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1. SOUVISLOSTI
Úřady pro ochranné známky v Evropské unii se v rámci svého závazku dále spolupracovat v kontextu
konvergenčního programu prostřednictvím Evropské sítě ochranných známek a průmyslových vzorů dohodly na
společné praxi, která se týká otázky vlivu nedistinktivních prvků/prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí označení
a ochranných známek (dále jen "známek") při posuzování pravděpodobnosti záměny (relativní důvody).
Společná praxe se zveřejňuje prostřednictvím společného prohlášení za účelem dalšího zvýšení
transparentnosti, právní jistoty a předvídatelnosti ve prospěch průzkumových referentů i uživatelů.
Předmětem tohoto společného prohlášení je sjednotit praxi v otázce: vliv nedistinktivních prvků/prvků s nízkou
rozlišovací způsobilostí ve známkách na existenci pravděpodobnosti záměny.
2. SPOLEČNÁ PRAXE
Společná praxe je definována a podrobně popsána v dokumentu „Zásady společné praxe“ (viz příloha I k tomuto
prohlášení). V zásadě se společná praxe skládá ze čtyř cílů:
Cíl 1:

Určit, u které ze známek (nebo jejich prvků) se posuzuje rozlišovací způsobilosti: u starší
známky a/nebo u později podané (mladší) známky

Společná
praxe

V rámci posuzování pravděpodobnosti záměny:
 se posuzuje rozlišovací způsobilost starší známky jako celku, s přihlédnutím k tomu, že
této starší známce musí být přiznán určitý stupeň (míra) rozlišovací způsobilosti.
 se posuzuje také rozlišovací způsobilost všech prvků starší i později podané známky,
přičemž přednost mají shodné (společné) prvky srovnávaných známek.

Cíl 2

Určit kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti známky (a/nebo jejích prvků)

Společná
praxe

Cíl 3
Společná
praxe



Při posuzování rozlišovací způsobilosti známek u relativních důvodů jsou uplatňována
stejná kritéria jako při určování rozlišovací způsobilosti v případě absolutních důvodů.
Nicméně u relativních důvodů se tato kritéria nepoužívají pouze k určení, zda je
splněna podmínka minimálního stupně rozlišovací způsobilosti, ale k určení různého
stupně rozlišovací způsobilosti.

Určit dopad na posouzení pravděpodobnosti záměny („PZ“) v případě, kdy shodné (společné)
prvky srovnávaných známek mají nízký stupeň rozlišovací způsobilosti





Pokud mají srovnávané známky shodný prvek s nízkým stupněm rozlišovací
způsobilosti, posouzení pravděpodobnosti záměny se zaměří na vliv ostatních
(neshodujících se) prvků na celkový dojem, kterým známky působí. Při posuzování
budou zohledněny podobnosti/rozdíly a rozlišovací způsobilost těchto ostatních prvků.
Shoda v prvku s nízkým stupněm rozlišovací způsobilosti nevede za normálních
okolností ke konstatování existence pravděpodobnosti záměny.
Nicméně existenci pravděpodobnosti záměnylze konstatovat, pokud:
 ostatní prvky srovnávaných známek mají nižší (nebo srovnatelně nízký)
stupeň rozlišovací způsobilosti nebo mají zanedbatelný vizuální vliv a celkový
dojem srovnávaných známek je podobný
2
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nebo celkový dojem srovnávaných známek je vysoce podobný či totožný.
Neexistuje PZ

Existuje PZ

MORELUX vs. INLUX

COSMEGLOW vs. COSMESHOW

(Třída 44: Kosmetická péče)

(Třída 3: Kosmetika)

Příklady*

vs.
(Třída 9: Kreditní karty)

Cíl 4
Společná
praxe

Určit dopad na posouzení pravděpodobnosti záměny („PZ“) v případě, kdy shodné (společné)
prvky srovnávaných známek nemají žádnou rozlišovací způsobilost (tzn. jsou nedistinktivní).





Příklady*

vs.
(Třída 43: Poskytování prázdninového ubytování)

Pokud se srovnávané známky shodují v nedistinktivním prvku, posouzení
pravděpodobnosti záměny se zaměří na vliv ostatních (neshodujících se) prvků na
celkový dojem, kterým známky působí. Při posuzování budou zohledněny
podobnosti/rozdíly a rozlišovací způsobilost těchto ostatních prvků.
Shoda pouze v nedistinktivním prvku nevede ke konstatování existence
pravděpodobnosti záměny.
Pokud srovnávané známky obsahují další obrazové a/nebo slovní prvky, které jsou si
podobné, existuje pravděpodobnost záměny v případě, že celkový dojem srovnávaných
známek je vysoce podobný nebo totožný.
Neexistuje PZ

Existuje PZ

BUILDGRO vs. BUILDFLUX

TRADENERGY vs. TRACENERGY

(Třída 19: Stavební materiály
Třída 37: Stavebnictví)

(Třída 9: Sluneční kolektory pro výrobu elektřiny)

vs.

vs.
Třída 9: Sluneční kolektory pro výrobu elektřiny)

(Třída 36: Finanční služby)
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* Další příklady naleznete v dokumentu Zásady společné praxe (příloha I)
2.1 OTÁZKY NESPADAJÍCÍ DO ROZSAHU PROJEKTU
Tyto otázky nespadají do rozsahu společné praxe:








Posouzení zvýšené rozlišovací způsobilosti a/nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním a/nebo
získaním dobrého jména: Pro účely této společné praxe se předpokládá, že v řízení nebyly uplatněny a
neexistují důkazy a/nebo tvrzení a/nebo předchozí znalost o tom, že by jakákoliv z těchto známek
získala dobré jméno nebo rozlišovací způsobilost získanou užíváním.
Faktory zohledňované při posuzování pravděpodobnosti záměny. Ačkoliv na celkové hodnocení
pravděpodobnosti záměny může mít vliv celá řada faktorů, například dominantní prvky, stupeň
pozornosti příslušné veřejnosti, koexistence, situace na trhu, známková řada ochranných známek atd.,
cílem společné praxe není tyto faktory určovat.
Vzájemná závislost mezi vyhodnocením rozlišovací způsobilosti a všemi ostatními faktory, které jsou
zohledňovány při posuzování pravděpodobnosti záměny. Kritéria pro posuzování ostatních faktorů,
které mohou mít vliv na celkové posouzení pravděpodobnosti záměny, ani závislost mezi nimi nespadají
do rozsahu této společné praxe, která se nezabývá celkovým posouzením pravděpodobnosti záměny,
ale pouze jednou z jeho zásadních částí.
Jazyková otázka: Pro účely tohoto projektu se nedistinktivní slovní prvky (nebo prvky s nízkou
rozlišovací způsobilostí) v anglickém jazyce (které jsou obsaženy ve známkách), považují za
nedistinktivní prvky (nebo prvky s nízkou rozlišovací způsobilostí) ve všech jazycích, přičemž význam
slov je pro všechny národní úřady srozumitelný.

3. IMPLEMENTACE
Tato společná praxe nabude účinnosti 3 měsíce od data zveřejnění tohoto prohlášení.
Prováděcí úřady mohou zveřejnit doplňující informace na svých internetových stránkách.
Seznam provádějících úřadů: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LV, MT, NO,
OHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK
Česká Republika:Společná praxe se uplatní na všechny přihlášky podané/všechna řízení zahájená po dni
implementace.

4. PŘÍLOHA
I. CP5. RELATIVNÍ DŮVODY - PRAVDĚPODOBNOST ZÁMĚNY (VLIV NEDISTINKTIVNÍCH PRVKŮ/PRVKŮ
S NÍZKOU ROZLIŠUJÍCÍ ZPŮSOBILOSTÍ) : ZÁSADY SPOLEČNÉ PRAXE.
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1. SOUVISLOSTI PROGRAMU
Navzdory vzrůstající činnosti v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů v posledních
letech na celém světě přinesly snahy o sbližování postupů jednotlivých úřadů na celém světě, jen
minimální výsledky. Evropu čeká ještě dlouhá cesta, než se vypořádá s nejednotností mezi úřady
průmyslového vlastnictví v EU. Podle Strategického plánu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním
trhu (dale jen OHIM) je toto jeden z hlavních problémů, které je třeba řešit.
Za tímto účelem byl v červnu 2011 vytvořen konvergenční program. Odráží společné odhodlání
národních úřadů, OHIM a uživatelů přiblížit se k nové éře úřadů průmyslového vlastnictví v EU,
a to postupným vytvářením evropské sítě založené na schopnosti spolupráce, která přispívá k
stabilnějšímu prostředí v oblasti duševního vlastnictví v Evropě. Vizí tohoto programu je
„zajistit a šířit srozumitelnost, právní jistotu, kvalitu a použitelnost jak pro

přihlašovatele, tak i pro úřad“. Tohoto cíle bude dosaženo společnou prací na sbližování
praxe, což přinese značný prospěch jak uživatelům, tak úřadům průmyslového vlastnictví.
V první vlně bylo v rámci konvergenčního programu zahájeno těchto pět projektů:


CP 1. Harmonizace třídění



CP 2. Konvergence záhlaví tříd



CP 3. Absolutní důvody – kombinované ochranné známky



CP 4. Rozsah ochrany černobílých ochranných známek



CP 5. Relativní důvody – pravděpodobnost záměny

Tento dokument se zaměřuje na společnou praxi pátého projektu: CP 5. Relativní
důvody – pravděpodobnost záměny

2. SOUVISLOSTI PROJEKTU
V době zahájení projektu existovala mezi úřady OHIM, BOIP a vnitrostátními úřady
nejednotnost a různé výklady, pokud jde o posouzení vlivu nedistinktivních prvků/prvků
s nízkou rozlišovací způsobilostí na existenci pravděpodobnosti záměny při přezkumu relativních
důvodů.
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Odlišná praxe a výklady se vyskytovaly především u otázky, jaká důležitost - pokud vůbec nějaká
- by měla být připisovaná skutečnosti, že starší a později podaná známka, týkající se totožných
výrobků a/nebo služeb, se shodují v prvcích, které nemají žádnou (nebo jen nízkou) rozlišovací
způsobilost. Rozdílná praxe vedla k odlišným výsledkům při posuzování pravděpodobnost
záměny, ačkoliv skutkové okolnosti jednotlivých případů byly stejné (srovnávané známky
a výrobky a služby
Takové rozdíly měly za následek nepředvídatelnost a právní nejistotu při přezkumu relativních
důvodů pro zamítnutí. Úřady si následně uvědomily potřebu harmonizace postupů a shodly se na
tom, že společná praxe by byla přínosná pro uživatele i úřady samotné.
Cílem projektu je sblížit přístupy týkající se otázky vlivu nedistinktivních prvků/prvků s
nízkou rozlišovací způsobilostí srovnávaných známek, které je zapotřebí zohlednit v
rámci posuzování pravděpodobnosti záměny.
Tento projekt má čtyři hlavní požadované výstupy, přičemž každý z nich se zaměřuje na jiný
úkol:
1) Společná praxe včetně společného přístupu vymezená v jednom dokumentu a její
přeložení do všech jazyků EU.
2) Společná komunikační strategie pro tuto praxi.
3) Akční plán pro zavedení společné praxe.
4) Analýza potřeby zabývat se dřívějšími postupy.
Tyto požadované výstupy projektu budou vypracovány a schváleny národními úřady a úřadem
OHIM s ohledem na připomínky sdružení uživatelů.
Tento dokument je prvním ze čtyř plánovaných výstupů.
První setkání pracovní skupiny se konalo v únoru 2012 v Alicante a jejím úkolem bylo stanovit
základní činnost, rozsah a metodiku projektu. V říjnu 2012, červnu 2013 a říjnu 2013 proběhly
další setkání, během kterých byly pracovní skupinou (Work Package Group) důkladně
prodiskutovány cíle projektu a byly dohodnuty základní principy tak, aby společná praxe mohla
být dosažena. Tento projekt byl několikrát prezentován také na jednáních styčných pracovníků
úřadu OHIM a správní rady a rozpočtového výboru úřadu OHIM.
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3. CÍL TOHOTO DOKUMENTU
Tento dokument bude pro úřad OHIM, národní úřady, Úřad Beneluxu pro ochranu duševního
vlastnictví (BOIP), sdružení uživatelů, přihlašovatele a zástupce doporučením ohledně společné
praxe v oblasti nedistinktivních prvků/prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí srovnávaných
známek pro účely posouzení pravděpodobnosti záměny za předpokladu, že jsou výrobky a/nebo
služby totožné.
Bude veřejně k dispozici a snadno dostupný a bude poskytovat jasné a vyčerpávající vysvětlení
zásad, na kterých bude společná praxe založena. Tyto zásady budou uplatněny obecně
a jejich snahou je pokrýt významnou většinu případů. Jelikož je zapotřebí posuzovat
pravděpodobnost záměny vždy případ od případu, tyto společné zásady mají sloužit jako návod,
který zajistí, aby jednotlivé úřady dospívaly k podobným a předvídatelným závěrům v případech
týkajících se stejných známek a důvodů.

4. ROZSAH PROJEKTU
Rozsah projektu je následující:
„Tento projekt sblíží praxi, pokud jde o vliv nedistinktivních prvků/prvků s nízkou rozlišovací
způsobilostí srovnávaných známek při posuzování pravděpodobnosti záměny (PZ) za
předpokladu, že výrobky a/nebo služby jsou totožné. Zejména určí (definuje), :



u které ze známek (nebo jejich prvků) se posuzuje rozlišovací způsobilosti: u starší
známky a/nebo u později podané (mladší) známky
kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti známky (a/nebo jejích prvků);



dopad na posouzení pravděpodobnosti záměny v případě, kdy shodné (společné) prvky
srovnávaných známek mají nízký stupeň rozlišovací způsobilosti;



dopad na posouzení pravděpodobnosti záměny v případě, kdy shodné (společné) prvky

srovnávaných známek nemají žádnou rozlišovací způsobilost (tzn. jsou
nedistinktivní).“
Jedenáctý bod odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne
22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále
jen „Směrnice“), uvádí, že posouzení nebezpečí záměny závisí na mnoha faktorech a, jak
opakovaně zdůraznila judikatura, musí být posuzováno globálně s přihlédnutím ke všem
5
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relevantním faktorům projednávaného případu (viz rozsudky C-251/95 ‘Sabel’ bod 22 a C342/97, ‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’, bod 18).

V rozsudku C-251/95, ‘Sabel’, soud uvádí, že:
„Globální posouzení, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti
dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto
ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním
prvkům.“
Jak již bylo uvedeno výše, projekt analyzuje vliv nedistinktivních prvků/prvků s nízkou
rozlišovací způsobilostí srovávaných známek coby jeden z faktorů, který je zapotřebí zohlednit
v rámci posouzení pravděpodobnosti záměny.
Ačkoliv na celkové hodnocení pravděpodobnosti záměny může mít vliv celá řada faktorů,
například dominantní prvky, stupeň pozornosti příslušné veřejnosti, koexistence, situace na trhu,
známková řada ochranných známek atd., cílem společné praxe není tyto faktory určovat.
V důsledku toho se projekt nezabývá celkovým posouzením pravděpodobnosti záměny, ale
pouze jednou z jeho zásadních částí.

Tyto otázky nespadají do rozsahu projektu:






Posouzení zvýšené rozlišovací způsobilosti a/nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním a/nebo
získaním dobrého jména: Pro účely této společné praxe se předpokládá, že v řízení nebyly uplatněny a
neexistují důkazy a/nebo tvrzení a/nebo předchozí znalost o tom, že by jakákoliv z těchto známek
získala dobré jméno nebo rozlišovací způsobilost získanou užíváním.
Faktory zohledňované při posuzování pravděpodobnosti záměny.
Vzájemná závislost mezi vyhodnocením rozlišovací způsobilosti a všemi ostatními faktory, které jsou
zohledňovány při posuzování pravděpodobnosti záměny.
Jazyková otázka: Pro účely tohoto projektu se nedistinktivní slovní prvky (nebo prvky s nízkou
rozlišovací způsobilostí) v anglickém jazyce (které jsou obsaženy ve známkách), považují za
nedistinktivní prvky (nebo prvky s nízkou rozlišovací způsobilostí) ve všech jazycích, přičemž význam
slov je pro všechny národní úřady srozumitelný.

Je možné vymezit čtyři různé cíle, jak je patrno z následujícího schématu:
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CÍL 1
Určit, u které ze známek (nebo
u jejich prvků) se posuzuje
rozlišovací způsobilosti: u
starší známky a/nebo u
později podané (mladší)
známky

Starší
známka a/nebo
její části?

Později podaná
známka
a/nebo
její části?

CÍL 2
Určit kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti známky (a/nebo
jejích prvků)

CÍL 3
Určit dopad na posouzení pravděpodobnosti záměny („PZ“) v případě,
kdy shodné (společné) prvky srovnávaných známek mají nízký stupeň
rozlišovací způsobilosti

CÍL 4
Určit dopad na posouzení pravděpodobnosti záměny („PZ“) v případě,
kdy shodné (společné) prvky srovnávaných známek nemají žádnou
rozlišovací způsobilost (tzn. jsou nedistinktivní)

Cíle projektu

V rámci posuzování pravděpodobnosti záměny je možné sledovat několik různých přístupů,
pokud jde o fázi, ve které je posuzována rozlišovací způsobilost prvků. Bez ohledu na zvolený
přístup zůstane praktický výsledek týkající se vlivu nedistinktivních prvků/prvků s nízkou
rozlišovací způsobilostí nedotčen.

5. SPOLEČNÁ PRAXE
5.1. Posouzení rozlišovací způsobilosti: starší známka a/nebo její
prvky a/nebo později podaná známka a/nebo její prvky (cíl 1)
V rámci posouzení pravděpodobnosti záměny:
 Se posuzuje rozlišovací způsobilost starší známky jako celku.
 Se posuzuje také rozlišovací způsobilost všech prvků starší i později podané známky,
přičemž přednost mají shodné (společné) prvky srovnávaných známek.
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Nicméně při posuzování rozlišovací způsobilosti starší známky jako celku je zapotřebí zohlednit
skutečnost, že podle rozsudku soudu C-196/11P, F1-LIVE nelze při posuzování nebezpečí
záměny zpochybňovat platnost dříve zapsaných ochranných známek (bod 40). Z tohoto důvodu
„je nutné uznat určitý stupeň (míru) rozlišovací způsobilosti dřívější národní ochranné
známky, na níž je založen nesouhlas se zapsáním ochranné známky Společenství.“ (bod 47).

5.2. Kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti známky (a/nebo
jejích prvků) (cíl 2)
K výkladu ustanovení uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b a čl. 5 odst. 1 písm. b Směrnice soud ve
svém rozsudku C-342/97, ‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’, uvádí že:
“při určování rozlišovací způsobilosti známky a, obdobným způsobem, při
posuzování, zda má známka vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti, musí vnitrostátní
soudy provést celkové posouzení větší či menší schopnosti známky identifikovat výrobky
nebo služby, pro kterou byla zapsána, jako pocházející z určitého podniku, a tím tyto
výrobky nebo služby odlišit od výrobků a služeb jiných podniků“ (bod 22).

Obdobným způsobem, a vzhledem k menší schopnosti slabých známek plnit svoji základní
funkci na daném trhu, by měl být rozsah ochrany takových známek při zvážení jejich
nedistinktivních (nebo slabých) prvků malý.
Při posuzování rozlišovací způsobilosti známek u relativních důvodů jsou uplatňována stejná
kritéria jako při určování rozlišovací způsobilosti v případě absolutních důvodů. Nicméně
u relativních důvodů se tato kritéria nepoužívají pouze k určení, zda je splněna podmínka
minimálního stupně rozlišovací způsobilosti, ale k určení různého stupně rozlišovací
způsobilosti.
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5.3. Dopad na posouzení pravděpodobnosti záměny („PZ“)
v případě, kdy shodné (společné) prvky srovnávaných známek
mají nízký stupeň rozlišovací způsobilosti (cíl 3)
 Pokud mají srovnávané známky shodný prvek s nízkým stupněm rozlišovací způsobilosti,
posouzení pravděpodobnosti záměny se zaměří na vliv ostatních (neshodujících se)
prvků na celkový dojem, kterým známky působí. Při posuzování budou zohledněny
podobnosti/rozdíly a rozlišovací způsobilost těchto ostatních prvků.
 Shoda v prvku s nízkým stupněm rozlišovací způsobilosti nevede za normálních
okolností ke konstatování existence pravděpodobnosti záměny.
Nicméně existenci pravděpodobnosti záměny lze konstatovat, pokud:
o ostatní prvky srovnávaných známek mají nižší (nebo srovnatelně nízký)
stupeň rozlišovací způsobilosti nebo mají zanedbatelný vizuální vliv a celkový
dojem srovnávaných známek je podobný
NEBO
o celkový dojem srovnávaných známek je vysoce podobný nebo totožný.

Příklady:
* Pro účely tohoto projektu se má za to, že všechny ostatní faktory, které mohou být
důležité pro globální posouzení pravděpodobnosti záměny, nemají na konečný výsledek vliv.
Zároveň se má za to, že výrobky a služby jsou totožné.
Ve všech těchto případech se předpokládá, že společný prvek/společné prvky má/mají nízký
stupeň rozlišovací způsobilosti.
Starší (namítaná)
ochranná známka

Později podaná (napadená)
ochranná známka

Výrobky/služby

Výsledek

MORELUX

INLUX

Třída 44: Kosmetická
péče

Neexistuje PZ

DURALUX

VITALUX

Třída 44: Kosmetická
péče

Neexistuje PZ

Třída 32: Ovocné šťávy

Neexistuje PZ
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COSMEGLOW

COSMESHOW

Třída 9: Kreditní karty

Neexistuje PZ

Třída 32: Ovocné šťávy

Neexistuje PZ

Třída 30: Čaj

Neexistuje PZ

Třída 9: Kreditní karty

Neexistuje PZ

Třída 3: Kosmetika

Existuje PZ

Třída 11: Chladničky

Existuje PZ

Třída 43: Poskytování
prázdninového
ubytování

Existuje PZ

5.4. Dopad na posouzení pravděpodobnosti záměny („PZ“)
v případě, kdy shodné (společné) prvky srovnávaných známek
nemají žádnou rozlišovací způsobilost (tzn. jsou nedistinktivní)
(cíl 4)
 Pokud se srovnávané známky shodují v nedistinktivním prvku, posouzení
pravděpodobnosti záměny se zaměří na vliv ostatních (neshodujících se) prvků na
celkový dojem, kterým známky působí. Při posuzování budou zohledněny
podobnosti/rozdíly a rozlišovací způsobilost těchto ostatních prvků.
 Shoda

pouze

v nedistinktivním

prvku

nevede

ke

konstatování

existence

pravděpodobnosti záměny.
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 Pokud srovnávané známky obsahují další obrazové a/nebo slovní prvky, které jsou si
podobné, existuje pravděpodobnost záměny v případě, že celkový dojem
srovnávaných známek je vysoce podobný nebo totožný.

Příklady:
* Pro účely tohoto projektu se má za to, že všechny ostatní faktory, které mohou být důležité
pro globální posouzení pravděpodobnosti záměny, nemají na konečný výsledek vliv. Zároveň
se má za to, že výrobky a služby jsou totožné
Ve všech těchto případech se předpokládá, že společný prvek/společné prvky jsou
nedistinktivní, tj. nemá/nemají žádnou rozlišovací způsobilost.
Starší (namítaná) ochranná
známka

Později podaná (napadená)
ochranná známka

Výrobky/služby

Výsledek

GREENGRO

GREENFLUX

Třída 19: Stavební
materiály
Třída 37: Stavebnictví

Neexistuje
PZ

BUILDGRO

BUILDFLUX

Třída 19: Stavební
materiály
Třída 37: Stavebnictví

Neexistuje
PZ

Třída 9: Mobilní
telefony

Neexistuje
PZ

Třída 36: Finanční
služby

Neexistuje
PZ

Třída 29: Ryby

Neexistuje
PZ

CRE-ART

PRE-ART

Třída 41: Umělecké
galerie

Existuje PZ

TRADENERGY

TRACENERGY

Třída 9: Sluneční
kolektory pro výrobu
elektřiny

Existuje PZ

Třída 9: Sluneční
kolektory pro výrobu
elektřiny

Existuje PZ
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