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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V Evropské unii lze ochrannou známku zapsat buď na úrovni vnitrostátní u úřadu 
průmyslového vlastnictví některého členského státu (právní předpisy členských států 
o ochranných známkách byly částečně harmonizovány směrnicí Rady 89/104/EHS ze dne 
21. prosince 1988, jež byla kodifikována směrnicí 2008/95/ES), nebo na úrovni EU jakožto 
ochrannou známku Společenství (na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 
1993 o ochranné známce Společenství, které bylo kodifikováno nařízením (ES) č. 207/2009). 
Tímto nařízením byl rovněž zřízen Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), který je
odpovědný za zápis a správu ochranných známek Společenství. Zatímco podnikatelské 
prostředí se výrazně proměnilo, tyto právní předpisy o ochranných známkách žádnými 
většími změnami neprošly.

Cíl návrhu

Ochranná známka Společenství je právo intelektuálního vlastnictví vytvořené na základě 
článku 118, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Analýza provedená 
Evropskou komisí potvrdila, že některé části nařízení je třeba změnit, aby se systém 
ochranných známek Společenství zlepšil a zjednodušil.

Celkovým cílem revize, kterou Evropská komise navrhla dne 27. března 2013 je: 

 modernizace systému ochranných známek v Evropě,

 omezení odlišností právních předpisů ve stávajícím právním rámci a

 zlepšení spolupráce mezi úřady pro ochranné známky. 

Cílem je podnikům v EU umožnit, aby dosáhly větší konkurenceschopnosti tím,

 že jim bude poskytnut lepší přístup k systémům ochrany ochranných známek (snížení 
nákladů, větší rychlost a lepší předvídatelnost),

 že jim bude zaručena právní jistota a tím,

 že se zajistí koexistence a komplementarita systému EU s vnitrostátními systémy.

Co se týče revize nařízení, Komise nenavrhuje nový systém, ale cílenou modernizaci 
stávajících ustanovení. Týká se zejména:

 úpravy terminologie používané v nařízení podle Lisabonské smlouvy a ustanovení 
podle společného přístupu k decentralizovaným agenturám,

 zjednodušení řízení týkající se podání přihlášky a zápisu ochranné známky 
Společenství,

 určitých právních objasnění,

 organizace spolupráce mezi OHIM a vnitrostátními úřady a 

 souladu s článkem 290 SFEU o aktech v přenesené pravomoci.
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Aspekty týkající se vnitřního trhu

Existence systému ochranné známky společenství a vnitrostátních ochranných známek je pro 
dobré fungování vnitřního trhu nezbytná. Ochranná známka umožňuje rozlišovat výrobky 
a služby podniku a umožňuje mu udržet si na trhu konkurenceschopné postavení tím, že láká 
nové klienty a vytváří růst. Počet přihlášek o ochrannou známku Společenství předložených 
úřadu OHIM neustále roste, přičemž v roce 2012 jich bylo podáno 107 900. Tento vývoj byl 
doprovázen rostoucím očekáváním zúčastněných stran, pokud jde o racionalizaci a kvalitu 
systémů zápisů ochranných známek, které by podle nich měly být jednotnější, přístupnější 
veřejnosti a měly by disponovat nejnovějšími technologiemi. 

Konkrétněji tento nový legislativní balíček zahrnuje i některá ustanovení související 
s pravomocemi Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů: 

 upřesnění, že majitel ochranné známky může bránit použití své ochranné známky ve 
srovnávací reklamě, pokud tato srovnávací reklama nesplňuje požadavky článku 4 
směrnice 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě;

 upřesnění, že dovoz výrobků do EU může být zakázán i pokud s obchodním záměrem 
jedná pouze odesílatel výrobků, aby se tak zamezilo objednávání a prodeji padělaných 
výrobků po internetu; 

 možnost, aby majitelé práv mohli bránit třetím stranám dovážet na celní území Unie 
zboží ze třetích zemí, které bez povolení nese ochrannou známku v zásadě totožnou
s ochrannou známkou již zapsanou pro uvedené zboží, a to bez ohledu na to, zda je 
uvolněno do volného oběhu či nikoli.

Postoj navrhovatelky

Navrhovatelka je s návrhem Evropské komise celkově spokojena, zejména pokud jde 
o některá ustanovení související s pravomocemi Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. 
Předložené pozměňovací návrhy k návrhu zprávy se týkají především:

 posílení úlohy vnitrostátních orgánů v systému ochrany ochranných známek a v boji 
proti padělání,

 odstranění možnosti podat přihlášku k ochranné známce pouze u agentury,

 upřesnění ohledně označení, která mohou tvořit evropskou ochrannou známku,

 lhůt vztahujících se k označení a klasifikaci výrobků a služeb,

 úkolů agentury,

 složení správní rady,

 poplatků.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
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Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem účinněji posílit ochranu 
ochranné známky a potírat padělání by měl 
být majitel evropské ochranné známky 
oprávněn zabránit třetím osobám dovážet 
výrobky na celní území Unie, aniž by byly 
propuštěny do volného oběhu, pokud tyto 
výrobky pochází z třetích zemí a bez 
povolení nesou ochrannou známku, která je 
v zásadě totožná s evropskou ochrannou 
známkou zapsanou pro takové výrobky.

(18) S cílem účinněji posílit ochranu 
ochranné známky a potírat padělání by měl 
být majitel evropské ochranné známky 
oprávněn za pomoci vnitrostátních orgánů
zabránit třetím osobám dovážet výrobky na 
celní území Unie, aniž by byly propuštěny 
do volného oběhu, pokud tyto výrobky 
pochází z třetích zemí a bez povolení nesou 
ochrannou známku, která je v zásadě 
totožná s evropskou ochrannou známkou 
zapsanou pro takové výrobky.

Or. xm

Odůvodnění

Pomoc vnitrostátních orgánů je při uplatňování tohoto opatření nezbytná.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby bylo možno účinněji zabránit 
vstupu výrobků, které porušují právo, 
zejména v souvislosti s prodejem přes 
internet, měl by majitel mít právo zakázat 
dovoz těchto výrobků do Unie, pokud 
obchodně vystupuje pouze odesilatel 
výrobků.

(19) Aby bylo možno účinněji zabránit 
vstupu výrobků, které porušují právo, 
zejména v souvislosti s prodejem přes 
internet, měl by majitel mít právo za 
pomoci vnitrostátních orgánů zakázat 
dovoz těchto výrobků do Unie, pokud 
obchodně vystupuje pouze odesilatel 
výrobků. 

Or. xm
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Odůvodnění

Pomoc vnitrostátních orgánů je při uplatňování tohoto opatření nezbytná.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Vzhledem k postupně klesajícímu a 
zanedbatelnému počtu přihlášek 
ochranné známky Společenství podaných 
u ústředních úřadů průmyslového 
vlastnictví členských států („úřady 
členských států“) by mělo být povoleno 
podat přihlášku evropské ochranné 
známky pouze u agentury.

vypouští se

Or. xm

Odůvodnění

S cílem usnadnit jednotlivcům a podnikům situaci je třeba zachovat veškeré možnosti zápisu 
ochranných známek na evropské úrovni, a je tudíž třeba, aby bylo i nadále možné vyřizovat 
žádosti na vnitrostátních úřadech, které jednají pouze jako zprostředkovatelé agentury.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod 9 
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jsou vyobrazena způsobem, který 
umožňuje příslušným orgánům a veřejnosti 
určit přesný předmět ochrany, která je 
poskytována jeho majiteli.“;

jsou vyobrazena způsobem, který 
umožňuje příslušným orgánům a veřejnosti 
jasně a přesně určit předmět ochrany, která 
je poskytována jeho majiteli“.

Or. xm

Odůvodnění

Cílem je, aby základní prvky evropské ochranné známky byly vyobrazeny jasně a přesně. 
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod 12 
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Majitel evropské ochranné známky by 
měl být rovněž oprávněn zabránit třetím 
osobám dovážet v rámci obchodování 
výrobky na celní území Unie, aniž by zde 
byly propuštěny do volného oběhu, pokud 
tyto výrobky včetně obalů pocházejí ze 
třetích zemí a bez povolení nesou 
ochrannou známku, která je totožná 
s evropskou ochrannou známkou zapsanou 
pro tyto výrobky, nebo ji nelze 
v základních aspektech rozlišit od uvedené 
ochranné známky.“;

5. Majitel evropské ochranné známky by 
měl být rovněž oprávněn za pomoci 
vnitrostátních orgánů zabránit třetím 
osobám dovážet v rámci obchodování 
výrobky na celní území Unie, aniž by zde 
byly propuštěny do volného oběhu, pokud 
tyto výrobky včetně obalů pocházejí ze 
třetích zemí a bez povolení nesou 
ochrannou známku, která je totožná 
s evropskou ochrannou známkou zapsanou 
pro tyto výrobky, nebo ji nelze 
v základních aspektech rozlišit od uvedené 
ochranné známky.“;

Or. xm

Odůvodnění

Pomoc vnitrostátních orgánů je při uplatňování tohoto opatření nezbytná.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod 25 
Nařízení (ES) č. 207/2009
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přihláška evropské ochranné známky se 
podá u agentury.“;

Přihláška evropské ochranné známky se 
podá u agentury a na úřadě.“;

Or. xm

Odůvodnění

S cílem usnadnit jednotlivcům a podnikům situaci je nutné zachovat veškeré možnosti zápisu 
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ochranných známek na evropské úrovni, a je tudíž třeba, aby bylo i nadále možné vyřizovat 
žádosti na vnitrostátních úřadech, které jednají pouze jako zprostředkovatelé agentury.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod 27 
Nařízení (ES) č. 207/2009
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podáním přihlášky evropské ochranné 
známky je den, kdy přihlašovatel podá u 
agentury dokumenty obsahující informace 
uvedené v čl. 26 odst. 1 spolu s platbou 
poplatku za přihlášku, přičemž platební 
příkaz pro tuto platbu musí být vydán 
nejpozději uvedeného dne.“;

Podáním přihlášky evropské ochranné 
známky je den, kdy přihlašovatel podá u 
agentury nebo na úřadě dokumenty 
obsahující informace uvedené v čl. 26 odst. 
1 spolu s platbou poplatku za přihlášku, 
přičemž platební příkaz pro tuto platbu 
musí být vydán nejpozději uvedeného 
dne.“;

Or. xm

Odůvodnění

Datum podání přihlášek evropské ochranné známky se shoduje s tím, kdy přihlašovatel podá 
u agentury nebo na úřadě dokumenty obsahující informace uvedené v čl. 26 odst. 1.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod 28 
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 28 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prohlášení se podává agentuře do 4 měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost a 
jasně, přesně a konkrétně označí výrobky a 
služby jiné než ty, na které se zřetelně 
vztahuje doslovný význam názvu třídy, na 
něž se vztahoval původní záměr majitele. 
Agentura přijme vhodná opatření, aby 
došlo k příslušné změně v rejstříku. Touto 
možností není dotčeno použití článků 15, 
čl. 42 odst. 2, čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 57 

Prohlášení se podává agentuře při zápisu 
změn či obnově evropské ochranné 
známky a jasně, přesně a konkrétně označí 
výrobky a služby jiné než ty, na které se 
zřetelně vztahuje doslovný význam názvu 
třídy, na něž se vztahoval původní záměr 
majitele. Agentura přijme vhodná opatření, 
aby došlo k příslušné změně v rejstříku. 
Touto možností není dotčeno použití 
článků 15, čl. 42 odst. 2, čl. 51 odst. 1 
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odst. 2. písm. a) a čl. 57 odst. 2.

Or. xm

Odůvodnění

Pokud byl zápis vykonán před 22. červnem 2012, splňoval všechny právní požadavky platné 
v daném období. Aby se předešlo novým a složitým krokům, postup stanovený v tomto 
ustanovení je třeba dodržovat pouze při změně zápisu ochranné známky či při podání žádosti 
o obnovu této známky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod 98 
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 123 b– odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) spravovat a propagovat chráněná 
označení původu, chráněná zeměpisná 
označení a režimy zaručených tradičních 
specialit, které jsou stanoveny nařízením 
(EU) č. 1151/2012.

Or. xm

Odůvodnění

V době, kdy na evropské úrovni probíhá čím dál větší harmonizace pravidel v oblasti 
duševního vlastnictví, je logické, aby všechny produkty byly chráněny stejnými pravidly, čímž 
se zaručí právní soudržnost.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod 98 
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 123 b – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) spravovat a propagovat chráněná 
zeměpisná označení stanovená nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
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1234/2007 a nařízením (ES) č. 110/2008,

Or. xm

Odůvodnění

V době, kdy na evropské úrovni probíhá čím dál větší harmonizace pravidel v oblasti 
duševního vlastnictví, je logické, aby všechny produkty byly chráněny stejnými pravidly, čímž 
se zaručí právní soudržnost. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod 98 
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 123 b – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) spravovat a propagovat další evropská 
práva duševního vlastnictví stanovená 
v souladu s článkem 118 Smlouvy o 
fungování Evropské unie.

Or. xm

Odůvodnění

V době, kdy na evropské úrovni probíhá čím dál větší harmonizace pravidel v oblasti 
duševního vlastnictví, je logické, aby všechny produkty byly chráněny stejnými pravidly, čímž 
se zaručí právní soudržnost.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod 98 
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 123 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V rámci pomoci zúčastněným stranám 
při hledání smírčího řešení sporů může
agentura poskytovat dobrovolné mediační 
služby.

3. Agentura může poskytovat dobrovolné 
mediační služby on-line či off-line s cílem 
usnadnit přístup k alternativním 
postupům řešení sporů a podpořit smírčí 
řešení sporů, zejména prostřednictvím 
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směrnice Evropského Parlamentu a Rady 
2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o 
některých aspektech mediace 
v občanských a obchodních věcech1.
_____________
1 Úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 3.

Or. xm

Odůvodnění

Toto mediační řízení je důležité, neboť šetří náklady na dražší řešení sporů před soudem a 
řešení sporů urychluje.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod 99 
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 125 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní radu tvoří jeden zástupce z 
každého členského státu a dva zástupci
Komise a jejich náhradníci.

1. Správní radu tvoří jeden zástupce 
z každého členského státu, zástupce
Komise a zástupce Evropského 
parlamentu a jejich náhradníci.

Or. xm

Odůvodnění

Složení správní rady musí být paritní, a musí ji tedy tvořit jeden zástupce z každého členského 
státu, zástupce Komise a zástupce Evropského parlamentu, aby byla zajištěna institucionální 
rovnováha a Evropskému parlamentu byla umožněna efektivní účast na dohledu nad správou 
úřadu.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod 110 
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 144 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výše poplatků uvedených v odstavci 1 
se stanoví na takové úrovni, aby bylo 
zajištěno, že příjmy z těchto poplatků 
plynoucí jsou dostatečné pro udržení 
vyrovnaného rozpočtu agentury a současně 
zabraňují hromadění významných 
rozpočtových přebytků. Aniž by byl dotčen 
čl. 139 odst. 4, dojde-li opakovaně 
k nahromadění významného přebytku, 
přezkoumá Komise výši poplatků. Jestliže 
snížení nebo úprava výše poplatků na 
základě přezkumu nezabrání dalšímu 
hromadění významného rozpočtového 
přebytku, převede se přebytek 
nahromaděný po přezkumu do rozpočtu 
Unie.

2. Výše poplatků uvedených v odstavci 1 
se stanoví na takové úrovni, aby bylo 
zajištěno, že příjmy z těchto poplatků 
plynoucí jsou dostatečné pro udržení 
vyrovnaného rozpočtu agentury a současně 
zabraňují hromadění významných 
rozpočtových přebytků. Aniž by byl dotčen 
čl. 139 odst. 4, dojde-li opakovaně 
k nahromadění významného přebytku, 
Komise výši poplatků přezkoumá a sníží. 
V případě potřeby se i navzdory 
uvedenému snížení významný
nahromaděný rozpočtový přebytek použije 
na propagaci a zlepšení systému evropské 
ochranné známky.

Or. xm

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že přebytky pocházejí z poplatků, které platí přihlašovatelé za zapsání 
známky a za jejich obnovu, měly by tyto přebytky být použity na zlepšení systému evropské 
ochranné známky.


