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Divadelná spoločnosť The Royal Shakespeare Company dosiahla neplatnosť
ochrannej známky Spoločenstva ROYAL SHAKESPEARE zapísanej pre nápoje
v prospech inej spoločnosti
Všeobecný súd dospel k záveru, že ÚHVT oprávnene rozhodol, že existuje vážne
nebezpečenstvo, že používanie tejto ochrannej známky neoprávnene využíva dobré meno skoršej
ochrannej známky Spoločenstva RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY
Rakúska spoločnosť Jackson International Trading podala na ÚHVT (Úrad pre harmonizáciu
vnútorného trhu) návrh na zápis slovného označenia ROYAL SHAKESPEARE ako ochrannej
známky Spoločenstva pre alkoholické nápoje (najmä pre pivo a škótsku whisky) a nealkoholické
nápoje (minerálna voda, ovocné šťavy atď.), ako aj pre reštauračné služby. ÚHVT túto ochrannú
známku zapísal v roku 2003.
V roku 2006 britská divadelná spoločnosť The Royal Shakespeare Company požiadala ÚHVT
o vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky najmä z dôvodu, že jej používaním sa
neoprávnene využíva dobré meno jej skorších ochranných známok v Spojenom kráľovstve vrátane
ochrannej známky Spoločenstva RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY zapísanej v roku 1999
najmä pre divadelné predstavenia. Rozhodnutím z 19. novembra 2009 odvolací senát ÚHVT
vyhlásil neplatnosť napadnutej ochrannej známky ROYAL SHAKESPEARE s odôvodnením, že
existuje vážne nebezpečenstvo, že používaním tejto ochrannej známky sa bude neoprávnene
využívať dobré meno skoršej ochrannej známky RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY.
Všeobecný súd svojím rozsudkom z dnešného dňa potvrdil toto rozhodnutie o vyhlásení
neplatnosti a zamietol žalobu, ktorú Jackson International Trading podala proti tomuto rozhodnutiu.
Všeobecný súd po prvé zdôrazňuje, že odvolací senát ÚHVT oprávnene konštatoval, že obidve
ochranné známky sú podobné, a dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti asociácie.
Vzhľadom na to, že ochranná známka, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti,
obsahuje výlučne hlavný a rozlišovací prvok skoršej ochrannej známky, a to slovný výraz „royal
shakespeare“, obidve ochranné známky sú vizuálne, foneticky a koncepčne podobné, v dôsledku
čoho si priemerný spotrebiteľ medzi nimi vytvorí spojitosť.
Po druhé odvolací senát ÚHVT oprávnene konštatoval, že dobré meno skoršej ochrannej známky
Spoločenstva sa vzťahuje na širokú verejnosť. Ide totiž predovšetkým o dobré meno skoršej
ochrannej známky zapísanej pre služby divadelných predstavení, ktoré sú v rozpore s tým, čo tvrdí
Jackson International Trading, službami určenými širokej verejnosti, a nie iba určitej časti
spotrebiteľov alebo vybranej skupine.
Po tretie Všeobecný súd zdôrazňuje, že Jackson International Trading nespochybňuje záver
odvolacieho senátu ÚHVT, podľa ktorého ochranná známka RSC-ROYAL SHAKESPEARE
COMPANY má v Spojenom kráľovstve „výnimočne“ dobré meno v oblasti služieb „divadelných
predstavení“. Navyše zdôrazňuje, že toto dobré meno postačuje na založenie dobrého mena na
úrovni Európskej únie.
Po štvrté Všeobecný súd konštatuje, že Jackson International Trading používaním napadnutej
ochrannej známky ťažila z atraktivity, reputácie a prestíže skoršej ochrannej známky v prospech
www.curia.europa.eu

svojich vlastných výrobkov (pivo a iné nápoje) a služieb. Tieto výrobky na trhu s nápojmi totiž
priťahovali pozornosť spotrebiteľa v dôsledku asociácie s divadelnou spoločnosťou The Royal
Shakespeare Company a jej skoršou ochrannou známkou, čo jej zabezpečovalo obchodnú výhodu
vo vzťahu k výrobkom konkurencie. Táto obchodná výhoda spočívala v tom, že bez akejkoľvek
kompenzácie využívala úsilie, ktoré The Royal Shakespeare Company vynaložila pri získavaní
dobrého mena a povesti svojej skoršej ochrannej známky. Ide teda o výhodu, pri ktorej Jackson
International Trading neoprávnene ťažila z dobrého mena skoršej ochrannej známky.
Po piate Všeobecný súd konštatuje, že odvolací senát ÚHVT oprávnene rozhodol, že Jackson
International Trading nepreukázala existenciu ani jedného dôvodu na používanie napadnutej
ochrannej známky.
Z týchto dôvodov odvolací senát ÚHVT oprávnene vyhlásil ochrannú známku ROYAL
SHAKESPEARE, ktorú predtým zapísal v prospech spoločnosti Jackson International Trading, za
neplatnú.
UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzujúce sa len na právne otázky
možno podať na Súdny dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia.
UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore
s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie 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 zrušeného
aktu.
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.
Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki
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