizuálna dominantnosť

Na účely tohto dokumentu sa pojem vizuálna dominantnosť vzťahuje na vizuálny vplyv prvkov
označenia, t. j. ide o situáciu, keď jeden prvok v porovnaní s ostatnými v označení vizuálne
vyniká. Je to dané najmä jeho umiestnením, veľkosťou a/alebo použitím farieb (v rozsahu, v
akom ovplyvňujú jeho vizuálny vplyv). V tejto súvislosti sa posudzovanie vizuálnej
dominantnosti nevzťahuje na slovné ochranné známky.
Ak spotrebiteľ prvky vzhľadom na ich veľkosť a/alebo umiestnenie pravdepodobne nebude
vnímať, nehrajú pri posudzovaní úlohu.

4.1.3

Vzájomné pôsobenie

Vzájomné pôsobenie medzi prvkami označenia môže zohrávať úlohu pri posudzovaní toho, či
si zapísané označenie zachováva svoju rozlišovaciu spôsobilosť pri používaní (3).
Prvky v rámci označenia navzájom na seba pôsobia, ak sú umiestnené, kombinované alebo
prepojené tak, že vyvolávajú dojem jedného celku. Takýto dojem môže vyplývať aj zo
vzájomného pôsobenia konceptov, keď sa vytvorí koncepčný celok (nová koncepcia).

4.2

Kroky posúdenia

Pri posudzovaní toho, či používané označenie predstavuje prijateľnú odchýlku od zapísanej
podoby, by sa mali vykonať tieto kroky:
Krok 1: Posúdenie zapísaného označenia s prihliadnutím na jeho prvky s rozlišovacou
spôsobilosťou a vizuálne dominantné prvky.
Krok 2: Posúdenie rozdielov v používanom označení a vplyvu zmien.

4.2.1

Krok 1: Posúdenie zapísaného označenia

Prvým krokom je určiť, ktoré prvky prispievajú k rozlišovacej spôsobilosti zapísaného
označenia.
V prípade označenia pozostávajúceho z jediného prvku, má rozlišovaciu spôsobilosť samotné
označenie. V prípade označenia pozostávajúceho z viacerých prvkov si toto posúdenie
vyžaduje analýzu rozlišovacej spôsobilosti a vizuálnej dominantnosti jeho prvkov na základe
inherentných vlastností každého z týchto prvkov, ako aj relatívneho umiestnenia jednotlivých
prvkov v rámci usporiadania ochrannej známky, ako aj ich vzájomného pôsobenia(4).

(3) Pozri v tomto zmysle rozsudok z 15.7.2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, bod 29.
(4) Pozri v tomto zmysle rozsudok z 24.11.2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, bod 36.
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4.2.2

Krok 2: Posúdenie rozdielov v používanom označení a vplyvu zmien

Po identifikácii prvkov, ktoré prispievajú k rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia, a
určení stupňa ich rozlišovacej spôsobilosti by sa malo stanoviť, či sú v používanom označení
prítomné a/alebo pozmenené, a to priamym (t. j. bok po boku) porovnaním týchto dvoch
označení.
V tejto etape by sa malo vykonať posúdenie pridaných, vynechaných alebo zmenených prvkov
na základe inherentných vlastností a relatívneho umiestnenia jednotlivých prvkov v rámci
usporiadania označenia(5) a ich vzájomného pôsobenia. Je potrebné vziať do úvahy tiež
celkový dojem, ktorý označenia vyvolávajú.
Pokiaľ ide o vplyv zmien, treba vziať do úvahy vyšší alebo nižší stupeň rozlišovacej
spôsobilosti zapísaného označenia. Vo všeobecnosti budú označenia s priemernou
rozlišovacou spôsobilosťou zmenami ovplyvnené menej. Naopak, pri označeniach s nízkou
rozlišovacou spôsobilosťou (zvyčajne označenia, ktoré prevažne alebo výlučne pozostávajú
z prvkov s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou) je vo všeobecnosti väčšia pravdepodobnosť,
že dôjde k zmene ich rozlišovacej spôsobilosti (6).

4.3

Pridanie

Na účely tohto dokumentu pridanie predstavuje situáciu, ak sa k používanému označeniu pridá
prvok, pričom sa to nepovažuje za súčasné používanie viacerých označení. Je potrebné
posúdiť vplyv pridania na rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného označenia.

4.3.1

Pridanie prvkov s rozlišovacou spôsobilosťou

Pridaním prvku s rozlišovacou spôsobilosťou, ktorého vzájomné pôsobenie so zapísaným
označením vedie k tomu, že označenie už nemôže byť vnímané nezávisle, sa v zásade mení
jeho rozlišovacia spôsobilosť. Platí to tak v prípade, keď má zapísané označenie priemernú
rozlišovaciu spôsobilosť, ako aj v prípade, keď má nízku rozlišovaciu spôsobilosť.

(5) Pozri v tomto zmysle rozsudky z 15.7.2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, bod 28; 21.11.2005,
T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, bod 36.
(6) Pozri v tomto zmysle rozsudok z 13.9.2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (obr.),
EU:T:2016:469, bod 29.
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Príklady:
Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

ICE

Používané označenie

BREAKING THE ICE

Tovary
a služby

Odôvodnenie

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Zapísané
označenie
sa
používa s obrazovým prvkom
s rozlišovacou spôsobilosťou
(modrá rybka) tak, že v rámci
používaného
označenia
vzniká jeden celok a nová
koncepcia
(veľká
ryba
požierajúca malú rybku).
Takáto zmena vedie k zmene
rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného označenia.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Zapísané
označenie
sa
používa v kombinácii s inými
slovnými
prvkami
s
rozlišovacou spôsobilosťou,
s ktorými navzájom na seba
pôsobia spôsobom, ktorého
výsledkom je nová koncepcia.
Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia sa
preto mení.

Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Používané označenie

GERIVAN
GERIVAN

4.3.2

Tovary
a služby

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Odôvodnenie
Za predpokladu, že nejde
o súčasné
použitie
viacerých označení (pozri
kapitolu
3),
možno
konštatovať, že pridaný
obrazový prvok a zapísané
označenie navzájom na
seba nepôsobia a pridaný
obrazový prvok je v rámci
používaného
označenia
vnímaný
nezávisle.
Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia sa
preto nemení.

Pridanie prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti a/alebo prvkov s nízkou rozlišovacou
spôsobilosťou

Vo všeobecnosti platí, že ak má zapísané označenie priemernú rozlišovaciu spôsobilosť,
pridanie prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkov s nízkou rozlišovacou
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spôsobilosťou nemení jeho rozlišovaciu spôsobilosť (7), bez ohľadu na to, či sú tieto prvky z
vizuálneho hľadiska dominantné alebo nie.
Príklady:
Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Používané označenie

SUPER GERIVAN
GERIVAN

Tovary
a služby

Trieda 25:
Odevy,
obuv a
pokrývky
hlavy

SUPERGERIVAN

GERIVAN

GERIVAN VISION

GERIVAN

GERIVAN

BUBBLEKAT

WWW.GERIVAN.COM

BUBBLEKAT
PARIS

Trieda 5:
Lekárske
očné
kvapky

Odôvodnenie

GERIVAN sa používa so
slovným
prvkom
bez
rozlišovacej
spôsobilosti,
SUPER, ktorý iba bližšie
určuje GERIVAN. Pridaný
prvok
bez
rozlišovacej
spôsobilosti
nemení
rozlišovaciu
spôsobilosť
zapísaného označenia.

GERIVAN sa používa s
opisným slovom, VISION.
Pridaný
prvok
bez
rozlišovacej
spôsobilosti
nemení
rozlišovaciu
spôsobilosť
zapísaného
označenia.

Trieda 25:
Odevy,
obuv a
pokrývky
hlavy

GERIVAN
sa
používa
s pozadím
geometrického
tvaru,
ktoré
je
bez
rozlišovacej
spôsobilosti.
Pridaný
prvok
bez
rozlišovacej
spôsobilosti
nemení
rozlišovaciu
spôsobilosť
zapísaného
označenia.

Trieda 25:
Odevy,
obuv a
pokrývky
hlavy

GERIVAN sa používa s
označením
domény
bez
rozlišovacej
spôsobilosti.
Pridané
prvky
bez
rozlišovacej
spôsobilosti
nemenia
rozlišovaciu
spôsobilosť
zapísaného
označenia (8).

Trieda 25:
Odevy,
obuv a
pokrývky
hlavy

BUBBLEKAT sa používa so
zemepisným výrazom bez
rozlišovacej
spôsobilosti,
PARIS. Pridaný prvok bez
rozlišovacej
spôsobilosti
nemení
rozlišovaciu
spôsobilosť
zapísaného
označenia.

(7) Pozri v tomto zmysle rozsudok z 13.9.2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (obr.),
EU:T:2016:469, bod 31.
(8) Za predpokladu, že dôkazmi o používaní sa preukáže používanie názvu domény ako označenia obchodného
pôvodu tovarov a služieb.
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GERIVAN

GERIVAN

GERIVAN

Trieda 25:
Obuv

Trieda 33:
Víno

Trieda 3:
Pracie
prostriedky

Trieda 25:
Odevy,
obuv a
pokrývky
hlavy

GERIVAN sa používa s
obrazovým
prvkom
bez
rozlišovacej
spôsobilosti,
znázorňujúcim topánky, ktorý
napriek tomu, že je vizuálne
dominantný,
nemení
rozlišovaciu
spôsobilosť
zapísaného označenia.

GERIVAN sa používa na
etikete
vína
s
nízkou
rozlišovacou spôsobilosťou,
ktorá je pomerne štandardná.
Takéto pridanie nevedie k
zmene
rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného
označenia.

GERIVAN sa používa so
slovným
prvkom
bez
rozlišovacej
spôsobilosti,
BIO, ktorý napriek tomu, že je
vizuálne dominantný, nemení
rozlišovaciu
spôsobilosť
zapísaného označenia.

Pridanie prvkov s nízkou
rozlišovacou spôsobilosťou,
EVERYDAY
CLOTHING
CONCEPT, napriek tomu, že
ide o vizuálne dominantné
prvky, nemení rozlišovaciu
spôsobilosť
zapísaného
označenia.

Ak má zapísané označenie nízku rozlišovaciu spôsobilosť, zmena jeho rozlišovacej
spôsobilosti je pravdepodobnejšia, a to aj vtedy, ak sa pridá len prvok s nízkou rozlišovacou
spôsobilosťou.
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Príklad:
Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Používané označenie

Tovary
a služby

Trieda 31:
Ovocie

4.4

Odôvodnenie
Zapísané označenie má
nízku
rozlišovaciu
spôsobilosť. Pridaný prvok
BAA-naa-NAA, ktorý má tiež
nízku
rozlišovaciu
spôsobilosť, je umiestnený na
začiatku
a
vzájomným
pôsobením so zapísaným
označením vytvára novú
koncepciu.
Takéto zmeny
vedú k zmene rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného
označenia.

Vynechanie

Je potrebné vychádzať z toho, že zapísané označenie sa považuje za jeden celok. Ak prvok
prítomný v zapísanom označení chýba v používanom označení, predstavuje to vynechanie.
Je potrebné posúdiť vplyv vynechania na rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného označenia.

4.4.1

Vynechanie prvkov s rozlišovacou spôsobilosťou

Všetky prvky zapísaného označenia, ktoré majú rozlišovaciu spôsobilosť, prispievajú k jeho
rozlišovacej spôsobilosti. Vynechanie jedného z týchto prvkov v označení, v podobe, v akej je
používané, preto pravdepodobne zmení rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného označenia.
Príklady:
Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

GERIVAN BUBBLEKAT

Používané označenie

BUBBLEKAT

Tovary
a služby

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Odôvodnenie
Zapísané
označenie
pozostáva z dvoch slovných
prvkov
s rozlišovacou
spôsobilosťou, GERIVAN a
BUBBLEKAT. Oba rovnako
prispievajú k rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného
označenia.
Vynechanie
jedného z týchto prvkov má
teda za následok zmenu
rozlišovacej spôsobilosti.
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Bubblekat

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Bubblekat

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Bubblekat

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Zapísané
označenie
pozostáva z dvoch prvkov s
rozlišovacou spôsobilosťou,
zo
slovného
prvku
Bubblekat a vyobrazenia
štylizovanej rybky. Oba
rovnako
prispievajú
k
rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného
označenia.
Vynechanie
jedného
z
týchto prvkov má za
následok
zmenu
rozlišovacej spôsobilosti.
Zapísané
označenie
pozostáva z dvoch prvkov s
rozlišovacou spôsobilosťou,
z vyobrazenia štylizovanej
rybky a slovného prvku
Bubblekat. Oba rovnako
prispievajú k rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného
označenia.
Vynechanie
jedného z týchto prvkov má
za
následok
zmenu
rozlišovacej spôsobilosti.
Zapísané
označenie
pozostáva z dvoch prvkov s
rozlišovacou spôsobilosťou,
z vyobrazenia štylizovaného
stromu a rybky. Oba
rovnako
prispievajú
k
rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného
označenia.
Vynechanie
jedného
z
týchto prvkov má za
následok
zmenu
rozlišovacej spôsobilosti.

V prípadoch, keď spotrebiteľ nebude vnímať prvky zapísaného označenia vzhľadom na ich
malú veľkosť a/alebo umiestnenie, ich vynechanie v použitom označení nezmení rozlišovaciu
spôsobilosť zapísaného označenia.
Príklady:
Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

GERIVAN

Bubblekat

Používané označenie

Tovary
a služby

Odôvodnenie

GERIVAN

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia sa
nemení, pretože spotrebiteľ
neberie do úvahy vynechaný
prvok z dôvodu jeho malej
veľkosti a umiestnenia.
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Trieda 33:
Víno

4.4.2

Vynechanie prvkov bez rozlišovacej
rozlišovacou spôsobilosťou

spôsobilosti

a/alebo

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia sa
nemení, pretože spotrebiteľ
neberie do úvahy vynechaný
prvok z dôvodu jeho malej
veľkosti a umiestnenia.

prvkov

s nízkou

Ak má zapísané označenie priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, vynechanie prvku bez
rozlišovacej spôsobilosti v označení, v podobe, v akej je používané, pravdepodobne nezmení
rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného označenia. Vo všeobecnosti to platí aj v prípade, keď má
vynechaný prvok nízku rozlišovaciu spôsobilosť.
Príklady:
Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

BIO

Používané označenie

GERIVAN

Tovary
a služby

Trieda 3:
Pracie
prostriedky

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva zo slovného prvku s
rozlišovacou spôsobilosťou,
GERIVAN.
Vynechaním prvku BIO bez
rozlišovacej spôsobilosti sa
nemení
rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia, aj napriek tomu,
že ide o vizuálne dominantný
prvok.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva zo slovného prvku s
rozlišovacou spôsobilosťou,
GERIVAN. SUPER je prvok
bez rozlišovacej spôsobilosti.
Jeho vynechaním sa preto
nemení
rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva zo slovného prvku s
rozlišovacou spôsobilosťou,
GERIVAN.
Vynechaním
pozadia geometrického tvaru,
ktoré je bez rozlišovacej
spôsobilosti,
sa
nemení
rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia.

GERIVAN

SUPER GERIVAN

GERIVAN

GERIVAN

Odôvodnenie
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The Fence

Fence

GERIVAN

Trieda 9:
Mobilné
telefóny

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva najmä zo slovného
prvku
s
rozlišovacou
spôsobilosťou,
„Fence“.
Vynechaním člena „the“ sa
nemení
rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia.

Trieda: 30
Káva

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva zo slovného prvku s
rozlišovacou spôsobilosťou,
GERIVAN.
Vynechaním
obrazového
prvku
bez
rozlišovacej
spôsobilosti,
ktorý znázorňuje kávové zrno,
sa
nemení
rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia, aj napriek tomu,
že ide o vizuálne dominantný
prvok.

GERIVAN

Nemožno však vylúčiť, že vynechanie prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou môže viesť
k inému výsledku, najmä ak je vynechaný prvok vizuálne dominantný alebo ak s inými prvkami
označenia navzájom na seba pôsobia.
Príklady:
Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Používané označenie

Tovary
a služby

Odôvodnenie

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva zo slovného prvku s
rozlišovacou spôsobilosťou,
BUBBLEKAT,
a z ďalších
prvkov v rámci označenia.
Napriek tomu, že tieto ďalšie
prvky majú nízku rozlišovaciu
spôsobilosť, sú súčasťou
Trieda 9:
vzájomného
pôsobenia
Kreditná karta
prvkov označenia a sú
vzhľadom na svoju veľkosť
a prominentné umiestnenie
vizuálne
dominantné.
Vynechaním
týchto
dominantných prvkov sa
mení
rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia.

GERIVAN
GERIVAN

Trieda 30:
Káva

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva z kombinácie slova s
rozlišovacou spôsobilosťou,
GERIVAN, a prvku AROMA
znázorneného štylizovaným
typom písma, ktoré dodáva
rozlišovaciu
spôsobilosť
tomuto slovnému prvku.

16

Druhý
uvedený
prvok,
napriek tomu, že má nízku
rozlišovaciu
spôsobilosť,
vzhľadom na svoju veľkosť,
zapísanému
označeniu
vizuálne
dominuje.
Vynechaním
takéhoto
dominantného prvku sa mení
rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia.

Ak zapísané označenie pozostáva výlučne z prvkov s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou
a/alebo prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom kombinácia týchto prvkov
spôsobuje, že označenie ako celok je možné zapísať do registra, vynechanie jedného alebo
viacerých z týchto prvkov vo všeobecnosti zmení rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného
označenia.
Príklady:
Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Používané označenie

Tovary
a služby

Odôvodnenie

Trieda 31:
Potrava pre
mačky

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva z kombinácie prvkov
bez rozlišovacej spôsobilosti
a prvkov
s nízkou
rozlišovacou spôsobilosťou,
konkrétne z prvku Bio a
štylizácie písmena O tak, že
pripomína
mačku.
Kombinácia oboch prvkov má
za následok, že označenie
ako celok je možné zapísať
do registra. Vynechaním
jedného z prvkov sa preto
mení rozlišovacia spôsobilosť
zapísaného označenia.

Trieda 30:
Káva

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva
z
kombinácie
jednoduchých geometrických
tvarov a opisných slov.
Kombinácia týchto prvkov má
za následok, že označenie
ako celok je možné zapísať
do registra. Vynechaním
ktoréhokoľvek z týchto prvkov
sa preto mení rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia.
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4.5

Zmena charakteristických vlastností (napr. typu písma, veľkosti, farby,
umiestnenia)

4.5.1

Slovné ochranné známky

Špecifické vyjadrenie slovnej ochrannej známky, ako je jej znázornenie určitým typom písma,
v určitej štylizácii, veľkosti, farbách alebo umiestnení, v zásade nemení rozlišovaciu
spôsobilosť zapísanej slovnej ochrannej známky, pokiaľ slovo ako také zostáva v používanej
podobe identifikovateľné.
Príklady:
Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Používané označenie

GERIVAN

GERIVAN

GERIVAN

GERIVAN

GERIVAN BUBBLEKAT

GERIVAN BUBBLEKAT

GERIVAN

GERIVAN
BUBBLEKAT

BUBBLEKAT GERIVAN

GERIVAN

Tovary
a služby

Odôvodnenie

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Zapísané
označenie
sa
používa
vo
farebnom
vyjadrení
a
zostáva
identifikovateľné
aj
v
používanej podobe. Takéto
použitie preto nevedie k
zmene
rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného
označenia.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Zapísané
označenie
sa
používa v určitom type písma,
ktoré nie je výnimočné, a
zostáva identifikovateľné aj
v používanej
podobe.
Používanie takéhoto typu
písma preto nemení jeho
rozlišovaciu spôsobilosť.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Slovné prvky s rozlišovacou
spôsobilosťou
možno
identifikovať aj v používanej
podobe, a to aj napriek
zmene
ich
umiestnenia.
Takáto zmena nevedie k
zmene
rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného
označenia.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Slovné prvky s rozlišovacou
spôsobilosťou napriek ich
použitiu v opačnom poradí
nevytvárajú novú koncepciu a
zostávajú
v používanej
podobe
označenia
identifikovateľné.
Takáto
zmena nevedie k zmene
rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného označenia.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Zmena veľkosti písmen G a N
nevedie k vzniku novej
koncepcie
a zapísané
označenie zostáva aj v
používanej
podobe
identifikovateľné.
Takéto
použitie preto nevedie k
zmene
rozlišovacej
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spôsobilosti
označenia.

BIO GERIVAN

Trieda 3:
Pracie
prostriedky

Zapísané označenie, BIO
GERIVAN, sa skladá z dvoch
slovných prvkov, Bio a
Gerivan. Napriek zmenám
umiestnenia, veľkosti a farby
prvku
BIO
zapísané
označenie zostáva aj v
používanej
podobe
identifikovateľné.
Takéto
použitie preto nevedie k
zmene
rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného
označenia.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Zapísané
označenie
je
identifikovateľné
aj
v
používanej podobe. Zmena
typu písma (použitie v mierne
štylizovanej forme) a farby
nemenia jeho rozlišovaciu
spôsobilosť.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Slovné prvky s rozlišovacou
spôsobilosťou
sú
identifikovateľné
aj
v
používanej
podobe
označenia. Zmena ich farby,
veľkosti
a
umiestnenia
nemení
rozlišovaciu
spôsobilosť
zapísaného
označenia.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Zapísané
označenie
je
identifikovateľné
aj
v
používanej podobe. Štylizácia
nie je výnimočná a nemení
jeho rozlišovaciu spôsobilosť.

GERIVAN

GERIVAN

GERIVAN BUBBLEKAT

GERIVAN

GERIVAN
BUBBLEKAT

GERI

zapísaného

Keď slovná ochranná známka, ako taká, už nie je identifikovateľná, napríklad ak sa slovo
použije vo výnimočnej štylizácii alebo sa upravia charakteristické vlastnosti, ktoré zmenia
význam slovného prvku (napr. ak opačné poradie slovných prvkov má iný význam alebo ak
graficky zvýraznená časť slovného prvku má vlastný význam), rozlišovacia spôsobilosť
zapísaného označenia bude zmenená.
Platí to aj v prípade, keď má zapísané označenie nízku rozlišovaciu spôsobilosť.
Príklady:
Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

GERIVAN

Používané označenie

Tovary
a služby
Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Odôvodnenie
Zapísané
označenie
v podobe,
v akej
je
používané,
nie
je
identifikovateľné, keďže je
nečitateľné.
Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia sa preto mení.
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LOVE YOUNG

BUBBLEKAS

4.5.2

YOUNG LOVE

BUBBLEMAS

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Hoci obidva slovné prvky
zapísaného označenia sú
prítomné
v použitom
označení, ich použitie v
opačnom
poradí
mení
význam
zapísaného
označenia. Dochádza preto
k zmene jeho rozlišovacej
spôsobilosti.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Zmena písmena „K“ na
písmeno „M“ neumožňuje v
používanej
podobe
identifikovať
zapísané
označenie.
Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia sa preto mení.

Výlučne obrazové ochranné známky

V prípade výlučne obrazových ochranných známok vyplýva ich rozlišovacia spôsobilosť z
obrazových prvkov v konkrétnom vyjadrení. Preto sa úpravou vyjadrenia pravdepodobne
zmení rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia, s výnimkou úpravy vlastností (napr.
farby, tvaru), ktoré zásadným spôsobom neprispievajú k rozlišovacej spôsobilosti označenia.
Príklady:
Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Používané označenie

Tovary
a služby

Trieda 9:
Softvér

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Odôvodnenie
Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva
z konkrétneho
vyjadrenia pohoria v hnedej
farbe. Keďže hnedá farba
zásadným
spôsobom
neprispieva
k rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného
označenia,
jej
zmenou
na sivú farbu sa nemení
rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia.
Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva
tak
z vyjadrenia
delfína, ako aj z kombinácie
purpurovej a bielej farby.
Inverziou farieb uvedených v
príklade
pri
zachovaní
kontrastu
sa
nemení
rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia.
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Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva
z konkrétneho
vyjadrenia
slona
v
svetlohnedej
farbe.
Zobrazenie slona v odlišnej
pozícii
nepredstavuje
významnú zmenu, a preto
takáto
zmena
nemení
rozlišovaciu
spôsobilosť
zapísaného označenia.

Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Používané označenie

Tovary
a služby

Trieda 31:
Banány

Trieda 9:
Softvér

Odôvodnenie
Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva len z konkrétneho
vyjadrenia banánu v ružovej
farbe
(nereálnej
farbe).
Vyjadrením banánu v jeho
prirodzenej (žltej) farbe sa
mení rozlišovacia spôsobilosť
zapísaného označenia.

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva
z konkrétneho
vyjadrenia delfína vo farbách,
ktoré zodpovedajú realite.
Zmena takýchto farieb na
farby pripomínajúce čierne a
biele pruhy zebry je pre
delfíny
netypická
a
predstavuje
významnú
zmenu. Takéto použitie vedie
k
zmene
rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného
označenia.

Napriek tomu, že koncepcia
slona
zo
zapísaného
označenia sa v používanom
Trieda 25:
označení zachovala, zmeny
Odevy, obuv a vyjadrenia, konkrétne tvaru,
pokrývky
pozície a štylizácie slona, sú
hlavy
dostatočne významné na to,
aby sa zmenila rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia.

V prípade výlučne obrazových ochranných známok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou môžu
aj menšie zmeny ochrannej známky viesť k zmene jej rozlišovacej spôsobilosti.
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4.5.3

Zložené ochranné známky

V zložených ochranných známkach v zásade aspoň do určitej miery prispievajú k rozlišovacej
spôsobilosti označenia tak slovné, ako aj obrazové prvky. Vo všeobecnosti platí, že čím viac
prvok prispieva k rozlišovacej spôsobilosti označenia, tým je pravdepodobnejšie, že zmena
tohto prvku povedie k zmene rozlišovacej spôsobilosti označenia.
V prípadoch, keď rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia v podstate vyplýva z jeho
slovných prvkov, použitie iného typu písma, farby alebo veľkosti týchto prvkov za bežných
okolností nemení rozlišovaciu spôsobilosť označenia (pozri oddiel 4.5.1), okrem prípadu, keď
sú rozdiely také významné, že majú vplyv na celkový dojem zo zapísaného označenia.
Príklady toho, keď rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia v podstate vyplýva z jeho
slovných prvkov:
Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Používané označenie

Tovary
a služby

Odôvodnenie

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia v
podstate vyplýva zo slovných
prvkov
s
rozlišovacou
spôsobilosťou, GERIVAN a
BUBBLEKAT. Zmena farby
zo svetlozelenej na modrú a
červenú
nie
je
taká
významná, aby ovplyvnila
celkový dojem zo zapísaného
označenia.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia v
podstate vyplýva zo slovného
prvku
s
rozlišovacou
spôsobilosťou,
GERIVAN.
Zmena farby pozadia a
slovného prvku z čiernej
na bielu
a naopak,
pri
zachovaní
rovnakého
kontrastu,
nie
je
taká
významná, aby ovplyvnila
celkový dojem zo zapísaného
označenia. Takáto zmena
preto nevedie k zmene
rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného označenia.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia v
podstate vyplýva z jeho
slovného prvku, GERIVAN.
Tento slovný prvok sa
používa v inom type písma,
ktoré nie je tak významne
odlišné,
aby
ovplyvnilo
celkový dojem zo zapísaného
označenia. Takáto zmena
preto nevedie k zmene
rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného označenia.

22

GERIVAN

GERIVAN

Trieda 32:
Minerálne
vody

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia v
podstate vyplýva z jeho
slovného prvku GERIVAN,
keďže vyjadrenie pohoria
môže byť odkazom na
vlastnosti tovarov. Zmeny
typu písma, umiestnenia a
veľkosti
slovného
prvku
s rozlišovacou spôsobilosťou
nie sú také významné, aby
menili
rozlišovaciu
spôsobilosť
zapísaného
označenia.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia v
podstate vyplýva z jeho
slovného prvku, GERIVAN.
Zmeny veľkosti a odtieňa
zelenej farby prvého a
posledného písmena nie sú
také významné, aby ovplyvnili
celkový dojem zo zapísaného
označenia. Takéto zmeny
preto nevedú k zmene
rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného označenia.

Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Používané označenie

Tovary
a služby

Odôvodnenie

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia v
podstate vyplýva z jeho
slovného prvku, GERIVAN.
Zmena typu písma na také,
ktoré spôsobuje nečitateľnosť
slovného prvku, predstavuje
významný rozdiel medzi
používaným označením a
jeho zapísanou podobou.

Trieda 32:
Minerálne
vody

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva z jeho slovného prvku
GERIVAN, keďže vyjadrenie
pohoria môže byť odkazom
na
vlastnosti
tovarov.
Použitím slovného prvku v
rozdelení na GERI a VAN
dochádza
k významným
rozdielom, ktoré majú vplyv
na
celkový
dojem
zo zapísaného
označenia.
Tento záver podporuje aj
zmena farby obrazového
prvku aj slovných prvkov.

Pri zložených ochranných známkach, ktorých rozlišovacia spôsobilosť v podstate vyplýva z ich
obrazových prvkov, je väčšia pravdepodobnosť, že zmeny vyjadrenia týchto prvkov povedú
k zmene rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia, s výnimkou zmeny vlastností (napr.
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štylizácia, usporiadanie alebo farba), ktoré zásadným spôsobom neprispievajú k rozlišovacej
spôsobilosti označenia (pozri oddiel 4.5.2).
Príklady toho, keď rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia v podstate vyplýva z jeho
obrazových prvkov:
Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Best quality!

Používané označenie

Best quality!

Tovary
a služby

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Odôvodnenie
Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva v podstate z jeho
obrazového
prvku
zobrazujúceho hnedé pohorie,
keďže prvok „Best quality!“
bude vnímaný ako opisný.
Keďže hnedá farba zásadným
spôsobom
neprispieva
k rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného označenia, jej
zmenou na svetlohnedú farbu
a ani zmenou umiestnenia
obrazového prvku sa nemení
rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného označenia.

Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Používané označenie

Tovary
a služby

Trieda 30:
Káva

Odôvodnenie
Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva z osobitného typu
písma/grafickej
štylizácie
slovných
prvkov,
keďže
samotné slovné prvky nemajú
rozlišovaciu
spôsobilosť.
Jediná vlastnosť zapísaného
označenia, ktorá mu dodáva
rozlišovaciu spôsobilosť, v
používanej
podobe
označenia zaniká. Použitím
štandardného typu písma pri
takýchto slovných prvkoch sa
preto
mení
rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia.
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Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Best quality!

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva
v podstate
z
vyjadrenia hnedého pohoria,
keďže prvok „Best quality!“
bude vnímaný ako opisný.
Zmena vo vyobrazení pohoria
je taká významná, že mení
rozlišovaciu
spôsobilosť
zapísaného označenia.

Ak rozlišovacia spôsobilosť označenia vyplýva tak zo slovných, ako aj obrazových prvkov
(vrátane ich charakteristických vlastností, ako je štylizácia, usporiadanie alebo farba), musia
sa tieto prvky zachovať. Ak usporiadanie týchto prvkov prispieva k rozlišovacej spôsobilosti
označenia, zmena takéhoto usporiadania môže zmeniť rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného
označenia.
Príklady toho, keď rozlišovacia spôsobilosť označenia vyplýva zo slovných a obrazových
prvkov:
Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Používané označenie

GERI
BUBBLEKAT

Tovary
a služby

Odôvodnenie

Trieda 30:
Káva

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva
tak
zo slovného
prvku, ktorý bude vnímaný
ako
GER,
ako
aj
z
obrazového
prvku
zobrazujúceho geometrické
tvary. V používanej podobe
označenia je slovný prvok
GER nahradený prvkom
GERI, ktorý je znázornený
štandardným typom písma a
obrazový prvok sa úplne
stráca. Takéto zmeny vedú k
zmene
rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného
označenia.

Trieda 25:
Odevy, obuv
a pokrývky
hlavy

Rozlišovacia
spôsobilosť
zapísaného
označenia
vyplýva zo slovných prvkov,
BUBB a LEKAT, ako aj z ich
osobitnej
štylizácie.
V
používanej
podobe
označenia sú slovné prvky
BUBB a LEKAT zobrazené
ako jedno slovo a v
štandardnom type písma.
Takéto zmeny vedú k zmene
rozlišovacej
spôsobilosti
zapísaného označenia.
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4.6

Kombinácia zmien

V praxi môžu byť v používanom označení skombinované rôzne typy zmien.
Je možné identifikovať štyri typy kombinácií:
•

kombinácia zmien, ktorá zahŕňa vynechanie určitých prvkov zapísaného označenia a
pridanie ďalších prvkov,

•

kombinácia zmien, ktorá zahŕňa zmenu určitých vlastností zapísaného označenia a
pridanie ďalších prvkov,

•

kombinácia zmien, ktorá zahŕňa vynechanie určitých prvkov zapísaného označenia a
zmenu určitých vlastností zostávajúcich prvkov,

•

kombinácia zmien, ktorá zahŕňa vynechanie určitých prvkov zapísaného označenia,
zmenu určitých vlastností zostávajúcich prvkov a pridanie ďalších prvkov.

Vo všeobecnosti platí, že ak sa zmeny týkajú kombinácie pridania, vynechania alebo zmien
vlastností, uplatňujú sa príslušné zásady spoločného postupu. Preto zmeny, ktoré
ovplyvňujú prvky s rozlišovacou spôsobilosťou, budú vo všeobecnosti viesť k zmene
rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia, zatiaľ čo pri zmenách ovplyvňujúcich prvky
bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou je zmena
rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia menej pravdepodobná.
V prípade kombinácie zmien je potrebné posúdiť, či by niektorá zo zmien (napr. vynechanie
niektorého prvku) samostatne viedla k zmene rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia,
zatiaľ čo ostatné zmeny by nemali rozhodujúci vplyv.
Ak žiadna takáto jednotlivá zmena nevedie k zmene rozlišovacej spôsobilosti zapísaného
označenia, musí sa posúdiť účinok kombinácie všetkých zmien. Môže sa stať, že k zmene
rozlišovacej spôsobilosti povedie len akumulácia zmien.
Nasledujúce príklady znázorňujú prípady, v ktorých zmeny prvkov bez rozlišovacej
spôsobilosti alebo prvkov s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou nevedú k zmene rozlišovacej
spôsobilosti:
Bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Používané označenie

Tovary
a služby

Trieda 25:
Odevy, obuv a
pokrývky hlavy
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GERIVAN

Trieda 25:
Odevy, obuv a
pokrývky hlavy

Trieda 33: Víno

Trieda 25:
Odevy, obuv a
pokrývky hlavy

Trieda 9:
Softvér
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Nasledujúce príklady znázorňujú prípady, v ktorých zmeny prvku s rozlišovacou spôsobilosťou
alebo prvkov s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou vedú k zmene rozlišovacej spôsobilosti:
Zmena rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia
Zapísané označenie

Používané označenie

Tovary a služby

Zapísané označenie má priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti.
Hlavná zmena: Pridanie prvku s rozlišovacou spôsobilosťou

Trieda 25: Odevy,
obuv a pokrývky
hlavy

Trieda 25: Odevy,
obuv a pokrývky
hlavy

Hlavná zmena: Zmena prvku s rozlišovacou spôsobilosťou

Trieda 25: Odevy,
obuv a pokrývky
hlavy
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Trieda 25:
Odevy, obuv a
pokrývky hlavy

Hlavná zmena: Vynechanie prvku s rozlišovacou spôsobilosťou

GVL

GVL
GERI VAN LYR

Trieda 25:
Odevy, obuv a
pokrývky hlavy

Zapísané označenie má nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti.
Hlavná zmena: Zmena hlavného prvku, ktorý prispieva k rozlišovacej spôsobilosti (typ písma/štylizácia)

Trieda 30:
Káva

Trieda 31:
Banány

FRESH SARDINE

Trieda 29:
Sardinky
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Hlavná zmena: Vynechanie prvkov s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou a/alebo prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti
(ktorých kombinácia má za následok to, že označenie ako celok je možné zapísať do registra)

Trieda 30:
Pekárske výrobky
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