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SÚD PRVÉHO STUPŇA ZRUŠUJE ROZHODNUTIE ÚHVT O ZAMIETNUTÍ 
ZÁPISU OCHRANNEJ ZNÁMKY SPOLOČENSTVA, KTORÚ TVORÍ OBRAZOVÉ 

OZNAČENIE „METRO“  

V prípade, že prihlasovaná ochranná známka a skoršia národná ochranná známka 
neexistovali paralelne, nemôže nastať žiadna kolízia.  

Dňa 20. marca 1998 podala spoločnosť MIP Metro na Úrad pre harmonizáciu vnútorného 
trhu (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na zápis obrazového označenia 
„METRO“. Spoločnosť Tesco Stores podala námietku proti tomuto zápisu založenú na 
existencii skoršej národnej slovnej ochrannej známky, ktorej ochranná doba uplynula 27. júla 
2000.  
 
Dňa 13. júna 2000 ÚHVT oznámil spoločnosti Tesco Stores, že musí v lehote štyroch 
mesiacov predložiť potvrdenie o obnovení zápisu skoršej ochrannej známky. Táto lehota bola 
následne predĺžená a definitívne uplynula 13. marca 2003. Dôkaz o obnovení zápisu však vo 
vyššie uvedenej lehote predložený nebol.  
 
Rozhodnutím z 12. júna 2003 námietkové oddelenie ÚHVT zamietlo námietku z dôvodu, že 
Tesco Stores nepredložila dôkaz, že jej skoršie právo je stále platné. Tesco Stores podala 
proti tomuto rozhodnutiu o zamietnutí odvolanie na odvolací senát ÚHVT. Odvolací senát 
ÚHVT zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia po tom, ako konštatoval, že ku dňu 
podania námietky, ako aj ku dňu, ku ktorému bolo vyžadované obnovenie zápisu, skoršie 
právo bolo stále platné, a že teda Tesco Stores nemusela preukazovať obnovenie zápisu 
svojej ochrannej známky. MIP Metro proti tomuto rozhodnutiu podala žalobu na Súd prvého 
stupňa Európskych spoločenstiev.  
 



Súd prvého stupňa najprv pripomína, že cieľom predpisov upravujúcich dôvody zamietnutia 
a námietkové konanie je zabezpečiť, aby si skoršia ochranná známka mohla zachovať svoju 
funkciu identifikácie pôvodu, a to stanovením možnosti zamietnuť zápis novej ochrannej 
známky, ktorá sa dostane do kolízie so skoršou ochrannou známkou z dôvodu 
pravdepodobnosti zámeny medzi týmito ochrannými známkami. Súd prvého stupňa v tejto 
súvislosti konštatuje, že nemôže dôjsť k žiadnej kolízii medzi prihlasovanou ochranou 
známkou a skoršou ochranou známkou, ktorej ochranná doba v priebehu námietkového 
konania uplynula, vzhľadom na to, že prihlasovaná ochranná známka môže byť zapísaná až 
po skončení námietkového konania. Paralelná existencia dvoch ochranných známok je teda 
vylúčená.  
 
Súd prvého stupňa rozhodol, že ochrana, ktorú odvolací senát priznal skoršej ochrannej 
známke, nie je teda odôvodnená ochranou funkcie identifikácie pôvodu ochrannej známky. 
 
Za týchto okolností Súd prvého stupňa zrušuje rozhodnutie odvolacieho senátu ÚHVT. 
 
UPOZORNENIE: V lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia Súdu prvého 
stupňa účastníkom konania môže byť proti tomuto rozhodnutiu podané odvolanie na 
Súdnom dvore Európskych spoločenstiev. Toto odvolanie sa môže týkať len právnych 
otázok. 

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súd prvého stupňa. 

Jazyky, ktoré sú k dispozícii:  CS, DE, EN, FR, HU, PL, SK, SL 

Úplné znenie rozsudku sa nachádza na internetovej stránke Súdneho dvora: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=T-

191/04  
Vo všeobecnosti je znenie na internete prístupné v deň vyhlásenia rozsudku od 12. hodiny 

SEČ. 

Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť Balázs Lehóczki 
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 
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