Problematická místa
Nejčastějším problémem u přihlašovaných označení
bývá nedostatek rozlišovací způsobilosti (tedy nedostatek prvků, které by označení dostatečně individualizovaly) a použití čistě slovního prvku obecného
významu. Z tohoto důvodu je nutno doporučit, aby
slovní prvky obecnějšího významu byly doplněny dominantním grafickým prvkem nebo jiným slovním
prvkem s vyšší rozlišovací způsobilostí (např. názvem firmy).
Vhodnou formu ochranné známky, zatřídění podle
seznamu výrobků a služeb, pro které má známka
platit, jakož i územní rozsah platnosti je dobré předem konzultovat s právními odborníky. Ti rovněž
provedou průzkum, zda již není registrováno stejné
nebo zaměnitelné označení, a mohou vám být nápomocni i zastupováním v celém registračním řízení
před příslušným úřadem.

Od podání přihlášky k právům
Podáním přihlášky ochranné známky vzniká přihlašovateli tzv. právo přednosti. Toto právo znamená,
že žádný jiný subjekt si po datu podání přihlášky nemůže registrovat zaměnitelnou ochrannou známku.

Existence práva přednosti v důsledku podání přihlášky ochranné známky ještě neznamená právo požadovat po jiné osobě, aby se zdržela užívání shodného označení formou registrace domény a jejího
užívání. Ochranná známka totiž požívá ochrany až
od okamžiku definitivního zápisu do rejstříku
ochranných známek. Pokud k zápisu přihlášeného
označení zatím nedošlo, musí jeho vlastník s uplatněním práv vyčkat konce řízení o registraci.
Pokud konkrétní úřad, provádějící registraci ochranné známky (český ÚPV nebo podobný úřad v jiném
státě, OHIM nebo WIPO), neshledá absolutní překážky zápisné způsobilosti, zkoumá přihlášku
i z hlediska tzv. relativních překážek zápisné způsobilosti, tedy z hlediska zaměnitelnosti s jinými, už
zapsanými ochrannými známkami. Existence dvou
ochranných známek, u nichž by hrozilo riziko záměny ze strany veřejnosti (tzv. „průměrných spotřebitelů“), je pochopitelně nepřijatelná, protože takové
známky by nemohly plnit svou rozlišovací funkci.
Rozsah zkoumání takové zaměnitelnosti ze strany
ÚPV je však omezený, a proto po základním přezkoumání relativních překážek samotným úřadem
nastupuje další fáze – zveřejnění přihlášky ve Věstníku ochranných známek. Přihláška je ve věstníku zveřejněna na dobu 3 měsíců, během nichž mohou třetí
osoby podávat v rámci námitkového řízení své námitky proti zveřejněné přihlášce. K podání námitek
jsou legitimováni zejména vlastníci starších ochranných známek, jejichž známka je zaměnitelná s přihlašovaným označením a je zapsána pro stejné nebo
podobné výrobky či služby, nebo například další osoby, které se cítí dotčeny ve svých právech přihláškou,
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ství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků, poskytnutí služby a k označení jiných vlastností, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy atd. (kompletní výčet
tzv. absolutních překážek zápisné způsobilosti obsahuje § 4 zákona o ochranných známkách).

Spor o ochrannou známku se v minulosti nevyhnul ani
televizi Prima. Ta podala Ïádosti o ochranné známky
„Vyvolení“ a „Vyvolen˘“, ov‰em ochrannou známku
„Vyvolená“ vlastnila spoleãnost Czech On Line, a. s.

která nebyla podána v dobré víře (zejména v případě
spekulativních zápisů).
Vyhnout se všem potenciálním rizikům při registraci
(výhradám ze strany ÚPV a námitkám vlastníků jiných ochranných známek) je možné za předpokladu
precizního provedení rešerše, zaměřené na existenci
zaměnitelných ochranných známek, dále správného
zatřídění i bezchybného sestavení přihlášky. Za tímto účelem doporučujeme obrátit se s registrací na
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