
 

 

Tisk a informace 

  Tribunál Evropské unie  

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 76/19  

V Lucemburku dne 19. června 2019 

Rozsudek ve věci T-307/17 
 adidas AG v. EUIPO  

 

Tribunál Evropské unie potvrdil neplatnost ochranné známky Unie, jejíž majitelkou 
je společnost adidas a je tvořena třemi paralelními pruhy umístěnými na výrobku 

v libovolném směru 

Společnost adidas neprokázala, že tato ochranná známka získala na celém území Unie rozlišovací 
způsobilost užíváním 

V roce 2014 Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zapsal ve prospěch společnosti 
adidas následující ochrannou známku Unie pro oděvy, obuv a kloboučnické zboží. 

 

 

Společnost adidas v přihlášce k zápisu uvedla, že ochrannou známku tvoří tři stejně široké 
paralelní pruhy, které jsou od sebe stejně vzdálené a jsou umístěny na výrobku v libovolném 
směru. 

V roce 2016 EUIPO na základě návrhu na prohlášení neplatnosti, který podal belgický podnik 
Shoe Branding Europe BVBA, zrušil zápis této ochranné známky z důvodu, že postrádá rozlišovací 
způsobilost1, a to inherentní i získanou užíváním. EUIPO uvedl, že daná ochranná známka neměla 
být zapsána. Společnost adidas zejména neprokázala, že tato ochranná známka získala v celé 
Evropské unii rozlišovací způsobilost užíváním. 

V rozsudku z dnešního dne Tribunál potvrdil rozhodnutí o zrušení zápisu a zamítl žalobu, kterou 
společnost adidas podala proti rozhodnutí EUIPO. 

Tribunál nejprve uvedl, že dotčená ochranná známka není ochrannou známku se vzorem tvořenou 
řadou prvků, které se pravidelně opakují, nýbrž je obyčejnou obrazovou ochrannou známkou. 
Tribunál dále rozhodl, že podoby užívání, které se odchylují od takových základních 
charakteristických znaků ochranné známky, jako je její barevné schéma (černé pruhy na bílém 

                                                 
1
 Rozlišovací způsobilost ochranné známky znamená, že tato ochranná známka je schopna identifikovat výrobek, pro 

který je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků. 



 

 

pozadí), nemohou být zohledněny. EUIPO tedy právem odmítl řadu důkazů předložených 
společností adidas z důvodu, že se tyto důkazy týkají jiných označení, jako jsou zejména 
označení, u kterých je barevné schéma převráceno (bílé pruhy na černém pozadí).  

Tribunál konečně konstatoval, že se EUIPO nedopustil nesprávného posouzení, když měl za to, že 
společnost adidas neprokázala, že dotčená ochranná známka byla užívána na celém území Unie 
a že v důsledku užívání získala na celém tomto území rozlišovací způsobilost. Mezi důkazy, které 
předložila společnost adidas, se totiž jediné důkazy, jež jsou do určité míry relevantní, týkají pouze 
pěti členských států a nemohou být v projednávané věci vztaženy na celé území Unie.  
 

 

UPOZORNĚNÍ: Ochranná známka Unie platí na celém území Evropské unie, a to vedle národních 
ochranných známek. Přihlášky ochranných známek Unie se zasílají EUIPO. Proti jeho rozhodnutím lze podat 
žalobu k Tribunálu. 
 
UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Tribunálu lze ve lhůtě dvou měsíců a deseti dnů od jeho oznámení podat 
k Soudnímu dvoru kasační opravný prostředek omezující se jen na právní otázky. Projednání kasačního 
opravného prostředku závisí na posouzení jeho přijatelnosti. Pro tyto účely se ke kasačnímu opravnému 
prostředku přiloží návrh na uznání jeho přijatelnosti, v němž bude popsána otázka nebo otázky významné 
pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva, které kasační opravný prostředek nastoluje. 

 
UPOZORNĚNÍ: Cílem žaloby na neplatnost je zrušení aktů unijních orgánů, které jsou v rozporu s unijním 
právem. 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. 

 
 

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 Lehóczki  (+352) 4303 5499 

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite  (+32) 2 2964106 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-307%252F17&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=cs&avg=&cid=5508037
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?&page=1&sitelang=en

