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Anheuser-Busch, Inc./ÚHVT 

SÚD PRVÉHO STUPŇA POTVRDZUJE ROZHODNUTIE ÚHVT NEZAPÍSAŤ 
OZNAČENIE „BUDWEISER“ AKO OCHRANNÚ ZNÁMKU SPOLOČENSTVA 

NAJMÄ PRE PIVO, V PROSPECH AMERICKÉHO PIVOVARU ANHEUSER-BUSCH 

V Nemecku a v Rakúsku totiž už bolo českému pivovaru Budějovický Budvar udelené právo 
obchodného používania označenia „BUDWEISER“ pre pivo 

V roku 1996 americký pivovar Anheuser-Busch žiadal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ÚHVT) o zapísanie slovného označenia „BUDWEISER“ ako ochrannej známky Spoločenstva 
pre tieto výrobky: „pivo, ale, porter, alkoholické a nealkoholické sladové nápoje“. 
 
Český pivovar Budějovický Budvar podal námietky proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva 
a to pre všetky prihlasované výrobky. Na podporu svojich námietok sa Budějovický Budvar 
dovolával skorších medzinárodných ochranných známok a skorších označení pôvodu 
zahŕňajúcich označenie „budweiser“, zapísaných pre pivo. 
 
ÚHVT zamietol prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podanú zo strany Anheuser-Busch 
z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka bola zhodná so skoršou medzinárodnou slovnou 
ochrannou známkou BUDWEISER, chránenou v Nemecku a Rakúsku. ÚHVT konštatoval, že 
výrobky uvádzané v prihláške amerického pivovaru boli v podstate zhodné s výrobkami „pivo 
všetkých druhov“, ktoré sú označované skoršou ochrannou známkou. Vzhľadom na zhodu 
ochranných známok a zjavnú podobnosť medzi predmetnými výrobkami, ÚHVT tiež vyhovel 
námietkam českého pivovaru, pokiaľ ide o nealkoholické sladové nápoje. 
 
Anheuser-Busch podal proti rozhodnutiu ÚHVT žalobu pred Súdom prvého stupňa. 
 
Súd prvého stupňa hneď na úvod konštatuje, že Anheuser-Busch mohol vyjadriť svoje 
pripomienky k platnosti skoršej ochrannej známky počas konania pred ÚHVT a že preto jeho 
právo byť vypočutý nebolo porušené. V tejto súvislosti poznamenáva, že Budějovický Budvar 
riadne preukázal platnosť tejto ochrannej známky počas konania pred ÚHVT. 
 
Súd prvého stupňa navyše zamieta tvrdenie Anheuser-Busch, podľa ktorého ÚHVT nemohol 
zohľadniť dokumenty, ktoré na podporu svojich námietok Budějovický Budvar predložil 



oneskorene. ÚHVT disponuje širokou právomocou voľnej úvahy pri rozhodovaní, či je potrebné, 
alebo nie zohľadniť takéto dokumenty. 
 
V nadväznosti na to Súd prvého stupňa konštatuje, že Budějovický Budvar predložil reklamy 
a faktúry týkajúce sa skoršej ochrannej známky, adresované klientom v Nemecku a Rakúsku 
s cieľom uvádzania piva na trh v priebehu piatich rokov predchádzajúcich uverejneniu prihlášky 
ochrannej známky Spoločenstva Anheuser-Busch. Súd prvého stupňa poznamenáva, že reklamy 
a faktúry predstavujú dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky českým pivovarom. 
V dôsledku toho sa Budějovický Budvar dôvodne dovolával tejto ochrannej známky na podporu 
námietok proti zápisu ochrannej známky prihlasovanej zo strany Anheuser-Busch, najmä pre 
pivo. 
 
Na záver, pokiaľ ide o nealkoholické sladové nápoje, Súd prvého stupňa poznamenáva, že 
vzhľadom na ich podobnosť s výrobkom „pivo všetkých druhov“, označovaným skoršou 
ochrannou známkou, prihláška Anheuser-Busch musí byť zamietnutá tiež vo vzťahu k nim. 
V tomto kontexte Súd prvého stupňa poznamenáva, že „pivo všetkých druhov“ zahŕňa tiež 
nealkoholické pivo, ktoré je podľa definície nealkoholickým sladovým nápojom. 
 
Takáto podobnosť má za následok pravdepodobnosť zámeny u nemeckých a rakúskych 
spotrebiteľov, ktorí by sa mohli domnievať, že nealkoholické sladové nápoje predávané pod 
ochrannou známkou BUDWEISER pochádzajú z toho istého zdroja ako pivo predávané pod 
ochrannou známkou BUDWEISER. 
 
Na základe všetkých týchto úvah, Súd prvého stupňa zamieta žalobu Anheuser-Busch 
v celom jej rozsahu. 
 
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: ES, CS, DE, EN, FR, HU, NL, PL, 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-191/07  
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 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=T-191/07

