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TISKOVÁ ZPRÁVA č. 40/07 

12. června 2007 

Rozsudky Soudu prvního stupně ve spojených věcech T-53/04 až T-56/04, T-58/04 a T-59/04, ve 
spojených věcech T-57/04 a T-71/04 a ve spojených věcech T-60/04 až T-64/04  

Budějovický Budvar, národní podnik v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)  

Anheuser-Busch, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) 

SOUD ZAMÍTÁ ŽALOBY SPOLEČNOSTI BUDĚJOVICKÝ BUDVAR V ŘÍZENÍCH 
PROTI SPOLEČNOSTI ANHEUSER-BUSCH TÝKAJÍCÍCH SE ZÁPISU SLOVNÍCH 

OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ „BUDWEISER“ A „BUD“  

Společnost Budějovický Budvar neprokázala, že označení původu „Budweiser“ a „Bud“, 
zapsaná na základě Lisabonské dohody1, s účinkem zejména pro Francii, jí umožňují podat 
námitky proti přihláškám ochranných známek Společenství podaným společností Anheuser-

Busch pro jiné výrobky než pivo. 
Mezi lety 1996 a 1998 americká společnost Anheuser-Busch požádala u Úřadu pro harmonizaci 
na vnitřním trhu (OHIM) o zápis slovních označení „BUDWEISER“ a „BUD“ a obrazového 
označení obsahujícího zejména výraz „BUDWEISER“ jako ochranných známek Společenství 
pro různé výrobky, jako jsou papírenské výrobky, čisticí potřeby, oděvy, jemné pečivo 
a cukrovinky. Přihláška k zápisu obrazového označení obsahujícího výraz „BUDWEISER“ se 
mimo jiné týkala následujících výrobků, spadajících do třídy 32: „pivo, ale, porter, sladové 
alkoholické a nealkoholické nápoje“2.  
 
Česká společnost Budějovický Budvar podala proti zápisu ochranných známek Společenství  
námitky, a to pro všechny výrobky uvedené v přihlášce. Na podporu svých námitek společnost 
Budějovický Budvar uplatnila zejména starší označení původu3 zapsaná pro „pivo“ na základě 
Lisabonské dohody a mezinárodní slovní ochrannou známkou BUDWEISER zapsanou pro „pivo 
všeho druhu“. 
 

                                                 
1 Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidovaná 
ve Stockholmu dne 14. července 1967, změněná dne 28. září 1979. 
2 Třída ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 
15. června 1957, ve znění změn a doplňků. 
3 Jde o následující označení původu: BUDWEISER BIER, BUDWEISER BIER – BUDVAR, BUDWEISER 
BUDVAR a BUD. 



 
Země, které jsou smluvními stranami Lisabonské dohody, se zavazují na svém území chránit 
označení původu výrobků jiných zemí, které jsou smluvními stranami, která jsou uznávána 
a chráněna z tohoto titulu v zemi původu a zapsána u Mezinárodního úřadu duševního 
vlastnictví. Česká republika a Francouzská republika jsou zeměmi, které jsou smluvními 
stranami Lisabonské dohody. 
 
Na základě článku L. 641-2 code rural, ve znění použitelném v rozhodné době, ve Francii nelze 
použít zeměpisný název, který tvoří označení původu, pro žádný podobný výrobek ani pro žádný 
jiný výrobek nebo službu, jestliže toto užívání může zneužít nebo oslabit obecnou známost 
označení původu. 
 
OHIM zamítl námitky společnosti Budějovický Budvar, založené na dotčených označeních 
původu, pokud jde o přihlášky ochranných známek Společenství, které se týkají jiných výrobků 
než piva. Společnost Budějovický Budvar proti rozhodnutím o zamítnutí těchto námitek podala 
žaloby k Soudu prvního stupně Evropských společenství. 
 
OHIM naproti tomu vyhověl námitkám společnosti Budějovický Budvar založeným na 
mezinárodní slovní ochranné známce BUDWEISER proti zápisu obrazového označení 
obsahujícího výraz „BUDWEISER“, pokud jde o výrobky „pivo, ale, porter, sladové alkoholické 
a nealkoholické nápoje“. Společnost Anheuser-Busch podala proti tomuto rozhodnutí žalobu 
k Soudu (věc T-71/04). 
 
Ve svém rozsudku z dnešního dne Soud konstatuje, že označení původu uplatněná společností 
Budějovický Budvar jsou chráněna na základě Lisabonské dohody pouze pro pivo a podobné 
výrobky. Soud však uvádí, že francouzské právo umožňuje rozsáhlejší ochranu, pokud jsou 
dotčené výrobky odlišné. Společnost Budějovický Budvar pro to, aby mohla požívat této 
rozsáhlejší ochrany, měla prokázat, že užívání sporných označení společností Anheuser-Busch 
může ve Francii zneužít nebo oslabit obecnou známost předmětných označení původu. V tomto 
ohledu Soud dochází k závěru, že společnost Budějovický Budvar neprokázala existenci obecné 
známosti těchto označení původu ve Francii. Soud mimoto konstatuje, že společnost Budvar 
neprokázala, jak by obecná známost označení původu, za předpokladu, že ve Francii existuje, 
mohla být zneužita nebo oslabena, pokud by společnost Anheuser-Busch byla oprávněna užívat 
dotčená označení pro konkrétní výrobky uvedené v přihlášce. V důsledku toho Soud potvrzuje 
rozhodnutí OHIM. 
 
Pokud jde o věc T-71/04, společnost Anheuser-Busch informovala Soud dne 8. května 2007 
o tom, že svou přihlášku obrazového označení obsahujícího výraz „BUDWEISER“ k zápisu jako 
ochranné známky Společenství vzala zpět, pokud jde o výrobky spadající do třídy 32. Soud 
konstatuje, že se žaloba v této věci stala bezpředmětnou, a že tedy ve věci již nerozhodne. 
 

 

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



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

Dostupné jazyky: BG ES CS DE EL EN FR IT HU NL PL PT RO SK 

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-53/04  

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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