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Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-48/05 

Adam Opel AG/Autec AG 

UMIESTNENIE LOGA OPEL NA ZMENŠENÉ MODELY VOZIDIEL OPEL TREŤOU 
OSOBOU NEMUSÍ NEVYHNUTNE ZNAMENAŤ ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE 

Umiestneniu ochrannej známky vozidiel zapísanej aj pre hračky bez súhlasu môže byť zabránené 
najmä ak je spôsobilé zasahovať do funkcií tejto ochrannej známky ako ochrannej známky 

zapísanej pre hračky 

Landgericht Nürnberg-Fürth (Nemecko) položil Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev 
otázku týkajúcu sa výkladu niektorých ustanovení prvej smernice o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok1. V spornej veci Adam Opel, výrobca 
vozidiel, je majiteľom „loga Opel“, zapísaného v Nemecku 10. apríla 1990 najmä pre motorové 
vozidlá a hračky. Začiatkom roka 2004 Adam Opel zistil, že Autec, bez jeho súhlasu, vyrába a 
uvádza na trh v Nemecku zmenšený model Opel Astra V8 coupé na diaľkové ovládanie, ktoré 
má na chladiči umiestnené logo Opel, ako to je na skutočnom vozidle. 

Adam Opel je toho názoru, že používanie loga Opel na týchto zmenšených modeloch spoločnosti 
Autec predstavuje zneužitie jeho ochrannej známky zapísanej pre hračky. Z tohto dôvodu dal 
podnik podnet, aby bola spoločnosti Autec uložená povinnosť najmä zdržať sa v jeho 
obchodnom styku používania loga Opel. 

Súdny dvor pripomína, že zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné právo, 
ktoré ho oprávňuje zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom 
styku používali akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo 
služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. A to za účelom ochrany 
jeho špecifických záujmov ako majiteľa ochrannej známky, teda zabezpečenia toho, aby táto 
ochranná známka mohla plniť svoje vlastné funkcie, najmä zaručiť spotrebiteľom pôvod tovaru. 

Z toho vyplýva, že používaniu spoločnosťou Autec loga Opel zhodného s ochrannou známkou 
zapísanou pre hračky môže byť zabránené iba vtedy, ak zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať 
                                                 
1 Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov 
v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92). 



do funkcií ochrannej známky. Prináleží vnútroštátnemu súdu určiť s odkazom na priemerného 
spotrebiteľa hračiek v Nemecku, či tieto podmienky sú splnené. 

Pokiaľ ide o následky, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že na jednej strane logo Opel je rovnako 
zapísané aj pre motorové vozidlá a na druhej strane sa zdá, že s ochrannou známkou sa spája v 
Nemecku dobré meno pre tento typ výrobkov, Súdny dvor je toho názoru, že majiteľ ochrannej 
známky môže zabrániť používaniu, ktoré by bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne 
ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky ako ochrannej 
známky zapísanej pre motorové vozidlá, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej 
spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo. 

Nakoniec Súdny dvor záporne odpovedá na otázku, či umiestnenie označenia zhodného 
s ochrannou známkou na zmenšené modely vozidiel tejto ochrannej známky predstavuje údaj 
o vlastnosti zmenšených modelov, ktorému majiteľ ochrannej známky nemôže zabrániť. 
Dotknuté používanie je len prvkom presnej reprodukcie a umiestňovania zmenšených modelov 
na trh, netýka sa poskytnutia údaja o vlastnosti uvedených modelov. 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor. 

Jazyky, ktoré sú k dispozícii: BG, ES, CS, DE, EL, EN, FR, IT, HU, NL, PL, PT, SK 

Úplné znenie rozsudku sa nachádza na internetovej stránke Súdneho dvora: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=C-48/05  
Vo všeobecnosti je znenie na internete prístupné v deň vyhlásenia rozsudku od 12. hodiny SEČ. 

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