
 

 

 
PODMIENKY  

PROGRAMU ÚRADU EUIPO PRE HLAVNÝCH POUŽÍVATEĽOV 
 
 

I. Cieľ programu úradu EUIPO pre hlavných používateľov 
 

Článok 1 
 

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „úrad EUIPO“) vyvinul novú 
elektronickú platformu pre komunikáciu s úradom, ktorej cieľom je modernizácia 
a zjednodušenie informačných systémov úradu EUIPO, ako aj transformácia úradu EUIPO 
na plnohodnotnú elektronickú organizáciu v prospech jeho používateľov. 
 
Cieľom programu EUIPO pre hlavných používateľov je ponúknuť podporné služby a nástroje 
používateľom, ktorí sa na komunikáciu s úradom rozhodli používať elektronické prostriedky 
(ďalej len „hlavný používateľ“). 
 
 

II. Podmienky účasti na programe úradu EUIPO pre hlavných používateľov 
 

Článok 2 
 

Na účasť na programe úradu EUIPO pre hlavných používateľov je potrebné, aby používateľ: 
 

a) vybral možnosť prijímania oznámení úradu EUIPO elektronicky, 
b) bol majiteľom bežného účtu v úrade EUIPO, 
c) používal elektronické komunikačné prostriedky, ktoré poskytuje úrad EUIPO, na 

predkladanie prihlášok, žiadostí a komunikáciu s úradom EUIPO, ako aj na opatrenia 

zamerané na presadzovanie práv duševného vlastníctva (IP Enforcement Portal) –  

najmä na podanie žiadosti o prijatie opatrenia colným orgánom – a na výmenu 

informácií o porušeniach práv duševného vlastníctva mimo EÚ s Európskou komisiou 

(GR pre obchod), 

d) súhlasil s tým, že využitie papierovej, neelektronickej komunikácie sa má obmedziť 
na prípady technických problémov alebo podobné výnimočné okolnosti. 

 
 

III. Podporné služby a nástroje, ktoré úrad EUIPO ponúka hlavným 
používateľom 

 
Článok 3 

 
Nová elektronická platforma pre komunikáciu s úradom EUIPO ponúka hlavným 
používateľom tieto osobitné funkcie: 
 

a) v tzv. User Area možnosť spravovať portfólio ochranných známok EÚ/zapísaných 
dizajnov Spoločenstva prostredníctvom jedného účtu a vytvárať podúčty pre členov 
svojho tímu, 

b) v tzv. User Area poskytovanie pravidelných štatistík týkajúcich sa postupov na úrade 
EUIPO, ako je počet postupov na úrade EUIPO, rozsah využívania elektronických 
prostriedkov komunikácie, spôsoby platby alebo miera námietok, 

c) v tzv. User Area pravidelné poskytovanie správ, ktoré zaujímajú hlavných 
používateľov, 



 

 

d) priame prepojenie na portál pre presadzovanie práv duševného vlastníctva z časti 
User Area, 

e) pokiaľ ide o možnosti b) a c), je možné nastaviť emailové upozornenie, 
f) v používateľskom systéme na spracovanie spisov možnosť ukladať prihlášky 

ochrannej známky EÚ vo formáte xml, revidovať ich, predkladať ich a následne 
nahrávať do elektronického systému podávania prihlášok ochranných známok EÚ. 

 
Článok 4 

 
V rámci vzdelávacieho programu, ktorý organizuje úrad EUIPO, má hlavný používateľ 
možnosť prednostne pozvať 2 členov svojho tímu, aby sa zúčastnili na školení týkajúcom sa 
používania online nástrojov a databáz vrátane portálu pre presadzovanie práv duševného 
vlastníctva a na školenie osobitne zamerané na právnych asistentov, ktoré organizuje úrad 
EUIPO. 
 

Článok 5 
 

Úrad EUIPO ponúka hlavnému používateľovi poradenstvo týkajúce sa účinného používania 
nástrojov a databáz a elektronických prostriedkov komunikácie, ako aj podporu na zvýšenie 
počtu spisov, ktoré budú spracované v rámci priameho postupu. Budú ponúknuté 
usmernenia v oblasti presadzovania práv na zabezpečenie účinného používania nástrojov 
súvisiacich s presadzovaním práv a elektronickými žiadosťami o prijatie opatrenia colným 
orgánom. 
Táto podpora sa v žiadnom prípade nebude vzťahovať na podstatu/výsledok spisov a/alebo 
prihlášok. 
 

Článok 6 
 

Úrad EUIPO si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok, pozastavenie alebo zmenu 
termínu realizácie podporných služieb a nástrojov, ktoré sa ponúkajú v prípade náhleho 
nedostatku zdrojov alebo z iných oprávnených dôvodov súvisiacich so záujmom jeho 
služieb. 
 

Článok 7 
 

Hlavný používateľ sa zaväzuje k tomu, že svoju účasť na programe úradu EUIPO pre 
hlavných používateľov nevyžije ako prostriedok na reklamu alebo propagáciu svojej 
odbornej činnosti medzi skutočnými alebo potencionálnymi klientmi spôsobom, ktorý by 
vzbudzoval dojem, že má zvýhodnený prístup k podporným službám, nástrojom ponúkaných 
úradom EUIPO alebo že sú jeho spisy pri spracovaní úradom EUIPO zvýhodnené.  
 

Článok 8 
 

Účasť na programe úradu EUIPO pre hlavných používateľov je na počiatočné obdobie 
jedného roka a bude automaticky obnovená na ďalšie obdobia v trvaní jedného roka, kým 
úrad EUIPO nezistí, že už nespĺňa podmienky účasti a túto skutočnosť neoznámi 
používateľovi. V prípade takéhoto oznámenia sa účasť používateľa na programe úradu 
EUIPO pre hlavných používateľov zruší v lehote stanovenej v oznámení. 
 

 
Článok 9 

 
Osobné údaje spracúva úrad EUIPO na účely stanovené v článku 3 týchto podmienok. Úrad 
EUIPO spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 



 

 

č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 
osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. 


