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  Tribunál Evropské unie  

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 33/16 

V Lucemburku dne 18. března 2016 

Rozsudek ve věci T-501/13 
Karl-May-Verlag GmbH v. OHIM 

 

Tribunál vyhověl žalobě nakladatelství Karl-May proti rozhodnutí Úřadu pro 
ochranné známky Unie, kterým byla ochranná známka Společenství WINNETOU 

prohlášena za neplatnou 

Úřad neměl vyhovět návrhu na prohlášení neplatnosti podanému společností Constantin Film bez 
autonomního posouzení, zda má označení Winnetou popisných charakter pro dotčené výrobky 

a služby  

Německé nakladatelství Karl-May je od roku 2003 majitelem slovní ochranné známky Společenství 
WINNETOU, zejména pro filmy, tiskoviny, šperky, voňavkářské výrobky, kosmetické přípravky, 
výrobky z kůže, výrobky pro použití v domácnosti, oděvy, hry, potraviny, události a prázdninové 
tábory, jakož i pro osobní dopravu a ubytovací a restaurační služby. 

Úřad pro ochranné známky Unie (OHIM) v roce 2013 v návaznosti na návrh na prohlášení 
neplatnosti podaný německou společností Constantin Film Produktion GmbH tuto ochrannou 
známku prohlásil za neplatnou s výjimkou „tiskařských typů“ a „štočků“. Pokud jde o ostatní 
výrobky a služby, měl Úřad pro ochranné známky s odkazem na Winnetoua, fiktivního, ušlechtilého 
a dobrotivého indiánského náčelníka, který je hlavní postavou z řady románů německého autora 
Karla Maye, jakož i protagonistu filmů a divadelních představení nebo rozhlasových pořadů za to, 
že toto označení je popisné a zároveň postrádá rozlišovací způsobilost, takže nemůže být 
chráněno jako ochranná známka, ani tudíž monopolizováno. 

Svým rozsudkem z dnešního dne Tribunál žalobě podané nakladatelstvím Karl-May proti 
rozhodnutí Úřadu pro ochranné známky vyhověl a toto rozhodnutí zrušil. 

Podle Tribunálu Úřad pro ochranné známky porušil zásady autonomie a nezávislosti, kterými 
se řídí ochranné známky Společenství. 

Úřad pro ochranné známky totiž namísto autonomního posouzení, zda má označení Winnetou pro 
předmětné výrobky a služby popisný charakter, přiznal imperativní hodnotu rozhodnutím 
německých soudů, podle nichž je tento výraz popisný, a nemůže být tedy chráněn jako ochranná 
známka. Úřad pro ochranné známky se rovněž dopustil tohoto pochybení opětovně, když dospěl 
k závěru o nedostatku rozlišovací způsobilosti na základě posouzení týkajících se popisného 
charakteru. 

Tribunál kromě toho uvedl, že Úřad pro ochranné známky své rozhodnutí dostatečně 
neodůvodnil. 

Úřad pro ochranné známky zejména nedostatečně vysvětlil důvody, pro něž bude označení 
Winnetou vnímáno nad rámec jeho konkrétního významu jakožto evokování fiktivní postavy jako 
označení odkazující obecněji na pojmy „indián“ a „indiánský náčelník“. 

Navíc je odůvodnění popisného charakteru ve vztahu k výrobkům, které Úřad pro ochranné 
známky seskupil do kategorie „merchandisingových“ výrobků, příliš obecné a abstraktní. Tyto 
výrobky nelze považovat za výrobky představující stejnorodou kategorii; kromě toho Úřad pouze 
uvedl, že pokud jde o tyto výrobky, označení Winnetou popisuje, že jde o výrobky související 
s filmy nebo s románovou postavou, u nichž spotřebitel předpokládá, že jsou to pouze reklamní 
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výrobky týkající se postavy „Winnetoua“, aniž dovozuje původ výrobků. Chybí tedy specifická 
analýza s ohledem na povahu a vlastnosti dotčených výrobků. 

Vzhledem k tomu, že Tribunál rozsudkem z dnešního dne zrušil rozhodnutí Úřadu pro 
ochranné známky, musí tento Úřad znovu rozhodnout o návrhu na prohlášení neplatnosti 
podaném společností Constantin Film, přičemž zohlední odůvodnění rozsudku Tribunálu. 

 

UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Tribunálu lze ve lhůtě dvou měsíců od jeho oznámení podat k Soudnímu 
dvoru kasační opravný prostředek omezující se jen na právní otázky. 
 
UPOZORNĚNÍ: Cílem žaloby na neplatnost je zrušení aktů orgánů Unie, které jsou v rozporu s právem Unie. 
Za určitých podmínek mohou členské státy, evropské orgány i jednotlivci podat žalobu na neplatnost 
k Soudnímu dvoru nebo Tribunálu. Je-li žaloba opodstatněná, akt bude zrušen. Příslušný orgán je povinen 
odstranit případnou právní mezeru vzniklou v důsledku zrušení aktu. 
 
UPOZORNĚNÍ: Ochranná známka Společenství platí na celém území Evropské unie, a to vedle národních 
ochranných známek. Přihlášky ochranných známek Společenství se zasílají OHIM. Proti jeho rozhodnutím 
lze podat žalobu k Tribunálu. 

 

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který Tribunál nezavazuje. 

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení. 

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki  (+352) 4303 5499 
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