PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ – KOLEKTIVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EU
▪ Je třeba je formulovat jasně a přístupně.
To znamená s dostatečnou jasností a přesností, aby čtenář pochopil, jaké požadavky je třeba
splňovat pro užívání kolektivní ochranné známky EU.
▪ Je třeba je podat do dvou měsíců ode dne podání přihlášky kolektivní ochranné známky EU.
▪

Nesmí být v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.
Například podmínky užívání nesmí bezdůvodně diskriminovat žádné hospodářské subjekty.

▪
Musí představovat samostatný dokument. Pravidla pro užívání proto musí obsahovat
následující povinné informace, jejichž předložení požaduje článek 16 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018 (dále jen „prováděcí nařízení o OZEU“), přičemž
musí být, pokud možno strukturované tak, jak se v článku 16 tohoto nařízení stanoví:
1. Jméno přihlašovatele.
Jméno přihlašovatele v pravidlech pro užívání musí být naprosto stejné jako to, které
je uvedeno v přihlášce.
2. Účel sdružení nebo účel, za jakým byla veřejnoprávní právnická osoba vytvořena.
Tento požadavek se týká účelu sdružení / právnické osoby. Informace týkající se
účelu pravidel pro užívání či účelu vytvoření označení v tomto směru nejsou
relevantní.
3. Orgány oprávněné zastupovat sdružení nebo veřejnoprávní právnickou osobu.
Postačí uvést orgány, jež jsou oprávněny sdružení zastupovat (například
předseda…). Není povinné uvádět seznam vlastních jmen osob.
4. V případě sdružení podmínky členství.
Pravidla upravující podmínky vstupu do sdružení by měla být obsažena v samotných
pravidlech pro užívání. Nestačí uvést odkaz na jiný dokument (např. společenskou
smlouvu, stanovy nebo jiné podobné předpisy).
5. Ztvárnění certifikační ochranné známky EU.

Ztvárnění označení musí být v pravidlech pro užívání naprosto stejné jako ztvárnění,
které je uvedeno v přihlášce. Používá-li se například barevné označení, musí pravidla
pro užívání obsahovat jeho barvené ztvárnění.
6. Osoby oprávněné užívat kolektivní ochrannou známku EU.
V pravidlech pro užívání by mělo být jasně uvedeno, kdo je oprávněn kolektivní
ochrannou známku EU užívat. Mělo by se v nich uvádět, zda jsou tuto známku
oprávněni užívat všichni členové. Pokud tomu tak není, měly by být v pravidlech pro
užívání uvedeny další požadavky. Pravidla pro užívání by neměla povolovat užívání
kolektivní ochranné známky EU nečlenům, např. „uživatelům z řad třetích stran“,
„držitelům licence“ apod.
7. Případně podmínky užívání kolektivní ochranné známky EU, včetně sankcí.
Pravidla pro užívání musí v relevantních případech obsahovat zvláštní podmínky
užívání stanovené pro oprávněného uživatele. Např. zvláštní podmínky týkající se
označování či ztvárnění obrazových ochranných známek na výrobku.
Při užívání a v podmínkách užívání v rámci pravidel pro užívání se musí odkazovat
na ztvárnění značky uvedené v přihlášce (viz bod 5). Jakékoliv změny barvy proto
nejsou přípustné a přípustné není ani užívání obrazových ochranných známek jako
ochranných známek slovních.
Povinně se uvádějí příslušné sankce (byly-li nějaké stanoveny), které se uplatní při
nedodržení podmínek užívání.
8. Výrobky nebo služby, na které se kolektivní ochranná známka EU vztahuje, včetně
jakéhokoli případného omezení zavedeného v důsledku použití čl. 7 odst. 1 písm. j),
k) nebo l) nařízení (EU) 2017/1001.
Seznam výrobků a/nebo služeb v pravidlech pro užívání musí být naprosto stejný jako
seznam, který je uveden v přihlášce. Nestačí uvést odkaz na číslo přihlášky ochranné
známky EU či číslo mezinárodního zápisu.
Jakékoliv další omezení specifikace výrobků a/nebo služeb by mělo být odpovídajícím
způsobem promítnuto do nové verze pravidel pro užívání.
9. Případné povolení uvedené v čl. 75 odst. 2 druhé větě nařízení (EU) 2017/1001.
V případě, že kolektivní ochranná známka označuje zeměpisný původ výrobků či
služeb odchylně od čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU, je povinné v pravidlech pro
užívání explicitně uvést, zda má osoba, jejíž výrobky a/nebo služby pocházejí z
dotčené zeměpisné oblasti, možnost stát se členem sdružení.

▪

▪

Čemu je ještě vhodné věnovat pozornost:
-

Úřad doporučuje vyhnout se podávání vícero dokumentů či příloh. V případě, že
pravidla pro užívání odkazují na další dokumenty (například pravidla sdružení), však úřad
doporučuje předložit fungující internetové odkazy nabízející snadný přístup k jejich
poslední verzi. Přílohy jsou součástí pravidel pro užívání. Případné změny dokumentů,
které byly podány jako přílohy, je proto třeba úřadu oznámit.

-

V případě, že přihlašovatel doplní povinné informace obsažené v pravidlech pro užívání
o přílohy, je třeba tyto přílohy jasně označit číslem v textu pravidel pro užívání a v
přiložených dokumentech, aby čtenář mohl snadno určit jejich vzájemnou souvislost a aby
byla zachována soudržnost.

-

V případě, že přihlašovatel mění pravidla pro užívání za účelem odstranění nedostatků,
které úřad zjistil, musí revidovaná pravidla užívání podat v plném znění (nikoliv jen
jejich úryvky).

-

Jakmile je kolektivní ochranná známka EU zapsána, její majitel musí úřadu předkládat
každou změnu pravidel pro užívání, a to podle článku 79 nařízení o OZEU. Takováto
změna bude opět zkoumána, a to s ohledem na požadavky článku 75 nařízení o OZEU
a s ohledem na zajištění toho, aby nedošlo ke vzniku jednoho z důvodů pro zamítnutí,
které stanoví článek 76 nařízení o OZEU. Změny pravidel pro užívání nabývají účinku
teprve ke dni jejich uvedení v rejstříku.

Další informace o průzkumu kolektivních ochranných známek EU jsou k dispozici v pokynech
EUIPO:
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778628/1687664/metodicke-pokyny-k-ochrannýmznamkam/uvod
o

část B Průzkum, oddíl 2 Formální náležitosti, kapitola 8 Druh ochranné známky,
odstavec 8.2. Kolektivní ochranné známky

o

část B Průzkum, oddíl 3 Absolutní důvody pro zamítnutí, kapitola 15 Kolektivní
ochranné známky

