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sp.  zn.  24S/91/2010-53,  v  právnej  veci  žalobcu:  Krajský  Prokurátor  v  Banskej  Bystrici proti 
žalovanému  Úrad  priemyselného  vlastníctva  SR za  ú asti  č AUDIT-A.U.P.,  s.r.o. a  Jozef  Štrichel,  
Remeselné  služby  o  preskúmanie  zákonnosti  rozhodnutia  predsední ky  Úradu  priemyselnéhoč  
vlastníctva SR v Banskej Bystrici  . POZ 1289-2002/OZ 203-322 II. 145/2009č  zo d a 25. augustaň  
2009.

Vážený súd,

vzh adom  na  to,  že  si  v  ob ianskom združení  ľ č European  Information  Society  Institute nesmierne 
vážime Vašu prácu, ktorá je astokrát odborne ve mi náro ná,č ľ č  

a  ke že  aj  predmet  prejednávaného  sporu  považujeme  z  h adiska  aplikovaných  princípov  zaď ľ  
celospolo ensky významnýč , 

prihliadajúc  na  to,  že  známkové  právo  je  silne  harmonizované  a  neustále  dotvárané  judikatúrou 
Súdneho dvora EÚ,
 
rozhodli  sme  sa  týmto ako  priate  súduľ  (z  lat.  amicus  curiae)  a  inštitúcia  ktorej  lenovia  sač  
špecializujú v oblasti duševného vlastníctva, 

da  ctenému súdu do pozornosti nieko ko právnych argumentov k nasledovným právnym otázkam:ť ľ

�Návrh na výmaz ochrannej známky a zneužitie práva;
�Posudzovanie identity ochrannných známok;

S úctou
Martin Husovec
za European Information Society Institute, o.z.



1. Návrh na výmaz ochrannej známky a zneužitie práva

Ak by mal  súd za to,  že v prejednávanom prípade nejde o poctivé obchodné správanie,  uvádzame 
nasledovné. 

Oprávnenie poda  návrh na výmaz ochrannej známky je subjektívnym hmotným právom. Netradi né nať č  
tomto  je  práve  to,  že  patrí  medzi  tie  hmotné  subjektívne  práva,  ktoré  sú  realizovate néľ  
(uplatnite né) len cestou príslušného orgánu (ÚPVSR)ľ . Iným príkladom takéhoto hmotného práva je 
napríklad aj odporovacie právo pod a § 42a Ob Z. Takéto hmotné práva sa považujú za uplatnené, lenľ č  
ak boli uplatnené procesne, ím sa z nich však nestáva procesné právo, ale naopak, zachovávajú si svojuč  
povahu hmotného subjektívneho práva. Ich uplat ovanie (výkon) je preto nutné posudzova  aj pod aň ť ľ  
hmotnoprávnych  noriem,  ako  napr.  §  3  Ob Z  alebo  §  265  ObchZ.  Právo  poda  návrh  na  výmazč ť  
ochrannej známky sa dokonca aj prekluduje (vi  § 16 ZochrZ, lánok 9 známkovej smernice [1]). ď č Jeho 
výkon može by  preto v konkrétnom prípade aj ť výkonom práva v rozpore s dobrými mravmi pod a §ľ  
3 ods. 1 Ob Z. Ako píše prof. Švestka: č "Podle p evažujícího výkladu výkon práva v rozporu s dobrýmiř  
mravy znamená, že se výkon práva ocitá v rozporu s uznávaným mín ním rozhodující ástí spole nosti,ě č č  
které ve vzájemných vztazích mezi lidmi ur uje, jaký má být výkon práv tak, aby byly v souladu seč  
základními a obecn  respektovanými zásadami mravního ádu demokratické spole nosti (se zásadouě ř č  
slušností,  poctivostí,  estností,  vzájemnou  úctou,  tolerancí,  d v rou atd.).  ..  Pokud se výkon právač ů ě  
ocitne v rozporu s dobrými mravy, soud takovému právu s poukazem na § 3 odep e právní ochranuř  
(srov. výše zmín nou výslovnou úpravu § 265 ObchZ), aniž by se tím však n co m nilo na samotnéě ě ě  
existenci tohoto práva. Toto právo trvá i nadále." [2]. Na to, že odmietnutie právnej ochrany v taktom 
prípade by mal  súd ako korektív  spravodlivosti  prihliada  ex offo poukazuje aj  ve mi známy nálezť ľ  
eského Ústavného súdu vo veci zmeny judikatúry oh adom preml ania zados u inenia poskytnutého vč ľ č ť č  

peniazoch (sp. zn. II.ÚS 635/09). 

Tento judikát v relevantnej asti uvádza: č "Ústavní soud považuje za samoz ejmé a ur ující pro nalézáníř č  
práva, že vždy je nezbytné vycházet z individuálních okolností každého jednotlivého p ípadu, které jsouř  
založeny na skutkových zjišt ních.ě   Mnohé p ípady a jejich specifické okolnosti mohou být - obdobnř ě  
jako v  dané v ci - zna n  komplikované a netypické; tě č ě o však nevyvazuje obecné  soudy z povinnosti  
ud lat  vše  pro  spravedlivé  ešení,  jakkoliv  se  toě ř   m že  jevit  složité,  p i emž  v  rovin  právaů ř č ě  
podústavního  je  nutné  za  ú elem  dodržení  shora  uvedených  princip  posuzovat  individuálníč ů   
okolnosti daného p ípadu též prizmatem kogentního ustanovení § 3 odst. 1ř   ob anského zákoníku,č  
které je  v  rovin  podústavního práva odrazem shoraě   vymezeného ústavního požadavku nalezení  
spravedlivého ešení  ř (srov.  nález ze dne 5. 8. 2010 ve v ci sp. zn. II. ÚS 3168/09). Zásada souladuě   
výkonu  práv  s  dobrými  mravy  p edstavuje  významný  korektiv,  který  vř   od vodn ných  p ípadechů ě ř  
dovoluje zmír ovat tvrdost zákona a dává soudciň   prostor pro uplatn ní pravidel slušnosti. Pojem dobréě  
mravy nelze  vykládat  pouze jako  soubor mravních pravidel  užívaných jako korektiv  ič   dopl ujícíň  
obsahový faktor výkonu subjektivních práv a povinností,  ale  jako p íkaz soudci rozhodovat praeterř  
legem i dokonce contra legem,č   pokud jde o reprobaci jednání p í ícího se dobrým mrav m (srov.ř č ů  
mutatis  mutandis nález ze dne 20. 4. 2010 ve v ci sp. zn. II. ÚS 2087/08). Dobréě   mravy v tomto pojetí  
tedy jsou souhrnem etických obecn  uznávaných aě   zachovávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy  
zajiš ováno i právnímiť   normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými mravními  zásadami  
a  právními  principy.  Takto  provedený  výklad  pojmu  dobré  mravy  ve  svém souhrnu  prostupuje  i  
Listinou (srov. nález ve v ci sp. zn. II.ě   ÚS 544/2000, ..). 



2. Posudzovanie identity ochranných známok

Hoci  bývalý  známkový  zákon  (zákon  .  55/1997  Z.z.)  obsahoval  vlastnú  definíciu  zhodnosti  ač  
zamenite nosti v § 3a ods. 1, je nutné tieto definície vyklada  v súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚľ ť  
formou eurokonformného výkladu – tzv. nepriamy ú inok európskeho práva (prípad  č Von Colson C-
106/89). V prejednávanom prípade vznikli všetky relevantné okolnosti po vstupe Slovenskej republiky 
do  EÚ,  ke že  návrh  na  výmaz  bol  podaný  d a  25.4.2006.  Aplikácia  európskeho  práva  je  pretoď ň  
nevyhnutná,  pretože  inak  by  zo  strany  súdu  došlo  k  porušeniu  lánku  288  Zmluvy  o  fungovaníč  
Európskej únie, i dokonca by mohlo dôjs  aj k porušeniu základného práva na súdnu ochranu ( l. 46č ť č  
ods. 1 ústavy, IV. ÚS 77/02)[3].

Posudzovaniu identity ozna ení sa najviac venovalo rozhodnutie č LTJ Diffusion C-291/00, a to najmä vo 
svojom bode 54. Toto rozhodnutie prinieslo celoeurópsky test identity ozna ení  č ( l. 5(1) známkovejč  
smernice), ktorý znie nasledovne:

Ozna enie je zhodné s ochrannou známkou len v prípade, že č
(1.) toto ozna enie bez zmien i doplnkov preberá všetky prvky tvoriace túto ochrannú známku, aleboč č  
(2.) ak vnímané ako celok obsahuje také nepatrné rozdiely, že priemerný spotrebite  si ich nevšimne.ľ

Ke že v prejednávanom prípade ide skôr o druhý prípad tohto testu, domnievame sa, že by sa mal súdď  
sústredi  na to,  ť i  si  priemerný  spotrebite  z  daného  relevantného trhuč ľ  pri  celkovom posúdení 
ozna ení  "COPPA CAFFÉ" a  "COPA CAFE"  č všimne  ich  nepatrné  rozdiely.  Za  k ú ové  v  tejtoľ č  
súvislosti považuje identifikovanie návykov a správania priemerného spotrebite a v danom segmenteľ  
relevantného trhu [4]. To, že by sa test zhodnosti nemal vyklada  úplne reštriktívne potvrzduje aj bod 25ť  
až 28 nedávneho prípadu Die BergSpechte C-278/08.

Ak by mal  súd pochynosti o  výklade pojmu identita  (ak teda nejde o prípad  acte clair alebo  acte 
éclairé), uvádzame, že pod a judikatúry Ústavného súdu SR je nepoloženie prejudiciálnej otázky pod aľ ľ  
lánku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie považované za porušenie základných práv (IV. ÚSč  

206/08  a II.  ÚS 90/05).  Presnejšie  v  rozhodnutí  IV.  ÚS 206/08 Ústavný súd Slovenskej  republiky 
uviedol nasledovné:  “Z toho však vyplýva, že  v rozsahu výkladu práva spolo enstva je zákonnýmč  
sudcom vo  veci  za atej  pred  vnútroštátnym súdom nielen  sudca  ur ený  rozvrhom práce  pod ač č ľ  
osobitných  predpisov,  ale  aj  komunitárny  sudca,  lebo  jeho  povinnos  rozhodnú  o  otázkachť ť  
interpretácie komunitárneho práva je sú asne aj jeho oprávnením, ktoré nemožno zásadne obís , a ak,č ť  
tak len komunitárnym právom ur enými spôsobmi, ktoré vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora ES,č  
napríklad vo veciach, v ktorých sa uplatní CILFIT formula (pozri rozsudok vo veci 283/81 Srl CILFIT a  
Lanificio  di  Gavardo  SpA  proti  Ministerstvu  zdravotníctva  zo  6.  októbra  1982).  Ústavný  súd 
pripomína,  že  ak vnútroštátny  sudca  nepredloží  prejudiciálnu  otázku  komunitárnemu sudcovi  v  
konkrétnej veci, kde to bola jeho povinnos , nielen možnos  tak urobi , potom v takom prípade toť ť ť  
môže za istých okolností zaklada  zodpovednos  lenského štátu za porušenie komunitárneho právať ť č  
postupom a rozhodovaním vnútroštátneho súdu (pozri napríklad rozsudok z 30. septembra 2003 vo  
veci Kobler proti Rakúskej republike, C-224/01). ”
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