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Vysvetlivky k formuláru žiadosti o zápis do OSOBITNÉHO ZOZNAMU 

OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV PRE ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACE S 

DIZAJNOM na zastupovanie pred Úradom Európskej únie pre duševné 

vlastníctvo (EUIPO) podľa článku 78 nariadenia Rady o dizajnoch 

Spoločenstva 
 
 

1. Kto môže byť zapísaný do osobitného zoznamu oprávnených zástupcov?  

 
Podľa článku 78 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva musia byť pri zápise do osobitného 
zoznamu oprávnených zástupcov splnené nasledujúce podmienky:  
 

 osoba, ktorá sa uchádza o zápis do zoznamu, musí byť štátnym príslušníkom 
jedného z členských štátov EHP,  

 osoba, ktorá sa uchádza o zápis do zoznamu, musí mať miesto svojho podnikania 
alebo svojho zamestnávateľa v EHP, 

 osoba, ktorá sa uchádza o zápis do zoznamu, nesmie byť zapísaná v zozname 
uvedenom v článku 93 ods. 1 písm. b) nariadenia o OZEÚ. Ak je takáto osoba 
v zozname zapísaná, má už oprávnenie na zastupovanie v záležitostiach týkajúcich 
sa ochrannej známky a dizajnov,  

 osoba, ktorá sa uchádza o zápis do zoznamu, musí byť oprávnená na zastupovanie 
fyzických osôb alebo právnických osôb v záležitostiach dizajnu pred centrálnym 
úradom priemyselného vlastníctva členského štátu EHP.  

 
Ak je v členskom štáte EHP udelenie oprávnenia na zastupovanie fyzických alebo 
právnických osôb v záležitostiach týkajúcich sa dizajnov podmienené požiadavkou osobitnej 
odbornej kvalifikácie, musí uchádzač o zápis do zoznamu túto osobitnú odbornú kvalifikáciu 
získať. Ak v danom členskom štáte EHP takáto požiadavka na osobitnú odbornú kvalifikáciu 
neexistuje, osoby, ktoré sa uchádzajú o zápis do zoznamu, musia mať aspoň päťročnú prax 
v bežnom zastupovaní v záležitostiach týkajúcich sa dizajnov pred centrálnym úradom 
priemyselného vlastníctva daného štátu.  
 
Podmienke praxe počas najmenej piatich rokov nepodliehajú osoby uchádzajúce sa o zápis 
do zoznamu, v prípade ktorých je odborná kvalifikácia na zastupovanie v záležitostiach 
týkajúcich sa dizajnov pred úradom priemyselného vlastníctva niektorého z členských štátov 
oficiálne uznaná v súlade s predpismi stanovenými daným členským štátom.  
 
Výkonný riaditeľ EUIPO môže udeliť výnimku z požiadavky na minimálne päťročnú prax, ak 
osoba, ktorá sa uchádza o zápis do zoznamu, predloží dôkaz, že požadovanú kvalifikáciu 
získala iným spôsobom. Za výnimočných okolností môže výkonný riaditeľ udeliť výnimku 
z požiadavky na štátnu príslušnosť.  
 
Podľa článku 78 ods. 2 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva budú osoby zapísané do 
osobitného zoznamu oprávnené zastupovať iba tretie osoby v konaniach týkajúcich sa 
záležitostí dizajnu pred EUIPO.  
 
 

2. Ktoré krajiny majú zvláštne požiadavky na zástupcov v záležitostiach 

týkajúcich sa dizajnov? 
 
 
Niektoré štáty majú špeciálne skúšky alebo požiadavku na minimálne päťročnú prax v 
bežnom zastupovaní v záležitostiach týkajúcich sa dizajnov pred príslušným vnútroštátnym 
úradom. Existenciu takýchto požiadaviek si treba overiť v právnych predpisoch daného štátu. 
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Nasledujúce krajiny majú osobitné požiadavky na zástupcov v záležitostiach týkajúcich sa 
dizajnov. V tabuľke sú uvedené tituly, ktoré sa používajú na označenie zástupcov 
v záležitostiach týkajúcich sa dizajnov: 
 

ŠTÁT Právny zástupca 

v záležitostiach týkajúcich sa 

dizajnov 

Belgicko Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Česká republika Patentový zástupce (rovnaké 
označenie ako v prípade 
zástupcu v záležitostiach 
ochranných známok) 

Dánsko Varemaerkefuldmaegtig 

Estónsko Patendivolinik (rovnaké 
označenie ako v prípade 
zástupcu v záležitostiach 
ochranných známok) 

Fínsko Tavaramerkkiasiamies, 
Varumaerkesombud 

Francúzsko Conseil en Propriété Industrielle 

Írsko Registered Patent Agent 

Taliansko Consulente in brevetti 

Lotyšsko Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietas 

Luxembursko Conseil en Propriété Industrielle 

Rumunsko Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Švédsko Varumaerkesombud 

Holandsko Modellengemachtigde 

Spojené kráľovstvo Registered Patent Agent 

 
 
 
 

3. Kto nemôže byť zapísaný do osobitného zoznamu zástupcov 

v záležitostiach týkajúcich sa dizajnov?  
 
Advokáti nebudú zapísaní do osobitného zoznamu oprávnených zástupcov pre záležitosti 
súvisiace s dizajnom uvedenom v článku 78 ods. 4 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
(pozri oznámenie predsedu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu č. 10/02 z 28. júna 
2002).  
 
Osobitný zoznam zástupcov pre záležitosti súvisiace s dizajnom má vedľajší charakter. 
EUIPO odmietne všetky žiadosti o zápis do osobitného zoznamu podané osobami, ktoré boli 
zapísané do zoznamu podľa článku 93 nariadenia o OZEÚ alebo ktoré majú právo byť do 
tohto zoznamu zapísané.  
 
Osobitný zoznam oprávnených zástupcov pre záležitosti súvisiace s dizajnom sa od začiatku 
nevzťahuje na tie členské štáty, ktoré vyžadujú odbornú kvalifikáciu zahŕňajúcu ochranné 
známky, dizajny a patenty. Týka sa to Rakúska (Patentanwälte), Nemecka (Patentanwälte), 
Portugalska (Agentes Oficiais da Propriedade Industrial), Španielska (Agentes de la 
Propiedad Industrial), Holandska (Octrooigemachtigden), Luxemburska (conseils en propriété 
industrielle), Francúzska (conseils en propriété industrielle), Estónska (Patentdivolinik, ktorý 
vykonal skúšky pre záležitosti súvisiace s ochrannými známkami a dizajnmi), Maďarska 
(szabadalmi ügyvivo), Litvy (Patentinis patiketinis), Poľska (Rzecznik Patenowy), Slovenska 
(patentový zástupca), Slovinska (Patentni zastopnik, Zastopnik za modele in znamke), 
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Rumunska (Consilieri in proprietate industriala) a Bulharska (Представител По 
Индустриална Собственост). 
Osoby z týchto členských štátov, ktoré získali uvedené tituly, musia požiadať o zápis do 
zoznamu oprávnených zástupcov podľa článku 93 nariadenia o OZEÚ.  
 
Pokiaľ ide o Maltu, kde neplatí požiadavka osobitnej odbornej kvalifikácie, zápis do 
osobitného zoznamu oprávnených zástupcov pre záležitosti súvisiace s dizajnom nie je 
prípustný. Osoby z Malty teda musia požiadať o zápis do zoznamu uvedeného v článku 89 
nariadenia o OZEÚ pod podmienkou, že spĺňajú požiadavky obsiahnuté v uvedenom 
ustanovení.  
 
Na Cypre, kde bol zákon o dizajne schválený v roku 2002, sa nevyžaduje žiadna osobitná 
odborná kvalifikácia na zastupovanie v záležitostiach týkajúcich sa dizajnov. Neexistuje 
zoznam osôb, ktoré majú minimálne päťročnú prax obvyklého zastupovania pred úradom 
výlučne v záležitostiach týkajúcich sa dizajnov. Zápis do zoznamu uvedeného v článku 78 
nariadenia o dizajnoch Spoločenstva preto nie je možný.  
 
Pokiaľ ide o Grécko a Cyprus, kde zastúpenie v záležitostiach týkajúcich sa dizajnov môžu 
vykonávať len advokáti, zápis do osobitného zoznamu nie je prípustný.  
 

4. Podanie žiadosti a osvedčenie  
 
Zápis do osobitného zoznamu oprávnených zástupcov pre záležitosti súvisiace s dizajnom sa 
vykonáva na základe žiadosti, ktorá musí byť v každom jednotlivom prípade podaná na 
formulári žiadosti poskytnutom EUIPO. Ak uchádzač podal prihlášku v jednom z jazykov 
EUIPO, tento jazyk bude jazykom korešpondencie medzi EUIPO a uchádzačom o zápis do 
zoznamu. 
 
K žiadosti je potrebné priložiť osvedčenie vydané centrálnym úradom priemyselného 
vlastníctva členského štátu EHP. Osvedčenie musí uvádzať, že sú splnené uvedené 
podmienky (štátna príslušnosť, miesto podnikania alebo zamestnávateľa, oprávnenie).  
 
Osoba, ktorá sa uchádza o zápis do zoznamu, musí vyplniť formulár žiadosti a odoslať ho 
príslušnému vnútroštátnemu úradu. Úrad musí vyplniť osvedčenie, ktoré je uvedené na 
strane 2 formulára žiadosti. V závislosti od zaužívanej praxe úrad daného štátu buď vyplnený 
formulár žiadosti s vyplneným individuálnym osvedčením vráti osobe, ktorá sa uchádza 
o zápis do zoznamu, a uchádzač žiadosť odošle do EUIPO, alebo úrad žiadosť s osvedčením 
odošle priamo do EUIPO. Niektoré vnútroštátne úrady umožňujú uchádzačovi o zápis do 
zoznamu vybrať jednu z uvedených možností.  
 
Vnútroštátne úrady nevydávajú spoločné osvedčenie o zápise do zoznamu podľa článku 78 
nariadenia o dizajnoch Spoločenstva.  
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5. Formulár žiadosti 
 
Formulár žiadosti doplnený osvedčením je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ. 
Formuláre žiadostí sú k dispozícii na jednotlivých centrálnych úradoch priemyselného 
vlastníctva členských štátov vrátane Úradu pre ochranné známky štátov Beneluxu. Formulár 
žiadosti je možné prevziať z internetových stránok EUIPO 
http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm alebo vyzdvihnúť priamo v sídle úradu na adrese:  
 
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
ŠPANIELSKO 
Telefón: (+34) 965139100 − Fax: (+34) 965 131 344  
information@euipo.europa.eu 
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