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Spoločné oznámenie o vyjadrení nových druhov ochranných známok

Úvod
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych
predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (ďalej len „nová smernica o ochranných
známkach“) obsahuje ustanovenia o ďalšej aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti
ochranných známok so zreteľom na hmotnoprávne aj procesné záležitosti. Zároveň nová smernica
o ochranných známkach odzrkadľuje ustanovenia nariadenia o OZEÚ vo väčšine hmotnoprávnych
záležitostí a stanovuje sa v nej podobný procesný rámec. Členské štáty budú musieť transponovať novú
smernicu o ochranných známkach prispôsobením svojich vnútroštátnych právnych predpisov v lehotách
stanovených v článku 54 ods. 1 novej smernice o ochranných známkach.
Jednou z hlavných zmien, ktoré priniesli nové legislatívne nástroje, je odstránenie požiadavky na grafické
znázornenie z definície ochranných známok EÚ aj národných ochranných známok. Týmto odstránením
vzniká možnosť pre akceptáciu nových druhov ochranných známok, prihlasovaných vo formátoch, ktoré
predtým neboli vo vnútroštátnych ani regionálnych systémoch prípustné. Okrem toho, umožní
jednoduchšie a presnejšie vyjadrenie určitých už akceptovaných druhov ochranných známok. Tieto nové
druhy ochranných známok a požiadavky na vyjadrenie boli zavedené článkom 3 nariadenia, ktorým sa
vykonáva nariadenie o OZEÚ. Nová smernica o ochranných známkach však neobsahuje podrobné
definície druhov ochranných známok, ani sa v nej nestanovujú osobitné požiadavky na vyjadrenie. Existuje
preto riziko, že rôzne úrady budú akceptovať odlišné druhy ochranných známok, pričom by mohli
uplatňovať odlišné definície a zaviesť odlišné požiadavky na vyjadrenie.
Najúčinnejší spôsob, ako zabrániť tomuto riziku, je dobrovoľné prijatie rovnakých štandardov centrálnymi
úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov, Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo (ďalej spolu
len „ÚPV členských štátov“) a úradom EUIPO. Nevykonanie tohto kroku by spôsobilo nezhodu, ktorú by
nebolo možné preklenúť bežnými konvergenčnými iniciatívami z dôvodu právnych obmedzení, ktoré
vyplývajú z týchto odlišných legislatívnych nástrojov. Preto by pomohlo, keby členské štáty prerokovali
spoločné prístupy pred legislatívnymi krokmi tak, aby boli harmonizačné ciele smernice podporené a aby
sa mohlo vytvoriť harmonizované regulačné prostredie.
S cieľom podporiť proces transpozície a posilniť harmonizujúci vplyv novej smernice o ochranných
známkach EUIPO a ÚPV členských štátov pracujú na zabezpečení toho, aby boli nové ustanovenia
nariadenia o OZEÚ a smernice o ochranných známkach implementované harmonizovaným a jednotným
spôsobom v celej európskej sieti duševného vlastníctva.
Tomto oznámenie plne rešpektuje právomoci a povinnosti Európskej komisie a členských štátov EÚ
a zohľadňuje sa priebežná povaha procesu transpozície, ako aj rôzne úrovne pokroku členských štátov
v príprave a implementácii vnútroštátnej legislatívy. Tento dokument preto slúži len ako súbor informujúci
o porozumení dosiahnutom medzi ÚPV členských štátov a nemá právne záväzné účinky na vnútroštátny
legislatívny postup členských štátov. Nemožno ho chápať a ani interpretovať tak, akoby obsahoval
konkrétne záväzky členských štátov, ktoré by obmedzovali ich slobodu prijímať vlastné rozhodnutia v rámci
ustanovení novej smernice o ochranných známkach.
Spoločné oznámenie bude pravidelne aktualizované tak, aby boli zohľadnené vyvíjajúce sa pozície
členských štátov, a to pred transpozíciou novej smernice o ochranných známkach do ich vnútroštátnej
legislatívy, ako aj po nej.
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Cieľ spoločného oznámenia
So zreteľom na počiatočnú fázu postupu implementácie a na to, že implementácia môže byť predmetom
konzultácií a schvaľovania na vnútroštátnej úrovni, tento dokument zohľadňuje prístup, ktorý je prijatý alebo
môže byť prijatý zo strany EUIPO a ÚPV členských štátov, pokiaľ ide o definície a požiadavky na vyjadrenie
pre nové druhy ochranných známok vyplývajúce zo zrušenia požiadavky na grafické znázornenie.
S cieľom zjednodušiť predlegislatívnu zhodu poskytuje transparentným spôsobom štruktúrované
informácie o druhoch známok, ich definíciách a spôsoboch ich vyjadrenia v súvislosti s každým úradom.
Týmto sa prispeje k transpozícii novej smernice o ochranných známkach čo najharmonizovanejším
spôsobom so zámerom zlepšiť právnu istotu, predvídateľnosť a dostupnosť pre používateľov.

Štruktúra dokumentu
Tento dokument sa týka dvoch vecných problematík:
(i)
(ii)

definícií a spôsobov vyjadrenia rôznych druhov ochranných známok,
akceptovateľných elektronických formátov súborov pre netradičné ochranné známky.

Tento dokument opisuje prístup a stav implementácie pre každú časť samostatne. Oddiel 4.1 obsahuje
podrobnosti o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o definície a spôsoby vyjadrenia pre rôzne druhy ochranných
známok, zatiaľ čo oddiel 4.2 obsahuje informácie o akceptovateľných elektronických formátoch súborov
v prípade netradičných ochranných známok. Oddiel 5 poskytuje prehľad o aktuálnom stave implementácie
v členských štátoch, pokiaľ ide o uznávanie rôznych druhov ochranných známok, uplatňovanie definícií
a akceptované formáty súborov.

Prístup
4.1

Definície a spôsoby vyjadrenia rôznych druhov ochranných známok

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté definície a spôsoby vyjadrenia pre každý z rôznych druhov ochranných
známok – referenčným bodom sú definície a spôsoby vyjadrenia stanovené v článku 3 vykonávacieho
nariadenia. Posledné štyri druhy ochranných známok uvedené v tabuľke sú netradičné ochranné známky
(zvukové, pohybové, multimediálne, holografické).
Tabuľka č. 1: Definície a spôsoby vyjadrenia ochranných známok uvedených v článku 3 vykonávacieho
nariadenia
Druh ochrannej
známky

Definícia

Spôsob vyjadrenia

Slovná

Ochranná známka zložená výhradne
zo slov alebo písmen, číslic, iných
štandardných typografických znakov
alebo ich kombinácie.
Ochranná známka, v prípade ktorej
sa používajú neštandardné znaky,
štylizácia alebo úprava, alebo
grafický prvok či farba vrátane
známok, ktoré sú zložené výhradne
z obrazových
prvkov
alebo
kombinácie slovných a obrazových

Známka sa vyjadrí predložením reprodukcie
označenia v štandardnom písme a úprave,
bez akýchkoľvek grafických prvkov či farby.

Obrazová

Známka sa vyjadrí predložením reprodukcie
označenia, o zápis ktorého sa žiada, so
zobrazením všetkých jeho prvkov a jeho
farieb, ak sa uplatňujú.
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Priestorová

Pozičná

prvkov.
Ochranná známka skladajúca sa
z trojrozmerného tvaru alebo ho
obsahujúca, vrátane nádoby, obalu,
samotného výrobku alebo ich
vonkajšej úpravy.
Ochranná známka spočívajúca
v osobitnom spôsobe, ktorým je
známka
umiestnená
alebo
pripevnená na výrobku.

Ochranná známka vzoru

Ochranná známka skladajúca sa
výhradne zo súboru prvkov, ktoré sa
pravidelne opakujú.

Farebná

Ochranná známka, ktorá sa skladá i)
výhradne z jednej farby bez obrysov
alebo ii) výhradne z kombinácie
farieb bez obrysov.

Zvuková

Ochranná známka tvorená výhradne
zvukom alebo kombináciou zvukov.

Pohybová

Ochranná známka tvorená pohybom
alebo zmenou pozície prvkov
známky, resp. ktorej súčasťou je
pohyb alebo zmena pozície prvkov
známky.

Multimediálna

Ochranná
známka
tvorená
kombináciou
obrazu
a zvuku alebo sa na ne vzťahujúca.
Ochranná známka zložená z prvkov
s holografickými vlastnosťami.

Holografická

Iná

Ochranná známka, na ktorú sa
nevzťahuje žiaden z už uvedených

Známka sa vyjadrí predložením buď grafickej
reprodukcie tvaru vrátane počítačového
zobrazovania,
alebo
fotografickou
reprodukciou. Grafická alebo fotografická
reprodukcia môže obsahovať rôzne pohľady.
Ochranná známka sa vyjadrí predložením
reprodukcie, v ktorej je náležite identifikovaná
pozícia známky a jej veľkosť alebo rozmery
s ohľadom na príslušný tovar. Prvky, ktoré nie
sú súčasťou predmetu zápisu, sú vizuálne
vylúčené, prednostne prerušovanými alebo
bodkovanými čiarami. Vyjadrenie môže byť
sprevádzané
opisom
s podrobnými
informáciami o tom, ako je označenie
umiestnené na tovare.
Známka sa vyjadrí predložením reprodukcie
znázorňujúcej opakujúci sa vzor. Vyjadrenie
môže byť sprevádzané opisom s podrobnými
informáciami o tom, ako sa jeho prvky
pravidelne opakujú.
Známka sa vyjadrí predložením i) reprodukcie
farby a uvedením danej farby s odkazom na
všeobecne uznávaný kód farby alebo ii)
reprodukcie,
na ktorej
je
znázornené
systematické
usporiadanie
farebnej
kombinácie jednotným a vopred stanoveným
spôsobom,
a uvedením
daných
farieb
s odkazom na všeobecne uznávaný kód farby.
Môže sa doplniť aj opis podrobne uvádzajúci
systematické usporiadanie farieb.
Ochranná známka sa vyjadrí predložením
audiosúboru reprodukujúceho zvuk alebo
presným zaznamenaním zvuku v notovom
zápise.
Ochranná známka sa vyjadrí predložením
videosúboru alebo série po sebe idúcich
statických obrazov, ktoré znázorňujú pohyb
alebo zmenu pozície. Ak sa používajú statické
obrazy, môžu byť očíslované alebo doplnené
opisom s vysvetlením sledu.
Ochranná známka sa vyjadruje predložením
audiovizuálneho súboru, ktorý obsahuje
kombináciu obrazu a zvuku.
Ochranná známka sa vyjadrí predložením
videosúboru
alebo
grafickej,
alebo
fotografickej reprodukcie, ktorá obsahuje
pohľady
nevyhnutné
na
dostatočnú
identifikáciu holografického efektu v jeho
celistvosti.
Ochranná známka sa vyjadrí v akejkoľvek
vhodnej
forme
s použitím
všeobecne
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druhov.

4.2

dostupnej technológie, pokiaľ môže byť
reprodukovaná v registri jasným, presným,
samostatným, dostupným, zrozumiteľným,
trvácnym a objektívnym spôsobom tak, aby
umožňovala príslušným orgánom a verejnosti
jasne a presne určiť predmet ochrany
poskytovaný jej vlastníkovi. Vyjadrenie môže
byť sprevádzané opisom.

Akceptovateľné elektronické formáty súborov v prípade netradičných ochranných známok

ÚPV členských štátov plánujú na účely podávania prihlášok akceptovať elektronické formáty súborov
stanovené v tabuľke č. 2 . V tabuľke sú uvedené formáty súborov, ktorých akceptovanie je plánované v
prípade jednotlivých druhov netradičných ochranných známok.
Tento prístup, ktorý možno nazvať monoformátovým prístupom, vychádza zo zásad nižších nákladov na
vybudovanie a údržbu a lepšej interoperability medzi systémami pri vykonávaní rešerší, napr. v TMView.
Tabuľka č. 2: Plánované akceptovateľné elektronické formáty súborov pre netradičné ochranné známky –
monoformátový prístup
Druh ochrannej známky
Zvuková
Pohybová
Multimediálna
Holografická

Formát elektronického súboru
JPEG
MP3
JPEG
MP4
MP4
JPEG
MP4

Prijatie monoformátového prístupu nebráni v prijímaní iných formátov na účel zápisu týchto druhov
známok. Ďalšie elektronické formáty sú stanovené v tabuľke 6 tohto dokumentu.

Stav implementácie
Nasledujúce tabuľky č. 3 až 6 poskytujú prehľad súčasných plánov úradov, pokiaľ ide o uznávanie rôznych
druhov ochranných známok, ich definície a akceptované elektronické formáty súborov.
Tabuľka č. 3: Druhy ochranných známok, ktoré budú akceptované
Táto tabuľka obsahuje druhy ochranných známok, ktoré budú uznané ÚPV členských štátov. Stĺpec „Ďalšie
druhy“ sa týka ďalších osobitných druhov známok, ktoré výslovne uznávajú ÚPV členských štátov. Stĺpec
„Iná“ sa v zmysle článku 3 ods. 4 vykonávacieho nariadenia týka známok, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z
vymenovaných druhov, za predpokladu, že spĺňajú povinné požiadavky.
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Pozičná

Priestorová

AT
BG
BX
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
EUIPO
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LV
LT
MT
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK

Obrazová

Dátum
implementácie

Úrad

Slovná

Implementácia uznávania rôznych druhov ochrannej známky
ÚPV členského štátu uzná nasledujúce druhy ochrannej známky:





























X(1)

X(3)

X(1)

X(2)

X(1)
X(1)

N

ÚPV členského štátu uzná tento druh ochrannej
známky.
Tento druh ochrannej známky nie je osobitne
uvedený v súčasných právnych predpisoch
ÚPV členského štátu, ale bude možné požiadať
o jej zápis ako „Inej“.
Nezodpovedané

= Akýkoľvek iný druh ochrannej známky, ktorý sa objaví v budúcnosti v dôsledku technologického vývoja,
za predpokladu, že splní povinné požiadavky.
(1)

(2)

= Slogany a svetelné signály, ktoré majú rozlišovaciu spôsobilosť.

(3)

= Pripúšťajú sa aj svetelné známky (tracer marks)

7

Spoločné oznámenie o vyjadrení nových druhov ochranných známok

Tabuľka č. 4: Definície rôznych druhov ochranných známok
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Ochranná
známka vzoru
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Pozičná

Slovná
AT
BG
BX
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
EUIPO
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LV
LT
MT
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK(*)

Priestorová

Dátum
implementácie

Úrad

Obrazová

Implementácia definícií uvedených v článku 3 návrhu
vykonávacieho nariadenia
ÚPV členského štátu sa bude riadiť definíciami uvedenými v článku
3 návrhu vykonávacieho nariadenia týchto druhov ochranných
známok (Tabuľka č. 1):



























N



























N



























N

ÚPV členského štátu uzná tento druh ochrannej
známky.
Nezodpovedané

(*) = UK považuje druh ochrannej známky za pomôcku na administratívne účely a nežiada vymedzenie
druhov samotných.
Tabuľka č. 5: Akceptované elektronické formáty súborov v prípade netradičných ochranných známok
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Implementácia tzv. monoformátového prístupu pre netradičné
ochranné známky
Úrad
Dátum
ÚPV členského štátu bude prijímať elektronické formáty
implementácie
súborov ustanovené v monoformátovom prístupe, ako sú
znázornené v tabuľke č. 2 pre každý z nasledujúcich druhov
ochranných známok:
Zvuková
Pohybová
Multimediálna Holografická




AT(*)




BG




BX




CY




CZ




DE




DK




EE




ES




EUIPO




FI




FR




GR




HR




HU(*)




IE




IT




LV(*)




LT




MT




PL




PT




RO




SE




SI




SK




UK
(*) = Bude sa riadiť navrhnutými formátmi, bude však prijímať aj ďalšie formáty. Tieto formáty sú uvedené
ďalej v tabuľke č. 6.
Tabuľka č. 6: Ďalšie akceptované elektronické formáty súborov
Ďalšie akceptované elektronické formáty súborov pre jednotlivé druhy netradičných
ochranných známok
Druh ochrannej známky
Formát
Akceptovaný (úradom)
PNG
HU, LV, ES
TIF, TIFF
HU, LV, ES
WAV
AT, HU, LV, RO
WMA
LV
M4A
LV
Zvuková
BMP
LV, ES
GIF
ES, RO
OGG
PT
MPEG
RO
MP3
HU
Pohybová
MP4
HU
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Multimediálna

Holografická

MPG, MPEG
PNG
TIF, TIFF
WMV
MKV
MOV
M4V
AVI
BMP
OGG
GIF
MP4
MPG, MPEG
MOV
JPG
AVI
WMV
MKV
OGG
M4V
MP4
MPG, MPEG
PNG
TIF, TIFF
BMP
OGG
GIF

HU, LV
HU, LV, ES
HU, LV, ES
LV
LV
LV
LV
LV
LV, ES
PT
ES, RO
HU
HU, LV
LV
LV
LV
LV
LV
PT
LV
HU
HU
HU, LV, ES
HU, LV, ES
LV, ES
PT
ES, RO

Akceptovanie elektronických formátov súborov v tabuľkách č. 5 a 6 zo strany ÚPV členských štátov
neobmedzuje akceptovanie iných formátov v budúcnosti, napríklad v dôsledku technologického vývoja.
Celý prehľad akceptovaných elektronických formátov súborov pre všetky druhy ochranných známok
jednotlivými úradmi je k dispozícii tu.
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