
 

 

 
PODMÍNKY PROGRAMU ÚŘADU EUIPO 

PRO HLAVNÍ UŽIVATELE 
 
 

I. Cíl programu úřadu EUIPO pro hlavní uživatele 
 

Článek 1 
 

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „úřad EUIPO“) vyvinul novou 
elektronickou platformu pro oboustrannou komunikaci s úřadem s cílem zmodernizovat 
a zjednodušit informační systémy úřadu EUIPO a přeměnit úřad EUIPO na vyspělou 
elektronickou organizaci ku prospěchu všech jeho uživatelů. 
 
Cílem programu úřadu EUIPO pro hlavní uživatele je poskytovat podpůrné služby a nástroje 
uživatelům, kteří se zaváží, že budou při komunikaci s úřadem EUIPO používat elektronické 
prostředky komunikace (dále jen „hlavní uživatelé“). 
 
 

II. Podmínky účasti v programu úřadu EUIPO pro hlavní uživatele 
 

Článek 2 
 

Aby se uživatel mohl zúčastnit programu úřadu EUIPO pro hlavní uživatele, musí: 
 

a) si zvolit, že chce dostávat sdělení úřadu EUIPO v elektronické podobě; 
b) mít u úřadu EUIPO zřízený běžný účet; 
c) využívat elektronické komunikační prostředky poskytnuté úřadem EUIPO při 

podávání přihlášek, žádostí a sdělení úřadu EUIPO, jakož i při donucovacích 

opatřeních v rámci prosazování práv duševního vlastnictví (portál IP Enforcement 

Portal) – zejména při podávání žádostí o přijetí opatření celními orgány – a k výměně 

informací o porušování práv duševního vlastnictví mimo EU s Evropskou komisí (GŘ 

pro obchod); 

d) přistoupit na to, že ke komunikaci v papírové, neelektronické podobě je možné se 
uchýlit pouze v případech, kdy se vyskytnou technické problémy nebo nastanou 
obdobné výjimečné okolnosti. 

 
 

III. Podpůrné služby a nástroje nabízené úřadem EUIPO hlavním uživatelům 
 

Článek 3 
 

Na nové elektronické platformě pro oboustrannou komunikaci s úřadem EUIPO budou 
hlavnímu uživateli zpřístupněny tyto speciální funkce: 
 

a) v rámci sekce „User Area“ možnost spravovat pomocí jediného účtu portfolio 
ochranných známek EU / zapsaných průmyslových vzorů Společenství a vytvářet 
podúčty pro členy jeho týmu; 

b) v rámci sekce „User Area“ možnost pravidelně odebírat statistiky týkající se úředních 
postupů u úřadu EUIPO, např. počtu úředních postupů u úřadu EUIPO, rozsahu 
používání elektronických prostředků komunikace, způsobů platby nebo míry 
podávání námitek; 

c) v rámci sekce „User Area“ možnost pravidelně dostávat zprávy důležité pro hlavní 
uživatele; 



 

 

d) přímý odkaz na portál IP Enforcement Portal ze sekce User Area; 
e) s ohledem na možnosti b) a c) si lze nastavit zasílání e-mailových upozornění; 
f) v rámci systému pro správu spisů uživatelů možnost uložit si přihlášku ochranné 

známky EU ve formátu xml, zkontrolovat ji a podat a poté načíst do elektronického 
systému pro podávání přihlášek ochranných známek EU. 

 
Článek 4 

 
V rámci programu školení úřadu EUIPO obdrží hlavní uživatel pro dva členy svého týmu 
přednostní pozvánku na školení zaměřené na používání on-line nástrojů a databází, včetně 
portálu pro prosazování práv duševního vlastnictví, a na školení určené pro právní asistenty 
organizované úřadem EUIPO. 
 

Článek 5 
 

Za účelem efektivního využívání nástrojů, databází a elektronických prostředků komunikace 
bude úřad EUIPO poskytovat hlavnímu uživateli poradenství a podporu s cílem zvýšit podíl 
přímo zpracovaných spisů. V oblasti prosazování práv budou poskytnuty pokyny k zajištění 
efektivního využívání nástrojů pro prosazování práv a elektronických žádostí o přijetí 
opatření celními orgány. 
Tato podpora se v žádném případě nebude týkat předmětu/výsledků zpracování spisů 
a/nebo žádostí. 
 

Článek 6 
 

Úřad EUIPO si vyhrazuje právo pozměnit tyto podmínky a pozastavit nebo změnit 
harmonogram poskytování nabízených podpůrných služeb a nástrojů, a to v případě 
náhlého nedostatku zdrojů nebo z jiných oprávněných důvodů souvisejících se zájmy úřadu. 
 

Článek 7 
 

Hlavní uživatel se zavazuje, že svoji účast v programu úřadu EUIPO pro hlavní uživatele 
nevyužije mezi svými aktuálními nebo potencionálními zákazníky k reklamě nebo propagaci 
své profesionální činnosti tak, že by tvrdil, že má privilegovaný přístup k podpůrným službám 
a nástrojům nabízeným úřadem EUIPO nebo že má v rámci zpracování spisů úřadem 
EUIPO výsostní postavení. 
 

Článek 8 
 

Hlavní uživatel se do programu úřadu EUIPO pro hlavní uživatele zapojí nejprve na období 
jednoho roku, které bude automaticky obnovováno na další jednoletá období, dokud úřad 
EUIPO neshledá, že uživatel již nesplňuje podmínky účasti, a tuto skutečnost mu nesdělí. 
V takovém případě bude účast uživatele v programu úřadu EUIPO pro hlavní uživatele 
ukončena ve sdělené lhůtě. 
 

 
Článek 9 

 
Osobní údaje bude úřad EUIPO zpracovávat za účelem uvedeným v článku 3 těchto 
podmínek. Při zpracování osobních údajů se úřad EUIPO řídí nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů. 


