Poznámky k formuláru návrhu na vyhlásenie o
neplatnosti ochrannej známky Európskej únie
1. Všeobecné poznámky
1.1 Použitie formulára
Formulár je možné bezplatne získať z EUIPO a je k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie z
webovej stránky EUIPO http://www.euipo.europa.eu. Formulár sa môže bezplatne kopírovať.
Podávatelia návrhu na vyhlásenie o neplatnosti ochrannej známky Európskej únie alebo ich
zástupcovia môžu použiť formuláre podobnej štruktúry alebo formátu, ako napríklad
formuláre vytvorené počítačmi zahŕňajúce informácie, ktoré obsahuje formulár návrhu.
Ak sa používajú takto elektronicky vytvorené formuláre, je možné sa vyhnúť prílohám
rozšírením elektronickej verzie tam, kde je potrebný ďalší priestor.
Odporúča sa vyplniť formulár pokiaľ možno úplne vrátane požadovaných dokumentov v čase
podávania návrhu. Takto sa spracovanie návrhu na vyhlásenie o neplatnosti uľahčí a urýchli.
Formulár návrhu na vyhlásenie o neplatnosti tvoria dve strany určené pre základné údaje a
šesť strán na identifikáciu skorších práv, ktoré sú základom návrhu, ak sa návrh zakladá na
relatívnych dôvodoch. Na prvej strane sa uvedú podrobné údaje podávateľa návrhu na
vyhlásenie o neplatnosti, jeho zástupcovi, predmetnej ochrannej známke Európskej únie
alebo medzinárodnom zápise, ďalej rozsah a jazyk návrhu, vyhlásenie, údaje o platbe
poplatku a podpis. Na druhej strana sa uvedú dôvody podania návrhu. Ak sa v prihláške
uplatňuje viac než jedno skoršie právo, odporúča sa použiť samostatnú stranu pre každé
uplatňované skoršie právo. Odosielajú sa len strany, ktoré obsahujú informácie.
Informácie o vyplnení formulára sa nachádzajú v časti 2 Formulár. Tieto vysvetlivky sú
usporiadané chronologicky podľa jednotlivých častí formulára. Formulár návrhu
na vyhlásenie o neplatnosti je prípustný len vtedy, ak je napadnutá ochranná známka
Európskej únie zapísaná.
So žiadosťou o akékoľvek informácie môžete kontaktovať EUIPO na tomto telefónnom čísle:
(34) 965 139 100.

1.2 Odosielanie formulárov
Vyplnené formuláre, ako aj akékoľvek iné dodatky, napr. poznámky alebo dôkazový materiál,
sa odosielajú na nasledujúcu adresu:
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
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Receiving Unit
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Spain

Korešpondencia prostredníctvom sa zasiela na toto faxové číslo:
Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spanien
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

+34 965 131 344
V prípade podania prostredníctvom faxu nie je potrebné a ani sa neodporúča odosielať
potvrdzujúce kópie. V prípade nedostatočných informácií si EUIPO ďalšie údaje vyžiada.

2. Formulár - prvá strana
V hornej časti prvej strany prihlášky musí podávateľ návrhu na vyhlásenie o neplatnosti
uviesť celkový počet strán návrhu vrátane všetkých pokračovacích hárkov a príloh
(odôvodnení, dôkazových materiálov, oprávnení atď.) a svoju značku.
2.1 Podávateľ návrhu na vyhlásenie o neplatnosti/ Navrhovateľ
Ak má podávateľ návrhu na vyhlásenie o neplatnosti pridelené identifikačné číslo zo strany
EUIPO, stačí uviesť toto identifikačné číslo a meno. Inak sa podávateľ návrhu musí
identifikovať uvedením svojho mena spolu s adresou a štátnou príslušnosťou. Musí sa uviesť
aj právna forma podávateľa návrhu.

2.2 Zástupca
Zastupovanie je povinné pre všetkých podávateľov návrhu na vyhlásenie o neplatnosti, či už
sú fyzickými alebo právnickými osobami, ktorí nemajú svoje bydlisko alebo sídlo, ani hlavné
miesto podnikania alebo reálnu a fungujúcu výrobnú alebo obchodnú pobočku v Európskom
hospodárskom priestore (EHP). Všetky ostatné osoby môžu zastupovať samých seba alebo
si môžu zvoliť vymenovanie zástupcu.
Zástupca musí uviesť svoje meno a identifikačné číslo pridelené EUIPO. Ak takéto
identifikačné číslo nie je k dispozícii, vo formulári návrhu sa musia uviesť príslušné
informácie týkajúce sa existujúcich alebo novopridelených zástupcov.
Zastúpenie pred EUIPO sa môže uskutočniť odbornými zástupcami, ktorí spadajú do jednej z
dvoch nasledujúcich kategórií:



právni zástupcovia kvalifikovaní v členskom štáte, ktorí majú právo pôsobiť v tomto
členskom štáte ako zástupcovia v záležitostiach ochranných známok a ktorí majú svoje
sídlo podnikania v Európskom hospodárskom priestore, alebo
odborní zástupcovia zapísaní v zozname EUIPO. Odborní zástupcovia zapísaní
v zozname záležitostí ochranných známok Európskej únie môžu pôsobiť v záležitostiach
dizajnov. Odborní zástupcovia zapísaní v zozname záležitostí dizajnov Spoločenstva
však nemôžu pôsobiť v záležitostiach ochranných známok.

Podávateľ návrhu vyhlásenia o neplatnosti môže konať tiež prostredníctvom zamestnanca.
Ak je vymenovaný zamestnanec, musí sa jeho meno uviesť do políčka „zástupca“.
Zamestnanci právnych subjektov so sídlom alebo hlavným miestom podnikania alebo
reálnou a fungujúcou výrobnou alebo obchodnou pobočkou v rámci EHP môžu zastupovať
iné právne subjekty, ak (a len ak) existujú ekonomické prepojenia medzi dvomi právnickými
osobami, ako je spoločné vlastníctvo alebo kontrola. To platí aj vtedy, ak je prihlasovateľ
právnym subjektom mimo EHP. V týchto prípadoch sa informácie týkajúce sa právneho
subjektu, ktorého zamestnanec koná v mene prihlasovateľa, a základ ekonomického
prepojenia (materská spoločnosť, dcérska spoločnosť, pobočka atď.) musia uviesť v prílohe.
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EUIPO bude teda komunikovať so zástupcom v prípade, že bude vymenovaný.
Predloženie splnomocnenia pre zástupcu alebo zamestnanca prihlasovateľa sa nevyžaduje.
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2.3 Predmetná ochranná známka Európskej únie, jazyk a rozsah návrhu
Predmetná ochranná známka Európskej únie: Podávateľ návrhu na vyhlásenie o neplatnosti
musí uviesť číslo zápisu predmetnej ochrannej známky Európskej únie spolu s dátumom
zápisu a menom majiteľa. Informácie uvedené podávateľom návrhu musia jednoznačne
identifikovať predmetnú ochrannú známku Európskej únie.
Jazyk: Formulár návrhu na vyhlásenie o neplatnosti by sa mal prednostne vyplniť v prvom
jazyku predmetnej OZEÚ, za predpokladu, že je to jeden z piatich jazykov EUIPO
(španielsky – ES, nemecký – DE, anglický – EN, francúzsky - FR, taliansky – IT) alebo v
druhom jazyku predmetnej OZEÚ, ktorý nevyhnutne musí byť jazykom EUIPO. Formulár
návrhu na vyhlásenie o neplatnosti môže byť vyplnený v ktoromkoľvek inom jazyku piatich
jazykov EUIPO, za predpokladu, že do jedného mesiaca bude doručený preklad návrhu na
vyhlásenie o neplatnosti do prvého jazyka (ak je jazykom úradu) alebo do druhého jazyka
predmetnej OZEÚ. Formulár sa môže použiť v hociktorej jazykovej verzii pod podmienkou,
že požadované údaje sú uvedené v príslušnom jazyku.
Rozsah návrhu: Ak sa žiada o vyhlásenie o úplnej neplatnosti, je potrebné uviesť túto
skutočnosť. Ak sa neplatnosť nepožaduje pri všetkých tovaroch a službách, ktoré sú zahrnuté
v zapísanej ochrannej známke Európskej únie, vo formulári sa musia výslovne uviesť
predmetné tovary alebo služby.

2.4 Vyhlásenie
Navrhovateľ musí vyhlásiť, že v minulosti nebolo ustanovené žiadne právoplatné
rozhodnutie (res judicata) týkajúce sa tých istých strán na základe absolútnych alebo
relatívnych dôvodov, a že nebol podaný návrh na vyhlásenie o neplatnosti na základe iného
skoršieho práva (vrátane protinároku). Toto vyhlásenie nadobudne platnosť podpísaním
návrhu na vyhlásenie o neplatnosti.

2.5 Platba poplatkov
Poplatok musí byť zaplatený v eurách.
Poplatok za podanie návrhu na vyhlásenie neplatnosti je 630 eur bez ohľadu na počet
odôvodnení. Návrh sa bude považovať za podaný až po zaplatení poplatku EUIPO.
Začiarknutím príslušného políčka podávateľ návrhu na vyhlásenie o neplatnosti vyberie
jeden zo spôsobov platby poplatku.
Platby (všetky bankové poplatky hradí platiteľ, ktorý dá príslušné pokyny banke) sa môžu
realizovať takto:
-

zaťažením bežného účtu vedeného u EUIPO uvedením čísla tohto účtu,
uskutočnením prevodu v eurách na bankový účet EUIPO s uvedením mena, adresy
a značky prihlasovateľa alebo zástupcu, a druhu poplatku, ktorému platba
zodpovedá, ako aj dátumu uskutočnenia prevodu.

Bežné účty si je možné otvoriť prostredníctvom písomnej žiadosti adresovanej EUIPO na
nasledujúcu adresu:
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Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Finance Department
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Spain
Telefón: (34) 965 139 340
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Fax: (34) 965 139 113
Prevody by sa mali uskutočniť na jeden z týchto bankových účtov EUIPO:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
0182-5596-90-0092222222 Swiftový kód (BIC): BBVAESMM XXX
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222
La Caixa
2100-2353-01-0700000888 Swiftový kód (BIC): CAIXESBB XXX
IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888

2.6 Podpis
Formulár návrhu na vyhlásenie o neplatnosti musí byť podpísaný a musí byť uvedené meno
podpísanej osoby.

3. Formulár - druhá strana

3.1 Dôvody
Navrhovateľ musí uviesť aspoň jeden dôvod neplatnosti a podať ďalšie odôvodnenie alebo
vysvetlenie.
Ak sa návrh zakladá na absolútnych dôvodoch, je potrebné to uviesť a predložiť ďalšie
odôvodnenie a tam, kde sa to hodí, aj dôkazový materiál.
Ak sa návrh zakladá na relatívnych dôvodoch, prihlasovateľ musí uviesť, či je návrh na
vyhlásenie o neplatnosti v súlade s dôvodmi uvedenými v článku 53 ods. 1 a 53 ods. 2
nariadenia o OZEÚ. Podrobnosti o skorších právach sa predkladajú len v prípade relatívnych
dôvodov. Na tento účel sa použijú strany tri až osem.
Podávateľ návrhu na vyhlásenie neplatnosti musí pre každý dôvod uviesť skutočnosti na
jeho podporu a predložiť dôkazy týchto skutočností. Podávateľ návrhu musí poskytnúť aj
odôvodnenie významu skutočností a dôkazov údajnej neplatnosti napadnutej OZEÚ.

4. Formulár - strany tri až osem
4.1 Zápisy a prihlášky ochranných známok
V prípade zápisu a prihlášky ochranných známok je potrebné poskytnúť nasledujúce údaje:
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typ známky (OZEÚ, národný alebo medzinárodný zápis s uvedením členského štátu, kde
je platný) (pozri časť 4.7),
dátum zápisu a/alebo prihlášky,
vyobrazenie známky (pozri časť 4.8),
tovary a služby, na ktorých je návrh založený,
uvedenie oprávnenia podávateľa návrhu na vyhlásenie o neplatnosti,
osobitný dôvod na podanie návrhu na vyhlásenie o neplatnosti,
vysvetlenie dôvodov.
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Ak ide o známku, ktorá má dobré meno, podávateľ návrhu musí okrem uvedeného uviesť aj:


údaje o území, kde má známka dobré meno, a tovaroch a službách, pre ktoré má
známka dobré meno.

Navrhovateľ musí tiež priložiť dôkazový materiál o existencii skoršej známky, jeho
oprávnení a, ak je to potrebné, aj dôkaz o dobrom mene známky. Ak je to potrebné, musí sa
priložiť aj preklad dôkazového materiálu.

4.2 Všeobecne známe známky
V prípade všeobecne známych známok (čl. 6 bis Parížskeho dohovoru) musí navrhovateľ
uviesť:






zemepisné územie ochrany, t. j. členský štát, v ktorom je známka všeobecne známa
(pozri časť 4.7),
vyobrazenie známky (pozri časť 4.8),
tovary a služby, pre ktoré je známka všeobecne známa,
osobitný dôvod návrhu na vyhlásenie o neplatnosti,
vysvetlenie dôvodov.

Podávateľ návrhu musí tiež priložiť dôkazový materiál o existencii skoršej známky, jeho
oprávnení a dôkaz o tom, že známka je všeobecne známa. Ak je to potrebné, musí sa
priložiť aj preklad dôkazového materiálu.

4.3 Napadnuté prihlášky podané agentom prihlasovateľa
V prípade prihlášok ochranných známok podaných agentom musí podávateľ návrhu na
vyhlásenie o neplatnosti uviesť:







údaje o známke,
krajinu alebo krajiny, v ktorých je zapísaná, prihlásená alebo chránená,
vyobrazenie známky (pozri časť 4.8),
tovary alebo služby,
osobitný dôvod návrhu na vyhlásenie o neplatnosti,
vysvetlenie dôvodov.

Navrhovateľ musí priložiť aj dôkazový materiál o vlastníctve známky a čase nadobudnutia
vlastníckeho práva, dôkazový materiál o zastupovaní agentom a o tom, OZEÚ bola zapísaná
bez súhlasu majiteľa. Ak je to potrebné, musí sa predložiť aj preklad dôkazového materiálu.

4.4 Nezapísaná ochranná známka alebo označenie používané v obchodnom styku
V prípade skorších nezapísaných ochranných známok alebo označení musí navrhovateľ
uviesť:
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charakter označenia, ako napríklad názov spoločnosti, obchodné meno atď.,
oprávnenie,
územie/členský štát, kde je ochranná známka alebo označenie používané v obchodnom
styku (pozri časť 4.7),
zemepisný rozsah pôsobnosti označenia,
vyobrazenie označenia (pozri časť 4.8),
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tovary, služby alebo činnosti, pre ktoré sa označenie používa,
vysvetlenie dôvodov.

Navrhovateľ musí priložiť aj dôkazový materiál o vlastníctve/používaní označenia, dôkazový
materiál o čase nadobudnutia označenia, dôkazový materiál o platných právnych predpisoch
a ich rozsahu ochrany voči neskorším ochranným známkam. Ak je to potrebné, musí sa
predložiť aj preklad dôkazového materiálu.

4.5 Chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie (CHOP/CHZO)
V prípade chránených označení pôvodu alebo zemepisných označení musí prihlasovateľ
uviesť:







povahu práva (chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie),
oprávnenie,
územie/členský štát (členské štáty), na/v ktorom je chránené (pozri bod 4.7),
predložiť vyobrazenie CHOP alebo CHZO (pozri bod 4.8),
výrobky, pre ktoré je CHOP alebo CHZO chránené,
vysvetlenie dôvodov.

Navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti musí tiež priložiť dôkazový materiál o oprávnení,
dôkazový materiál o čase nadobudnutia práva a dôkazový materiál o platných právnych
predpisoch a ich rozsahu ochrany voči neskorším ochranným známkam. Ak je to potrebné,
musí sa predložiť preklad dôkazového materiálu.

4.6 Iné skoršie práva
V prípade iných skorších práv musí navrhovateľ uviesť:





charakter práva,
údaje o skoršom práve vrátane zemepisného rozsahu pôsobnosti práva (pozri časť 4.7),
vyobrazenie/uvedenie práva (pozri časť 4.8),
vysvetlenie dôvodov.

Navrhovateľ musí tiež priložiť dôkazový materiál o oprávnení, dôkazový materiál o čase
nadobudnutia práva, dôkazový materiál o platných právnych predpisoch a ich rozsahu
ochrany voči neskorším ochranným známkam. Ak je to potrebné, musí sa predložiť aj
preklad dôkazového materiálu.

4.7 Kódy krajín
AT Rakúsko

EL Grécko

LV Lotyšsko

BE Belgicko

ES Španielsko

MT Malta

BG Bulharsko

FI

NL Holandsko

CY Cyprus

FR Francúzsko

PL Poľsko

HU Maďarsko

PT Portugalsko

DE Nemecko

IE

SE Švédsko

DK Dánsko

HR Chorvátsko

SI

EM Európska

IT

SK Slovensko
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CZ

Česká republika

Fínsko

Írsko

Taliansko

únia

6

Slovinsko

UK Veľká Británia

EE Estónsko

LT Litva

RO Rumunsko

LU Luxembursko

4.8 Vyobrazenie práva
V prípade práv slovnej povahy (vrátane známok, znakov a slovných CHOP alebo CHZO)
môže byť právo jednoducho napísané.
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V prípade práv inej než slovnej povahy môžu byť importované do námietky dvomi spôsobmi.
Použitím programu Adobe Acrobat Writer sa vyobrazenie označenia môže priložiť v
akomkoľvek formáte (napr. .jpg, .gif, .tif, .bmp). Použitím programu Adobe Acrobat Reader
sa môže obrázok priložiť len vo formáte .pdf. Je tiež možné priložiť vyobrazenie označenia
na samostatnom hárku.
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