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Z ROZHODNUTÍ SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 67/21
Luxemburg 21. apríla 2021
Rozsudok vo veci T-44/20
Chanel SAS v EUIPO

Všeobecný súd zamietol žalobu podanú Chanel 
proti zápisu ochrannej známky Huawei z dôvodu, 

že sporné obrazové označenia nie sú podobné

Označenia musia byť porovnávané tak, ako sú prihlásené 
a zaregistrované, bez zmeny ich orientácie

Spoločnosť Huawei Technologies podala 26. septem-
bra 2017 prihlášku ochrannej známky na Úrad Európskej 
únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), okrem iného aj pre 
počítačový hardvér. Prihláška sa týkala tohto obrazového 
označenia:

Spoločnosť Chanel podala 28. decembra 2017 námietky 
proti zápisu tejto ochrannej známky z dôvodu, že sa podo-
bá na staršie francúzske ochranné známky zapísané pre 
parfumy, kozmetiku, bižutériu, kožené výrobky a odevy:

Rozhodnutím z 28. novembra 2019 EUIPO zamietol 
námietky spoločnosti Chanel z dôvodu, že prihlasovaná 
ochranná známka spoločnosti Huawei nie je podobná týmto 
dvom ochranným známkam, pričom sa vychádzalo z toho, 
že druhá ochranná známka má dobré meno, a že neexistuje 
pravdepodobnosť zámeny pri príslušnej skupine verejnosti. 

V aktuálnom rozsudku Všeobecný súd Európskej únie 
zamietol žalobu podanú spoločnosťou Chanel smerujúcu 
k zrušeniu uvedeného rozhodnutia. 

Všeobecný súd pri svojom posúdení skúmal predovšetkým 
stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

V tejto súvislosti Všeobecný súd tvrdí, že pri posudzovaní 
zhodnosti alebo podobnosti musia byť dotknuté ochranné 
známky porovnávané v podobe, v ktorej sú zapísané a pri-
hlasované, bez ohľadu na prípadnú rotáciu pri ich použí-
vaní na trhu. Všeobecný súd skúma dotknuté označenia 
z hľadiska ich vizuálneho, fonetického a sémantického hľa-
diska. Súd okrem iného uzatvoril, že označenie prihlasova-
né Huawei je obrazové označenie pozostávajúce z kruhu 

obsahujúceho dve krivky pripomínajúce obraz dvoch čier-
nych písmen „u“ umiestnených vertikálne a ako obrátený 
zrkadlový obraz, ktoré sa krížia a pretínajú, aby vytvori-
li centrálny prvok tvoriaci vodorovnú elipsu. Pokiaľ ide 
o dve ochranné známky Chanel, pozostávajú z dvoch kri-
viek pripomínajúcich obraz dvoch čiernych písmen „c“ 
umiestnených vodorovne a ako obrátený zrkadlový obraz, 
ktoré sa krížia, pretínajú, aby vytvorili centrálny prvok tvo-
riaci vertikálnu elipsu, pričom druhá ochranná známka ne-
sie zvláštnosť, že dané krivky sú obsiahnuté v kruhu.

Dotknuté ochranné známky majú určitú podobnosť, ale 
ich vizuálne rozdiely sú značné. Ochranné známky znač-
ky Chanel majú najmä viac zaoblené krivky, hrubšie čia-
ry a vodorovnú orientáciu, zatiaľ čo orientácia ochrannej 
známky Huawei je vertikálna.

Všeobecný súd preto dospel k záveru, že ochranné 
známky sú odlišné.

Pokiaľ ide o pravdepodobnosť zámeny pri príslušnej skupine 
verejnosti a pokiaľ ide o námietky spoločnosti Chanel založené 
na prvej ochrannej známke, súd prvého stupňa zdôrazňuje, že 
nakoľko/pretože sporné označenia nie sú podobné, ostatné 
faktory relevantné na celkové posúdenie pravdepodobnosti zá-
meny nemôžu za žiadnych okolností kompenzovať a nahradiť 
túto nepodobnosť, a preto nie je potrebné ich skúmať.
______________________________________________________________________________ 
UPOZORNENIE: Ochranné známky Európskej únie a dizajny Spo-
ločenstva platia na celom území Európskej únie. Ochranné znám-
ky Európskej únie platia popri národných ochranných známkach. 
Dizajny Spoločenstva platia popri národných dizajnoch. Prihlášky 
ochranných známok Európskej únie a dizajnov Spoločenstva sa 
podávajú EUIPO. Proti jeho rozhodnutiam možno podať žalobu 
na Všeobecnom súde. 
UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu 
obmedzujúce sa len na právne otázky možno podať na Súdny 
dvor v lehote dvoch mesiacov a desiatich dní od jeho doručenia. 
Odvolanie bude podrobené postupu predchádzajúceho prijatia. 
Na tento účel musí byť k nemu priložená žiadosť o prijatie s uve-
dením dôležitej otázky alebo otázok, ktoré odvolanie vyvoláva, 
pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad a vývoj práva Európskej únie. 
UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zruše-
nia aktov inštitúcie Európskej únie, ktoré sú v rozpore s právom 
EÚ. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitú-
cie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo 
na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá 
inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú 
právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušenia aktu. ______________________________________________________________________________

Preklad dokumentu realizovala redakcia časopisu Duševné vlastníctvo. 
Neo iciálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor. 

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke 
CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.
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