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Tisk a informace 

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 73/06 

13. září 2006 

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T-191/04 

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG/Úřad pro harmonizaci na vnitřním 
trhu (OHIM) 

SOUD ZRUŠUJE ROZHODNUTÍ OHIM O NEPROVEDENÍ ZÁPISU 
OBRAZOVÉHO OZNAČENÍ „METRO“ JAKO OCHRANNÉ ZNÁMKY 

SPOLEČENSTVÍ 

V případě nedostatku koexistence nemůže mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší 
národní ochrannou známkou nastat žádná kolize. 

Dne 20. března 1998 požádala společnost MIP Metro Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu 
(OHIM) o zápis obrazového označení „METRO“ jako ochranné známky Společenství. 
Společnost Tesco Stores podala proti tomuto zápisu námitky na základě starší národní slovní 
ochranné známky, jejíž doba platnosti uplynula dne 27. července 2000. 
 
Dne 13. června 2000 OHIM informoval Tesco Store, že musí ve čtyřměsíční lhůtě předložit 
osvědčení o obnovení zápisu starší ochranné známky. Lhůta byla následně prodloužena 
a definitivně uplynula dne 13. března 2003. Nicméně důkaz o obnovení zápisu nebyl ve výše 
uvedené lhůtě podán. 
 
Dne 12. června 2003 námitkové oddělení OHIM námitky zamítlo z důvodu, že Tesco Stores 
nepodala důkaz o tom, že její starší právo je nadále v platnosti. Tesco Stores podala 
u odvolacího senátu OHIM proti tomuto zamítnutí odvolání. Odvolací senát rozhodnutí 
námitkového oddělení zrušil poté, co shledal, že jak ke dni podání námitek, tak i k datu, ke 
kterému bylo požadováno obnovení zápisu, bylo starší právo stále ještě v platnosti, a že tedy 
Tesco Stores nebyla povinna dokazovat obnovení zápisu své ochranné známky. MIP Metro 
podala proti tomuto rozhodnutí u Soudu prvního stupně Evropských Společenství žalobu.  
 
Soud nejprve připomíná, že pravidla týkající se důvodů pro zamítnutí a námitkového řízení 
mají za cíl zajistit, aby si starší ochranná známka mohla zachovat svou funkci identifikace 
původu tím, že stanoví možnost zamítnutí zápisu nové ochranné známky, která by mohla 



kolidovat se starší ochrannou známkou, z důvodu nebezpečí jejich záměny. V tomto ohledu 
konstatuje, že mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, jejíž 
doba platnosti uplynula během námitkového řízení, nemůže nastat žádná kolize, jelikož 
přihlašovaná ochranná známka může být zapsána až po skončení námitkového řízení. 
Koexistence obou ochranných známek je tedy vyloučena.  
 
Soud rozhoduje, že ochrana, kterou odvolací senát poskytl starší ochranné známce, tudíž není 
odůvodněná ochranou funkce identifikace původu ochranné známky.  
 
Za těchto okolností Soud rozhodnutí odvolacího senátu OHIM zrušuje.  
  

UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Soudu lze podat ve lhůtě dvou měsíců od jeho 
doručení kasační opravný prostředek omezený na právní otázky k Soudnímu dvoru. 

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soud prvního 
stupně. 

Dostupné jazyky: CS, DE, EN, FR, HU, PL, SK, SL 

Úplný text rozsudku se nachází na internetové stránce Soudního dvora 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=T-191/04  
Obecně ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vydání. 

Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého 
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 
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