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Rozsudok Súdu prvého stupňa vo veciach T-53/04 až T-56/04, T-58/04 a T-59/04, v spojených 
veciach T-57/04 a T-71/04 a v spojených veciach T-60/04 až T-64/04 

 
Budějovický Budvar, národní podnik/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) 

Anheuser-Busch, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) 

SÚD PRVÉHO STUPŇA ZAMIETA ŽALOBU, KTORÚ PODAL BUDĔJOVICKÝ 
BUDVAR V RÁMCI KONANÍ MEDZI BUDVAR A ANHEUSER-BUSCH 

TÝKAJÚCICH SA ZÁPISU SLOVNÝCH OCHRANNÝCH ZNÁMOK 
SPOLOČENSTVA „BUDWEISER“ A „BUD“ 

Budĕjovický Budvar nepreukázal, že označenia pôvodu „Budweiser“ a „Bud“ zapísané podľa 
Lisabonskej dohody1 s účinkom najmä vo Francúzsku, by mu umožňovali namietať proti 

prihláškam ochranných známok Spoločenstva, ktoré podal Anheuser-Busch pre iné výrobky ako 
pivo. 

V rokoch 1996 až 1998, podala americká spoločnosť Anheuser-Busch na Úrad pre harmonizáciu 
vnútorného trhu (ÚHVT) prihlášku ochranných známok Spoločenstva, ktoré sa týkali slovných 
označení „BUDWEISER“ a „BUD“ a obrazového označenia obsahujúceho najmä pojem 
„BUDWEISER“ pre rôzne výrobky, napríklad papier, čistiace prostriedky, oblečenie, pekárske 
a cukrárske výrobky. Prihláška obrazového označenia, ktorá obsahovala pojem „BUDWEISER“ 
sa okrem toho týkala nasledujúcich výrobkov zaradených do triedy 32: „pivo, ale, porter, 
alkoholické a nealkoholické sladové nápoje“2.  

Česká spoločnosť Budĕjovický Budvar podala námietky proti zápisu ochranných známok 
Spoločenstva pre všetky prihlasované výrobky. Na podporu svojich námietok Budĕjovický 
Budvar uviedol najmä skoršie označenia pôvodu3, zapísané pre „pivo“ podľa Lisabonskej 
dohody a medzinárodnú slovnú ochrannú známku BUDWEISER, zapísanú pre „pivo všetkých 
druhov“. 

                                                 
1 Lisabonská dohoda týkajúca sa ochrany označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu, prijatá 31. októbra 1958, 
revidovaná v Štokholme 14. júla 1967, zmenená a doplnená 28. septembra 1979.  
2 Trieda v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 
v revidovanom a doplnenom znení. 
3 Ide o tieto označenia pôvodu: BUDWEISER BIER, BUDWEISER BIER – BUDVAR, BUDWEISER BUDVAR 
a BUD. 



Signatárske štáty Lisabonskej dohody sa na svojom území zaväzujú chrániť označenia pôvodu 
výrobkov iných signatárskych štátov, ktoré sú z tohto dôvodu uznané a chránené v krajine 
pôvodu a zapísané Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Česká 
republika a Francúzska republika sú účastníkmi Lisabonskej dohody. 

Vo Francúzsku, podľa článku L. 641-2 vidieckeho zákonníka v znení platnom v čase skutkových 
okolností, zemepisné označenie tvoriace označenie pôvodu nemožno použiť pre žiadny iný 
podobný výrobok, ani pre žiadny iný výrobok alebo službu, ak toto použitie môže ohroziť alebo 
zoslabiť všeobecnú známosť označenia pôvodu. 

ÚHVT zamietol námietky Budějovického Budvaru založené na dotknutých označeniach pôvodu, 
pokiaľ ide o prihlášky ochranných známok Spoločenstva týkajúce sa odlišných výrobkov ako 
pivo. Budĕjovický Budvar podal proti rozhodnutiam o zamietnutí týchto námietok žalobu na Súd 
prvého stupňa Európskych spoločenstiev. 

Naopak, ÚHVT vyhovel námietke Budĕjovického Budvaru, založenej na medzinárodnej slovnej 
ochrannej známke BUDWEISER, podanej voči zápisu obrazového označenia obsahujúceho 
pojem „BUDWEISER“, pokiaľ ide o výrobky „pivo, ale, porter, alkoholické a nealkoholické 
sladové nápoje“. Anheuser-Busch podal proti tomuto rozhodnutiu žalobu na Súd prvého stupňa 
(vec T-71/04). 

V súčasnom rozsudku Súd prvého stupňa konštatuje, že označenia pôvodu, ktoré uvádza 
Budĕjovický Budvar, sú podľa Lisabonskej dohody chránené len pre pivo a podobné výrobky. 
Súd prvého stupňa však uvádza, že francúzske právo umožňuje širšiu ochranu, ak sú dotknuté 
výrobky odlišné. Na účely uplatnenia tejto širšej ochrany Budĕjovický Budvar bol povinný 
preukázať, že požívanie sporných označení Anheuser-Busch môže ohroziť alebo zoslabiť 
všeobecnú známosť dotknutých označení pôvodu vo Francúzsku. V tomto ohľade Súd prvého 
stupňa vyvodzuje záver, že Budĕjovický Budvar nepreukázal existenciu všeobecnej známosti 
označení pôvodu vo Francúzsku. Súd prvého stupňa okrem toho konštatuje, že Budvar 
nepreukázal, ako všeobecná známosť označení pôvodu za predpokladu, že vo Francúzsku 
existovala, mohla byť ohrozená alebo zoslabená, ak by Anheuser-Busch bol oprávnený používať 
sporné označenia pre prihlasované výrobky. V dôsledku toho, Súd prvého stupňa potvrdzuje 
rozhodnutia ÚHVT. 

Pokiaľ ide o vec T-71/04, Anheuser-Busch 8. mája 2007 oznámil Súdu prvého stupňa, že vzal 
späť svoju prihlášku obrazového označenia obsahujúceho pojem „BUDWEISER“ ako ochrannej 
známky Spoločenstva, pokiaľ ide o výrobky zaradené do triedy 32. Súd prvého stupňa 
konštatuje, že žaloba v predmetnej veci sa stala bezpredmetnou a preto je potrebné konanie 
zastaviť. 

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: BG ES CS DE EL EN FR IT HU NL PL PT RO 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=T-53/04 
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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