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1

Úvod

1.1

Účel usmernení

V týchto usmerneniach sa vysvetľuje, ako sú požiadavky nariadenia o dizajnoch
Spoločenstva1 (nariadenie o RCD), nariadenia, ktorým sa vykonáva nariadenie o
dizajnoch Spoločenstva2 (vykonávacie nariadenie o RCD) a nariadenia o poplatkoch
splatných úradu OHIM v súvislosti so zápisom dizajnov Spoločenstva3 (nariadenie
o poplatkoch úradu OHIM za RCD) v praxi uplatňované Útvar pre dizaujny úradu OHIM
od prijatia prihlášky na zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD) po jeho zápis a
zverejnenie. Úrad nemá právomoci vzhľadom na nezapísané dizajny Spoločenstva.
Účelom usmernení je zabezpečiť súlad medzi rozhodnutiami prijatými Službou pre
dizajny, ako aj dôslednosť pri zaobchádzaní so spismi. Tieto usmernenia sú len
súborom zjednotených pravidiel, ktorými sa stanovuje línia správania, ktoré samotný
úrad navrhuje prijať, čo znamená, že v rozsahu, v ktorom sú uvedené pravidlá v súlade
s právnymi ustanoveniami nadradeného práva, predstavujú obmedzenie pre úrad,
ktoré si sám uložil v tom zmysle, že musí spĺňať pravidlá, ktoré sám stanovil. Tieto
usmernenia sa však nemôžu odchyľovať od nariadenia o dizajnoch Spoločenstva,
nariadenia, ktorým sa vykonáva nariadenie o RCD, alebo nariadenia o poplatkoch
splatných úradu OHIM v súvislosti so zápisom dizajnov Spoločenstva a spôsobilosť
prihlasovateľa podať prihlášku na zápis dizajnu Spoločenstva sa môže posudzovať
výlučne so zreteľom na uvedené nariadenia.
Osnova usmernení bola vypracovaná tak, aby sa dodržalo poradie postupu prieskumu,
pričom každý oddiel a pododdiel predstavujú krok v postupe zápisu od prijatia prihlášky
až po zápis a zverejnenie. Počas celého postupu prieskumu treba dbať na všeobecné
zásady (pozri odsek 1.2).

1.2

Všeobecné zásady

1.2.1

Povinnosť uviesť dôvody

V rozhodnutiach úradu sa musia uviesť dôvody, z ktorých tieto rozhodnutia vychádzajú
(článok 62 nariadenia o RCD). Dôvody musia byť logické a nesmú viesť k vnútorným
rozporom.
Úrad však nemusí výslovne odôvodniť posúdenie významu každého argumentu
a dôkazu, ktorý mu bol predložený, najmä keď príslušný argument alebo dôkaz
1

Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva) zmenené nariadením
Rady č. 1891/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 6/2002 a (ES) č.
40/94 a ktorým nadobúda platnosť pristúpenie Európskeho spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej
dohody o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov.
2
Nariadenie Komisie (ES) č. 2245/2002 z 21. októbra 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES)
č. 6/2001 o dizajnoch Spoločenstva zmenené nariadením Komisie (ES) č. 876/2007 z 24. júla 2007,
ktorým sa v nadväznosti na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej dohody
o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2245/2002, ktorým sa
vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 o dizajnoch Spoločenstva.
3
Nariadenie Komisie (ES) č. 2246/2002 zo 16. decembra 2002 o poplatkoch zmenené nariadením
Komisie (ES) č. 877/2007 z 24. júla 2007, ktorým sa v nadväznosti na pristúpenie Európskeho
spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej dohody o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2246/2002 týkajúce sa poplatkov splatných Úradu pre harmonizáciu na
vnútornom trhu (ochranné známky a dizajny).
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považuje za nedôležitý alebo nezávažný pre výsledok sporu (analogicky, pozri
rozsudok z 15. júna 2000 vo veci C-237/98 P, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft
mbH, bod 51). Stačí, ak úrad uvedie skutočnosti a právne úvahy, ktoré majú
rozhodujúci význam v kontexte rozhodnutia (rozsudok z 12. novembra 2008 vo veci
T-7/04, Limoncello, bod 81).
Otázka, či dôvody spĺňajú uvedené požiadavky, sa posúdi nielen vzhľadom na ich
znenie, ale aj so zreteľom na ich kontext a právne normy, ktorými sa predmetná vec
riadi (rozsudok zo 7. februára 2007 vo veci T-317/05, Guitar, bod 57).

1.2.2

Právo na vypočutie

Rozhodnutia úradu vychádzajú iba z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým sa mal
prihlasovateľ možnosť vyjadriť (článok 62 nariadenia o RCD, druhá veta).
Právo na vypočutie sa týka všetkých faktických a právnych dôkazov, z ktorých
výmazový odbor pri rozhodovaní vychádza, ale neuplatňuje sa na konečné stanovisko,
ktoré úrad zamýšľa prijať.
Povinnosť uviesť dôvody má dva účely: umožniť zainteresovaným stranám poznať
odôvodnenie prijatého opatrenia, aby mohli chrániť svoje práva a aby mohli súdy
ďalšieho stupňa uplatniť svoju právomoc preskúmať zákonnosť rozhodnutia. Povinnosť
uviesť dôvody je okrem toho dôležitou procesnou požiadavkou, v súvislosti s otázkou,
či sú uvedené dôvody správne, ktorá sa týka vecnej zákonnosti napadnutého opatrenia
(rozsudok z 27. júna 2013 vo veci T-608/11, Instrument for writing II, bod 67 – 68 a
judikatúra, ktorá sa v ňom cituje).

1.2.3

Dodržiavanie lehôt

Prihlasovatelia musia reagovať na oznámenia úradu v rámci lehôt stanovených
v daných oznámeniach.
Akékoľvek písomné doručenie alebo dokument, ktorý nebol doručený v rámci lehôt
stanovených úradom, je oneskorené. To isté sa uplatňuje na doplnkové materiály
pripojené len k potvrdzujúcej kópii listu, ktorý bol doručený včas (zvyčajne faxom), ak
táto potvrdzujúca pošta príde po uplynutí lehoty. Nezáleží pritom na tom, či sú tieto
materiály osobitne spomenuté v pôvodnom liste (konkrétne pravidlá týkajúce sa
prihlášok podaných faxom sa nachádzajú v bode 2.7.2.3).
Úrad nemusí prihliadať na skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mu neboli predložené
účastníkmi v určenej lehote (článok 63 ods. 2 nariadenia o RCD).
Počítanie lehôt sa uvádza v článku 56 vykonávacieho nariadenia o RCD.
Žiadosť o predĺženie lehoty od prihlasovateľa sa musí predložiť ešte pred uplynutím
príslušnej lehoty (článok 57 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o RCD).
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Vo všeobecnosti platí, že prvej žiadosti o predĺženie lehoty sa vyhovie. Ďalším
žiadostiam sa nevyhovie automaticky. Dôvody na akékoľvek ďalšie predĺženie musia
byť predložené úradu. V žiadosti o predĺženie lehoty sa musia uvádzať dôvody, pre
ktoré prihlasovateľ nemôže lehotu dodržať. Prekážky, ktorým čelia zástupcovia
strán, nie sú dôvodom na predĺženie lehoty (analogicky, pozri uznesenie z 5. marca
2009 vo veci C-90/08 P, Corpo Livre, body 20 – 23).
Lehota sa nemôže predĺžiť tak, aby prekročila šesť mesiacov (článok 57 ods. 1
vykonávacieho nariadenia o RCD). Prihlasovateľ je informovaný o akomkoľvek
predĺžení lehoty.
Prihlasovatelia, ktorí nedodržia lehoty, sa vystavujú riziku, že ich námietky sa nemusia
zohľadniť, v dôsledku čoho môže dôjsť k strate práv. V takýchto prípadoch môže
prihlasovateľ podať žiadosť o uvedenie do predošlého stavu (článok 67 nariadenia
o RCD). Pozri takisto usmernenia, časť A, oddiel 8 Uvedenie do predchádzajúceho
stavu).

1.2.4

Rozsah skúmania úradu

V rámci prieskumu prihlášky na dizajn spoločenstva úrad preskúma skutočnosti
z vlastného podnetu (článok 63 ods. 1 nariadenia o RCD).
Postup prieskumu sa obmedzí na minimum, to znamená, najmä na prieskum
formálnych náležitostí. Výluky zo zápisu uvedené v článku 47 nariadenia o RCD však
musia byť preskúmané úradom ex officio:
a)
b)

či predmet prihlášky zodpovedá vymedzeniu dizajnu uvedenému v článku 3
písm. a) nariadenia o RCD; a
či je dizajn v rozpore s verejným poriadkom alebo prijatými princípmi morálky.

Ak sa uplatňuje jeden z týchto dôvodov, použije sa postup vysvetlený v odseku 4.
Úrad neskúma iné požiadavky na ochranu. Dizajn Spoločenstva, ktorý bol zapísaný
s porušením požiadaviek na ochranu stanovených v článku 25 ods. 1 písm. b) až g)
nariadenia o RCD, môže byť predmetom výmazu, ak zainteresovaná strana podá
návrh na výmaz (pozri usmernenia týkajúce sa prieskumu návrhov na výmaz dizajnu).

1.2.5

Ľahká použiteľnosť

Jeden zo základných cieľov nariadenia o RCD je, aby zápis dizajnov Spoločenstva
predstavoval pre prihlasovateľov minimálne trovy a náročnosť tak, aby boli okamžite
dostupné akémukoľvek prihlasovateľovi vrátane malých a stredných podnikov a
jednotlivým pôvodcom.
Na tento účel sú prieskumní pracovníci vyzvaní, aby sa telefonicky obrátili na
prihlasovateľa alebo, v prípade, že bol vymenovaný zástupca (pozri odsek 2.5), jeho
zástupcu, aby vyjasnili otázky vyplývajúce z prieskumu prihlášky na dizajn
spoločenstva pred doručením oficiálneho listu o nedostatkoch alebo po ňom.
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2

Podanie prihlášky na úrade OHIM

2.1

Úvod

Sú dva spôsoby, ako požiadať o zápis dizajnu Spoločenstva: buď i) priamym podaním
na úrade alebo ústrednom úrade priemyselného vlastníctva členského štátu alebo
v prípade krajín Beneluxu na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (BOIP) (článok
35 a nasl. nariadenia o RCD), alebo ii) prostredníctvom medzinárodného zápisu na
Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva s vyznačením
Európskej únie (článok 106a a nasl. nariadenia o RCD).
Tento oddiel je zameraný na priame podania. Preskúmanie formálnych náležitostí
týkajúcich sa medzinárodných zápisov s vyznačením Európskej únie je vysvetlené
v odseku 12.

2.2

Formulár prihlášky

2.2.1

Rôzne spôsoby podania prihlášky

Prihláška na zapísaný dizajn Spoločenstva môže byť podaná priamo úradu
prostredníctvom faxu, pošty, osobného doručenia alebo elektronického podania. Môže
byť takisto podaná na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva členského štátu
alebo v prípade krajín Beneluxu na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (BOIP)
(článok 35 a nasl. nariadenia o RCD).

2.2.2

Použitie oficiálneho formulára

Úrad poskytuje formulár (článok 68 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia o RCD),
ktorý možno prevziať z webovej lokality úradu.4 S cieľom uľahčiť spracovanie návrhu
a vyhnúť sa chybám sa použitie formulára dôrazne odporúča, nie je však povinné
(článok 68 ods. 6 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Prihlasovatelia môžu používať formuláre s podobnou štruktúrou alebo formátom, ako
sú formuláre generované počítačmi na základe informácií obsiahnutých v oficiálnom
formulári.

2.2.3

Prihlášky zaslané poštou alebo doručené osobne

Prihlášky môžu byť úradu zaslané
doručovateľskou službou na túto adresu:

obyčajnou

poštou

alebo

súkromnou

Office for Harmonization in the Internal Market
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
SPAIN

4

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings
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Prihlášky môžu byť odovzdané aj osobne na recepcii úradu od pondelka do piatku,
okrem štátnych sviatkov, od 8.30 do 13.30 hod. a od 15.00 do 17.00 hod.
Prihláška musí byť podpísaná prihlasovateľom alebo jeho zástupcom. Musí byť
uvedené meno signatára a úrad signatára (pozri bod 6.1.3 Podpis).

2.2.4

Elektronické podanie

Elektronické podanie je odporúčaným spôsobom podávania do tej miery, že systém
poskytuje prihlasovateľovi usmernenie, čím sa znižuje počet možných nedostatkov a
urýchľuje sa prieskum.
Ak sa podanie posiela úradu elektronicky, uvedenie mena odosielateľa sa bude
považovať za rovnocenné s podpisom (pozri bod 6.1.3 Podpis).

2.2.5

Fax

Prihlášky sa môžu zasielať faxom na toto faxové číslo: +34 96 513 1344.
Podanie prihlášky faxom sa však neodporúča, pretože kvalita vyobrazenia dizajnu sa
môže počas prenosu a prijímania faxu na úrade zhoršiť.
Prihlasovatelia si okrem toho musia byť vedomí skutočnosti, že spracovanie ich
prihlášok sa môže oneskoriť až do jedného mesiaca (pozri bod 2.7.2.3).

2.3

Obsah prihlášky

Prihláška musí spĺňať všetky povinné požiadavky stanovené v článku 1 (obsah
prihlášky), 3 (zatriedenie a určenie výrobkov), 4 (vyobrazenie dizajnu) a 6 (poplatky za
podanie prihlášky) vykonávacieho nariadenia o RCD.
Dodatočné požiadavky sa uplatňujú v prípade, že si prihlasovateľ vyberie jednu
z týchto možností: podá hromadnú prihlášku (článok 2 vykonávacieho nariadenia o
RCD), predloží vzory (článok 5 vykonávacieho nariadenia o RCD), uplatňuje sa právo
prednosti alebo výstavné právo prednosti (článok 8 a 9 vykonávacieho nariadenia o
RCD) alebo ak sa prihlasovateľ rozhodne byť alebo musí byť zastupovaný (článok 77
nariadenia o RCD).

2.4

Jazyk prihlášky

Prihláška môže byť podaná v akomkoľvek úradnom jazyku Európskej únie (jazyk
podania) (článok 98 ods. 1 nariadenia o RCD; článok 1 ods. 1 písm. h) vykonávacieho
nariadenia o RCD)5.
5

Európska únia má 24 úradných a pracovných jazykov vrátane írskeho jazyka. Írsky jazyk sa stal riadnym
jazykom EÚ 1. januára 2007. Existuje však dočasná výnimka na obnoviteľné obdobie trvajúce do 31.
decembra 2016, počas ktorého inštitúcie Únie nie sú viazané povinnosťou vyhotovovať všetky akty v
írskom jazyku a uverejňovať ich v tomto jazyku v Úradnom vestníku Európskej únie (pozri nariadenie Rady
(ES) č. 920/2005 z 13. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 156, 18. júna 2005, s. 3) a nariadenie Rady (EÚ) č.
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Prihlasovateľ musí uviesť druhý jazyk, ktorý musí byť jazyk úradu, t. j. španielsky (ES),
nemecký (DE), anglický (EN), francúzsky (FR) alebo taliansky (IT) jazyk. Druhý jazyk
sa musí odlišovať od jazyka podania.
Všetky písomné oznámenia musia byť vypracované v jazyku podania, pokiaľ vybraný
prvý jazyk nie je jedným z piatich pracovných jazykov úradu a prihlasovateľ súhlasí
s prijímaním oznámení v druhom jazyku prihlášky. Súhlas na používanie druhého
jazyka sa musí udeliť pre každú jednotlivú prihlášku na RCD. Nemôže byť udelený pre
všetky existujúce a budúce podania.
Tento jazykový režim sa vzťahuje na celý proces od prihlášky a postupu prieskumu až
po zápis.

2.5

Zastupovanie prihlasovateľa

2.5.1

Kedy je zastupovanie povinné?

Ak prihlasovateľ nemá trvalé bydlisko alebo sídlo, alebo skutočnú a účinnú priemyselnú
alebo obchodnú organizáciu v Európskej únii, musí byť pred úradom zastúpený
vo všetkých konaniach pred úradom, okrem podania prihlášky (článok 77 ods. 2
nariadenia o RCD a článok 10 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak nebude táto požiadavka dodržaná, prihlasovateľ bude vyzvaný, aby do dvoch
mesiacov ustanovil svojho zástupcu. Ak prihlasovateľ túto výzvu nesplní, návrh sa
odmietne ako neprípustný (článok 77 ods. 2 nariadenia o RCD, článok 10 ods. 3 písm.
a) vykonávacieho nariadenia o RCD).
Pri skúmaní, či má prihlasovateľ skutočnú a účinnú priemyselnú alebo obchodnú
organizáciu v Európskej únii, sa úrad riadi usmernením Súdneho dvora z 22. novembra
1978 vo veci C-33/78, Somafer SA, bod 12 („… koncepcia pobočky, agentúry alebo
iného podniku zahŕňa miesto podnikania, ktoré vystupuje ako trvalé, napríklad pobočka
materského orgánu, má svoje vedenie a je materiálne vybavené na rokovanie
o obchode s tretími stranami …“). Dôkaz, že prihlasovateľ má skutočnú a účinnú
priemyselnú alebo obchodnú organizáciu v Európskej únii, môžu predstavovať
napríklad stanovy, výročné správy, písomné vyhlásenia a ďalšie firemné dokumenty.

2.5.2

Kto môže zastupovať?

Zastupovanie prihlasovateľov pred úradom môže vykonávať len právny zástupca alebo
oprávnený zástupca, ktorý spĺňa požiadavky podľa článku 78 ods. 1 nariadenia o RCD.
Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú trvalé bydlisko alebo sídlo, alebo
skutočnú a účinnú priemyselnú alebo obchodnú organizáciu v Európskej únii, môžu
pred úradom konať prostredníctvom zamestnanca. Zamestnanci tejto právnickej osoby
môžu zastupovať aj inú právnickú osobu, ktorá nemá trvalé bydlisko ani sídlo, ani
skutočnú a účinnú priemyselnú alebo obchodnú organizáciu v Európskej únii, pokiaľ

1257/2010 (Ú. v. EÚ L 343, 29. decembra 2010, s. 5). Dovtedy nie je možné podávať prihlášku na
zapísaný dizajn Spoločenstva v írskom jazyku. Chorvátsky jazyk sa stal úradným jazykom 1. júla 2013
(pozri odsek 13).
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majú tieto dve právnické osoby ekonomické spojenia (článok 77 ods. 3 nariadenia
o RCD). Úrad môže v tejto súvislosti požiadať o dôkaz.
Zamestnanci vystupujúci v mene fyzických alebo právnických osôb podľa článku 77
ods. 3 nariadenia o RCD však musia predložiť podpísané splnomocnenie na založenie
do spisov (článok 62 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD).

2.6

Dátum prijatia, číslo spisu a vydanie potvrdenia o prijatí

2.6.1

Prihlášky podané na národných úradoch [úrad pre duševné vlastníctvo
členského štátu alebo Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo (BOIP)]

Ak bola prihláška na dizajn Spoločenstva podaná na ústrednom úrade priemyselného
vlastníctva členského štátu alebo na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (BOIP),
takáto prihláška bude mať rovnaký účinok, ako keby bola podaná k rovnakému dátumu
na úrade, a to za predpokladu, že bude úradu doručená do dvoch mesiacov od dátumu
podania na národnom úrade alebo prípadne Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo
(BOIP) (článok 38 ods. 1 nariadenia o RCD).
Ak prihláška na dizajn Spoločenstva nie je doručená úradu v rámci lehoty dvoch
mesiacov, za deň podania sa bude považovať deň prijatia úradom (článok 38 ods. 2
nariadenia o RCD).
Ak je prihláška na dizajn Spoločenstva prijatá krátko po uplynutí tejto lehoty dvoch
mesiacov, prieskumný pracovník skontroluje, či sa má lehota predĺžiť podľa jednej
z podmienok uvedených v článku 58 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o RCD.

2.6.2

Prihlášky prijaté priamo na úrade

Deň prijatia je deň, keď sa prihláška doručí úradu. Tento deň nesmie byť zhodný
s dňom podania, ak nie sú splnené požiadavky na udelenie takéhoto dátumu (pozri
odsek 3).
Úrad je otvorený na účel prijímania prihlášok zaslaných poštou alebo súkromnou
doručovacou službou od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov. Vo výročným
rozhodnutí predsedu úradu sa spresnia dni, keď úrad nie je otvorený na účel prijímania
dokumentov a keď sa obyčajná pošta nedoručuje.
Prihlášky zaslané faxom alebo elektronickým podaním sú prijaté v deň úspešného
prenosu.
Ak je prihláška zaslaná poštou alebo faxom, prihlasovateľ nebude mať žiadne
potvrdenie o dátume prijatia alebo čísle spisu, kým nedostane prvé oznámenie od
prieskumného pracovníka (pozri ďalej).
V prípade elektronicky podaných prihlášok na dizajn Spoločenstva systém okamžite
vydá automatické potvrdenie o podaní, ktoré sa zobrazí na obrazovke počítača,
z ktorého bola odoslaná prihláška. Prihlasovateľ by si mal v zásade automatické
potvrdenie uložiť a vytlačiť. Úrad nezašle dodatočné potvrdenie. Potvrdenia pre
prihlášky podané elektronicky už obsahujú dočasný dátum podania a číslo spisu.

Usmernenia pre prieskum na úrade
FINAL

strana 13
VERSION 1.0

DATE 01/08/2014

Prieskum prihlášok na zapísané dizajny Spoločenstva

2.7

Zápis alebo správa o prieskume

2.7.1

Zápis

Ak prihláška na dizajn Spoločenstva spĺňa všetky požiadavky na zápis, obyčajne bude
zapísaná v rámci desiatich pracovných dní.
Zápis prihlášky, ktorá spĺňa všetky požiadavky, však môže byť oneskorený, ak určenie
výrobkov, v rámci ktorých má byť zahrnutý dizajn, alebo na ktoré sa má použiť, nebolo
uskutočnené odkazom na zoznam výrobkov zahrnutých v databáze EuroLocarno
dostupnej na webovej stránke úradu (https://oami.europa.eu/eurolocarno/). V tomto
prípade môže byť nutné zaslať určenie výrobkov na preklad do úradných jazykov Únie
(pozri bod 6.1.4.4).
Prihláška, ktorá spĺňa všetky požiadavky na zápis, môže byť zapísaná do dvoch
pracovných dní, ak sú splnené tieto podmienky:







2.7.2

prihláška je podaná elektronicky (elektronické podanie)
určenie výrobkov a aj ich triedenie sú vykonané použitím systému EuroLocarno
(pozri bod 6.1.4.4)
dokumenty týkajúce sa práva prednosti, ak sa nárokuje právo prednosti, sú
súčasťou prihlášky podanej elektronicky
majiteľ a zástupca, ak existuje, sú zapísaní v databáze úradu OHIM a odkazuje
sa na interné identifikačné číslo úradu
poplatky sa zúčtujú priamo z bežného účtu v úrade
v prihláške sa nenašiel žiaden nedostatok.

Správa o prieskume a neformálny list o možných nedostatkoch
(„predbežná správa o prieskume“)

Ak bol v prihláške zistený nedostatok, prieskumový pracovník vystaví správu
o prieskume, v ktorej zhrnie zistené nezrovnalosti a poskytne prihlasovateľovi alebo
vymenovanému zástupcovi lehotu na ich odstránenie.
Pred zaslaním tejto správy o prieskume môže prieskumový pracovník zaslať
neformálne oznámenie nazývané „predbežná správa o prieskume“ s poukázaním na
určité možné nedostatky, ktorého cieľom je urýchlenie postupu prieskumu. Týmto
neformálnym oznámením je prihlasovateľ informovaný o tom, že postup prieskumu trvá
z dôvodu akýchkoľvek nasledujúcich okolností.

2.7.2.1 Uplatnenie práva prednosti a podklady
Ak prihláška obsahuje nárok na uplatnenie práva prednosti jednej alebo viacerých
predchádzajúcich prihlášok bez osvedčenej kópie o tomto práve, prihlasovateľ ešte
môže predložiť kópiu do troch mesiacov od dátumu podania (článok 42 nariadenia
o RCD a článok 8 ods. 1 vykonávacieho nariadenie o RCD; pozri bod 6.2.1.1).
Za takýchto okolností bude prieskumný pracovník informovať prihlasovateľa, že
prieskum prihlášky sa pozastaví, kým sa nepredloží chýbajúca osvedčená kópia
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predchádzajúcej prihlášky alebo prihlášok. Preskúmanie bude pokračovať tri mesiace
po dni podania, pokiaľ sa skôr nedoručí kópia o predchádzajúcej prihláške alebo
prihláškach alebo vyhlásenie, že je požadovanie práva prednosti vzaté späť.
2.7.2.2 Uplatnenie práva prednosti po podaní prihlášky
Pokiaľ prihlasovateľ v prihláške uvedie zámer nárokovať si právo prednosti jednej
alebo viacerých predchádzajúcich prihlášok bez predloženia akýchkoľvek údajov o nich
do jedného mesiaca odo dňa podania, vyhlásenie o práve prednosti s uvedením dňa
podania a krajiny, v ktorej alebo za ktorú sa predchádzajúca prihláška podala (článok
42 nariadenia o RCD a článok 8 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD; pozri bod
6.2.1.1).
Za takýchto okolností bude prieskumný pracovník informovať prihlasovateľa, že
prieskum prihlášky sa pozastaví, kým sa nepredložia chýbajúce informácie.
Preskúmanie bude pokračovať mesiac po dni podania, pokiaľ nie je skôr doručené
vyhlásenie o práve prednosti alebo vyhlásenie, že požadovanie práva prednosti je
vzaté späť.
2.7.2.3 Prihláška podaná faxom
Ak je prihláška podaná faxom, prieskumný pracovník bude prihlasovateľa informovať
o tom, že prieskum bude pokračovať mesiac po dátume prijatia faxu, pokiaľ nie je skôr
doručená potvrdzujúca kópia prihlášky poštou, súkromnou doručovacou službou alebo
osobným odovzdaním.
Snahou tohto opatrenia je predísť situáciám, v rámci ktorých sa prieskum uskutočňuje
na základe faxovaného vyobrazenia dizajnu, z ktorého nie sú plne známe všetky jeho
prvky (ako napríklad farby) alebo ktorého kvalita nie je optimálna.

2.7.2.4 Úhrada poplatkov
Všetky poplatky (t. j. zápisné poplatky a poplatky za zverejnenie a dodatočné poplatky
v prípade hromadných prihlášok) musia byť uhradené v čase, keď je prihláška
predložená úradu (článok 6 vykonávacieho nariadenia o RCD; pozri odsek 8).

Chýbajúca úhrada alebo neidentifikovaná úhrada
Ak prihláška ešte nebola spojená s úhradou príslušných poplatkov, prieskumný
pracovník bude informovať prihlasovateľa, že prieskum bude pokračovať okamžite po
identifikácii a spojení úhrady s touto konkrétnou prihláškou.
Ak prihlasovateľ neodpovie na oznámenie úradu a úhrada ostane neidentifikovaná,
zašle sa list o nedostatkoch.
Nedostatočné finančné zdroje
V prípade, že nie je možné zúčtovať plnú sumu poplatkov súvisiacich s prihláškou
z bežného účtu z dôvodu nedostatočných finančných zdrojov, prieskumný pracovník
Usmernenia pre prieskum na úrade
FINAL

strana 15
VERSION 1.0

DATE 01/08/2014

Prieskum prihlášok na zapísané dizajny Spoločenstva

bude informovať prihlasovateľa, že prieskum začne okamžite po zúčtovaní chýbajúcej
sumy z bežného účtu.
Ak prihlasovateľ neodpovie na oznámenie úradu a úhrada ostane neúplná, zašle sa list
o nedostatkoch.
Ďalšie informácie o úhrade poplatkov sa nachádzajú v odseku 8.
2.7.2.5 Hromadné prihlášky a žiadosť o čiastočný odklad
Ak hromadná prihláška obsahuje žiadosť o čiastočný odklad v súvislosti s niektorými
dizajnmi (pozri bod 6.2.5), prieskumný pracovník bezodkladne zašle prihlasovateľovi
zhrnutie prihlášky obsahujúce vyobrazenie prvého zobrazenia každého dizajnu, ktorý
sa má bezodkladne zverejniť. Prihlasovateľ bude požiadaný, aby do jedného mesiaca
potvrdil správnosť tohto zhrnutia. V prípade neposkytnutia odpovede alebo
protichodných pokynov od prihlasovateľa bude prieskum pokračovať na základe
informácií v spise.

3

Pridelenie dňa podania

Dňom podania dokumentu je deň doručenia úradu, a nie deň, keď bol dokument
zaslaný (článok 38 ods. 1 nariadenia o RCD, článok 7 vykonávacieho nariadenia o
RCD).
Ak bola prihláška podaná na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva členského
štátu alebo na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (BOIP), deň podania na tomto
úrade sa bude považovať za deň doručenia úradu, pokiaľ nie je prihláška doručená
úradu viac ako dva mesiace po tomto dátume. V tomto prípade deň podania bude deň
doručenia prihlášky úradu (článok 38 nariadenia o RCD).
Podľa článku 36 ods. 1 nariadenia o RCD sa v súvislosti s pridelením dňa podania
požaduje, aby prihláška obsahovala aspoň toto:
a)
b)
c)

žiadosť o zápis dizajnu Spoločenstva a
údaje identifikujúce prihlasovateľa a
vyobrazenie dizajnu vhodné na reprodukciu podľa článku 4 ods. 1 písm. d) a e)
vykonávacieho nariadenia o RCD, a ak sa uplatňuje, vzor (článok 10
vykonávacieho nariadenia o RCD).

Úhrada poplatkov nie je požiadavkou na pridelenie dňa podania. Je však požiadavkou
na zápis prihlášky (pozri odsek 8).

3.1

Žiadosť o zápis

Žiadosť o zápis sa podáva, ak prihlasovateľ vyplnil (aspoň čiastočne) formulár
prihlášky poskytnutý úradom alebo vlastný formulár, alebo použil elektronické podanie
(pozri bod 2.2).
Ak je zrejmé, že doručený dokument od prihlasovateľa nie je prihláška na dizajn
Spoločenstva, ale prihláška na ochrannú známku Spoločenstva, prieskumný
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pracovník zašle dokument príslušnému oddeleniu úradu a prieskumný pracovník bude
o tom riadne a bezodkladne informovať prihlasovateľa.

3.2

Údaje identifikujúce prihlasovateľa

Údaje identifikujúce prihlasovateľa na účel pridelenia dňa podania nemusia spĺňať
všetky požiadavky stanovené v článku 1 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia o
RCD (pozri bod 6.1.1). Stačí poskytnúť informácie týkajúce sa mena a priezviska
fyzických osôb alebo názov spoločnosti právnických osôb a uviesť korešpondenčnú
adresu alebo akýkoľvek odkaz na dátovú komunikáciu, ktorý umožní spojiť sa s
prihlasovateľom.

3.3

Vyobrazenie dizajnu vhodné na reprodukciu

3.3.1

Všeobecné požiadavky

Vyobrazenie dizajnu pozostáva z grafickej a/alebo fotografickej reprodukcie dizajnu
buď v čiernobielom, alebo vo farebnom vyhotovení (článok 4 ods. 1 vykonávacieho
nariadenia o RCD).
Bez ohľadu na formulár použitý na podanie prihlášky (papierová forma, elektronické
podanie alebo fax), dizajn musí byť zobrazený na neutrálnom pozadí a nesmie byť
retušovaný atramentom, tušom a ani opravnou tekutinou.
Musí sa vyznačovať kvalitou umožňujúcou jasné rozlíšenie všetkých detailov
predmetu, o ktorého ochranu sa žiada, a umožňujúcou jeho zmenšenie alebo
zväčšenie na veľkosť najviac 8 cm x 16 cm na každý pohľad pre zapísanie do registra
dizajnov Spoločenstva a na zverejnenie vo Vestníku dizajnov Spoločenstva (článok 4
ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia o RCD).
Účelom tejto požiadavky je umožniť tretím stranám určiť, o akú presnosť všetkých
údajov o dizajne spoločenstva žiadajú v súvislosti s ochranou.
Výkresy, fotografie (okrem diapozitívov), vyobrazenia vytvorené počítačom alebo
akékoľvek iné grafické vyobrazenia sú akceptované, pokiaľ sú vhodné na reprodukciu
vrátane potvrdenia o zápise v papierovej forme. Počítačové trojrozmerné animácie
vytvárajúce simuláciu pohybu nie sú práve z uvedeného dôvodu akceptované. Nosiče
CD-ROM a iné dátové nosiče nie sú akceptované.

3.3.2

Neutrálne pozadie

Pozadie pohľadu sa považuje za neutrálne, pokiaľ je dizajn vyobrazený v tomto
pohľade jasne rozlíšiteľný od svojho prostredia bez rušenia akýmkoľvek iným
predmetom, doplnkom alebo dekoráciou, zahrnutím ktorých vo vyobrazení by mohlo
dôjsť k pochybnosti týkajúcej sa požadovanej ochrany (rozhodnutie z 25. 4. 2012
vo veci R 2230/2011-3, Webcams, body 11 – 12).
Inými slovami, v súvislosti s požiadavkou neutrálneho pozadia sa nevyžaduje
„neutrálna“ farba, ani „prázdne“ pozadie (pozri aj bod 5.2.6). Namiesto toho je
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rozhodujúce, aby dizajn vynikal tak jasne z pozadia, aby ostal identifikovateľný
(rozhodnutie z 25. januára 2012 vo veci R 284/2011-3, Tool chest, bod 13).
Voči pohľadom zo siedmich povolených na vyobrazenie dizajnu (článok 4 ods. 2
vykonávacieho nariadenia o RCD), ktoré nemajú neutrálne pozadie, sa bude namietať.
prieskumný pracovník vystaví list o nedostatkoch. Prieskumný pracovník dá
prihlasovateľovi možnosť odstrániť nedostatky v rámci dvojmesačnej lehoty na:



odstránenie týchto pohľadov (ktoré nebudú tvoriť súčasť dizajnu Spoločenstva)
alebo
predloženie nových pohľadov na neutrálnom pozadí

alebo
upravenie namietaných pohľadov takým spôsobom, aby bol dizajn izolovaný od svojho
pozadia. V rámci druhej možnosti sa využijú identifikátory, ako napríklad ohraničenie
alebo farebné odtiene na objasnenie prvkov dizajnu, pre ktorý sa požaduje ochrana
(pozri bod 5.3), ako v siedmom pohľade na ZDS 2038216-0001 (poskytla spoločnosť
BMC S.r.l.):

Ak sú nedostatky odstránené v rámci lehoty stanovenej úradom, na základe dňa,
v ktorý sú všetky nedostatky odstránené, sa určí deň podania (článok 10 ods. 2
vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak nedostatky nebudú odstránené v lehote stanovenej úradom, s prihláškou sa nebude
zaobchádzať ako s prihláškou na dizajn Spoločenstva. Spis sa uzavrie rozhodnutím
prieskumného pracovníka a prihlasovateľ bude o tom informovaný. Prieskumný
pracovník informuje finančné oddelenie, že prihlasovateľovi sa všetky poplatky budú
refundovať (článok 10 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD).
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3.3.3

Dizajny retušované atramentom alebo opravnou tekutinou

Dizajn nesmie byť retušovaný atramentom alebo opravnou tekutinou (článok 4 ods. 1
písm. e) vykonávacieho nariadenia o RCD).
Prieskumní pracovníci nevidia papierovú verziu vyobrazenia, ale len ich nasnímané
vyobrazenia. Z toho dôvodu budú opravené vyobrazenia namietané alebo odmietnuté
na účel pridelenia dňa podania len vtedy, ak sa v súvislosti s použitím tušu alebo
opravnej tekutiny pochybuje o tom, či je alebo nie je viditeľná úprava prvok zdobenia
tvoriaci súčasť dizajnu.
Prihlasovateľ môže odstrániť nedostatok tým istým spôsobom, ako sa opisuje v bode
3.3.2.

3.3.4

Kvalita

Požiadavka, aby mal dizajn kvalitu, na základe ktorej by všetky podrobnosti predmetu,
pre ktorý sa požaduje ochrana, boli jasne rozlíšiteľné, sa na účely zverejnenia vzťahuje
rovnako na všetky prihlášky bez ohľadu na spôsob podania.
Prihlášky zaslané faxom alebo elektronických podaním však vyvolávajú osobitné
otázky.

3.3.4.1 Fax
Prenos telefaxom (faxom) nemusí byť vhodný pre podanie prihlášok na dizajn, pretože
vyobrazenie dizajnu môže byť skreslené, rozmazané alebo iným spôsobom
poškodené. Ak je prihláška poslaná faxom, dôrazne sa odporúča, aby bola
bezodkladne podaná papierová potvrdzujúca kópia obyčajnou poštou, súkromnou
doručovacou službou alebo osobným odovzdaním.
Ak je prihláška podaná faxom, prieskumný pracovník v každom prípade bude čakať
jeden mesiac odo dňa doručenia faxu na potvrdzujúcu kópiu pred ďalším spracovaním
prihlášky. Keď táto lehota uplynie, prieskumný pracovník bude pokračovať v prieskume
na základe dokladov v spise.
Môže dôjsť k dvom nedostatkom spôsobených nevyhovujúcim podaním faxom:
i)
ii)

reprodukcia dizajnu podaného faxom sa vyznačuje kvalitou neumožňujúcou
jasné rozlíšenie všetkých detailov predmetu, o ktorého ochranu sa požaduje
prihláška je neúplná a/alebo nečitateľná.

Pokiaľ ide o otázku pridelenia dňa podania, treba rozlišovať tieto dve hypotézy.
Úrad rozlišuje nečitateľné podanie a podanie s nepostačujúcou kvalitou takto. Ak sa na
základe porovnania pôvodného podania a pôvodnej reprodukcie dá prijať záver, či tieto
dokumenty súvisia s vyobrazením jedného a toho istého dizajnu, musí sa usúdiť, že
pôvodné podanie malo len nepostačujúcu kvalitu. Ak takéto porovnanie vôbec nie je
možné, pôvodné podanie bolo nečitateľné.
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(i)

Reprodukcia dizajnu podaného faxom sa vyznačuje kvalitou neumožňujúcou
jasné rozlíšenie všetkých detailov predmetu, o ktorého ochranu sa žiada.

Pôvodný dátum podania sa zachová, ak prihlasovateľ zašle z vlastného podnetu alebo
v reakcii na neformálne oznámenie úradu (pozri bod 2.7.8) pôvodnú reprodukciu
dizajnu v lehote jedného mesiaca po podaní faxom za predpokladu, že sa vyznačuje
kvalitou umožňujúcou jasné rozlíšenie všetkých detailov predmetu, o ktorého ochranu
sa žiada (článok 66 ods. 1 druhý pododsek vykonávacieho nariadenia o RCD).
Potvrdzujúca kópia sa musí skladať z toho istého dokumentu, ktorý bol pôvodne
použitý na podanie faxom. Prieskumný pracovník odmietne „potvrdzujúcu kópiu“, ktorá
nie je úplne zhodná s dokumentom použitým na podanie faxom. Toto by bol napríklad
prípad, ak prihlasovateľ predložil vo svojom potvrdení zmenené pohľady alebo
dodatočné pohľady dizajnu alebo dizajnov.
V prípade nesúladu medzi originálom a predchádzajúcou kópiou podanou faxom sa
zohľadní len deň predloženia originálu.
Ak sa v rámci mesačnej lehoty po prijatí faxu nedoručí žiadna pôvodná reprodukcia,
úrad zašle formálne oznámenie, v ktorom vyzve prihlasovateľa, aby predložil pôvodnú
reprodukciu v lehote dvoch mesiacov.
Ak sa žiadosť splní včas, deň podania bude deň, keď bude úradu doručená pôvodná
reprodukcia za predpokladu, že sa vyznačuje kvalitou umožňujúcou jasné rozlíšenie
všetkých detailov predmetu, o ktorého ochranu sa žiada (článok 66 ods. 1 tretí
pododsek vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak nedostatky nebudú odstránené pred uplynutím lehoty stanovenej úradom
v oznámení, s prihláškou sa nebude zaobchádzať ako s prihláškou na dizajn
Spoločenstva. Spis sa uzavrie rozhodnutím prieskumného pracovníka a prihlasovateľ
bude o tom informovaný. Prieskumný pracovník informuje finančné oddelenie, že
prihlasovateľovi sa všetky poplatky budú refundovať (článok 10 ods. vykonávacieho
nariadenia o RCD).
Ak úrad dostane reprodukciu dizajnu, v ktorej sú niektoré pohľady nepostačujúce
z dôvodu podania faxom a ak sa potvrdzujúca kópia doručí neskôr ako mesiac po
dátume prijatia podania faxom, prihlasovateľovi ostane voľba



mať ako deň podania deň doručenia potvrdzujúcej kópie alebo
ponechať deň prijatia podania faxom ako deň podania, ale len pre pohľady, ktoré
nevykazujú nedostatky; v takomto prípade budú nedostatočné pohľady vzaté
späť.

(ii)

Prihláška je neúplná a/alebo nečitateľná.

V prípade, že bol fax neúplný alebo nečitateľný a že sa chýbajúce alebo nečitateľné
časti týkajú informácií, ktorými sa identifikuje prihlasovateľ alebo vyobrazenie dizajnu,
úrad vystaví formálne oznámenie, v ktorom prihlasovateľa požiada, aby opätovne
zaslal prihlášku faxom, poštou alebo osobne ju odovzdal v rámci dvojmesačnej lehoty.
Ak sa žiadosť splní včas, deň podania bude deň, keď úrad dostane úplné a čitateľné
dokumenty (článok 66 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak nedostatky nebudú odstránené v lehote stanovenej úradom, s prihláškou sa nebude
zaobchádzať ako s prihláškou na dizajn Spoločenstva. Spis sa uzavrie rozhodnutím
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prieskumného pracovníka a prihlasovateľ bude o tom informovaný. Prieskumný
pracovník informuje finančné oddelenie, že prihlasovateľovi sa všetky poplatky budú
refundovať (článok 10 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD).

3.3.4.2 Elektronické podanie
Vyobrazenie dizajnu musí byť podané ako príloha k elektronickému formuláru žiadosti.
Každý pohľad musí byť podaný ako samostatná príloha k elektronickému formuláru
prihlášky a musí byť v dátovom formáte .jpeg. Veľkosť každej prílohy nesmie
presiahnuť veľkosť päť MB (pozri rozhodnutie predsedu úradu č. EX-11-3 z 18. apríla
2011 o elektronickej komunikácii s úradom).
Prílohy s nízkym rozlíšením budú pravdepodobne namietané z dôvodu ich
nepostačujúcej kvality reprodukcie a účelov zverejnenia, ak zväčšenie pohľadov o 8 až
16 cm spôsobí rozmazanie detailov dizajnu.
Ak je jasné, že elektronické podanie bolo nedostatočné z dôvodu technických
problémov, ktoré možno pripísať úradu, ako napríklad čiastočné nahranie všetkých
pohľadov, úrad umožní prihlasovateľovi opätovne podať chýbajúce pohľady (alebo
všetky pohľady) listom s pripojením kópie správy o elektronickom podaní. Pôvodný deň
podania prostredníctvom elektronického podania sa zachová za predpokladu, že
neexistuje žiaden iný nedostatok, ktorý by ovplyvňoval dátum podania.

3.3.5

Vzor

Grafická alebo fotografická reprodukcia dizajnu môže byť nahradená vzorom dizajnu
za predpokladu, že sú splnené tieto kumulatívne podmienky:



prihláška sa vzťahuje na dvojrozmerný dizajn a
prihláška obsahuje žiadosť o odklad (článok 36 ods. 1 písm. c) nariadenia
o RCD; článok 5 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o RCD).

V prípade hromadnej prihlášky sa môže náhrada vyobrazenia vzorom použiť len na
niektoré dizajny za predpokladu, že tieto dizajny sú dvojrozmerné a sú predmetom
žiadosti o odklad (pozri bod 6.2.5).
Vzor je zvyčajne vzorka kusu materiálu, ako je textil, tapeta, čipka, koža atď.
Rozmery vzorov nesmú prekročiť rozmery 26,2 cm x 17 cm, hmotnosť 50 gramov a
hrúbku 3 mm. Musia sa dať skladovať, neskladané prehnutím (článok 5 ods. 2
vykonávacieho nariadenia o RCD).
Musí byť podaných päť vzoriek každého vzoru; v prípade hromadnej prihlášky treba
podať päť vzoriek vzoru pre každý dizajn (článok 5 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o
RCD).
Prihláška a vzor alebo vzory musia byť zaslané ako samostatná zásielka buď poštou,
alebo osobným doručením. Deň podania nebude priradený, kým úrad nedostane aj
prihlášku a aj vzor alebo vzory.
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Ak prihlasovateľ podá vzor vzťahujúci sa na prihlášku, ktorá neobsahuje žiadosť
o odklad, vzor nie je prípustný. V takomto prípade sa deň podania určí dátumom, keď
úrad dostane vhodnú grafickú alebo fotografickú reprodukciu dizajnu za predpokladu,
že nedostatok je odstránený do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia od úradu
(článok 10 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD).

4

Prieskum vecných požiadaviek

Úrad vykonáva prieskum vecných požiadaviek, ktorý sa obmedzuje na dva absolútne
dôvody odmietnutia.
Prihláška bude odmietnutá, ak dizajn nezodpovedá vymedzeniu, ktoré je stanovené
v článku 3 písm. a) nariadenia o RCD alebo ak je v rozpore s verejným poriadkom
alebo prijatými princípmi morálky (článok 9 nariadenia o RCD).

4.1

Dodržanie súladu s vymedzením dizajnu

Výraz „dizajn" je vonkajšia úprava celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov
najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku
a/alebo jeho zdobenia (článok 3 písm. a) nariadenia o RCD).
Výraz „výrobok“ je akýkoľvek priemyselný alebo remeselný predmet vrátane, okrem
iného, častí určených na zloženie do výsledného zloženého výrobku, balenia, úpravy,
grafických symbolov a typografického písma, s výnimkou počítačových programov
(článok 3 písm. b) nariadenia o RCD).
Nebude sa skúmať, či je namietaný výrobok skutočne vyrobený alebo používaný, alebo
môže byť vyrobený alebo používaný, priemyselným alebo remeselným spôsobom.
Či dizajn disponuje vzhľadom celého „výrobku“ alebo jeho časti, sa posúdi vzhľadom
na samotný dizajn do tej miery, aby bola jasná povaha výrobku, jeho zamýšľaný účel
alebo funkcia a určenie výrobku, v ktorom má byť dizajn stelesnený, alebo na ktorom
má byť použitý (článok 36 ods. 2 nariadenia o RCD).
V nasledujúcich príkladoch, aj keď neúplných, sa znázorňuje postup úradu.

4.1.1

Výkresy, plány pre domy a iné architektonické plány a dizajny interiéru
a krajiny

Výkresy, plány pre domy a iné architektonické plány a dizajny interiéru a krajiny (napr.
záhrady) sa na účel uplatňovania článku 7 ods. 1 nariadenia o RCD budú považovať
za „výrobky“ a budú akceptované len so zodpovedajúcim určením „tlačivá“ v triede 1908 locarnského triedenia.
Námietka sa vznesie, ak výrobok určený v prihláške na dizajn skladajúci sa z výkresu
domu, sa v locarnskom triedení nachádza v triede 25-03 „domy“. To je z toho dôvodu,
že výkres nedisponuje vzhľadom zhotoveného výrobku, ako je dom.
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4.1.2

Samotné farby a kombinácie farieb

Jedna farba môže, samozrejme, byť prvkom dizajnu, ale sama o sebe nespĺňa
vymedzenie dizajnu, pretože nevytvára „vzhľad výrobku“.
Kombinácie farieb môžu byť akceptované, ak je možné z obrysov vyobrazenia určiť, že
sa vzťahujú na výrobok, ako je napríklad logo alebo grafický symbol v triede 32
locarnského triedenia.

4.1.3

Ikony

Dizajny displejov obrazoviek a ikon a iné druhy viditeľných prvkov počítačového
programu sú spôsobilé na zápis (pozri triedu 14-04 locarnského triedenia).

4.1.4

Samostatné slovné prvky

Samostatné slová a sledy písmen (napísané štandardnými znakmi v čiernobielej farbe)
nespĺňajú vymedzenie dizajnu, pretože nevytvárajú vzhľad výrobku.
Používaním imaginárnych znakov a/alebo zahrnutím obrazového prvku sa však mení
dizajn oprávnený na ochranu buď na logo/grafický symbol v triede 32 locarnského
triedenia, alebo na ozdobené vyobrazenie časti akéhokoľvek výrobku, na ktorý sa
dizajn uplatňuje.

4.1.5

Hudba a zvuky

Samotná hudba a zvuky nevytvárajú vzhľad výrobku, a preto nespĺňajú vymedzenie
dizajnu.
Grafické vyobrazenie hudobnej skladby vo forme hudobného prepisu by však bolo
kvalifikované ako dizajn, ak sa o jeho zápis požiada napríklad ako o ostatné tlačené
predmety v triede 19-08 alebo grafické symboly v triede 32 locarnského triedenia.

4.1.6

Fotografie

Samotná fotografia vytvára vzhľad výrobku, a preto spĺňa vymedzenie dizajnu, bez
ohľadu na to, čo znázorňuje. Určenie výrobku môže byť písací papier, pohľadnice a
blahoželania v triede 19-01, ostatné tlačené predmety alebo fotografie v triede 19-08
locarnského triedenia, alebo akýkoľvek iný výrobok, na ktorý sa dizajn vzťahuje.

4.1.7

Živé organizmy

Živé organizmy nie sú „výrobky“, t. j. priemyselné alebo remeselné predmety. Dizajn,
ktorý disponuje vzhľadom rastlín, kvetov, ovocia atď. v ich prirodzenom stave, sa,
v zásade, odmietne. Nevznesie sa však žiadna námietka, ak sa v súvislosti s určením
výrobku spresní, že tento výrobok je umelý (pozri osobitnú triedu 11-04 locarnského
triedenia).
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4.1.8

Učebné pomôcky

Učebné pomôcky, ako sú grafy, atlasy, mapy atď. môžu byť vyobrazenia výrobkov
v triede 19-07 locarnského triedenia.

4.1.9

Koncepty

Prihláška na dizajn sa odmietne, ak vyobrazenie predstavuje výrobok, ktorý je
jednoducho jedným z mnohých príkladov výrobku, pre ktorý prihlasovateľ požaduje
ochranu. Nie je možné udeliť výlučné právo na „nešpecifický“ dizajn, ktorý môže mať
niekoľko rôznych vzhľadov. Toto je prípad, keď predmet prihlášky súvisí okrem iného
s konceptom, vynálezom alebo metódou na získanie výrobku.

4.2

Verejný poriadok a morálka

4.2.1

Spoločné zásady

Chápanie pojmov verejného poriadku a morálky sa môže v rôznych krajinách líšiť.
Reštriktívne opatrenie na základe verejného poriadku alebo morálky môže byť
založené na koncepcii, ktorá nemusí byť spoločná pre všetky členské štáty (rozsudok
zo 14. októbra 2004 vo veci C-36/02, Omega, body 33 a 37).
Vzhľadom na jednotný charakter zapísaného dizajnu Spoločenstva (článok 1 ods. 3
nariadenia o RCD), na odmietnutie dizajnu podľa článku 9 nariadenia o RCD stačí, keď
sa zistí, že dizajn je v rozpore s verejným poriadkom prinajmenšom v časti Únie
(analogicky pozri rozsudok z 20. septembra 2011 vo veci T-232/10, Coat of arms of the
Soviet Union, body 37 a 62). Toto zistenie možno podporiť právnymi predpismi a
administratívnou praxou v určitých členských štátoch.
Nie je potrebné, aby používanie dizajnu bolo nezákonné alebo zakázané. Nezákonnosť
používania dizajnu je však podľa európskych alebo vnútroštátnych právnych predpisov
jasným ukazovateľom, že by mal byť dizajn odmietnutý v súlade s článkom 9
nariadenia o RCD.

4.2.2

Verejný poriadok

Zabezpečenie verejného poriadku môže byť použité na odmietnutie prihlášky na dizajn
Spoločenstva len vtedy, ak existuje skutočné a dostatočne vážne ohrozenie
základného záujmu spoločnosti (rozsudok zo 14. marca 2000 vo veci C-54/99, Église
de scientologie, bod 17).
Odmietnu sa dizajny, ktorými sa stvárňuje alebo propaguje násilie alebo diskriminácia
na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo
presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, na základe
uvedeného dôvodu (článok 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).
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4.2.3

Morálka

Zabezpečenie morálky môže byť použité na odmietnutie prihlášky na dizajn
Spoločenstva, ak sa považuje za dostatočne hanebnú alebo urážlivú z pohľadu
uvážlivej osoby s normálnou citlivosťou a toleranciou (analogicky pozri rozsudok z 9.
marca 2012 vo veci T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, bod 21).
Zlý vkus, na rozdiel od rozporu s dobrými mravmi, nie je dôvodom na odmietnutie.

4.3

Námietka

Ak prieskumný pracovník vznesie námietku v súvislosti s jedným alebo druhým z týchto
absolútnych dôvodov odmietnutia, prihlasovateľovi je poskytnutá príležitosť vziať späť
alebo zmeniť vyobrazenie dizajnu, alebo predložiť svoje pripomienky (článok 47 ods. 2
nariadenia o RCD, článok 11 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak sa námietka týka súladu s vymedzením dizajnu a ak sa dá táto námietka odstrániť
zmenou určenia výrobkov, v ktorých má byť dizajn stelesnený alebo na ktorých má byť
použitý, prieskumný pracovník navrhne túto zmenu v oznámení prihlasovateľovi.
Ak sa prihlasovateľ rozhodne predložiť pozmenené vyobrazenie dizajnu, toto
vyobrazenie bude prípustné pod podmienkou, že ostane zachovaná „identita dizajnu“
(článok 11 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Zachovanie v pozmenenej forme bude preto obmedzené na prípady, keď sú
odstránené znaky alebo znaky, pre ktoré sa nepožaduje ochrana, také bezvýznamné
z hľadiska veľkosti alebo významu, že informovaný používateľ si ich pravdepodobne
nevšimne.
Znaky môžu byť odstránené alebo sa pre ne nepožaduje ochrana použitím
identifikátorov uvedených v bode 5.3.
Ak sú nedostatky odstránené v rámci lehoty stanovenej úradom, na základe dňa,
v ktorý sú všetky nedostatky odstránené, sa určí deň podania (článok 10 ods. 2
vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak prihlasovateľ nedokáže vyvrátiť dôvody výluky v stanovenej lehote, úrad prihlášku
odmietne. Ak sa takéto dôvody týkajú iba niektorých z dizajnov obsiahnutých
v prihláške, úrad odmietne prihlášku iba do tej miery, do akej sa týka príslušných
dizajnov (článok 11 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o RCD).

5

Dodatočné požiadavky týkajúce sa reprodukcie dizajnu

Prihlasovateľom sa pripomína, že požiadavky týkajúce sa formátu vyobrazenia dizajnu
sa môžu líšiť v závislosti do spôsobu, ktorým bola prihláška podaná (elektronické
podanie, použitie vzoru). Tieto požiadavky sú stanovené v článkoch 4 a 5
vykonávacieho nariadenia o RCD.
Nasledujúce pokyny dopĺňajú požiadavky týkajúce sa kvality reprodukcie a neutrálneho
pozadia (pozri bod 3.3).

Usmernenia pre prieskum na úrade
FINAL

strana 25
VERSION 1.0

DATE 01/08/2014

Prieskum prihlášok na zapísané dizajny Spoločenstva

Nasledujúce pokyny sa uplatňujú na všetky dizajny bez ohľadu na spôsob, ktorým bola
prihláška podaná.
Aj v prípade, že bolo vyobrazenie dizajnu nahradené vzorom v súlade s článkom 5
vykonávacieho nariadenia o RCD (pozri bod 3.3.5), prihlasovateľ musí podať grafickú
alebo fotografickú reprodukciu dizajnu najneskôr tri mesiace pred uplynutím 30mesačného obdobia odkladu (článok 15 ods. 1 písm. c) vykonávacieho nariadenia o
RCD, pozri bod 6.2.5.3).
Akýkoľvek nedostatok zistený v prihláške a súvisiaci s jednou alebo viacerými
požiadavkami v rámci tohto oddielu nebude mať žiaden vzťah k prideleniu dňa
podania. Ak však nedostatky nebudú odstránené pred uplynutím lehoty stanovenej
úradom v správe o prieskume, prihláška bude odmietnutá (článok 46 ods. 3 nariadenia
o RCD). Ak sa nedostatky týkajú iba niektorých z dizajnov obsiahnutých v prihláške,
úrad odmietne prihlášku iba do tej miery, do akej sa týka príslušných dizajnov (článok
11 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Keď je deň podania pridelený, odmietnutie prihlášky nemá za následok vrátenie
poplatkov uhradených prihlasovateľom (článok 13 vykonávacieho nariadenia o RCD).

5.1

Počet pohľadov

Účelom grafického vyobrazenia je znázorniť prvky dizajnu, pre ktorý sa žiada ochrana.
Grafické vyobrazenie musí byť sebestačné s cieľom určiť jasne a presne predmet
ochrany priznanej zapísaným dizajnom Spoločenstva majiteľovi. Toto pravidlo je dané
požiadavkou právnej istoty.
Za čo najlepšie znázornenie prvkov dizajnu je zodpovedný jeho prihlasovateľ. Úrad
nebude skúmať, či by sa požadovali dodatočné pohľady na úplné znázornenie vzhľadu
dizajnu s výnimkami uvedenými v bodoch 5.2.1 až 5.2.3.
Na vyobrazenie dizajnu sa môže podať najviac sedem rôznych pohľadov (článok 4
ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD). Pohľady môžu byť celkové, v náryse, reze,
perspektíve alebo rozobratom stave. Podať by sa mala len jedna kópia každého
pohľadu.
Rozobratý pohľad je pohľad, pri ktorom sú všetky súčasti zloženého výrobku
zobrazené v rozobratom stave s cieľom vysvetliť, akým spôsobom je možné tieto
súčasti zostaviť, ako v tomto príklade (ZDS 380969-0002, poskytla spoločnosť Aygaz
Anonim Sirketi, pôvodca Zafer Dikmen).
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Alternatívne polohy pohyblivých alebo odstrániteľných častí dizajnu sa môžu znázorniť
v samostatných pohľadoch, ako v tomto príklade (ZDS 588694-0012, poskytla
spoločnosť Fujitsu Toshiba Mobile Communications, pôvodca Hideki Hino).

Každý z pohľadov musí byť očíslovaný prihlasovateľom s použitím arabských číslic
hodnotami oddelenými bodkami, pričom prvé bude číslo dizajnu, druhé číslo pohľadu.
Napríklad 6. pohľad druhého dizajnu v hromadnej prihláške musí mať číslo: 2.6.
V prípade, ak bude predložených viac ako sedem pohľadov, úrad na účely zápisu a
zverejnenia nebude prihliadať na žiaden z pohľadov prekračujúcich tento počet
(rozhodnutie z 27. októbra 2009 vo veci R 571/2007-3, Frames for cycles or
motorcycles, bod 13). Úrad bude brať pohľady v takom poradí, ako ich očísloval
prihlasovateľ (článok 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak reprodukcia obsahuje menej ako sedem pohľadov a pohľady nie sú očíslované,
prieskumný pracovník očísluje pohľady podľa poradia uvedeného v prihláške.
Prieskumný pracovník nezmení poradie pohľadov, ktoré je uvedené v prihláške, ani ich
orientáciu.

5.2

Konzistentnosť pohľadov

Prieskumný pracovník skontroluje, či pohľady súvisia s tým istým dizajnom, to
znamená vzhľad jedného a toho istého výrobku alebo jeho častí.
Ak sú pohľady nekonzistentné a súvisia s viac ako jedným dizajnom, prihlasovateľ
bude požiadaný, aby buď vzal späť niektoré pohľady, alebo premenil prihlášku na
hromadnú prihlášku pre rôzne dizajny a uhradil príslušné poplatky.
Je zodpovednosťou prihlasovateľa, aby podal správnu a úplnú prihlášku (vrátane
vyobrazení dizajnu). Úrad nie je oprávnený odstraňovať akékoľvek nedostatky
vzhľadom na nezhodné pohľady po zapísaní a zverejnení dizajnu Spoločenstva (pozri
rozhodnutie z 3. decembra 2013 vo veci R 1332/2013-3, Adapters, bod 14 a nasl.)
Posúdenie konzistentnosti pohľadov môže byť osobitne náročné v prípade prieskumu
prihlášky na dizajny týkajúce sa zložených výrobkov, detailov výrobkov a súborov
výrobkov.
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5.2.1

Zložené výrobky

Zložený výrobok je výrobok, ktorý sa skladá z viacerých súčastí, ktoré sa môžu
nahradiť, pričom sa umožňuje rozobratie a opätovné zostavenie výrobku (článok 3
písm. c) nariadenia o RCD).
Prihlasovatelia musia okrem siedmich povolených pohľadov podať aspoň jeden
pohľad, ktorým sa zobrazuje zložený výrobok v zmontovanom stave. Pozri tento príklad
(ZDS 238092-0001 poskytla spoločnosť Eglo Leuchten GmbH):

Každá zo súčastí by sama o sebe mohla byť „dizajn“. Z toho dôvodu, ak všetky
pohľady disponujú rôznymi súčasťami bez zobrazenia vzájomne spojených dielov,
prieskumný pracovník vystaví list o nedostatkoch a poskytne prihlasovateľovi dve
možnosti:



5.2.2

prihlasovateľ môže premeniť prihlášku na hromadnú prihlášku, v ktorej spojí
samostatné dizajny pre každú náležitú súčasť a uhradí príslušné poplatky, alebo
prihlasovateľ môže obmedziť svoju prihlášku len na jeden dizajn tým, že vezme
späť pohľady, ktorými sa znázorňujú iné dizajny.

Detaily

Rovnaké dôvody sa vzťahujú na dizajn, ktorý nemá byť stelesnený v zloženom
výrobku, ak pohľady znázorňujú len jednotlivé detaily, ktoré nemožno dať do súvisu
so vzhľadom výrobku ako celku.
Každý z jednotlivých detailov výrobku by sám o sebe mohol byť „dizajn“. Z toho
dôvodu, ak všetky pohľady disponujú rôznymi podrobnými prvkami bez zobrazenia
Usmernenia pre prieskum na úrade
FINAL

strana 28
VERSION 1.0

DATE 01/08/2014

Prieskum prihlášok na zapísané dizajny Spoločenstva

vzájomne spojených dielov, prieskumný pracovník vystaví list o nedostatkoch a
poskytne prihlasovateľovi dve možnosti:



5.2.3

prihlasovateľ môže premeniť prihlášku na hromadnú prihlášku, v ktorej spojí
samostatné dizajny pre každý náležitý detail a uhradí príslušné poplatky, alebo
prihlasovateľ môže obmedziť svoju prihlášku len na jeden dizajn tým, že vezme
späť pohľady, ktorými sa znázorňujú iné dizajny.

Súbor výrobkov

Súbor výrobkov je skupina výrobkov toho istého druhu, v rámci ktorých sa všeobecne
usudzuje, že patria spolu a takýmto spôsobom sa používajú. Pozri tento príklad (ZDS
685235-0001, poskytla spoločnosť Zaklady Porcelany Stolowej KAROLINA Sp. z o.o.)

Rozdiel medzi zloženým výrobkom a súborom výrobkov je, že na rozdiel od zloženého
výrobku výrobky „súboru výrobkov“ nie sú mechanicky spojené.
Súbor výrobkov môže byť sám o sebe „výrobok“ v zmysle článku 3 nariadenia o RCD.
Môže sa uviesť v jednej prihláške na dizajn, ak sú výrobky, ktoré vytvárajú tento súbor,
spojené estetickou alebo funkčnou komplementárnosťou a za normálnych
okolností sa predávajú ako jeden výrobok, napríklad šachovnica a kusy alebo súpravy
nožov, vidličiek a lyžíc.
Z vyobrazenia však musí byť jasné, že ochrana sa požaduje na dizajn vyplývajúci
z kombinácie výrobkov, ktoré vytvárajú súbor.
Prihlasovatelia musia okrem siedmich povolených pohľadov podať aspoň jeden
pohľad, ktorým sa zobrazuje súbor výrobkov ako celok.
V opačnom prípade prieskumný pracovník vystaví list o nedostatkoch a poskytne
prihlasovateľovi dve možnosti:



5.2.4

prihlasovateľ môže premeniť prihlášku na hromadnú prihlášku, v ktorej spojí
samostatné dizajny pre každý náležitý výrobok a uhradí príslušné poplatky, alebo
prihlasovateľ môže obmedziť svoju prihlášku len na jeden dizajn tým, že vezme
späť pohľady, ktorými sa znázorňujú iné dizajny.

Obmeny dizajnu

Súbory výrobkov by sa nemali zamieňať s obmenami dizajnu. Rozličné stelesnenia
toho istého konceptu nemôžu byť zoskupené v jednej prihláške, pretože každé
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stelesnenie je dizajn sám o osebe, ako v tomto príklade (RCD 1291652-0001; -0002; 0003; -0004, poskytla spoločnosť TESCOMA s.r.o.).

Ak sa v prihláške na jeden zapísaný dizajn Spoločenstva pohľady vzťahujú na viac ako
jeden dizajn, prieskumný pracovník vystaví list o nedostatkoch a poskytne
prihlasovateľovi dve možnosti:



5.2.5

prihlasovateľ môže premeniť prihlášku na hromadnú prihlášku, v ktorej spojí
samostatné dizajny a uhradí príslušné poplatky, alebo
prihlasovateľ môže obmedziť svoju prihlášku len na jeden dizajn tým, že vezme
späť pohľady, ktorými sa znázorňujú iné dizajny.

Farby

Vyobrazenie dizajnu môže byť podané buď v čiernobielom (monochromatickom),
alebo vo farebnom vyhotovení (článok 4 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Vyobrazenia, v ktorých sa kombinujú čiernobiele pohľady s farebnými pohľadmi, budú
predmetom námietky z dôvodu ich nezrovnalosti a výslednou právnou neistotou, pokiaľ
ide o požadovanú ochranu.
Rovnaké dôvody sa uplatňujú, ak sú rovnaké prvky dizajnu vyobrazené v rôznych
farbách v rozličných pohľadoch. Z takejto nezrovnalosti vyplýva skutočnosť, že sa
prihláška vzťahuje na viac ako jeden dizajn (rozhodnutia z 31. marca 2005
vo veci R 965/2004-3, Tape measure, body 18 – 20 a z 12. novembra 2009 vo veci
R 1583/2007-3, Bekleidung, body 9 – 10).
Prihlasovateľ bude preto požiadaný, aby buď vzal späť niektoré farebné pohľady
s cieľom zachovať konzistentnosť medzi zvyšnými pohľadmi, alebo zmenil prihlášku na
hromadnú prihlášku a zaplatili príslušné poplatky.
Výnimkou k uvedenej zásade je však skutočnosť, že tie isté prvky dizajnu môžu byť
vyobrazené v rôznych farbách v rozličných pohľadoch, ak prihlasovateľ predloží dôkaz,
že zmena farieb v rôznych časoch počas používania výrobku je jedným z relevantných
prvkov dizajnu, ako v tomto príklade (ZDS 283817-0001, poskytla spoločnosť ASEM
Industrieberatung und Vermittlung).
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Ak je reprodukcia vo farebnom vyhotovení, zápis a zverejnenie budú takisto
vo farebnom vyhotovení (článok 14 ods. 2 písm. c) vykonávacieho nariadenia o RCD).

5.2.6

Prvky mimo dizajnu

Pohľady môžu zahŕňať externé a cudzie látky k dizajnu za predpokladu, že ich
zahrnutie nevyvolá žiadnu pochybnosť týkajúcu sa požadovanej ochrany a slúži len na
ilustračný účel (pozri bod 3.2.2).
Pozri napríklad nasledujúce dva dizajny ZDS, č. 210166-0003 (poskytla spoločnosť
Karl Storz GmbH & Co. KG) a č. 2068692-0002 (poskytla spoločnosť Tenzi Sp. z o.o.),
v rámci ktorých zahrnutie ruky alebo budov a vegetácie v niektorých pohľadoch slúži na
účel objasnenia, akým spôsobom sa výrobok, v ktorom je zahrnutý dizajn, použije,
alebo kontext, v ktorom sa použije:
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5.3

Použitie identifikátorov na vylúčenie prvkov z ochrany

Odlišne od článku 37 nariadenia o CTM (ďalej len „nariadenie o CTM“), ani v nariadení
o RCD, ani vo vykonávacom nariadení o RCD, sa nestanovujú pravidlá týkajúce sa
možnosti zahrnúť v prihláške vyhlásenie, že sa prihlasovateľ zrieka akéhokoľvek
výlučného práva na jeden prvok alebo viaceré prvky znázornené v pohľadoch.
V tejto súvislosti nie je vhodný opis v zmysle článku 36 ods. 3 písm. a) nariadenia
o RCD, keďže opis „nemá vplyv na rozsah ochrany dizajnu ako takého“ podľa článku
36 ods. 6 nariadenia o RCD. Okrem toho sa zverejňuje len údaj, že opis bol podaný,
nie opis ako taký (článok 14 ods. 2 písm. d) vykonávacieho nariadenia o RCD).
Zrieknutia sa práv musia byť preto zrejmé z vyobrazenia samotného dizajnu.
V prihláške na zápis dizajnu Spoločenstva sú povolené tieto identifikátory:

5.3.1

Prerušované čiary

Prerušované čiary môžu byť použité v pohľade buď na znázornenie prvkov, pre ktoré
sa nepožaduje žiadna ochrana (napríklad zdobenie použité na povrchu daného
výrobku, ktorého tvar je predmetom zrieknutia sa práv), alebo na znázornenie častí
dizajnu, ktoré nie sú viditeľné v danom konkrétnom pohľade, to znamená čiary, ktoré
nie sú viditeľné.

RCD 30606-0005, poskytla spoločnosť Nokia Corporation (pôvodca: Petteri Kolinen)

5.3.2

Ohraničenia

Ohraničenia môžu byť použité na vymedzenie prvkov dizajnu, pre ktoré sa požaduje
ochrana, pričom zvyšné časti sa považujú za časti s ilustratívnym účelom, to znamená,
na znázornenie prostredia, v ktorom sú nárokované prvky umiestnené.
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RCD 164611-0004, poskytla spoločnosť Valio Oy (pôvodca: Aki Liukko)

RCD 2038216-0001 poskytla spoločnosť BMC S.r.l.

5.3.3

Farebné tieňovanie a rozmazanie

Farebné tieňovanie a rozmazanie sa môže použiť na vylúčenie niekoľkých prvkov
z ochrany, a teda na zdôraznenie nárokovaných prvkov.

RCD 244520-0002, poskytla
spoločnosť Nokian Tyres plc

5.3.4

RCD 222120-0002, poskytla
spoločnosť Altia Plc

RCD 220405-0003, poskytla
spoločnosť KUBOTA CORPORATION
(pôvodca: Yoshitaka Higashikawa)

Prerušenia

Prerušenia sa môžu použiť na znázornenie a zjednodušenie ilustrácie, že sa
nenárokuje presná dĺžka dizajnu (neurčitá dĺžka).
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RCD 1868753-0001, poskytla spoločnosť Viskadalens Produktion AB (pôvodca: Johan Larsson)

5.4

Vysvetľujúci text, formulácia alebo znaky

V pohľadoch nesmie byť zobrazený žiadny vysvetľujúci text, formulácia a ani symboly,
okrem označenia „záhlavie“ alebo mena alebo adresy prihlasovateľa (článok 4 ods. 1
písm. c) vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak slová, písmená, čísla a symboly (ako napríklad šípky) jednoznačne nie sú súčasťou
dizajnu, prieskumný pracovník ich môže vystrihnúť z pohľadov pomocou konkrétnych
počítačových nástrojov dostupných na tento účel. Ak ich prieskumný pracovník
z technických príčin nemôže vystrihnúť, prihlasovateľ bude požiadaný, aby zaslal čisté
pohľady alebo aby vzal späť pohľady s nedostatkami.
Ak sú slová, písmená, čísla atď. súčasťou dizajnu (grafický symbol), dizajn je prijateľný.
Slovné prvky zobrazené vo vyobrazení, ktoré sú súčasťou dizajnu, budú vpísané a
vložené do spisu. Ak sú zobrazené viaceré slovné prvky, prieskumný pracovník bude
zohľadňovať len ten najvýznamnejší.
Označenia, ako sú „bočný“, „pohľad spredu“ atď. budú na účely zverejnenia
vystrihnuté. Ak prihlasovateľ považuje takéto označenia za dôležité, môže sa
rozhodnúť ich v čase podania zahrnúť v políčku „Opis“. Ďalšie zmeny alebo pridanie
opisu sa nepovolí.

5.5

Zmena a dopĺňanie pohľadov

Vyobrazenie v zásade nemôže byť zmenené po podaní prihlášky. Predloženie
dodatočných pohľadov alebo vzatie späť niektorých pohľadov z toho dôvodu nebude
akceptované (článok 12 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD), pokiaľ to výslovne
úrad nepovolí alebo nepožaduje.
Najmä pôvodne podané pohľady nemôžu byť nahradené novými pohľadmi s lepšou
kvalitou. Preskúmané a zverejnené vyobrazenia budú tie, ktoré prihlasovateľ poskytol
v pôvodnej prihláške.
Predloženie zmenených alebo dodatočných pohľadov, pokiaľ sa povolia, sa musia
uskutočniť elektronickým oznámením prostredníctvom webovej stránky úradu OHIM
(nie e-mailom), poštou alebo faxom (tento sa však neodporúča, pozri bod 2.2.5).
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5.6

Osobitné požiadavky

5.6.1

Opakujúce sa plošné obrazce

Ak sa prihláška týka dizajnu, ktorý pozostáva z opakujúceho sa plošného obrazca, na
vyobrazení dizajnu musí byť znázornený celý obrazec a dostatočná časť opakujúcej sa
plochy (článok 4 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o RCD) s cieľom znázorniť, ako sa
tento obrazec nekonečne rozvetvuje.
Ak prihláška neobsahuje opis, v ktorom sa ujasňuje, že dizajn sa skladá z opakujúceho
sa plošného obrazca, úrad bude predpokladať, že to tak nie je a nepožiada
o dostatočnú časť opakujúcej sa plochy.
Ak dodatočné pohľady zobrazujú obrazec, ktorý sa vzťahuje na jeden alebo viaceré
konkrétne výrobky na ilustračné účely, prihlasovateľ musí zabezpečiť, aby tvar takýchto
výrobkov nebol nárokovaný ako súčasť dizajnu použitím akejkoľvek metódy uvedenej
v bode 5.3 (RCD 002321232-0002, poskytla spoločnosť Textiles Visatex SL.):

5.6.2

Typografické písma

Ak sa prihláška týka dizajnu pozostávajúceho z typografického druhu písma,
vyobrazenie dizajnu musí pozostávať z reťazca všetkých písmen abecedy, z veľkých a
malých písmen a všetkých arabských číslic, ako aj z piatich riadkov textu vytvoreného
s použitím takéhoto druhu písma, pričom všetko bude mať veľkosť znakov 16 (článok 4
ods. 4 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak prihláška neobsahuje päť riadkov textu s použitím príslušného druhu písma (článok
4 ods. 4 vykonávacieho nariadenia o RCD), prihlasovateľ bude požiadaný, aby
predložil takýto text alebo prijal zmenu v určení výrobkov na „súbor znakov“ v triede
18.03 locarnského triedenia.
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6

Dodatočné prvky, ktoré prihláška musí alebo môže
obsahovať

6.1

Povinné požiadavky

Okrem požiadaviek na pridelenie dňa podania (pozri odsek 3) sa v prihláške musí
riadne určiť prihlasovateľ a, ak sa uplatňuje, jeho zástupca (článok 1 písm. b) a e)
vykonávacieho nariadenia o RCD), musia sa uviesť dva jazyky prihlášky (článok 1
písm. h) vykonávacieho nariadenia o RCD), musí obsahovať podpis (článok 1 písm. i)
vykonávacieho nariadenia o RCD) a musia sa uviesť výrobky, v ktorých má byť dizajn
stelesnený alebo na ktorých má byť použitý (článok 1 písm. d) vykonávacieho
nariadenia o RCD).
Aj keď bol deň podania pridelený, prieskumný pracovník podá námietku, ak v priebehu
prieskumu prihlášky RCD zistí nedostatok vzhľadom na ktorúkoľvek z týchto
požiadaviek (článok 10 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia o RCD).

6.1.1

Určenie prihlasovateľa a jeho zástupcu

Podľa článku 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia o RCD bude prihláška predmetom
námietky, ak neobsahuje tieto informácie týkajúce sa prihlasovateľa: meno, adresu a
národnosť prihlasovateľa a štát, v ktorom má prihlasovateľ trvalý pobyt alebo v ktorom
má svoje sídlo alebo podnik. Ak úrad pridelil prihlasovateľovi identifikačné číslo, stačí
uviesť uvedené číslo spolu s menom prihlasovateľa.
Ak je prihláška podaná v mene viac ako jedného prihlasovateľa, pre každého platí
rovnaká požiadavka.
Mená fyzických osôb sa musia uvádzať vo forme priezviska aj krstného mena (mien).
Právnické osoby sa musia uvádzať pod ich úradným označením. Takisto sa musí
uviesť štát, ktorého zákonmi sa takéto subjekty riadia.
V prípade že prihlasovateľ nemá zástupcu, sa veľmi odporúča uviesť telefónne čísla,
ako aj faxové čísla a údaje o iných dátových komunikačných linkách, ako je napríklad
elektronická pošta.
Každý prihlasovateľ musí v zásade uviesť iba jednu adresu. Pokiaľ sa uvedú viaceré
adresy, bude sa brať do úvahy len adresa, ktorá je uvedená ako prvá, okrem prípadov,
keď prihlasovateľ uvedie jednu z adries ako adresu doručovania.
Ak existuje viac ako jeden prihlasovateľ, úrad zašle oznámenia prihlasovateľovi, ktorý
je v prihlášku uvedený ako prvý.
Ak prihlasovateľ vymenoval zástupcu, v prihláške sa musí uviesť meno uvedeného
zástupcu a adresa sídla. Ak úrad pridelil vymenovanému zástupcovi identifikačné číslo,
stačí uviesť dané číslo spolu s menom zástupcu.
Ak má zástupca viac ako jedno sídlo alebo ak sú dvaja alebo viacerí zástupcovia
s rôznymi sídlami, v prihláške sa uvedie, ktorá adresa sa bude používať ako
doručovacia adresa. Ak nedôjde k takémuto označeniu, za doručovaciu adresu sa
bude považovať adresa uvedená ako prvá.
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Ak ide viac ako o jedného prihlasovateľa, v prihláške sa môže vymenovať jeden
zástupca, ktorý bude spoločný zástupca pre všetkých prihlasovateľov.

6.1.2

Uvedenie jazykov

Prihláška môže byť podaná v akomkoľvek úradnom jazyku Európskej únie (jazyk
podania) (článok 98 ods. 1 nariadenia o RCD, pozri bod 2.4). Jazyk použitý vo
formulári prihlášky nemá vplyv na jazyk prihlášky. Rozhodujúci je jazyk obsahu
podaného prihlasovateľom. Jazyk podania bude prvým jazykom prihlášky.
Prihlasovateľ musí uviesť druhý jazyk, ktorý musí byť jazyk úradu, t. j. španielsky (ES),
nemecký (DE), anglický (EN), francúzsky (FR) alebo taliansky (IT) jazyk.
Druhý jazyk sa musí odlišovať od jazyka podania.
Dvojpísmenové kódy ISO (kódy vytvorené na označenie jazykov Medzinárodnou
organizáciou pre normalizáciu) možno uviesť v príslušnom políčku formulára prihlášky.

6.1.3

Podpis

Prihláška musí byť podpísaná prihlasovateľom alebo jeho zástupcom (článok 1 písm. i)
vykonávacieho nariadenia o RCD). Ak ide o viac ako jedného prihlasovateľa alebo
zástupu, bude stačiť podpis jedného z nich.
Ak je prihláška podaná elektronicky, stačí uviesť meno a oprávnenie signatára. Ak je
prihláška podaná faxom, faksimile podpisu sa považuje za platné.
V prípade zástupcov je prípustný podpis pozostávajúci z mena právnickej firmy.

6.1.4

Uvedenie výrobkov

6.1.4.1 Všeobecné zásady
Podľa článku 36 ods. 2 nariadenia o RCD sa v prihláške na dizajn Spoločenstva musia
uviesť výrobky, v ktorých má byť dizajn stelesnený, alebo na ktorých má byť použitý.
Takisto podľa článku 1 ods. 1 písm. d) a článku 3 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o
RCD, musí byť určenie výrobkov formulované takým spôsobom, aby jasne indikovalo
charakter výrobkov a umožnilo, aby bol každý výrobok zatriedený iba v jednej triede
locarnského triedenia, prednostne s použitím pojmov a výrazov nachádzajúcich sa v
zozname výrobkov uvedených na ňom alebo v databáze EuroLocarno (pozri ďalej).
Ani určenie výrobkov ani ich zatriedenie nemá vplyv na rozsah ochrany samotného
dizajnu Spoločenstva (článok 36 ods. 6 nariadenia o RCD). Triedenie slúži len na
administratívne účely, pričom najmä umožňuje vyhľadávanie v databáze zapísaných
dizajnov Spoločenstva (článok 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Prihlasovatelia nemusia zatrieďovať výrobky, v ktorých má byť dizajn stelesnený alebo
na ktorých má byť použitý (článok 36 ods. 3 písm. d) vykonávacieho nariadenia o
RCD). Dôrazne sa to však odporúča na urýchlenie konania o zápise (pozri bod 6.2.3).
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Nasledujúce úvahy sa vzťahujú len na samostatné prihlášky na dizajn. Pokiaľ ide
o hromadné prihlášky, uplatňuje sa požiadavka „jednotnej triedy“ (pozri bod 7.2.3).
6.1.4.2 Locarnské triedenie a triedenie EuroLocarno
Locarnské triedenie je medzinárodné triedenie priemyselných vzorov. Existuje v dvoch
úradných jazykoch, konkrétne v anglickom a francúzskom jazyku. Jeho štruktúru a
obsah prijíma a mení výbor odborníkov z krajín, ktoré sú zmluvnými stranami
Locarnskej dohody. Triedenie spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva
(WIPO). Súčasné desiate vydanie obsahuje 32 tried a 219 podtried.
EuroLocarno je pre úrad nástrojom na triedenie dizajnov. Je založený na locarnskom
triedení a má rovnakú štruktúru (t. j. rovnaké triedy a podtriedy). Obsahuje abecedný
zoznam výrobkov locarnského triedenia a je doplnený veľkým množstvom dodatočných
názvov výrobkov. EuroLocarno je dostupné vo všetkých úradných jazykoch Únie na
webovej stránke úradu OHIM.
S cieľom urýchliť a zjednodušiť konanie o zápise sa dôrazne odporúča, aby boli
výrobky uvedené s použitím pojmov uvedených v databáze EuroLocarno.
Použitím pojmov uvedených v databáze EuroLocarno sa vylučuje potreba prekladov, a
tým sa predchádza dlhému zdržaniu v rámci konania o zápise. Použitím týchto pojmov
výrobkov vždy, keď je to možné, sa zlepší transparentnosť a schopnosť vyhľadávať
v databázach zapísaných dizajnov Spoločenstva.

6.1.4.3 Spôsob uvádzania výrobkov
V prihláške je možné uviesť viac ako jeden výrobok.
V prípade, že sa v prihláške uvedie viac ako jeden výrobok, výrobky nemusia patriť do
rovnakej triedy locarnského triedenia, pokiaľ nie je niekoľko dizajnov spojených do
hromadnej prihlášky (článok 37 ods. 1 nariadenia o RCD; článok 2 ods. 2
vykonávacieho nariadenia o RCD, pozri bod 7.2.3).
Každá trieda a podtrieda locarnského triedenia a triedenia EuroLocarno má „názov“.
Názvy tried a podtried umožňujú všeobecné označenia týkajúce sa oblastí, do ktorých
v zásade výrobky patria.
V každom prípade musia byť výrobky uvedené takým spôsobom, aby bolo možné
zatriediť relevantnú triedu a aj podtriedu locarnského triedenia (článok 1 ods. 2 písm. c)
vykonávacieho nariadenia o RCD).
Používanie výrazov uvedených v názve danej triedy locarnského triedenia nie je samo
o sebe vylúčené, ale neodporúča sa. Prihlasovatelia by nemali vyberať druhové výrazy
uvedené v názvoch relevantných tried (napr. „odevné výrobky“ v triede 2), ale namiesto
toho vyberať výrazy uvedené v názve podtriedy (napr. „odevy“ v podtriede 02-02) alebo
konkrétnejšie výrazy z tých, ktoré sú uvedené v podtriedach príslušnej triedy (napr.
„bundy“ v podtriede 02-02).
Ak v súvislosti s určením výrobku nie je možné zatriedenie do podtriedy, prieskumný
pracovník stanoví príslušnú podtriedu podľa odkazu na výrobok znázornený grafickým
vyobrazením (pozri odsek 6.2.3.1). Ak sa napríklad v prihláške ako určenie výrobku
nachádza výraz „nábytok“ v triede 6 locarnského triedenia, prieskumný pracovník
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pridelí podtriedu so zohľadnením samotného dizajnu do tej miery, ak z neho vyplýva
povaha výrobku, jeho zamýšľaný účel alebo funkcia. Prieskumný pracovník pridelí
dizajnu, ktorý disponuje vzhľadom postele, podtriedu 06-02 ku všeobecnému
označeniu „nábytok“.
Používanie prídavných mien v určení výrobkov nie je samo o sebe vylúčené, aj keď
takéto prídavné mená nie sú súčasťou abecedného zoznamu výrobkov locarnského
triedenia alebo triedenia EuroLocarno (napr. „elektrické nástroje na vŕtanie“
v podtriede 08-01 alebo „bavlnené nohavice“ v podtriede 02-02). Môže to však
spôsobiť spomalenie spracovania prihlášky, ak je potrebný preklad prídavného mena
do všetkých jazykov EÚ.

6.1.4.4 Zmena uvedenia z úradnej moci
Pomenovania výrobkov nie sú uvedené v locarnskom triedení alebo v triedení
EuroLocarno
Ak prihlasovateľ použije pomenovania, ktoré sa nenachádzajú v triedení EuroLocarno,
prieskumný pracovník, v zrejmých prípadoch, z úradnej moci zmení formuláciu použitú
prihlasovateľom za ekvivalent alebo všeobecnejší výraz uvedený v locarnskom triedení
alebo v triedení EuroLocarno. Účelom tohto je predchádzať nutnosti dať preložiť výrazy
do všetkých jazykov EÚ, čím by sa spomalilo spracovanie prihlášky.
Ak sa napríklad prihlasovateľ rozhodne vybrať výraz „bežecké topánky“ (výraz, ktorý
nie je uvedený v triedení EuroLocarno) na znázornenie výrobkov, v ktorých má byť
dizajn stelesnený, prieskumný pracovník zmení tento údaj na „obuv“ (čo je názov
podtriedy 02-04) alebo „topánky“ (ktoré sú uvedené v podtriede 02-04).
Napriek tomu, že určenie výrobku nemá vplyv na rozsah ochrany dizajnu Spoločenstva
ako takého, prieskumný pracovník upustí od nahradenia výrazov vybraných
prihlasovateľom konkrétnejšími výrazmi.
Výrobky a ich časti; súbory
Ak súbor disponuje vzhľadom jednej časti výrobku a daný výrobok ako celok je
uvedený v prihláške (napr. sa v prihláške na dizajn rukoväte noža spresňuje, že
výrobky, v ktorých sa tento dizajn stelesní, sú „nože“ v podtriede 08-03), prieskumný
pracovník nahradí dané určenie ako „výrobok (výrobky) X (časť -)“, za predpokladu, že
príslušná časť a aj výrobok ako celok patria do rovnakej triedy locarnského triedenia.
Ak dizajn zobrazuje súbor výrobkov a tieto výrobky sú uvedené v prihláške (napr. sa
v prihláške na dizajn súboru riadu spresňuje, že výrobok, v ktorom sa tento dizajn
stelesní, je „riad“ v podtriede 07-01), prieskumný pracovník nahradí dané uvedenie ako
„výrobok (výrobky) X (súbor -)“.
Zdobenie
Rovnaké dôvody sa uplatňujú, ak dizajn predstavuje zdobenie daného výrobku a
uvedený výrobok ako celok je uvedený v prihláške. Prieskumný pracovník nahradí
dané určenie výrobku uvedením „výrobok (výrobky) X (zdobenie pre -)“. Výrobok bude
teda zatriedený do triedy 32-00 locarnského triedenia.
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Ak je okrem toho uvedenie výrobku „zdobenie“ a dizajn nie je obmedzený na
znázornenie tohto zdobenia, ale znázorňuje aj výrobok, na ktorý sa zdobenie vzťahuje,
alebo časť uvedeného výrobku, bez znázornenia jeho obrysov, tento výrobok bude
pridaný k uvedeniu výrobku a triedenie sa príslušne upraví.
Zoznam výrobkov kombinujúcich „zdobenie“ s inými výrobkami patriacimi do iných tried
locarnského triedenia bude mať za dôsledok námietku, ak je niekoľko dizajnov
skombinovaných do hromadnej prihlášky (pozri odsek 7.2.3).

Oznámenie zmeny uvedenia z úradnej moci
Ak sa nenájde žiaden nedostatok, prieskumný pracovník zapíše dizajn alebo dizajny
Spoločenstva a oznámi prihlasovateľovi zmenu uvedenia výrobku z úradnej moci.
Ak prihlasovateľ vznesie námietky na takúto zmenu z úradnej moci, môže požiadať
o úpravu príslušného záznamu v registri (pozri bod 11.1.) a požiadať, aby boli
zachované pôvodné výrazy použité v prihláške, za predpokladu, že neexistujú žiadne
problémy týkajúce sa jasnosti a presnosti týchto výrazov alebo ich triedenia (článok 20
vykonávacieho nariadenia o RCD, pozri rozhodnutie z 5. júla 2007 vo veci R 14212006-3, Cash registers). Prihlasovatelia sú však v tomto prípade informovaní o tom, že
z dôvodu prekladu pôvodných výrazov do všetkých úradných jazykov Únie sa
pravdepodobne zápis dizajnu alebo dizajnov Spoločenstva spomalí.

6.1.5

Dlhé zoznamy výrobkov

V prihláške je možné uviesť viac ako jeden výrobok.
S cieľom zabezpečiť, aby Register dizajnov Spoločenstva naďalej umožňoval
vyhľadávanie a na úsporu trov na preklad, ak sa v prihláške uvedie viac ako päť
rôznych výrobkov patriacich do rovnakej podtriedy locarnského triedenia, prieskumný
pracovník navrhne výmenu určenia výrobku názvom príslušnej podtriedy.
Predstavme si napríklad, že prihláška obsahuje toto určenie výrobku: Zariadenia na
zamkýnanie alebo zatváranie, Kľúče na vozidlá, Zabezpečovacie pásy na dvere,
Zabezpečovacie stojany pre motocykle, Visiace zámky (časť - ), Západky zámok,
Západky, Putá, Rámy kabeliek, Spony, Závory zámok, Uzatváracie mechanizmy na
dvere a okná, Otvárače dverí [elektrické], Západky na dvere, Zámky, Uzatváracie
mechanizmy na peňaženky a kabelky, ploché skrutky [zámky], visacie zámky,
zariadenia na zamykanie, pracky pre kožený výrobok, uzatvárače dverí, uzatváracie
skrutky pre okná a dvere, západky pre žalúzie, kľúče pre elektrické kontakty, káblové
visacie zámky pre bicykle, bezpečnostné zámky, kľúče, skriňové upínače, brzdy
samostatných zatváračov dverí, pákové zámky, zámky pre vozidlá, zámok pre
nakladacie brány pre nákladné automobily, bezpečnostné zámky pre bicykle, pracky
pre cigaretové puzdrá, napínadla klapky, zámky na kolesá [papuče], okovy, zámky
(časť -).
Keďže sú všetky tieto výrobky zatriedené v tej istej podtriede locarnského triedenia,
prieskumný pracovník navrhne nahradiť tento zoznam názvom podtriedy 08-07, t. j.
„Zariadenia na blokovanie alebo zatváranie“.
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Ak určenie výrobku obsahuje viac ako päť výrobkov, ktoré nepatria do tej istej
podtriedy locarnského triedenia, prieskumný pracovník navrhne prihlasovateľovi, aby
obmedzil počet výrobkov na päť a vybral náležite výrobky.
Ak v rámci lehoty uvedenej v oznámení prieskumného pracovníka bude prihlasovateľ
chcieť zachovať pôvodný zoznam výrobkov, prieskum bude pokračovať na základe
uvedeného zoznamu.
Ak sa prihlasovateľ nevyjadrí v rámci lehoty alebo výslovne súhlasí s návrhom
prieskumného pracovníka, prieskum bude pokračovať na základe určenia výrobku
podľa návrhu prieskumného pracovníka.

6.1.6

Námietky voči určeniam výrobkov

Ak prieskumný pracovník vznesie námietku, prihlasovateľ bude mať dva mesiace na
predloženie pripomienok a odstránenie akýchkoľvek zistených nedostatkov (článok 10
ods. 3 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Prieskumný pracovník môže požiadať prihlasovateľa, aby spresnil povahu a účel
výrobkov s cieľom umožniť správne zatriedenie alebo môže navrhnúť pomenovania
výrobku z triedenia EuroLocarno s cieľom pomôcť prihlasovateľovi.
Ak nedostatok nebude odstránený v danej lehote, prihláška bude odmietnutá (článok
10 ods. 4 vykonávacieho nariadenia o RCD).
6.1.6.1 Žiadne určenie výrobku
Ak prihlasovateľ neuvedie určenie príslušných výrobkov, vznesie sa námietka (článok
36 ods. 2 nariadenia o RCD). Ak sa však určenie dá nájsť v opise alebo v prioritnom
dokumente, prieskumný pracovník toto zaznamená ako určenie výrobku (rozhodnutie z
21. marca 2011 vo veci R 2432/2010-3, Kylkropp för elektronikbärare, bod 14).
6.1.6.2 Určenie výrobku s nedostatkami
Prieskumný pracovník bude takisto namietať určeniu výrobku, ak neumožní zatriedenie
každého výrobku len do jednej triedy a podtriedy locarnského triedenia (článok 3 ods. 3
vykonávacieho nariadenia o RCD).
Toto je prípad, keď je určenie príliš neurčité alebo nejednoznačné na určenie povahy a
účelu príslušných výrobkov, napríklad výrobok, drobnosti, darčeky, suveníry, doplnky
do domácnosti, elektrické zariadenie atď.
Toto bude takisto prípad, ak sa určenie týka skôr služby ako výrobku, napríklad
zasielanie alebo spracovanie informácií.

6.1.6.3 Zrejmá nezhoda
Keďže jedným z hlavných cieľov určenia výrobku a zatriedenia je umožniť jeho
vyhľadávanie v Registri dizajnov Spoločenstva pre tretie strany, prieskumný pracovník
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vznesie námietku, ak sa určenie výrobku jednoznačne nezhoduje s výrobkom, ako sa
znázorňuje vo vyobrazení dizajnu.

6.2

Voliteľné prvky

Prihláška môže obsahovať niekoľko voliteľných prvkov, ako sa uvádza v článku 1 ods.
1 písm. f) a g) a článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD, t. j.






6.2.1

nárok na právo prednosti alebo výstavnej prednosti;
opis;
uvedenie locarnského triedenia výrobkov, ktoré sa nachádzajú v prihláške;
uvedenie pôvodcu alebo pôvodcov;
žiadosť o odklad.

Právo prednosti a výstavné právo prednosti

6.2.1.1 Právo prednosti
Všeobecné zásady
V rámci prihlášky na dizajn Spoločenstva si možno nárokovať prednosť pre jednu
alebo viac predchádzajúcich prihlášok toho istého dizajnu alebo úžitkového vzoru
v ktoromkoľvek štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru alebo dohody
o založení Svetovej obchodnej organizácie, prípadne za taký štát alebo v takom štáte,
ktorý uzatvoril dohodu o reciprocite (článok 41 nariadenia o RCD, článok 8
vykonávacieho nariadenia o RCD). Táto „prednosť podľa dohovoru“ trvá šesť mesiacov
odo dňa podania prvej prihlášky.
Účinkom práva prednosti je, že za deň vzniku práva prednosti sa považuje deň
podania prihlášky na zápis dizajnu Spoločenstva na účely článkov 5, 6, 7 a 22 a článku
25 ods. 1 písm. d) a článku 50 ods. 1 nariadenia o RCD (článok 43 nariadenia o RCD).
Na nároky prednosti sa uplatňujú tieto požiadavky:







právo prednosti trvá šesť mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky;
právo prednosti sa môže nárokovať len od prvého podania prihlášky dizajnu
alebo úžitkového vzoru v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru
alebo Svetovej obchodnej organizácie (WTO), prípadne v takom štáte, ktorý
uzatvoril dohodu o reciprocite;
majiteľ musí byť rovnaký alebo musí byť predložený dokument o prevode, na
základe ktorého vzniká prihlasovateľovi dizajnu Spoločenstva nárok prednosti
z predchádzajúcej prihlášky pôvodne podanej iným prihlasovateľom;
vyhlásenie o prednosti (s uvedením dátumu, čísla a štátu prvej prihlášky) musí
byť predložené najneskôr do jedného mesiaca odo dňa podania prihlášky RCD;
podrobnosti a osvedčená kópia predchádzajúcej prihlášky musia byť predložené
najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania vyhlásenia o práve prednosti.

Vecnou požiadavkou je, že dizajn Spoločenstva sa musí vzťahovať na „zhodný dizajn
alebo úžitkový vzor“ s tým, pre ktorý sa nárokuje prednosť (článok 41 ods. 1 nariadenia
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o RCD). To znamená, že predmet predchádzajúcej prihlášky musí byť zhodný s
predmetom príslušného dizajnu Spoločenstva bez pridania alebo odobrania
akýchkoľvek znakov. Nárok na právo prednosti je však oprávnený, ak sa dizajn
Spoločenstva a skoršia prihláška na dizajn líšia len v nepodstatných detailoch v zmysle
článku 5 nariadenia o RCD.
Pri skúmaní prihlášky na dizajnu Spoločenstva úrad nepreveruje, či sa táto prihláška
týka „zhodného dizajnu alebo úžitkového vzoru“, ktorého prednosť sa nárokuje. Z toho
dôvodu je prihlasovateľ sám zodpovedný za zabezpečenie toho, aby bola táto
požiadavka splnená, a ak nie je splnená, platnosť nároku na právo prednosti môže byť
neskôr spochybnená.
Nárok na právo prednosti úrad na účely článkov 5, 6 a 7 a článku 25 ods. 1 písm. d)
nariadenia o RCD preskúma počas konania o výmaze, ak tretia strana spochybní
platnosť takéhoto nároku na právo prednosti alebo ak držiteľ spochybní účinky
zverejnenia dizajnu, ak k tomuto zverejneniu došlo v rámci obdobia prednosti (pozri
usmernenia týkajúce sa skúmania návrhov na výmaz dizajnu Spoločenstva
odsek 5.5.1.8: Zverejnenie v rámci obdobia prednosti).
Úrad sa počas fázy prieskumu prihlášky dizajnu Spoločenstva obmedzí na overenie
toho, či sú formálne náležitosti súvisiace s nárokom na právo prednosti v súlade
s článkom 45 ods. 2 písm. d) nariadenia o RCD.

Nárokovanie si na právo prednosti
Prihlasovateľ môže nárokovať prednosť jednej alebo viacerých skorších prihlášok
dizajnov alebo úžitkových vzorov. Prednosť viac ako jednej predchádzajúcej prihlášky
sa teda môže nárokovať, ak sú dva alebo viaceré dizajny Spoločenstva spojené do
hromadnej prihlášky.
Ak je prednosť tej istej predchádzajúcej prihlášky nárokovaná pre všetky dizajny
hromadnej prihlášky, malo by sa vo formulári (papierovej) prihlášky označiť políčko
„rovnaká prednosť pre všetky dizajny“.
Každé podanie rovnocenné s riadnym národným podaním na základe vnútroštátneho
práva, ktoré sa naň vzťahuje, sa považuje za podanie, ktoré zakladá právo prednosti.
Pod riadnym národným podaním sa rozumie akékoľvek podanie, ktoré je vhodné na
stanovenie dňa, keď bola prihláška podaná, bez ohľadu na následný výsledok danej
prihlášky (článok 41 ods. 3 nariadenia o RCD).
Prednosť môže byť nárokovaná buď v rámci podania prihlášky dizajnu Spoločenstva
alebo v lehote jedného mesiaca odo dňa podania. Prihlasovateľ musí v lehote jedného
mesiaca predložiť vyhlásenie o práve prednosti, v ktorom uvedie dátum predloženia
skoršej prihlášky a krajinu, v ktorej bola predložená (článok 8 ods. 2 vykonávacieho
nariadenia o RCD).
Ak prihláška neobsahuje určenie nároku, predloženie dokumentov týkajúcich sa
prednosti v lehote jedného mesiaca odo dňa podania sa bude chápať ako vyhlásenie
o práve prednosti.
Pokiaľ sa výslovne v prihláške neuvedie, že nárok na prednosť sa podá následne,
prihláška bude preskúmaná bezodkladne a ak sa nenájde nedostatok, bude zapísaná
bez toho, aby sa čakalo jeden mesiac na prípadné vyhlásenie o práve prednosti. Ak je
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vyhlásenie o práve prednosti právoplatne podané po zápise prihlášky dizajnu
Spoločenstva, príslušný záznam do registra sa uskutoční následne.
Prihlasovateľ musí úradu poskytnúť podacie číslo alebo čísla skoršej prihlášky alebo
prihlášok a overenú kópiu skoršej prihlášky alebo prihlášok (článok 8 vykonávacieho
nariadenia o RCD) do troch mesiacov buď odo dňa podania, alebo od doručenia
vyhlásenia o práve prednosti úradu.

Nedostatky
Úrad sa obmedzí na overenie toho, či sú formálne náležitosti súvisiace s nárokom na
právo prednosti v súlade s článkom 45 ods. 2 písm. d) nariadenia o RCD, t. j.








či bolo právo prednosti nárokované do 6 mesiacov od podania skoršej prihlášky;
či bolo právo prednosti nárokované pri podaní prihlášky alebo v rámci lehoty
jedného mesiaca odo dňa podania;
či boli podrobnosti a kópia predchádzajúcej prihlášky podané včas (do troch
mesiacov odo dňa podania, alebo, podľa okolností, doručenia vyhlásenia o práve
prednosti);
či sa skoršia prihláška týka dizajnu a úžitkového vzoru;
či bola predchádzajúca prihláška podaná v štáte, ktorý je zmluvnou stranou
Parížskeho dohovoru alebo Svetovej obchodnej organizácie (WTO), prípadne
v takom štáte, ktorý uzatvoril dohodu o reciprocite;
či bola predchádzajúca prihláška prvým podaním (to znamená, že nárok na právo
prednosti by sa mal odmietnuť, ak sa v prihláške týkajúcej sa práva prednosti
nárokovalo právo prednosti);
či je majiteľ zhodný alebo či na základe dokumentu o prevode vzniká
prihlasovateľovi dizajnu Spoločenstva nárok na právo prednosti predchádzajúcej
prihlášky pôvodne podanej iným prihlasovateľom.

Ak sa zistia odstrániteľné nedostatky, prieskumný pracovník požiada prihlasovateľa,
aby ich do dvoch mesiacov odstránil.
Ak nedostatky nebudú odstránené včas alebo nie je možné ich odstrániť, úrad
informuje prihlasovateľa o strate práva prednosti a o možnosti vyžiadať si formálne (t. j.
odvolateľné) rozhodnutie o uvedenej strate (článok 46 ods. 1 a 4 nariadenia o RCD,
článok 40 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak sa neodstránené nedostatky týkajú len niektorých dizajnov obsiahnutých
v hromadnej prihláške, nárok na právo prednosti zanikne v súvislosti s príslušnými
jednotlivými dizajnmi (článok 10 ods. 8 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Či je právo prednosti nárokované do šiestich mesiacov od podania skoršej prihlášky
Prieskumný pracovník preskúma, či deň podania pridelený dizajnu Spoločenstva nie je
starší ako šesť mesiacov od dňa podania prvej prihlášky. Prihlasovatelia by si mali
všimnúť, že deň podania pridelený úradom nemusí vždy zodpovedať dňu doručenia
prihlášky dizajnu Spoločenstva (pozri odsek 3).
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Ak je deň podania prihlášky dizajnu Spoločenstva nesporne a nenapraviteľne po lehote
šiestich mesiacov, úrad s cieľom urýchliť konania o zápise odmietne nárok na právo
prednosti bez formálneho informovania prihlasovateľa o nedostatku.
Ak je deň podania prihlášky dizajnu Spoločenstva len mierne po uplynutí lehoty šiestich
mesiacov, prieskumný pracovník skontroluje, či musí byť obdobie predĺžené podľa
jednej z podmienok stanovených v článku 58 vykonávacieho nariadenia o RCD.
Pre uplatňované právo prednosti musí vždy existovať predchádzajúca prihláška, ktorá
z tohto dôvodu nesmie mať rovnaký dátum ako prihláška dizajnu Spoločenstva.
Či je právo prednosti nárokované pri podaní prihlášky alebo v rámci lehoty jedného
mesiaca odo dňa podania
Prieskumný pracovník skontroluje, či bolo právo prednosti nárokované najneskôr do
jedného mesiaca po dni podania prihlášky dizajnu Spoločenstva.
Či boli podrobnosti predchádzajúcej prihlášky a kópia dokumentu týkajúceho sa
prednosti podané včas
Ak je právo prednosti nárokované pri podaní alebo predložení vyhlásenia o práve
prednosti, prihlasovateľ musí uviesť dátum predloženia skoršej prihlášky a krajinu,
v ktorej alebo za ktorú bola predložená (článok 1 ods. 1 písm. f) vykonávacieho
nariadenia o RCD). Ak k tomu nedôjde, dôsledkom nebude námietka: prieskumný
pracovník počká na predloženie dokumentu súvisiaceho s prednosťou.
Číslo prihlášky a dokument súvisiaci s prednosťou musia byť predložené do troch
mesiacov odo dňa podania prihlášky na dizajn Spoločenstva alebo predloženia
vyhlásenia o práva prednosti (článok 8 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Dokument súvisiaci s prednosťou sa musí skladať z osvedčenej kópie predchádzajúcej
prihlášky alebo zápisu, vystavenej orgánom, ktorý ich prijal, a musí byť priložené
osvedčenie, v ktorom sa uvádza deň podania prihlášky. Dokument súvisiaci
s prednosťou môže byť podaný vo forme originálu, ako aj presnej fotokópie. Pokiaľ
pôvodný dokument obsahuje farebné vyobrazenie dizajnu, fotokópia musí byť takisto
farebná (rozhodnutie predsedu úradu č. EX-03-05 z 20. januára 2003 o formálnych
požiadavkách na nároky prednosti alebo seniority). Prihlasovatelia, ktorí nárokujú
právo prednosti na prihlášku patentu (dizajnu) USA, môžu predložiť osvedčenú kópiu
tejto prihlášky vo formáte CD-ROM (oznámenie predsedu úradu č. 12/04 z 20. októbra
2004).
Ak je nárokované právo prednosti predchádzajúceho dizajnu Spoločenstva,
prihlasovateľ musí uviesť číslo predchádzajúcej prihlášky a dátum jej podania.
Nepožadujú sa žiadne dodatočné informácie alebo dokumenty (rozhodnutie predsedu
úradu č. EX-03-05 z 20. januára 2003 o formálnych požiadavkách na nároky prednosti
alebo seniority).
Ak jazyk skoršej prihlášky nie je jedným z úradných jazykov úradu, prieskumný
pracovník môže vyzvať RCD). Nie je potrebné preložiť celý dokument, ale len tie
informácie, na základe ktorých prieskumný pracovník môže skontrolovať povahu práva
(dizajn alebo úžitkový vzor), štát podania, spisové číslo, deň podania a meno
prihlasovateľa.
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S cieľom urýchliť konanie o zápise sa v prípade, že prieskumný pracovník zistí
nedostatky v nároku na právo prednosti, zašle list o nedostatkoch predtým, ako uplynie
lehota na predloženie všetkých podrobností o predchádzajúcej prihláške vrátane čísla
prihlášky a dokumentu týkajúceho sa prednosti. Lehota na odstránenie nedostatkov
trvá najviac tri mesiace odo dňa podania alebo dňa doručenia vyhlásenia o práve
prednosti.
Či sa skoršia prihláška týka dizajnu a úžitkového vzoru
Je možné nárokovať právo prednosti v súvislosti s predchádzajúcim dizajnom alebo
úžitkovým vzorom vrátane predchádzajúceho dizajnu Spoločenstva alebo zápisu
medzinárodného dizajnu.
V mnohých vnútroštátnych predpisoch sa nestanovuje ochrana úžitkových vzorov,
napríklad v právnych predpisoch Spojených štátov amerických. V Európskej únii je
možné zapísať úžitkové vzory, okrem iného, v Českej republike, Dánsku, Fínsku,
Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, na Slovensku, v Španielsku a
Taliansku. Úžitkové vzory sa dajú zapísať aj v Japonsku.
Nárok na právo prednosti založené na predchádzajúcej patentovej prihláške sa
v zásade odmietne. Právo prednosti medzinárodnej prihlášky podanej podľa Zmluvy
o patentovej spolupráci (ZPS) sa však môže nárokovať, keďže v článku 2 ZPS sa
vymedzuje pojem „patent“ v širokom zmysle, ktorý zahŕňa úžitkové vzory.
Nárok na právo prednosti môže byť založený na predchádzajúcej prihláške podanej na
Patentovom a známkovom úrade Spojených štátov (USPTO) len v prípade, že predmet
predchádzajúcej prihlášky súvisí s „patentom dizajnu“, a nie „patentom“.
Ak predchádzajúca prihláška nesporne a nenapraviteľne zahŕňa právo, ktoré sa netýka
dizajnu alebo úžitkového vzoru, úrad s cieľom urýchliť konanie o zápise odmietne
nárok na právo prednosti bez formálneho informovania prihlasovateľa o nedostatku,.
Či bola predchádzajúca prihláška podaná v štáte, ktorý je zmluvnou stranou
Parížskeho dohovoru alebo Svetovej obchodnej organizácie (WTO), prípadne v takom
štáte, ktorý uzatvoril dohodu o reciprocite
Ďalej uvedené štáty a ostatné územia nie sú členmi žiadneho relevantného dohovoru
ani nevyužívajú dohody o reciprocite. Z toho dôvodu sa žiadosť o právo prednosti na
základe podaní v týchto krajinách a územiach odmietne:
Afganistan (AF)
Abcházsko
Americká Samoa (AS)
Anguilla (AI)
Aruba (AW)
Bermudy (BM)
Kajmanie ostrovy (KY)
Cookove ostrovy (CK)
Eritrea (ER)
Etiópia (ET)
Falklandské ostrovy (FK)
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Guernsey (Normanské ostrovy) (GG)
Ostrov Man (IM)
Jersey (Normanské ostrovy) (JE)
Kiribati (KI)
Marshallove ostrovy (MH)
Mikronézske federatívne štáty (FM)
Montserrat (MS)
Nauru (NR)
Palau (PW)
Pitcairnove ostrovy (PN)
Svätá Helena (SH)
Somálsko (SO)
Ostrovy Turks a Caicos (TC)
Tuvalu (TV)
Britské panenské ostrovy (VG)
Ak bola predchádzajúca prihláška podaná nesporne a nenapraviteľne v jednej z
uvedených krajín alebo území, úrad s cieľom urýchliť konanie o zápise odmietne nárok
na právo prednosti bez formálneho informovania prihlasovateľa o nedostatku.
Či je skoršia prihláška prvým podaním
Skoršia prihláška musí byť v zásade prvé podanie. Prieskumný pracovník skontroluje,
či sa dokument týkajúci sa prednosti nevzťahuje na právo prednosti nárokované
vzhľadom na ešte skoršiu prihlášku.
Úrad s cieľom urýchliť konanie o zápise odmietne nárok na právo prednosti bez
formálneho informovania prihlasovateľa o nedostatku, ak predchádzajúca prihláška
nesporne a nenapraviteľne nie je prvým podaním.
Výnimkou je neskoršia prihláška dizajnu, ktorý bol predmetom predchádzajúcej prvej
prihlášky podanej v tom istom štáte alebo vo vzťahu k tomuto štátu, ktorá sa považuje
za prvú prihlášku na účel určenia práva prednosti, ak ku dňu podania neskoršej
prihlášky bola predchádzajúca prihláška vzatá späť, zrušená alebo odmietnutá bez
toho, aby bola predložená verejnosti na nahliadnutie a bez ponechania nedoriešených
práv, a neslúžila ako základ pre nárokovanie práva prednosti. Predchádzajúca
prihláška nesmie teda slúžiť ako základ pre nárokovanie si práva prednosti (článok 41
ods. 4 nariadenia o RCD).
Či je majiteľ zhodný alebo došlo k prevodu
Právo prednosti si môže nárokovať prihlasovateľ prvej prihlášky alebo jeho oprávnený
nástupca. V prípade oprávneného nástupcu sa prvá prihláška musí previesť pred dňom
podania prihlášky RCD a musí sa predložiť dokumentácia potvrdzujúca tento prevod.
Právo prednosti ako také sa môže previesť nezávisle od prvej prihlášky. Prednosť sa
teda môže uznať aj napriek tomu, že majitelia dizajnu Spoločenstva a predchádzajúcej
prihlášky sú odlišní pod podmienkou predloženia dôkazu o prevode práva prednosti.
V tomto prípade musí byť dátum vykonania prevodu pred dňom podania prihlášky
dizajnu Spoločenstva.
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Dcérske alebo pridružené spoločnosti prihlasovateľa sa nepovažujú za rovnaký právny
subjekt ako samotný prihlasovateľ dizajnu Spoločenstva.
Ak prihlasovateľ v reakcii na námietku prieskumného pracovníka týkajúcu sa
nezrovnalosti medzi identitou prihlasovateľa a identitou majiteľa predchádzajúcej
prihlášky vysvetlí, že dôvodom je zmena obchodného mena, do dvoch mesiacov treba
doručiť dokument, na základe ktorého sa uskutočnila táto zmena obchodného mena.

6.2.1.2 Výstavné právo prednosti
Všeobecné zásady
Účinkom výstavného práva prednosti je, že deň, keď bol dizajn vystavený na oficiálne
uznávanej výstave, sa považuje za deň podania prihlášky zapísaného dizajnu
Spoločenstva na účely článkov 5, 6, 7 a 22, článku 25 ods. 1 písm. d) a článku 50 ods.
1 nariadenia o RCD (článok 43 nariadenia o RCD).
Prihlasovateľ si môže nárokovať výstavné právo prednosti do šiestich mesiacov od
prvého vystavenia. Predložiť sa musia dôkazy o vystavení (článok 44 ods. 1 a 2
nariadenia o RCD).
Výstavné právo prednosti nemôže prekročiť šesťmesačné obdobie „prednosti podľa
dohovoru“ (článok 44 ods. 3 nariadenia o RCD).
Požadovanie výstavného práva prednosti
Podobne ako „prednosť podľa dohovoru“ (pozri bod 6.2.1), výstavné právo prednosti
môže byť nárokované buď v rámci podania prihlášky RCD alebo následne. Ak si chce
prihlasovateľ nárokovať výstavné právo prednosti po podaní prihlášky, musí v lehote
jedného mesiaca odo dňa podania predložiť vyhlásenie o práve prednosti, v ktorom
uvedie názov výstavy a dátum prvého vystavenia výrobku (článok 9 ods. 2
vykonávacieho nariadenia o RCD).
Prihlasovateľ musí do troch mesiacov od dňa podania alebo prijatia vyhlásenia o práve
prednosti poskytnúť úradu osvedčenie, ktoré na výstave vydal príslušný orgán. V tomto
osvedčení sa musí uviesť, že dizajn bol predstavený na výstave, dátum otvorenia
výstavy a v prípadoch, keď sa prvé verejné použitie nezhoduje s dátumom otvorenia
výstavy, aj dátum prvého verejného použitia. Toto osvedčenie musí byť opatrené
identifikáciou skutočného predvedenia výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený, náležite
overenou týmto orgánom (článok 9 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Prednosť možno udeliť, len ak bola prihláška dizajnu Spoločenstva podaná do šiestich
mesiacov od prvého vystavenia na výstave uznávanej na tento účel, najmä svetovej
výstavy v zmysle dohovoru o medzinárodných výstavách podpísaného v Paríži 22.
novembra 1928. Tieto výstavy sa konajú zriedkavo a článok 44 nariadenia o RCD sa
nevzťahuje na vystavenie na iných, národných alebo medzinárodných výstavách.
Zoznam výstav sa nachádza na webovej stránke parížskeho úradu pre medzinárodné
výstavy „Bureau International des Expositions“: http://www.bie-paris.org/site/en/.
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Nedostatky
Úrad sa obmedzí na overenie toho, či formality súvisiace s výstavným právom
prednosti spĺňajú článok 45 ods. 2 písm. d) nariadenia o RCD, t. j.







či deň podania dizajnu Spoločenstva je v rámci šesťmesačnej lehoty po prvom
zobrazení výrobku;
či bolo právo prednosti nárokované pri podaní prihlášky alebo v rámci lehoty
jedného mesiaca odo dňa podania;
či sa v prihláške alebo dodatočnom vyhlásení o práve prednosti uvádzajú
podrobnosti o názve výstavy a dni prvého predvedenia výrobku;
či bola výstava svetová výstava v zmysle dohovoru o medzinárodných výstavách
z 22. novembra 1928;
či bolo osvedčenie, ktoré na výstave vydal príslušný orgán, predložené v lehote;
či majiteľ uvedený v osvedčení je ten istý ako prihlasovateľ.

Ak sa zistia odstrániteľné nedostatky, prieskumný pracovník požiada prihlasovateľa,
aby ich odstránil v lehote aspoň troch mesiacov na predloženie uvedeného
osvedčenia.
Ak nedostatky nie sú odstrániteľné alebo nie sú odstránené včas, úrad informuje
prihlasovateľa o strate práva prednosti a o možnosti vyžiadať si formálne (t. j.
odvolateľné) rozhodnutie o uvedenej strate (článok 46 ods. 1 a 4 nariadenia o RCD,
článok 40 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak sa nedostatok týka len niektorých dizajnov obsiahnutých v hromadnej prihláške,
nárok na právo prednosti zanikne v súvislosti s príslušnými jednotlivými dizajnmi
(článok 10 ods. 8 vykonávacieho nariadenia o RCD).

6.2.2

Opis

Prihláška môže obsahovať opis, ktorý nepresahuje 100 slov a vysvetľuje sa ním
vyobrazenie dizajnu alebo vzoru (pozri bod 3.3.5). Opis sa musí týkať len tých
vlastností, ktoré sa vyskytujú vo vyobrazeniach dizajnu alebo vzoru. Nesmie obsahovať
vyhlásenie týkajúce sa údajnej novosti a ani osobitého charakteru dizajnu alebo jeho
technickej hodnoty (článok 1 ods. 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia o RCD).
Opis nemá vplyv na rozsah ochrany samotného dizajnu Spoločenstva (článok 36 ods.
6 nariadenia o RCD).
Opisom sa však môže objasniť povaha alebo účel niektorých vlastností dizajnu
s cieľom predísť možnej námietke. Ak napríklad rôzne pohľady toho istého dizajnu
znázorňujú rôzne farby, čím vznikajú pochybnosti týkajúce sa konzistentnosti medzi
nimi (pozri bod 5.2.5), v opise sa môže vysvetliť, že farby dizajnu sa menia, keď sa
výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, používa.
Opisy doručené po dni podania prihlášky nebudú prijaté.
Zápis bude obsahovať poznámku, že opis bol podaný, ale samotný opis nebude
zverejnený. Opis však ostane súčasťou administratívneho spisu prihlášky a bude
prístupný verejnej inšpekcii tretími stranami podľa podmienok stanovených v článku 74
nariadenia o RCD a článkoch 74 a 75 vykonávacieho nariadenia o RCD.
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6.2.3

Uvedenie locarnského triedenia

6.2.3.1 Všeobecné zásady
V samotnej prihláške sa môže určiť triedenie, v súlade s locarnským triedením,
výrobkov uvedených v prihláške (pozri bod 6.1.4).
Ak prihlasovateľ poskytne triedenie, výrobky musia byť usporiadané do skupín podľa
tried locarnského triedenia, pričom pred každou skupinou sa uvedie číslo príslušnej
triedy a budú uvedené v poradí tried a podtried (článok 3 vykonávacieho nariadenia o
RCD).
Keďže je triedenie voliteľné, ak prihlasovateľ neposkytne triedenie alebo nezoskupí
alebo neusporiada výrobky podľa potreby, nevznesie sa žiadna námietka za
predpokladu, že sa nevznesie žiadna námietka v súvislosti s určením výrobkov (bod
4.6). Ak sa takáto námietka nevznesie, prieskumný pracovník zatriedi výrobky
z úradnej moci podľa locarnského triedenia.
Ak prihlasovateľ uviedol iba hlavnú skupinu a žiadnu podskupinu, prieskumný
pracovník pridelí podtriedu, ktorá sa javí vhodnou vzhľadom na dizajn zobrazený
vo vyobrazení. Ak sa napríklad v prihláške na dizajn uvádza trieda 9 locarnského
triedenia Obaly a dizajn zobrazuje fľašu, prieskumný pracovník pridelí podtriedu 09-01
(názvom ktorej sú fľaše, džbány, demižóny, nádoby plnené pod tlakom).
Ak prihlasovateľ uviedol nesprávne triedenie, prieskumný pracovník pridelí z úradnej
moci to správne.
Výrobky, ktoré spájajú rôzne prvky na vykonávanie viac ako jednej funkcie, môžu byť
zatriedené v takom počte tried a podtried, aký je počet účelov. Napríklad určenie
výrobku Chladiace boxy s rádiami a CD prehrávačmi budú zatriedené do tried 14-01
(Prostriedky na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu), 14-03
(Telekomunikačné prístroje, bezdrôtové prístroje a zosilňovače) a 15-07 (Chladiace
stroje a zariadenia) locarnského triedenia.
6.2.3.2 Hromadná prihláška a požiadavka „jednotnej triedy“
Ak sa rovnaké určenie výrobku vzťahuje na všetky dizajny obsiahnuté v hromadnej
prihláške, malo by sa vo formulári (papierovej) prihlášky označiť políčko „rovnaké
určenie výrobku pre všetky dizajny“ a pre následné dizajny nechať políčko „určenie
výrobku“ prázdne.
Ak je niekoľko dizajnov, okrem dizajnov spočívajúcich v zdobení, obsiahnutých
v hromadnej prihláške, prihláška sa rozdelí, ak výrobky, v ktorých budú dané dizajny
stelesnené alebo na ktorých budú použité, patria do viac ako jednej triedy podľa
locarnského triedenia (článok 37 ods. 1 nariadenia o RCD, článok 2 ods. 2
vykonávacieho nariadenia o RCD, pozri bod 7.2.3).
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6.2.4

Uvedenie pôvodcu alebo pôvodcov

Prihláška môže zahrnúť
a)
b)
c)

uvedenie pôvodcu alebo pôvodcov alebo
spoločné určenie pre kolektív pôvodcov alebo
údaj, že sa pôvodca alebo kolektív pôvodcov vzdali práva byť uvedení (článok 18
nariadenia o RCD, článok 1 ods. 2 písm. d) vykonávacieho nariadenia o RCD).

Uvedenie, zrieknutie sa práva a údaj týkajúci sa pôvodcu alebo pôvodcov sú len
voliteľné a nepodliehajú prieskumu.
Ak pôvodca alebo kolektív pôvodcov sú rovnakí pre všetky dizajny, o ktoré sa
v hromadnej prihláške žiada, toto by sa malo uviesť označením políčka „rovnaký
pôvodca pre všetky dizajny“ vo formulári (papierovej) prihlášky.
Keďže právo byť uvedený ako pôvodca nie je časovo obmedzené, meno pôvodcu
môže byť takisto zaznamenané do registra po zápise dizajnu (článok 69 ods. 2 písm. j)
vykonávacieho nariadenia o RCD).

6.2.5

Žiadosť o odklad

6.2.5.1 Všeobecné zásady
Prihlasovateľ RCD môže požiadať pri podaní prihlášky, aby sa zverejnenie RCD
odložilo o 30 mesiacov odo dňa podania prihlášky, alebo, ako sa uplatňuje právo
prednosti, odo dňa práva prednosti (článok 50 ods. 1 nariadenia o RCD).
Ak sa nezistí nedostatok, dizajn Spoločenstva bude zapísaný. Informácia zverejnená
v Časti A.2. Vestníka dizajnov Spoločenstva sa skladá zo spisového čísla, dňa
podania, dátumu zápisu do registra, čísla zápisu, mena a adresy majiteľa a mena a
sídla zástupcu (ak sa uplatňuje). Žiadne iné vyobrazenie dizajnu ani iné určenie
výrobkov nebudú zverejnené (článok 14 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Tretie strany však môžu nazrieť do celého spisu, ak získali predchádzajúci súhlas
prihlasovateľa alebo ak dokážu preukázať oprávnený záujem (článok 74 ods. 1 a 2
nariadenia o RCD).
Oprávnený záujem existuje, najmä ak zainteresovaná osoba predloží dôkazy o tom, že
majiteľ zapísaného dizajnu Spoločenstva, ktorého zverejnenie je odložené, prijal kroky
vzhľadom na použitie práva voči nim.
Osvedčenie o zápise sa nesprístupní, kým je zverejnenie dizajnu odložené. Majiteľ
zápisu dizajnu, ktorý podlieha odkladu, však môže požiadať o overený alebo
neoverený výpis zo zápisu, ktorý obsahuje vyobrazenie dizajnu alebo iné náležitosti
identifikujúce jeho vonkajšiu úpravu (článok 73 písm. b) vykonávacieho nariadenia o
RCD), na účely využitia práva voči tretím stranám (článok 50 ods. 6 nariadenia o
RCD).
Postup opísaný v tomto oddiele sa nevzťahuje na medzinárodné zápisy s vyznačením
Európskej únie (pozri odsek 12).
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6.2.5.2 Žiadosť o odklad
O odklad zverejnenia treba požiadať v prihláške (článok 50 ods. 1 nariadenia o RCD).
Následné žiadosti nebudú prijaté, ani keď budú doručené v ten istý deň.
Prihlasovatelia by si mali byť vedomí toho, že dizajny môžu byť zapísané a prijaté na
zverejnenie do dvoch pracovných dní a niekedy dokonca aj v deň doručenia prihlášky
(pozri bod 2.7.1). Ak prihláška omylom neobsahuje žiadosť o odklad, prihláška by mala
byť vzatá späť s cieľom zabrániť jej zverejneniu. Vzhľadom na rýchlosť zápisu a
postupy zverejňovania to treba uskutočniť bezodkladne po jej podaní. Prihlasovateľ by
sa mal takisto obrátiť na prieskumného pracovníka v deň, keď vezme prihlášku späť.
Žiadosť o odklad zverejnenia sa môže týkať len niektorých z dizajnov alebo hromadnej
prihlášky. V tomto prípade musia byť dizajny, ktoré sa majú odložiť, jasne určené
označením políčka „žiadosť o odklad zverejnenia“ vo formulári (papierovom) alebo
políčka „zverejnenie odložiť“ (elektronické podanie) pre každý jednotlivý dizajn.
Prihlasovateľ musí hradiť poplatok za odklad zverejnenia spolu so zápisným poplatkom
(pozri odsek 8). V čase podania prihlášky je poplatok za zverejnenie voliteľný.
6.2.5.3 Žiadosť o zverejnenie
Prihlasovateľ musí pri podaní alebo najneskôr do troch mesiacov pred uplynutím 30mesačnej lehoty (t. j. v posledný deň 27. mesiaca po dni podania alebo dátumu vzniku
práva prednosti, podľa okolností), splniť takzvané „požiadavky týkajúce sa žiadosti
o zverejnenie“ (článok 15 vykonávacieho nariadenia o RCD):





uhradením poplatku za zverejnenie za dizajn alebo dizajny, ktoré sa majú odložiť
(pozri odsek 8);
v prípadoch, že bolo vyobrazenie dizajnu nahradené vzorom v súlade s článkom
5 vykonávacieho nariadenia o RCD (pozri bod 3.3.5), podanie vyobrazenia
dizajnu v súlade s článkom 4 vykonávacieho nariadenia o RCD (pozri odsek 5);
v prípade hromadného zápisu sa jasne uvedie, ktoré z týchto určených dizajnov
na odklad majú byť zverejnené alebo ktorých sa treba zriecť, alebo pre ktoré
dizajny má odklad pokračovať, podľa okolností.

Ak majiteľ dizajnu Spoločenstva informuje úrad kedykoľvek pred uplynutím 27
mesiacov o zámere zverejniť dizajn alebo dizajny („žiadosť o očakávané zverejnenie“),
musí spresniť, či by k zverejneniu malo dôjsť hneď, ako je technicky možné (článok 16
ods. 1 vykonávacieho nariadenia o RCD) alebo po uplynutí 30-mesačného obdobia
odkladu. Pokiaľ prihlasovateľ nedoručí konkrétnu žiadosť, dizajny budú zverejnené po
uplynutí obdobia odkladu.
Ak sa majiteľ napriek predchádzajúcej žiadosti o zverejnenie rozhodne, že by sa dizajn
vôbec nemal zverejniť, musí predložiť písomnú žiadosť o zrieknutie sa v dostatočnom
predstihu pred tým, ako má byť dizajn zverejnený. Akékoľvek už uhradené poplatky sa
nebudú vracať.
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6.2.5.4 Dodržiavanie lehôt
Majitelia dizajnov Spoločenstva by si mali byť vedomí, že úrad nebude vydávať
upomienky týkajúce sa uplynutia 27-mesačného obdobia, pred ktorým musia byť
splnené požiadavky na žiadosť o zverejnenie. Za zabezpečenie toho, aby boli lehoty
dodržané je zodpovedný prihlasovateľ (alebo prípadne jeho zástupca).
Osobitnú pozornosť treba venovať prípadu, ak bol dátum práva prednosti nárokovaný
v čase podania alebo po podaní, keďže dátumom práva prednosti sa stanovia lehoty,
ktoré sa vzťahujú na odklad. Lehoty, ktoré sa vzťahujú na odklad, sa okrem toho môžu
líšiť pre každý z dizajnov v súvislosti s hromadnou prihláškou, ak sú pre každý
jednotlivý dizajn nárokované rozličné dátumy práva prednosti.
Ak lehota na dodržanie „požiadaviek na žiadosť o zverejnenie“ nie je dodržaná, z čoho
vyplýva strata práv, majiteľ dizajnu Spoločenstva môže podať žiadosť o navrátenie do
pôvodného stavu (článok 67 nariadenia o RCD, pozri takisto usmernenia, časť A,
oddiel 8 Uvedenie do predchádzajúceho stavu).

6.2.5.5 Nedostatky
Nedostatky vo fáze prieskumu
Ak sú informácie uvedené v prihláške protichodné (napr. bol uhradený poplatok za
odklad, ale prihlasovateľ neoznačil políčko „žiadosť o odklad zverejnenia“) alebo
nekonzistentné (napr. suma poplatkov za odklad uhradená za hromadnú prihlášku
nezodpovedá počtu dizajnov, o ktorých odklad sa žiada), prieskumný pracovník vystaví
list o nedostatkoch, v ktorom prihlasovateľa požiada, aby potvrdil, že požaduje odklad
a, ak sa uplatňuje, pre ktorý konkrétny dizajn alebo dizajny hromadnej prihlášky
a/alebo aby uhradil príslušné poplatky.
Nedostatky týkajúce sa „požiadaviek na žiadosť o zverejnenie“
Ak majiteľ po uplynutí 27-mesačného obdobia po dni podania alebo dátume vzniku
práva prednosti na zápis dizajnu Spoločenstva nesplnil „požiadavky na žiadosť
o zverejnenie“, prieskumný pracovník vystaví list o nedostatkoch, v ktorom poskytne
dva mesiace na odstránenie nedostatkov (článok 15 ods. 2 vykonávacieho nariadenia
o RCD).
Ak sa nedostatok týka úhrady poplatkov za zverejnenie, prihlasovateľ bude požiadaný,
aby uhradil správnu sumu vrátane poplatkov za oneskorenú úhradu (t. j. 30 EUR za
dizajn a v prípade hromadnej prihlášky 25 % poplatkov za zverejnenie každého
dodatočného dizajnu; článok 15 ods. 4 vykonávacieho nariadenia o RCD, články 8 a 10
prílohy k nariadeniu o poplatkoch splatných úradu OHIM v súvislosti so zápisom
dizajnov Spoločenstva).
Prihlasovatelia by si mali byť vedomí toho, že lehota stanovená prieskumným
pracovníkom nemôže byť predĺžená nad rámec 30-mesačného obdobia odkladu
(článok 15 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak nie sú nedostatky odstránené v rámci stanovenej lehoty, zapísaný dizajn alebo
dizajny Spoločenstva, ktoré majú byť odložené, sa budú považovať za dizajny, ktoré od
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počiatku nemali účinky stanovené v nariadení o RCD (článok 15 ods. 3 písm. a)
vykonávacieho nariadenia o RCD).
Prieskumný pracovník po uplynutí 30-mesačného obdobia odkladu náležite informuje
majiteľa.
V prípade „žiadosti o očakávané zverejnenie“ (pozri bod 6.2.5.3) sa v dôsledku
nesplnenia požiadaviek na žiadosť o zverejnenie bude žiadosť považovať za nepodanú
(článok 15 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia o RCD). Ak bol poplatok za
zverejnenie už uhradený, vráti sa späť. Pokiaľ však pred uplynutím 27-mesačného
obdobia ostávajú viac ako 3 mesiace, majiteľ môže predložiť ďalšiu žiadosť o
zverejnenie.
Ak sa nedostatok týka platby, ktorá nepostačuje na pokrytie poplatkov na zverejnenie
pre všetky dizajny, ktoré sa majú odložiť v hromadnej prihláške vrátane akýchkoľvek
poplatkov za oneskorenú úhradu, dizajny, ktoré nie sú pokryté uhradenou sumou, sa
budú považovať za dizajny, ktoré od počiatku nemali účinky stanovené v nariadení
o dizajnoch Spoločenstva. Pokiaľ majiteľ neobjasní, na ktoré dizajny sa má vzťahovať
uhradená suma, prieskumný pracovník bude pristupovať k dizajnom podľa číselného
poradia (článok 15 ods. 4 vykonávacieho nariadenia o RCD).

Zverejnenie po odklade
Ak neexistujú žiadne nedostatky alebo boli nedostatky odstránené včas, zápis bude
zverejnený v časti A.1 Vestníka dizajnov Spoločenstva.
Majiteľ môže požiadať, aby boli zverejnené len niektoré dizajny hromadnej prihlášky.
Vo zverejnení sa uvedie zmienka o skutočnosti, že sa pôvodne žiadalo o odklad a, ak
sa uplatňuje, že bol pôvodne podaný vzor (článok 16 vykonávacieho nariadenia o
RCD).

7

Hromadné prihlášky

7.1

Všeobecné zásady

Hromadná prihláška je žiadosť o zápis viac ako jedného dizajnu v rámci tej istej
prihlášky. Každý dizajn obsiahnutý v hromadnej prihláške alebo každý zapísaný dizajn
sa preskúmava a rieši samostatne. Každý dizajn sa najmä môže samostatne vymáhať,
udeliť naň licencia, byť predmetom iných vecných práv, byť predmetom výkonu
exekúcie alebo konania vo veciach platobnej neschopnosti, vzdania sa, predĺženia
platnosti alebo prevodu, byť predmetom odkladu zverejnenia alebo výmazu (článok 37
ods. 4 nariadenia o RCD).
Hromadné prihlášky podliehajú osobitnému zápisu a poplatkom za zverejnenie, ktoré
sa znižujú v pomere k počtu dizajnov (pozri odsek 8).
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7.2

Formálne požiadavky, ktoré sa uplatňujú na hromadné
prihlášky

7.2.1

Všeobecné požiadavky

Všetky dizajny v hromadnej prihláške musia mať zhodného majiteľa alebo majiteľov a
rovnakého zástupcu alebo zástupcov (ak nejakých majú).
Počet dizajnov obsiahnutých v hromadnej prihláške je neobmedzený. Dizajny nemusia
navzájom súvisieť alebo byť iným spôsobom podobné v zmysle vonkajšej úpravy,
povahy alebo účelu.
Počet dizajnov by sa nemal zamieňať za „počet pohľadov“, ktoré zobrazujú dizajny
(pozri bod 5.1).
Prihlasovateľ musí dizajny obsiahnuté v hromadnej prihláške očíslovať podľa
poradových čísiel s použitím arabských číslic (článok 2 ods. 4 vykonávacieho
nariadenia o RCD).
Pre každý dizajn obsiahnutý v hromadnej prihláške sa musí predložiť vhodné
vyobrazenie (pozri odsek 5) a určenie výrobkov, v ktorých má byť dizajn stelesnený
alebo na ktorých má byť použitý (článok 2 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o RCD,
pozri bod 6.1.4).

7.2.2

Samostatný prieskum

Každý dizajn obsiahnutý v hromadnej prihláške je preskúmný samostatne. Ak
nedostatok týkajúci sa niektorých z dizajnov obsiahnutých v hromadnej prihláške nie je
odstránený v lehote stanovenej úradom, prihláška sa odmietne iba v rozsahu, v ktorom
sa týka príslušných dizajnov (článok 10 ods. 8 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Všetky rozhodnutia o zápise alebo odmietnutí dizajnov obsiahnutých v hromadnej
prihláške sú prijaté v rovnakom čase.
Aj napriek tomu, že niektoré dizajny v hromadnej prihláške už spĺňajú vecné a aj
formálne požiadavky, nebudú zapísané, kým sa nedostatky ovplyvňujúce ostatné
dizajny neodstránia alebo príslušné dizajny neboli odmietnuté rozhodnutím
prieskumného pracovníka.

7.2.3

Požiadavka „jednotnej triedy“

7.2.3.1 Zásada
Spravidla všetky výrobky uvedené pre dizajny obsiahnuté v hromadnej prihláške musia
byť zatriedené len v jednej z 32 locarnských tried.
Výnimku predstavuje určenie Zdobenie alebo Výrobky X (zdobenie pre -) v triede 3200, ktorá môže byť spojená s určeniami výrobkov patriacich do inej locarnskej triedy.
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7.2.3.2 Výrobky iné ako zdobenie
Výrobky uvedené pre každý dizajn v hromadnej prihláške sa môžu líšiť od výrobkov
uvedených pre iné.
Okrem prípadov zdobenia (pozri bod 7.2.3.3) akékoľvek výrobky, ktoré sú uvedené pre
každý dizajn hromadnej prihlášky, musia patriť do tej istej triedy locarnského triedenia
(článok 37 ods. 1 nariadenia o RCD, článok 2 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o
RCD). Požiadavka „jednotnej triedy“ sa považuje za splnenú aj v prípade, že výrobky
patria do rôznych podtried tej istej triedy locarnského triedenia.
Hromadná prihláška je napríklad prijateľná, ak obsahuje jeden dizajn s určením
výrobku Automobily (trieda 12, podtrieda 08) a jeden dizajn s určením výrobku Interiéry
vozidiel (trieda 12, podtrieda 16) alebo ak oba dizajny predstavujú oba tieto pojmy.
Toto je príklad dvoch dizajnov v rôznych podtriedach, ale v tej istej triede, konkrétne
triede 12 locarnského triedenia.
Námietka by však bola vznesená, ak by v tomto príklade uvedené výrobky boli
Motorové vozidlá (trieda 12, podtrieda 08) a Svetelné vybavenie vozidiel, keďže druhý
pojem patrí do triedy 26 podtriedy 06 locarnského triedenia. Prieskumný pracovník by
potom požadoval, aby bola hromadná prihláška rozdelená, ako sa vysvetľuje v bode
7.2.3.4.
Hromadnú prihlášku nie je možné rozdeliť, pokiaľ neexistuje nedostatok, ktorý
ovplyvňuje požiadavku „jednotnej triedy“ (článok 37 ods. 4 nariadenia o RCD).

7.2.3.3 Zdobenie
Zdobenie je dekoratívny prvok, ktorý je možné použiť na povrch rôznych výrobkov bez
toho, aby ovplyvnil ich obrysy. Môže to byť dvojrozmerný vzor alebo trojrozmerný tvar
alebo rezba, z ktorej dizajn vyniká z plochého povrchu.
Napriek tomu, že je zdobenie samo osebe výrobok v zmysle locarnského triedenia
(trieda 32), jeho hlavným účelom je vytvoriť jednu z vlastností iných výrobkov.
V hromadnej prihláške sa preto môžu spájať dizajny pre zdobenie s dizajnmi pre
výrobky, ako sú tie, na ktoré sa toto zdobenie použije, za predpokladu, že všetky
výrobky patria do tej istej triedy locarnského triedenia.
Pre niektoré dizajny je určenie Zdobenie alebo Výrobky X (zdobenie pre) v triede 32
locarnského triedenia neutrálne, a preto sa nezohľadní na účel prieskumu, či určenie
výrobku pre zvyšné dizajny spĺňa požiadavku „jednotnej triedy“.
Rovnaké dôvody sa vzťahujú aj na tieto určenia výrobkov v triede 32 locarnského
triedenia: Grafické symboly, Logá a Plošné obrazce.
Hromadná prihláška je napríklad prijateľná, ak sú v nej spojené dizajny pre Zdobenie
alebo Porcelán (zdobenie pre) v triede 32 s dizajnmi zobrazujúcimi časti čajovej
súpravy pre Porcelán v triede 7 podtriede 01. Naopak, ak by (stolová) Bielizeň bola
zobrazená ako výrobok pre jeden z týchto dizajnov, bola by vznesená námietka, keďže
tento výrobok patrí do triedy 6 podtriedy 13 locarnského triedenia, teda do inej triedy.
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Ak prihlasovateľ uviedol výrobok ako Zdobenie alebo Výrobky X (zdobenie pre),
prieskumný pracovník prima facie preskúma, či ide naozaj o zdobenie tak, že sa pozrie
na príslušný dizajn. Ak prieskumný pracovník súhlasí, že ide o zdobenie, výrobok bude
zatriedený v triede 32.
Ak prieskumný pracovník nesúhlasí, že v súvislosti s dizajnom ide o zdobenie, musí
zaslať list o nedostatkoch z dôvodu zrejmej nezhody medzi uvedenými výrobkami a
dizajnom (pozri bod 6.1.6.3).
Ak vyobrazenie dizajnu nie je obmedzené na samotné zdobenie, ale zobrazuje aj
výrobok, na ktorý sa zdobenie použije, bez znázornenia jeho obrysov, tento konkrétny
výrobok musí byť pridaný do zoznamu výrobkov a triedenie musí byť náležite zmenené
(pozri bod 6.1.4.4).
Toto môže viesť k námietke, ak sa v hromadnej prihláške spája niekoľko takýchto
dizajnov použitých na výrobky, ktoré patria do rôznych tried locarnského triedenia.

7.2.3.4 Nedostatky
Predstavme si napríklad, že tri dizajny predstavujúce automobily sú spojené do jednej
hromadnej prihlášky a určenie výrobku pre každý dizajn sú Automobily (podtrieda 1208) a Zmenšené modely (podtrieda 21-01).
Prieskumný pracovník vystaví námietku a požiada prihlasovateľa, aby:




vymazal niektoré určenia výrobkov, aby mohli byť zvyšné výrobky zatriedené len
do jednej locarnskej triedy, alebo
rozdelil prihlášku do dvoch hromadných prihlášok pre každú z príslušných
locarnských tried a zaplatil príslušné dodatočné poplatky, alebo
rozdelil prihlášku do troch samostatných prihlášok pre každý príslušný dizajn a
zaplatil príslušné dodatočné poplatky.

V niektorých prípadoch nebude možné vymazať určenia výrobkov, napríklad ak musí
byť daný výrobok zatriedený v dvoch alebo viacerých triedach z dôvodu rozmanitosti
účelov, ktorým slúži (pozri bod 6.2.3.1).
Prihlasovateľ bude vyzvaný, aby splnil požiadavku prieskumného pracovníka do dvoch
mesiacov a zaplatil celkovú sumu poplatkov za všetky prihlášky vyplývajúce
z rozdelenia hromadnej prihlášky alebo aby vymazal niektoré výrobky s cieľom splniť
požiadavku „jednotnej triedy“.
Prieskumný pracovník vypočíta celkovú sumu na úhradu a oznámi ju prihlasovateľovi
v správe o prieskume. Prieskumný pracovník navrhne nákladovo najefektívnejšiu
možnosť medzi rozdelením hromadnej prihlášky do toľkých prihlášok, koľko je
príslušných locarnských tried, alebo toľkých prihlášok, koľko je príslušných dizajnov.
Ak prihlasovateľ neodstráni nedostatky včas, hromadná prihláška je odmietnutá ako
celok.
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8

Úhrada poplatkov

8.1

Všeobecné zásady

Prihlášky na dizajn Spoločenstva podliehajú rôznym poplatkom, ktoré prihlasovateľ
musí uhradiť v čase podania (článok 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o RCD)
vrátane zápisného poplatku a poplatku za zverejnenie alebo, ak prihláška obsahuje
žiadosť o odklad zverejnenia, poplatok za odklad.
V prípade hromadných prihlášok musia byť dodatočné zápisné poplatky, poplatky za
zverejnenie alebo odklad uhradené pre každý dodatočný dizajn. Ak poplatok nebol
uhradený pri podaní prihlášky, treba takisto uhradiť poplatky za oneskorenú úhradu.
Prihlasovatelia sa môžu v prípade odkladu, ak oň požiadajú, rozhodnúť, že pri podaní
zaplatia nielen zápisný poplatok a poplatok za odklad, ale aj poplatok za zverejnenie.
Informácie týkajúce sa úhrady poplatkov súvisiacich s medzinárodnou prihláškou
s vyznačením Európskej únie sa nachádzajú v bode 12.1.2.3 Poplatok.

8.2

Mena a sumy

Poplatky musia byť uhradené v eurách. Úhrady vykonané v iných menách sa
neprijímajú.
Poplatky za podanie prihlášky sú nasledujúce:
Poplatky za zápis
Jeden dizajn alebo prvý dizajn v hromadnej prihláške

230 EUR

Druhý až desiaty dizajn v hromadnej prihláške

115 EUR za dizajn

Jedenásty dizajn a ďalší v hromadnej prihláške

50 EUR za dizajn

Poplatky za zverejnenie
Jeden dizajn alebo prvý dizajn, ktorý sa má zverejniť v hromadnej prihláške

120 EUR

Druhý až desiaty dizajn, ktorý sa má zverejniť v hromadnej prihláške

60 EUR za dizajn

Jedenásty dizajn a ďalší, ktorý sa má zverejniť v hromadnej prihláške

30 EUR za dizajn

Poplatky za odklad (ak sa požiada o odklad zverejnenia)
Jeden dizajn alebo prvý dizajn s odkladom zverejnenia v hromadnej prihláške 40 EUR
Druhý až desiaty dizajn s odkladom zverejnenia v hromadnej prihláške

20 EUR za dizajn

Jedenásty dizajn a ďalší s odkladom zverejnenia v hromadnej prihláške

10 EUR za dizajn
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Príklad splatných poplatkov za podanie hromadnej prihlášky, ak sa odloží zverejnenie
len niektorých dizajnov
Číslo dizajnu

odklad

Zápisný poplatok

Poplatok za
zverejnenie

Poplatok za odklad

xxxxxxxx-0001

Áno

230 EUR

-

40 EUR

xxxxxxxx-0002

Áno

115 EUR

-

20 EUR

xxxxxxxx-0003

Nie

115 EUR

120 EUR

-

xxxxxxxx-0004

Nie

115 EUR

60 EUR

-

xxxxxxxx-0005

Nie

115 EUR

60 EUR

-

Ak sa po zápise požiada o zverejnenie pre dizajn xxxxxxxx-0001, účinkom bude
zverejnenie štvrtého dizajnu a poplatok za zverejnenie bude 60 EUR.

8.3

Spôsoby platby, podrobnosti o platbe a vrátenie poplatku

Spôsoby platby, podrobnosti, ktoré treba priložiť k platbám, a podmienky na vrátenie
uhradených poplatkov sú vysvetlené v usmerneniach, časť A Všeobecné pravidlá,
oddiel 3 Úhrada poplatkov, trov a sadzieb.
Poplatky sa vrátia, ak je prihláška vzatá späť alebo odmietnutá bez pridelenia dňa
podania (s prihláškou „sa nezaobchádza ako s prihláškou na dizajn Spoločenstva“).
Úrad takisto vracia späť uhradené sumy, ktoré sú nepostačujúce na pokrytie zápisných
poplatkov a poplatkov za zverejnenie (alebo odkladu) pre dizajn alebo aspoň jeden
dizajn v hromadnej prihláške.

9

Vzatia späť a opravy

9.1

Úvod

Prihlasovateľ môže kedykoľvek počas prieskumu vziať prihlášku na zapísaný dizajn
Spoločenstva späť alebo, v prípade hromadnej prihlášky, vziať späť niektoré z dizajnov
obsiahnutých v hromadnej prihláške. Opravy sú povolené len v niektorých osobitných
situáciách.
S akoukoľvek opravou alebo zmenou v registri a/alebo zverejnenia, t. j. po zápise
dizajnu prieskumným pracovníkom, sa musí zaobchádzať v súlade s nasledujúcim
odsekom 11.

9.2

Vzatie späť prihlášky

Prihlasovateľ môže pred zápisom kedykoľvek vziať prihlášku na dizajn Spoločenstva
späť alebo, v prípade hromadnej prihlášky, vziať späť niektoré z dizajnov obsiahnutých
v hromadnej prihláške (článok 12 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Prieskumný pracovník zašle potvrdenie o vzatí späť.
Žiadosti o vzatie späť musia byť doručené písomne a obsahovať:
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spisové číslo prihlášky na zapísaný dizajn Spoločenstva alebo, ak je žiadosť
o vzatie späť doručené pred pridelením čísla prihlášky, akékoľvek informácie, na
základe ktorých bude možné určiť prihlášku, napríklad referenčné číslo
prihlasovateľa/zástupcu a/alebo dočasné spisové číslo uvedené pri
automatickom prijatí prihlášok podaných elektronickým systémom podávania
prihlášok;
v prípade hromadnej prihlášky určenie dizajnu alebo dizajnov, ktoré chce
prihlasovateľ vziať späť, ak sa majú vziať späť len niektoré z nich, a
meno a adresu prihlasovateľa a/alebo, ak sa uplatňuje, meno a sídlo zástupcu.

Dátum vzatia prihlášky späť je dátum, keď je úradu doručená žiadosť o vzatie späť.
Poplatky sa nevrátia, ak bol udelený deň podania s výnimkou, keď suma poplatkov
uhradených prihlasovateľom nepostačuje na pokrytie poplatkov súvisiacich so zápisom
a zverejnením (alebo prípadným odkladom zverejnenia) dizajnu alebo aspoň jedného
z dizajnov hromadnej prihlášky.
Žiadosti o vzatie späť doručené úradu v deň dátumu zápisu dizajnu alebo po ňom sa
budú považovať za žiadosti o vzdanie sa.
Žiadosti o vzatie späť doručené úradu v deň podania prihlášky na dizajn sa prijmú, aj
keď je dizajn zapísaný v ten istý deň.

9.3

Opravy prihlášky

9.3.1

Prvky podliehajúce oprave

Opravovať sa môže iba meno a adresa prihlasovateľa alebo meno a sídlo zástupcu,
chyby v znení alebo pri kopírovaní a reprodukovaní alebo evidentné chyby na žiadosť
prihlasovateľa (článok 12 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Okrem mena a adresy prihlasovateľa alebo zástupcu sa na žiadosť prihlasovateľa
môžu opraviť tieto prvky, ak obsahujú chyby v znení alebo pri kopírovaní a
reprodukovaní alebo evidentné chyby:

deň podania, ak bola prihláška podaná na ústrednom úrade priemyselného
vlastníctva v členskom štáte alebo v prípade krajín Beneluxu na Úrade Beneluxu
pre duševné vlastníctvo (BOIP) po oznámení príslušného úradu, že v súvislosti
s dátumom doručenia došlo k chybe;

meno pôvodcu alebo skupiny pôvodcov;

druhý jazyk;

určenie výrobku alebo výrobkov;

locarnské triedenie pokiaľ ide o výrobok alebo výrobky, ktoré sa nachádzajú v
prihláške;

krajina, dátum a číslo skoršej prihlášky, ak sa nárokuje prednosť podľa dohovoru;

meno, miesto a dátum prvej výstavy dizajnu, ak sa nárokuje výstavné právo
prednosti;

opis.
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9.3.2

Prvky, ktoré sa nemôžu opraviť

Vyobrazenie dizajnu alebo dizajnov v zásade nemôže byť zmenené po podaní
prihlášky (článok 12 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD). Predloženie
dodatočných pohľadov alebo vzatie späť niektorých pohľadov v neskoršej fáze nebude
akceptované, pokiaľ to výslovne úrad nepovolí alebo nepožaduje (pozri body 5.2 a
5.5).
Ak sa žiadosťou o opravu zmení vyobrazenie dizajnu alebo dizajnov, prihlasovateľ
bude informovaný, že žiadosť nie je prípustná. Prihlasovateľ sa musí rozhodnúť, či
chce pokračovať v konaní o zápise alebo podať novú prihlášku, za ktorú bude musieť
uhradiť príslušné poplatky.

9.3.3

Konanie týkajúce sa požiadanie o opravu

Žiadosť o opravu prihlášky musí obsahovať:
a)
b)
c)
d)

spisové číslo prihlášky;
meno a adresu prihlasovateľa;
v prípade, ak prihlasovateľ určil zástupcu, meno a sídlo zástupcu;
vyznačenie prvku prihlášky, ktorý sa musí opraviť alebo zmeniť, a opravenej
verzie tohto prvku.

Pokiaľ ide o opravu toho istého prvku v dvoch alebo viacerých prihláškach patriacich
tomu istému prihlasovateľovi, možno podať jednu žiadosť.
Ak sú splnené všetky podmienky, prieskumný pracovník zašle potvrdenie o oprave.
Za riešenie opráv a zmien po zápise je zodpovedné oddelenie pre podporu hlavných
činností (pozri odsek 11).

9.3.4

Nedostatky

Ak žiadosť o opravu nie je v súlade s týmito požiadavkami a zistený nedostatok je
možné odstrániť, prieskumný pracovník vyzve prihlasovateľa, aby nedostatok odstránil
do dvoch mesiacov. Ak nie je nedostatok odstránený včas, prieskumný pracovník
odmietne žiadosť o opravu.
Žiadosti o opravu, ktoré by mali účinok zmeny vyobrazenia dizajnu alebo dizajnov budú
nenapraviteľne odmietnuté.
Opisy predložené po dni podania prihlášky sa neprijímajú (pozri bod 6.2.2). Žiadosti
o opravu, ktoré zahŕňajú predloženie opisu po dni podania prihlášky budú preto
odmietnuté.
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10

Zápis, zverejnenie a osvedčenia

10.1

Zápis

Prieskumný pracovník po ukončení prieskumu absolútnych dôvodov odmietnutia a
formálnych náležitostí musí zabezpečiť, aby všetky náležitosti uvedené v článku 14
vykonávacie nariadenie o RCD, boli poskytnuté (náležitosti, ktoré sú pre prihlasovateľa
povinné a ktoré musia byť uvedené v prihláške, sú zvýraznené):
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

deň podania prihlášky;
spisové číslo prihlášky a každého jednotlivého dizajnu zahrnutého do hromadnej
prihlášky;
dátum zverejnenia zápisu;
meno, adresa a národnosť prihlasovateľa a štát, v ktorom má trvalé
bydlisko alebo sídlo podniku;
meno a sídlo zástupcu, okrem zamestnanca konajúceho ako zástupca v súlade
s prvou vetou článku 77 ods. 3 nariadenia o RCD; v prípade, ak existuje viac ako
jeden zástupca, zaznamená sa iba meno a sídlo zástupcu uvedeného na prvom
mieste nasledované slovami „a iní“; ak sa menuje združenie zástupcov, zapíše
sa iba názov a adresa združenia;
vyobrazenie dizajnu;
určenie výrobkov podľa ich názvov, pred ktorými budú uvedené čísla tried a
podtried podľa locarnského triedenia a budú príslušne podľa nich usporiadané;
podrobnosti a náležitosti týkajúce sa nárokovania práva prednosti podľa článku
42 nariadenia o RCD;
podrobnosti a náležitosti týkajúce sa nárokovania výstavného práva prednosti
podľa článku 44 nariadenia o RCD;
uvedenie pôvodcu alebo spolupôvodcov dizajnu alebo vyhlásenie, že sa pôvodca
alebo spolupôvodcovia vzdali práva byť uvedení;
jazyk, v ktorom bola prihláška podaná, a druhý jazyk určený prihlasovateľom
podľa článku 98 ods. 2 nariadenia o RCD;
dátum zapísania dizajnu do registra a zápisné číslo;
zmienka o každej žiadosti o odklad zverejnenia podľa článku 50 ods. 3
nariadenia o RCD, s určením dátumu uplynutia lehoty odkladu;
zmienka o tom, že bol predložený vzor podľa článku 5 nariadenia, ktorým sa
vykonáva nariadenie o dizajnoch Spoločenstva;
zmienka o tom, že bol predložený opis podľa článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia,
ktorým sa vykonáva nariadenie o dizajnoch Spoločenstva;
zmienka o tom, že vyobrazenie dizajnu obsahuje slovný prvok.

Potom, čo sú všetky podrobnosti a náležitosti kontrolného zoznamu v spise,
prieskumný pracovník skontroluje, či boli príslušné poplatky uhradené.
Ak sa nedostatok nezistí, prihláška bude zapísaná.

10.2

Zverejnenie

10.2.1 Všeobecné zásady
Všetky zapísané dizajny Spoločenstva sú zverejnené vo Vestníku dizajnov
Spoločenstva, ktorý je zverejnený len v elektronickom formáte na webovej stránke
úradu OHIM.
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Medzinárodné zápisy s vyznačením Európskej únie sú však zverejnené organizáciou
WIPO (Vestník Hague express) (pozri odsek 12).
Pokiaľ prihláška neobsahuje žiadosť o odklad, zverejní sa okamžite po zápise;
zverejnenie je denné.
Ak prihláška obsahuje žiadosť o odklad zverejnenia, zverejnenie sa vykoná v časti A.2
Vestníka a je obmedzené na tieto náležitosti: číslo dizajnu, deň podania, dátum zápisu
a mená prihlasovateľa a zástupcu, ak bol zástupca zvolený.
Ak prihláška obsahuje žiadosť o odklad zverejnenia len pre niektoré dizajny hromadnej
prihlášky, v plnej miere sa zverejnia len tie dizajny, pre ktoré nebol požiadaný odklad.

10.2.2 Formát a štruktúra zverejnenia
Vestník dizajnov Spoločenstva je dostupný v dvoch formátoch:



HTML
PDF.

Oba formáty sú rovnocenne platné na účely zverejňovania a vyhľadávania.
Vestník dizajnov Spoločenstva zahŕňa tieto štyri časti:


Časť A sa týka zápisov dizajnov Spoločenstva a skladá sa z troch oddielov:
o
o
o



Časť B sa týka záznamov do registra nasledujúcich po zápise, ako sú napríklad
zmeny, prevody, licencie atď. a skladá sa z ôsmich oddielov:
o
o
o
o
o
o
o
o



Časť A.1: Zápisy dizajnov Spoločenstva v súlade s článkami 48 a 50
nariadenia o RCD.
Časť A.2: Zápisy dizajnov Spoločenstva so žiadosťami o odklad a ich prvé
zverejnenie v súlade s článkom 50 nariadenia o RCD a článkom 14 ods. 3
vykonávacieho nariadenia o RCD.
Časť A.3: Chyby v časti A (omyly a chyby v zápisoch). A.3.1: absolútne
chyby; A.3.2: relatívne chyby.

Časť B.1: omyly a chyby
Časť B.2: prevody
Časť B.3: konania na vyhlásenie neplatnosti konania o nároku
Časť B.4: vzdanie sa a dizajny bez účinku
Časť B.5: licencie
Časť B.6: vecné práva
Časť B.7: konania vo veciach platobnej neschopnosti
Časť B.8: výkon exekúcie (zbavenia majetku).

Časť C sa týka predĺženia platnosti a informácií o zápisoch, ktorých platnosť
zanikla, a je rozdelená do troch oddielov:
o

Časť C.1: Predĺženia platnosti v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia
o RCD a článkom 69 ods. 3 písm. m) vykonávacieho nariadenia o RCD.
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o
o


Časť C.2: Zápisy po zániku platnosti v súlade s článkami 22 ods. 5 a 69
ods. 3 písm. n) vykonávacieho nariadenia o RCD.
Časť C.3: Oprava chýb alebo omylov pri predĺženiach platnosti a zápisov,
ktorých platnosť uplynula.

Časť D sa týka uvedenia do pôvodného stavu (článok 67 nariadenia o RCD) je
rozdelená do dvoch oddielov:
o
o

Časť D.1: Uvedenie do predchádzajúceho stavu.
Časť D.2: Oprava chýb alebo omylov v časti D.

Vo vestníku predchádza každej položke príslušný INID kód v súlade s normou WIPO
ST.80. Ak je to vhodné, informácie sú zverejnené vo všetkých úradných jazykoch EÚ
(článok 70 ods. 4 vykonávacieho nariadenia o RCD).
INID kódy použité pre predmety zverejnené napríklad v časti A.1 vestníka sú
nasledujúce:
21
25
22
15
45
11
46
72
73
74
51
54
30
23
29
57
55

Spisové číslo
Jazyk podania a druhý jazyk
Dátum podania
Dátum zápisu do registra
Dátum zverejnenia
Číslo zápisu
Dátum uplynutia odkladu
Meno pôvodcu alebo spolupôvodcov
Meno a adresa majiteľa
Meno a sídlo zástupcu
Locarnské triedenie
Určenie výrobku alebo výrobkov
Krajina, dátum a číslo prihlášky, pre ktorú sa nárokuje právo prednosti (prednosť
podľa dohovoru)
Meno, miesto a dátum prvej výstavy dizajnu (výstavné právo prednosti)
Uvedenie, že bol podaný vzor
Uvedenie, že bol podaný opis
Vyobrazenie dizajnu

Zverejnenie sa vykoná vo všetkých jazykoch EÚ, ktoré sú úradné v deň podania
prihlášky.

10.3

Osvedčenie o zápise

Osvedčenie o zápise sa vydáva po úplnom zverejnení zapísaného dizajnu
Spoločenstva (napr. zverejnenie v časti A.1).
Úrad však nevystavuje osvedčenie o zápise pre medzinárodné prihlášky s vyznačením
Európskej únie (pozri odsek 12).
Od 15. novembra 2010 sa osvedčenia o zápise vystavujú len ako elektronické on-line
osvedčenia. Majitelia zápisov dizajnov Spoločenstva sú odo dňa po zverejnení vyzvaní,
aby si prevzali osvedčenie pomocou nástroja „eSearch plus“ na webovej stránke úradu
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OHIM. Papierová verzia osvedčenia o zápise sa nevydáva. Môžete však požiadať
o overenú alebo neoverenú kópiu osvedčenia o zápise.
Osvedčenie obsahuje náležitosti zapísané do registra dizajnov Spoločenstva v deň
zápisu. Po uplynutí dňa zápisu sa nevystavuje žiadne nové osvedčenie po zmenách v
zápise. Je však možné požiadať o výpis z registra, ktorý odráža súčasný
administratívny stav dizajnu alebo dizajnov.
Opravené osvedčenie sa vystaví po zverejnení relatívnej chyby zistenej v zápise
dizajnu (časť A.3.2) alebo po zverejnení zistenej relatívnej chybe v zázname (časť
B.1.2). Relatívna chyba je chyba, za ktorú je zodpovedný úrad upravujúci rozsah
zápisu.

11

Opravy a zmeny v zápise a zverejnenie zápisov dizajnov
Spoločenstva

11.1

Opravy

11.1.1 Všeobecné zásady
Opravovať sa môže iba meno a adresa prihlasovateľa, chyby v znení alebo pri
kopírovaní a reprodukovaní alebo evidentné chyby na žiadosť prihlasovateľa a za
predpokladu, že takáto oprava nebude mať za následok zmenu vyobrazenia dizajnu
(článok 12 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD) (rozhodnutie z 3. decembra 2013
vo veci R 1332/2013-3, Adapters, bod 14 a nasl.). Za takéto žiadosti sa neuhrádzajú
poplatky.
Keď zápis dizajnu alebo zverejnenie zápisu obsahuje omyl alebo chybu, ktorú možno
pripísať úradu, úrad takýto omyl alebo chybu opraví, konajúc z vlastného podnetu
alebo na žiadosť majiteľa (článok 20 vykonávacieho nariadenia o RCD). Za takéto
žiadosti sa neuhrádzajú poplatky.
Žiadosť o opravu omylov úradu sa môže vzťahovať len na obsah zverejnenia zápisu
(články 49, 73 a 99 nariadenia o RCD a články 14 a vykonávacieho nariadenia o RCD)
a zápisy do registra (články 48, 72 a 99 nariadenia o RCD a články 13 a
vykonávacieho nariadenia o RCD).
Pokiaľ samotný úrad nespravil chybu v rámci zverejnenia vyobrazenia dizajnu alebo
dizajnov (napr. rozmazaním alebo zrezaním vyobrazenia), majiteľovi nebude
umožnené požiadať o opravu dizajnu Spoločenstva, ak by účinkom bola zmena
vyobrazenia (článok 12 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD) (rozhodnutie z 3.
decembra 2013 vo veci R 1332/2013-3, Adapters, bod 14 a nasl.).
Opravy sa urobia hneď po zistení chyby vrátane aj, v prípade potreby, roky po
pôvodnom zápise do registra.

11.1.2 Žiadosť o opravu
Podľa článkov 12 a 19 vykonávacieho nariadenia o RCD, žiadosti o opravu omylov a
chýb v registre a zverejnení zápisu musia obsahovať:
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a)
b)
c)
d)

zápisné číslo zapísaného dizajnu Spoločenstva;
meno a adresu majiteľa podľa zápisu v registri alebo meno majiteľa a
identifikačné číslo pridelené majiteľovi úradom;
ak majiteľ vymenoval zástupcu, meno a sídlo zástupcu alebo meno zástupcu a
identifikačné číslo pridelené zástupcovi úradom; a
uvedenie zápisu do registra a/alebo obsah zverejnenia zápisu, ktorý má byť
opravený a opravená verzia príslušného prvku.

Pokiaľ ide o opravu chýb alebo omylov vo dvoch alebo viacerých zápisoch patriacich
tomu istému majiteľovi, možno podať jednu žiadosť (článok 19 ods. 4 a článok 20
vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak nie sú splnené požiadavky týkajúce sa takýchto úprav, úrad bude prihlasovateľa
informovať o nedostatku. Ak tento nedostatok nie je odstránený do dvoch mesiacov
spresnených úradom, žiadosť o opravu bude odmietnutá (článok 19 ods. 5 a 20
vykonávacieho nariadenia o RCD).
Žiadosti o úpravu omylov alebo chýb, ktoré nie sú zápisy v registri a/alebo ktoré sa
netýkajú obsahu zverejnenia zápisov, budú odmietnuté. Žiadosti o opravu opisu,
ktorým sa vysvetľuje vyobrazenie dizajnu alebo vzoru, budú náležite odmietnuté.
Chyby v preklade určenia výrobku do úradných jazykov EÚ sa považujú za chyby,
ktoré možno pripísať úradu, a budú opravené, pretože preklady sa považujú za
záznamy v zápise a za súčasť obsahu zverejnenia napriek tomu, že preklady
nevyhotovuje úrad ale Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (oznámenie
predsedu úradu č. 4/05 zo 14. júna 2005 týkajúce sa opráv omylov a chýb v registri a
zverejnení zápisov dizajnov Spoločenstva).
V prípade pochybností, text v jazyku úradu, v ktorom sa podala prihláška na zapísaný
dizajn Spoločenstva, je pôvodný (článok 99 ods. 3 nariadenia o RCD). Ak bola
prihláška podaná v úradnom jazyku EÚ inom, ako je niektorý z jazykov úradu, text v
druhom jazyku, ktorý uviedol prihlasovateľ, je pôvodný.

11.1.3 Zverejnenie opráv
Majiteľovi budú oznámené akékoľvek zmeny v registri (článok 69 ods. 5 vykonávacieho
nariadenia o RCD).
Opravy budú zverejnené úradom v časti A.3 Vestníka dizajnov Spoločenstva a
zaznamenané v registri spolu s dátumom ich záznamu (článok 20 a 69 ods. 3 písm. e)
vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak možno omyl alebo chybu pripísať úradu, úrad, po zverejnení omylu alebo chyby,
vystaví majiteľovi osvedčenie o zápise, ktoré obsahuje záznamy v registri (článok 69
ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD) a vyhlásenie v tom zmysle, že tieto záznamy
boli zapísané do registra (článok 17 vykonávacieho nariadenia o RCD).
V prípadoch, ak možno omyl alebo chybu pripísať majiteľovi, osvedčenie o zápise,
ktoré odráža opravený omyl alebo chybu, bude vystavený len v prípade, že pred tým
nebolo vystavené žiadne osvedčenie. Majitelia môžu kedykoľvek požiadať úrad
o vystavenie výpisu z registra (v osvedčenej alebo jednoduchej podobe), ktorý odráža
súčasný stav ich dizajnu alebo dizajnov.
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11.2

Zmeny v registri

11.2.1 Úvod
V tomto oddiele sa nasledujúcim spôsobom opisujú zmeny v registri dizajnov
Spoločenstva:






vzdanie sa dizajnu Spoločenstva s odkladom alebo bez, najmä čiastočné vzdanie
sa;
zmeny v mene a adrese prihlasovateľa a/alebo zástupcu, ak sa uplatňuje,
o ktorom bol úrad informovaný pred zápisom dizajnu spoločenstva (t. j. pred
vystavením oznámenia o zápise);
zmeny v mene a adrese majiteľa a/alebo zástupcu, ak sa uplatňuje, v súvislosti
s dizajnom Spoločenstva s odloženým zverejnením, ktoré ešte nebolo
zverejnené;
záznam prevodov;
záznam licencií.

11.2.2 Vzdanie sa zapísaného dizajnu Spoločenstva
11.2.2.1 Všeobecné zásady
Majiteľ dizajnu Spoločenstva sa ho môže vzdať kedykoľvek po jeho zápise. Vzdanie sa
musí byť úradu vyhlásené písomne (článok 51 nariadenia o RCD).
Žiadosť o vypovedanie medzinárodného dizajnu s vyznačením Európskej únie však
treba podať a zapísať na medzinárodnom úrade (pozri článok 16 Ženevského aktu a
bod 12.2.2.5).
Takisto sa vyhlásenie o vzdaní týka iba niektorých dizajnov obsiahnutých v hromadnej
prihláške (článok 27 ods. 1 písm. d) vykonávacieho nariadenia o RCD).
Účinnosť vyhlásenia vzdania sa začína dňom, keď bolo vzdanie sa zapísané v registri
dizajnov Spoločenstva, bez spätnej účinnosti (článok 51 ods. 1 nariadenia o RCD). Ak
sa však vzdanie týka dizajnu Spoločenstva, pre ktorý bolo zverejnenie odložené, o
takomto dizajne od začiatku platí, že nemal účinky špecifikované v nariadení
o dizajnoch Spoločenstva (článok 51 ods. 2 nariadenia o RCD).
Zapísaného dizajnu Spoločenstva sa možno vzdať aj čiastočne, ak jeho zmenená a
doplnená forma spĺňa podmienky ochrany a identita dizajnu je zachovaná (článok 51
ods. 3 nariadenia o RCD). Čiastočné vzdanie sa bude preto obmedzené na prípady,
v ktorých odstránené znaky alebo znaky, pre ktoré sa nepožaduje ochrana,
neprispievajú k novosti ani osobitému charakteru dizajnu Spoločenstva, a to najmä:


keď je dizajn Spoločenstva stelesnený vo výrobku, ktorý predstavuje súčasť
zloženého výrobku, a odstránené znaky alebo znaky, pre ktoré sa nepožaduje
ochrana, sú pri bežnom užívaní tohto zloženého výrobku neviditeľné (článok 4
ods. 2 nariadenia o RCD), alebo
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keď sú odstránené znaky alebo znaky, pre ktoré sa nepožaduje ochrana, dané
funkciou alebo účelmi vzájomného prepojenia (článok 8 ods. 1 a 2 nariadenia
o RCD), alebo
keď sú odstránené znaky alebo znaky, pre ktoré sa nepožaduje ochrana, také
bezvýznamné z hľadiska veľkosti alebo významu, že informovaný používateľ si
ich pravdepodobne nevšimne.

Vzdanie sa dizajnu Spoločenstva sa zapíše iba so súhlasom majiteľa práva
zapísaného v registri (článok 51 ods. 4 nariadenia o RCD). Medzi osoby so zapísaným
právom patrí majiteľ zapísanej licencie, majitelia zapísaného vecného práva, veritelia
zapísaného výkonu exekúcie alebo orgány oprávnené konať v súvislosti so zapísaným
konkurzným alebo podobným konaniam.
V prípade licencií zapísaných v registri dizajnov Spoločenstva sa vzdanie sa dizajnu
Spoločenstva zapíše do registra len po prijatí dôkazov o tom, že správny majiteľ riadne
informoval nadobúdateľov licencie o vzdaní sa. Vzdanie sa bude zapísané do registra
tri mesiace po dátume, keď sú úradu doručené dôkazy, že majiteľ riadne informoval
nadobúdateľovi licencie o vzdaní sa alebo skôr, ak sú prijaté dôkazy o súhlase
nadobúdateľov licencie o vzdaní sa (článok 51 ods. 4 nariadenia o RCD a článok 27
ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Ak nárok týkajúci sa oprávnenia na zapísaný dizajn Spoločenstva bude predložený
súdu podľa článku 15 nariadenia o RCD, vzdanie sa dizajnu sa zapíše do registra len
so súhlasom navrhovateľa (článok 27 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o RCD).
11.2.2.2 Formálne požiadavky na vyhlásenie o vzdaní sa
Vyhlásenie o vzdaní sa musí obsahovať tieto náležitosti uvedené v článku 27 ods. 1
vykonávacieho nariadenia o RCD:
a)
b)
c)
d)
e)

zápisné číslo zapísaného dizajnu Spoločenstva;
meno a adresu prihlasovateľa;
meno a sídlo zástupcu, ak bol určený;
v prípade hromadných prihlášok uvedenie dizajnov, pre ktoré sa vyhlasuje
vzdanie sa;
zobrazenie zmeneného dizajnu v súlade s článkom 4 vykonávacieho
nariadenia o RCD v prípade čiastočného vzdania sa.

V prípade čiastočného vzdania sa musí majiteľ predložiť zmenené vyobrazenie
dizajnu Spoločenstva (článok 27 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia o
RCD).
Ak vyhlasovanie o vzdaní sa neobsahuje všetky náležitosti uvedené vyššie a nespĺňa
všetky vyššie uvedené požiadavky, úrad v závislosti od situácie informuje majiteľa
o nedostatkoch a požiada o ich odstránenie v rámci predpísanej lehoty. Ak nedostatky
nebudú odstránené v rámci lehoty, vzdanie sa nebude zapísané do registra a majiteľ
dizajnu Spoločenstva bude o tom písomne informovaný (článok 27 ods. 4
vykonávacieho nariadenia o RCD).
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11.2.3 Zmeny v mene a adrese prihlasovateľa/majiteľa a/alebo zástupcu
Majiteľ dizajnu Spoločenstva môže požiadať záznam zmeny mena alebo adresy
v registri predložením písomnej žiadosti úradu. Záznamy zmien mena a/alebo adresy
sú bezplatné.
Žiadosť o záznam zmeny mena alebo adresy vzhľadom na medzinárodný dizajn
s vyznačením Európskej únie však treba podať na medzinárodnom úrade (pozri článok
16 Ženevského aktu).
Informácie o rozdieloch medzi zmenou mena a prevodom sa nachádzajú
v usmerneniach, Časť E, oddiel 3, kapitola 1 Prevody a zmeny mena.
Pokiaľ ide o zmenu mena alebo adresy v prípade dvoch alebo viacerých zápisov
patriacich tomu istému majiteľovi, možno podať jednu žiadosť.
Žiadosť o zmenu mena alebo adresy od majiteľa dizajnu Spoločenstva musí
obsahovať:
a)
b)
c)
d)

zápisné číslo dizajnu Spoločenstva;
meno a adresu majiteľa podľa zápisu v registri alebo identifikačné číslo
majiteľa;
uvedenie mena a adresy majiteľa po zmene;
meno a sídlo zástupcu, ak bol určený.

Ak uvedené požiadavky nie sú splnené, úrad pošle list o nedostatkoch. Ak nedostatok
nebude odstránený v danej lehote, úrad žiadosť odmietne (článok 19 ods. 5
vykonávacieho nariadenia o RCD).
Zmeny mena a adresy prihlasovateľov dizajnov Spoločenstva nie sú v súvislosti
s prihláškami dizajnov Spoločenstva zapísané do registra, ale musia sa zaznamenať
vykonávacieho nariadenia o RCD).
Zmeny majiteľov zápisov dizajnov Spoločenstva sú zverejnené v časti B.2.2 Vestníka
dizajnov Spoločenstva a prevody práv sú zverejnené v časti B.2.1. Zmeny v zástupcov
sú zverejnené v časti B.9 Vestníka dizajnov Spoločenstva.

11.2.4 Prevody
11.2.4.1 Úvod
Zápis dizajnu Spoločenstva môže byť majiteľom prevedený a prevody sa na žiadosť
zaznamenávajú v registri. Žiadosť o záznam prevodu vzhľadom na medzinárodný
dizajn s vyznačením Európskej únie však treba podať na medzinárodnom úrade (pozri
článok 16 Ženevského aktu).
Právne ustanovenia uvedené v nariadení o RCD, vykonávacieho nariadenia o RCD, a
nariadení o poplatkoch splatných úradu OHIM v súvislosti so zápisom dizajnov
spoločenstva vzhľadom na prevody zodpovedajú ustanoveniam v nariadení o CTM,
vykonávacieho nariadenia o CTM a nariadenia o poplatkoch za ochranné známky
Spoločenstva (pozri usmernenia, časť E, oddiel 3, kapitola 1 Prevod).
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Právne zásady a konania o zápise prevodov ochranných známok sa primerane
uplatňujú na dizajny Spoločenstva s týmito náležitosťami.
11.2.4.2 Práva predchádzajúceho využívania vo vzťahu k zapísanému dizajnu
Spoločenstva
Právo predchádzajúceho využívania vzhľadom na dizajn Spoločenstva nie je možné
previesť s výnimkou prípadu, ak treťou osobou, ktorá nárokovala dané právo pred
dňom podania alebo dátumom práva prednosti prihlášky na zapísaný dizajn
Spoločenstva, je podnik alebo jeho časť, v rámci ktorej sa dizajn využíva alebo sa
vykonali prípravy (článok 22 ods. 4 nariadenia o RCD).

11.2.4.3 Poplatky
Poplatok za záznam prevodu je 200 EUR za dizajn, v prípade predloženia hromadných
žiadostí v jednej prihláške poplatok nepresiahne celkovú sumu 1 000 EUR (body 16 a
17 prílohy k nariadeniu o poplatkoch splatných úradu OHIM v súvislosti so zápisom
dizajnov Spoločenstva).

11.2.5

Licencie

11.2.5.1 Všeobecné zásady
Zápisy dizajnu Spoločenstva môžu byť majiteľom licencované a licencie sa na žiadosť
zaznamenávajú v registri. Ustanovenia nariadenia o RCD a vykonávacieho nariadenia
o RCD, týkajúce sa licencií dizajnov Spoločenstva (články 27, 32 a 33 a článok 51 ods.
4 nariadenia o RCD; články 24 a 25 a článok 27 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o
RCD) sú takmer zhodné s ustanoveniami nariadenia o CTM a vykonávacieho
nariadenia o CTM (pozri usmernenia, časť E, oddiel 3, kapitola 1 Licencie).
Právne zásady a konania o zápise licencií vzhľadom na ochranné známky sa
primerane uplatňujú na dizajny Spoločenstva (článok 24 ods. 1 vykonávacieho
nariadenia o RCD) s týmito náležitosťami.

11.2.5.2 Zapísané dizajny Spoločenstva
V právnych predpisoch týkajúcich sa dizajnu Spoločenstva nie je stanovená
požiadavka na používanie. Z toho dôvodu nevzniká otázka, či používanie
nadobúdateľom licencie je používanie so súhlasom majiteľa práv.
V nariadení o dizajnoch Spoločenstva a nariadení, ktorým sa vykonáva nariadenie
o RCD, sa uvádza požiadavka uviesť výrobky, v ktorých má byť dizajn stelesnený
alebo na ktorých má byť použitý (pozri odsek 6.1.4). Čiastočná licencia len pre niektoré
z výrobkov, v ktorých má byť dizajn stelesnený alebo na ktorých má byť použitý, nie je
možné.
Akékoľvek obmedzenia rozsahu licencie nebude preto brať úrad do úvahy a licencia
bude registrovaná, ako keby neexistovali žiadne takéto obmedzenia.
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11.2.5.3 Hromadné prihlášky zapísaných dizajnov Spoločenstva
Prihláška na zapísaný dizajn Spoločenstva môže mať podobu hromadnej prihlášky,
v ktorej sú spojené viaceré dizajny (článok 37 nariadenia o RCD).
Na každý dizajn obsiahnutý v hromadnej prihláške môže byť udelená licencia nezávisle
od ostatných (článok 24 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o RCD).

11.2.5.4 Poplatky
Poplatok za záznam, prevod alebo výmaz licencie je 200 EUR za dizajn, nie za
prihlášku, so stropom 1 000 EUR, ak sa v jednej prihláške predložia viaceré žiadosti
(body 18 a 19 prílohy k nariadeniu o poplatkoch splatných úradu OHIM v súvislosti
so zápisom dizajnov Spoločenstva).
Príklad 1: V rámci hromadnej prihlášky na desať dizajnov je šesť dizajnov predmetom
licencie rovnakému nadobúdateľovi licencie. Poplatok za zápis licencií je 1 000 EUR za
predpokladu, že



všetkých šesť licencií je zahrnutých v jednej žiadosti o zápis alebo
ak je všetkých šesť relevantných žiadostí predložených v ten istý deň.

V žiadosti sa môže uviesť, že pre tri z týchto šiestich dizajnov je licencia výlučná, bez
toho, aby to malo vplyv na poplatky, ktoré treba uhradiť.
Príklad 2: V rámci hromadnej prihlášky na desať dizajnov je päť dizajnov predmetom
licencie pre rovnakého nadobúdateľa licencie. Licencia sa udelí aj pre ďalší dizajn,
ktorý nie je obsiahnutý v uvedenej hromadnej prihláške. Poplatok je 1 000 EUR za
predpokladu, že:



12

všetkých šesť licencií je zahrnutých v jednej žiadosti o zápis alebo že všetky
relevantné žiadosti sú predložené v ten istý deň a
majiteľ dizajnu Spoločenstva a nadobúdateľ licencií sú tí istí vo všetkých šiestich
prípadoch.

Medzinárodné zápisy

Táto časť usmernení sa týka náležitostí týkajúcich sa prieskumu medzinárodných
zápisov s vyznačením Európskej únie, ktoré vyplývajú z prihlášok podaných na
Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len
„medzinárodné prihlášky“ a „medzinárodný úrad“) podľa Ženevského aktu z 2. júla
1999 Haagskej dohody o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov.

12.1

Všeobecný prehľad haagskeho systému

12.1.1 Haagska dohoda a Ženevský akt
Haagska dohoda je medzinárodný zápisný systém, ktorý umožňuje získať ochranu pre
dizajny v niekoľkých štátoch a/alebo medzivládnych organizáciách, ako sú Európska
Usmernenia pre prieskum na úrade
FINAL

strana 71
VERSION 1.0

DATE 01/08/2014

Prieskum prihlášok na zapísané dizajny Spoločenstva

únia alebo Africká organizácia duševného vlastníctva, prostredníctvom jednej
medzinárodnej prihlášky podanej na medzinárodnom úrade. Podľa Haagskej dohody
nahradzuje jedna medzinárodná prihláška celý súbor prihlášok, ktoré by v opačnom
prípade museli byť podané rôznym vnútroštátnym úradom pre duševné vlastníctvo
alebo medzivládnym organizáciám.
Haagska dohoda sa skladá z troch samostatných medzinárodných zmlúv: Londýnsky
akt (1934), ktorého uplatňovanie je od 1.januára 2010 zmrazené, Haagsky akt (1960) a
Ženevský akt (1999). Každý akt obsahuje odlišný súbor právnych ustanovení, ktoré sú
navzájom nezávislé.
Medzinárodné zápisy s vyznačením Európskej únie sa riadia Ženevským aktom.
Na rozdiel od madridského „Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise
ochranných známok“, ani v Ženevskom akte, ani v nariadení o dizajnoch Spoločenstva
sa nestanovujú konania o premene alebo zmene medzinárodného zápisu na
vnútroštátne dizajny alebo dizajny Spoločenstva alebo dizajny členských štátov, ktoré
sú zmluvnými stranami haagskeho systému, alebo na nahradenie vnútroštátnych
dizajnov alebo dizajnov Spoločenstva medzinárodným zápisom s vyznačením
príslušnej zmluvnej strany.

12.1.2 Postup podania medzinárodných prihlášok
12.1.2.1 Náležitosti
Ďalší rozdiel v rámci madridského systému je, že sa Ženevským aktom nepovoľuje ani
nevyžaduje, aby bol medzinárodný zápis založený na predchádzajúcej podanej
prihláške vnútroštátneho dizajnu alebo dizajnu Spoločenstva. OHIM môže byť len
„určený úrad“, nie „úrad pôvodu“. Medzinárodné prihlášky sa musia preto podať priamo
úradu OHIM (článok 106 písm. b) nariadenia o RCD).
V Ženevskom akte a spoločnom vykonávacom predpise podľa aktu z roku 1999 a aktu
z roku 1960 Haagskej dohody (SVP) sa stanovujú osobitné pravidlá, ktoré sa môžu líšiť
od tých, ktoré sa vzťahujú na „priame podania prihlášok“ dizajnov Spoločenstva, to
znamená, prihlášky podané priamo na úrade OHIM alebo prostredníctvom ústredného
úradu priemyselného vlastníctva členského štátu alebo v prípade krajín Beneluxu na
Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (BOIP) (pozri bod 2.2.1). Tieto osobitné
pravidlá súvisia najmä s oprávnením podať medzinárodnú prihlášku, obsahom
medzinárodnej prihlášky, poplatkami, odkladom zverejnenia, počtom dizajnov, ktoré
môžu byť zahrnuté do hromadnej prihlášky (do 100), vyobrazením pred
medzinárodným úradom a používaním jazykov (medzinárodná prihláška musí byť
v angličtine, francúzštine alebo španielčine).

12.1.2.2 Odklad zverejnenia
Medzinárodná prihláška môže obsahovať žiadosť, aby sa odložilo zverejnenie dizajnu
alebo všetkých dizajnov obsiahnutých v hromadnej prihláške. V Ženevskom akte sa
nepovoľuje žiadosť o odklad zverejnenia len pre niektoré dizajny obsiahnuté
v hromadnej prihláške (článok 11 Ženevského aktu).
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Obdobie odkladu zverejnenia medzinárodnej prihlášky s vyznačením Európskej únie je
30 mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo v prípade nárokovania práva prednosti,
odo dňa vzniku práva prednosti. Pokiaľ majiteľ nepodá medzinárodnému úradu žiadosť
o skoršie zverejnenie, prihláška bude zverejnená na konci tejto 30-mesačnej lehoty
(článok 11 Ženevského aktu).
Postup opísaný v bode 6.2.5. sa neuplatňuje, keďže úrad nie je zodpovedný za
zverejňovanie medzinárodných prihlášok s vyznačením Európskej únie.

12.1.2.3 Poplatky
Za medzinárodnú prihlášku s vyznačením Európskej únie sa musia uhradiť tri druhy
poplatkov6, konkrétne:




základný poplatok
poplatok za zverejnenie
individuálny poplatok za označenie, t. j. 62 EUR za dizajn, prepočítaný na
švajčiarske franky (článok 106 písm. c) nariadenia o RCD; článok 1 písm. a)
prílohy k nariadeniu o poplatkoch splatných úradu OHIM v súvislosti so zápisom
dizajnov Spoločenstva; pravidlo 28 SVP).

12.1.3 Prieskum vykonaný medzinárodným úradom
Medzinárodný úrad po doručení medzinárodnej prihlášky skontroluje, či spĺňa
predpísané formálne požiadavky, ako sú tie, ktoré súvisia s kvalitou vyobrazení
dizajnov a úhradou požadovaným poplatkov. Prihlasovateľ je informovaný
o akomkoľvek nedostatku, ktorý musí v predpísanej lehote troch mesiacov odstrániť, a
ak tak nespraví, medzinárodná prihláška sa považuje za zrušenú.
V prípade, že medzinárodná prihláška spĺňa predpísané formálne požiadavky,
medzinárodný úrad ju zapíše do medzinárodného registra a (pokiaľ nebol požiadaný
odklad zverejnenia) zverejní príslušný zápis vo „Vestníku medzinárodných zápisov“.
Zverejnenie sa uskutočňuje elektronicky na webovej lokalite Svetovej organizácie
duševného vlastníctva (WIPO) a obsahuje všetky relevantné údaje týkajúce sa
medzinárodného zápisu vrátane vyobrazenia dizajnu alebo dizajnov.
Medzinárodný úrad informuje všetky určené úrady o medzinárodnom zápise, ktoré
následne majú možnosť odmietnuť ochranu z vecných dôvodov.

12.2

Úloha úradu ako určeného úradu

V tejto časti sa vysvetľuje, akým spôsobom úrad rieši medzinárodné zápisy od
informovania medzinárodným úradom po konečné rozhodnutie prijať alebo odmietnuť
vyznačenie Európskej únie.
Hlavné kroky pred úradom ako určeným úradom sú:

6

prijatie medzinárodného zápisu s vyznačením Európskej únie;
Pozri www.wipo.int/hague/en/fees
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prieskum dôvodov výluky.

12.2.1 Prijatie medzinárodného zápisu s vyznačením Európskej únie
Komunikácia medzi úradom a medzinárodným úradom prebieha elektronicky (článok
47 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o RCD).

12.2.2 Dôvody výluky
Potom, čo medzinárodný úrad informuje úrad o medzinárodnom zápise s vyznačením
Európskej únie, uplatňujú sa pravidla stanovené v hlave XI písmeno a) nariadenia o
RCD a článku 11 písm. a) vykonávacieho nariadenia o RCD (Prieskum dôvodov na
odmietnutie) (článok 106 písm. a) ods. 1 nariadenia o RCD).

12.2.2.1 Súlad s vymedzením dizajnu, verejným poriadkom a morálkou
Medzinárodný zápis nemôže byť odmietnutý z dôvodu nesplnenia formálnych
požiadaviek, keďže takéto požiadavky sa považujú za splnené už na základe
prieskumu medzinárodným úradom.
Úrad obmedzuje svoj prieskum na dva dôvody výluky (článok 11 písm. a)
vykonávacieho nariadenia o RCD ). Medzinárodná prihláška bude odmietnutá, ak
dizajn nezodpovedá vymedzeniu stanovenému v článku 3 písm. a) nariadenia o RCD
alebo ak je v rozpore s verejným poriadkom alebo prijatými princípmi morálky (článok 9
nariadenia o RCD) (pozri odsek 4).
Preskúmanie dôvodov výluky v súvislosti s medzinárodnými prihláškami sa bude
vykonávať, ako keby bol dizajn alebo dizajny podané priamo úradu. Lehoty a iné
všeobecné procedurálne hľadiská, ktorými sa riadi uvedený prieskum, sú rovnaké ako
tie, ktoré sa uplatňujú v prípade prihlášok na dizajny podaných priamo úradu (pozri
úvod, bod 1.2.3 a bod 4.3).

12.2.2.2 Lehoty
Úrad musí informovať medzinárodný úrad o každom odmietnutí ochrany do šiestich
mesiacov od zverejnenia medzinárodného zápisu na webovej lokalite organizácie
WIPO (článok 11 písm. a) ods. 1 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Predbežné odmietnutie musí byť odôvodnené a musia sa uviesť dôvody, na ktorých je
odmietnutie založené, a majiteľ medzinárodného zápisu musí dostať príležitosť vyjadriť
sa (článok 106 písm. e) ods. 1 a 2 nariadenia o RCD).
Majiteľ medzinárodného zápisu preto dostane v rámci lehoty dvoch mesiacov od
dátumu doručenia oznámenia o predbežnom odmietnutí príležitosť vzdať sa
medzinárodného zápisu s cieľom obmedziť medzinárodný zápis na jeden alebo
niekoľko dizajnov pre Európsku úniu alebo predložiť svoje vyjadrenie (článok 11 písm.
a) ods. 2 vykonávacieho nariadenia o RCD ).
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Medzinárodný úrad zašle majiteľovi oznámenie o predbežnom odmietnutí (alebo jeho
zástupcovi pred organizáciou WIPO, ak sa uplatňuje). Majiteľ musí odpovedať priamo
úradu alebo, ak je to uplatniteľné, prostredníctvom svojho zástupcu (pozri bod
12.2.2.4).
Informácie o predĺžení lehoty sa nachádzajú v časti Úvod v bode 1.2.3.

12.2.2.3 Jazyky
Medzinárodná prihláška musí byť podaná v anglickom, francúzskom alebo
španielskom jazyku (pravidlo 6 ods. 1 SVP). V zázname a zverejnení medzinárodného
zápisu sa uvedie jazyk, v ktorom medzinárodný úrad prijal medzinárodnú prihlášku
(pravidlo 6 ods. 2 SVP). V praxi možno tento jazyk určiť podľa určenia výrobku (INID
kód 54): prvý jazyk použitý pri určení výrobku, v ktorom medzinárodný úrad prijal
medzinárodnú prihlášku. Informácie uvedené v ďalších dvoch jazykoch sú preklady
poskytnuté medzinárodným úradom (pravidlo 6 ods. 2 SVP).
Jazyk, v ktorom medzinárodný úrad prijal medzinárodnú prihlášku, bude prvý jazyk
vyznačenia EÚ, a preto sa stane jazykom prieskumu (článok 98 ods. 1 a 3 nariadenia o
RCD).
Úrad bude preto vo všetkej komunikácii s medzinárodným úradom používať jazyk,
v ktorom bol medzinárodný zápis podaný.
Ak chce majiteľ používať iný jazyk úradu, musí do mesiaca od dátumu predloženia
pôvodných dokumentov predložiť preklad do jazyka, v ktorom bola medzinárodná
prihláška podaná (článok 98 ods. 3 nariadenia o RCD, článok 81 ods. 1 vykonávacieho
nariadenia o RCD). Ak v rámci tejto lehoty nie je doručený žiaden preklad, úrad
považuje pôvodný dokument za nedoručený.

12.2.2.4 Oprávnené zastupovanie
Ak majiteľovi medzinárodného zápisu vyplýva podľa článku 77 ods. 2 nariadenia
o RCD (pozri bod 2.5) povinnosť nechať sa v konaniach pred úradom zastupovať,
môže byť požiadaný, aby v lehote dvoch mesiacov určil zástupcu pred úradom podľa
článku 78 ods. 1 nariadenia o RCD (článok 11 písm. a) ods. 3 vykonávacieho
nariadenia o RCD).
Ak majiteľ neurčí zástupcu v stanovenej lehote, úrad odmietne ochranu
medzinárodného zápisu (článok 11 písm. a) ods. 4 vykonávacieho nariadenia o RCD).

12.2.2.5 Vzdanie sa a obmedzenie
Ak sa majiteľ vzdá medzinárodného zápisu alebo obmedzí medzinárodný zápis na
jeden alebo na niektorý dizajn Európskej únie, informuje o tom medzinárodný úrad
prostredníctvom zápisného konania v súlade s článkom 16 ods. 1 bodmi iv) a
v) Ženevského aktu. Majiteľ môže informovať úrad predložením zodpovedajúceho
vyhlásenia (článok 11 písm. a) ods. 6 vykonávacieho nariadenia o RCD).
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12.2.2.6 Udelenie ochrany
Ak úrad nezistí žiadne dôvody na odmietnutie ochrany alebo ak je predbežné
odmietnutie vzaté späť, úrad musí náležite a bezodkladne o tom informovať
medzinárodný úrad.

12.2.2.7 Odmietnutie
Ak majiteľ v stanovenej lehote nepredloží vyjadrenie, ktoré úrad pokladá za
vyhovujúce, úrad potvrdí svoje rozhodnutie o odmietnutí ochrany medzinárodného
zápisu. Ak sa odmietnutie týka iba niektorých z dizajnov obsiahnutých v hromadnom
medzinárodnom zápise, úrad odmietne zápis iba v rozsahu, v ktorom sa týka
príslušných dizajnov (článok 11 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o RCD).
V nariadení o dizajnoch Spoločenstva a nariadení, ktorým sa vykonáva nariadenie
o dizajnoch Spoločenstva, nie je žiadne právne ustanovenie, ktoré prihlasovateľovi
umožňuje požiadať o zmenu dizajnu s cieľom odstrániť námietku týkajúcu sa
medzinárodného zápisu. Prihlasovateľ sa však môže vzdať vyznačenia Európskej únie
obrátením sa priamo na organizáciu WIPO, ktorá následne informuje úrad.
Majiteľ medzinárodného zápisu má k dispozícii rovnaké nápravné prostriedky, aké by
mal, ak by príslušný dizajn alebo príslušné dizajny podával priamo úradu. Vyplývajúci
postup sa uskutočňuje výlučne na úrovni úradu. Majiteľ musí podať odvolaciemu
senátu odvolanie voči rozhodnutiu odmietnuť ochranu v rámci lehoty a v súlade
s podmienkami stanovenými v článkoch 55 až 60 nariadenia o RCD a v článkoch 34 až
37 vykonávacieho nariadenia o RCD (článok 11 písm. a) ods. 5 vykonávacieho
nariadenia o RCD). Medzinárodný úrad nie je do tohto konania vôbec zahrnutý.
Po konečnom rozhodnutí o odmietnutí alebo prijatí medzinárodného zápisu bude
medzinárodnému úradu zaslané konečné oznámenie, v ktorom sa uvedie, či došlo
k odmietnutiu alebo prijatiu dizajnu alebo dizajnov s konečnou platnosťou.
Ak konečné rozhodnutie súvisí len s niektorými z dizajnov obsiahnutých v hromadnej
prihláške, v oznámení medzinárodnému úrade sa uvedie, ktoré dizajny boli odmietnuté
a ktoré prijaté.

12.3

Účinky medzinárodných zápisov

Ak úrad do šiestich mesiacov od zverejnenia medzinárodného zápisu na webovej
lokalite organizácie WIPO neinformuje o odmietnutí alebo ak sa oznámenie
o predbežnom odmietnutí vezme späť, medzinárodný zápis bude mať od dátumu
zápisu prideleného medzinárodným úradom, ako sa uvádza v článku 10 ods. 2
Ženevského aktu (článok 106 písm. a) ods. 2 nariadenia o RCD), ten istý účinok, ako
keby bol podaný na úrade a bol zapísaný úradom.
Medzinárodné zápisy môžu podliehať konaniam o výmaze podľa tých istých
podmienok a procesných pravidiel ako „priame podania prihlášok“ (článok 106f
nariadenia o RCD, pozri usmernenia týkajúce sa skúmania návrhov na výmaz dizajnu).
Keďže jazyk podania medzinárodného zápisu s vyznačením Európskej únie musí byť
jazykom úradu, návrh na výmaz voči takémuto medzinárodnému zápisu musí byť
podaný v tomto jazyku.
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Úrad priamo informuje majiteľa alebo zástupcu o prípadnom návrhu na výmaz. Majiteľ
musí odpovedať úradu priamo alebo, ak sa uplatňuje, prostredníctvom zástupcu, ktorý
je na zozname úradu v súlade s článkom 78 nariadenia o RCD (pozri bod 2.5).
Ak úrad vyhlási, že účinnosť medzinárodného zápisu je neplatná na území Európskej
únie, musí o svojom rozhodnutí hneď potom, keď sa toto rozhodnutie stáva konečným,
informovať medzinárodný úrad (článok 106 písm. f) ods. 2 nariadenia o RCD, článok
71 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o RCD).
Náležitosti konaní, ktorými sa riadi predĺženie platnosti medzinárodných zápisov a
záznamov zmien mena, prevodov, vzdania sa alebo obmedzenia niektorých dizajnov
pre niektoré alebo všetky určené zmluvné strany, sa vysvetľujú v usmerneniach
o konaniach na úrade v súvislosti s predĺžením platnosti zapísaných dizajnov
Spoločenstva a v bodoch 11.2.2 až 11.2.4 (články 16 a 17 Ženevského aktu, článok 22
písm. a) vykonávacieho nariadenia o RCD).

13

Rozšírenie a zapísaný dizajn Spoločenstva

V tomto oddiele sa vysvetľujú pravidlá týkajúce sa pristúpenia nových členských štátov
do Európskej únie a dôsledky pristúpenia pre prihlasovateľov a majiteľov zapísaných
dizajnov Spoločenstva.
Desať nových členských štátov vstúpilo do Európskej únie 1. mája 2004 (Česká
republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a
Slovensko), dva 1. januára 2007 (Bulharsko a Rumunsko) a jeden 1. júla 2013
(Chorvátsko), čím sa počet členských štátov zvýšil na 28.
V článku 110 písm. a) nariadenia o RCD sa uvádzajú ustanovenia týkajúce sa
rozšírenia, pokiaľ ide o zapísané dizajny Spoločenstva. Tieto ustanovenia boli vložené
do nového nariadenia o RCD, keď bola EÚ rozšírená v roku 2004, a ostávajú platné v
súvislosti s následnými rozšíreniami. Jedinou úpravou znenia nariadenia o RCD je
pridanie názvov nových členských štátov.
Pokiaľ ide o spôsobilosť byť zapísaným a platnosť dizajnov Spoločenstva, účinok
rozšírenia Európskej únie na práva na zapísaný dizajn Spoločenstva je nasledujúci.

13.1

Automatické rozšírenie dizajnu Spoločenstva na územia
nových členských štátov

Podľa článku 110a ods. 1 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva sa účinnosť práv na
dizajn Spoločenstva pred 1. mája 2004, 1. januára 2007 alebo 1. júla 2013 automaticky
rozšíri aj na územie týchto členských štátov, ktoré pristúpili v uvedených dátumoch
(článok 110 písm. a) ods. 1 nariadenia o RCD).
Rozšírenie je automatické v tom zmysle, že nemusí podliehať akejkoľvek
administratívnej formalite a nemá za následok prípadné dodatočné poplatky. Okrem
toho nemôže byť namietané majiteľom dizajnu Spoločenstva ani treťou stranou.
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13.2

Iné praktické dôsledky

13.2.1 Podanie na vnútroštátnych úradoch
Od dátumu rozšírenia môže byť prihláška na dizajn Spoločenstva podaná aj
prostredníctvom úradu priemyselného vlastníctva nového členského štátu.

13.2.2 Oprávnené zastupovanie
Odo dňa pristúpenia už nemusia prihlasovatelia (ako aj iní účastníci konania pred
úradom), ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt v novom členskom štáte, byť zastúpovaní
oprávneným zástupcom. Odo dňa pristúpenia môžu byť oprávnení zástupcovia
z nového členského štátu zapísaný na zoznam oprávnených zástupcov, ktorý vedie
úrad v súlade s článkom 78 nariadenia o RCD a môžu následne zastupovať tretie
strany pred úradom.

13.2.3 Prvý a druhý jazyk
Od 1. januára 2004 je deväť nových úradných jazykov EÚ, konkrétne český, estónsky,
lotyšský, litovský, maďarský, maltský, poľský, slovenský a slovinský jazyk. Ďalšie dva
jazyky (bulharský a rumunský) pribudli 1. januára 20077 a ďalší (chorvátsky) 1. júla
2013.
Tieto jazyky sa môžu použiť ako prvý jazyk len pre prihlášky na dizajn Spoločenstva
podané v príslušný deň prístupu alebo po ňom.

13.2.4 Preklad
Prihlášky na dizajny Spoločenstva s dňom podania skorším, ako je dátum pristúpenia,
alebo existujúce zápisy dizajnov Spoločenstva nebudú ani preložené, ani opätovne
zverejnené v jazyku nového členského štátu alebo štátov. Prihlášky na dizajny
Spoločenstva podané po dátume pristúpenia budú preložené a zverejnené vo všetkých
úradných jazykoch EÚ.

13.3

Preskúmanie dôvodov výluky

Úrad obmedzuje svoj prieskum vecných požiadaviek na ochranu len na dva dôvody
výluky (článok 47 ods. 1 nariadenia o RCD). Prihláška bude odmietnutá, ak dizajn
nezodpovedá vymedzeniu, ktoré je stanovené v článku 3 písm. a) nariadenia o RCD,
alebo ak je v rozpore s verejným poriadkom alebo prijatými princípmi morálky (článok 9
nariadenia o RCD) (pozri odsek 4).
Prihláška na zapísaný dizajn Spoločenstva nemôže byť odmietnutá na základe
akýchkoľvek dôvodov výluky uvedených v článku 47 ods. 1 nariadenie o RCD, ak sa
tieto dôvody uplatňujú iba v dôsledku pristúpenia nového členského štátu (článok 110
pís. a) ods. 2 nariadenia o RCD).

7

Informácie o írskom jazyku sa nachádzajú v bode 2.4.

Usmernenia pre prieskum na úrade
FINAL

strana 78
VERSION 1.0

DATE 01/08/2014

Prieskum prihlášok na zapísané dizajny Spoločenstva

Či dizajn Spoločenstva spĺňa ustanovenia článku 3 nariadenia o RCD alebo je v súlade
s verejným poriadkom alebo prijatými princípmi morálky, sa zvyčajne posudzuje bez
odkazu na prípadný osobitný vnútroštátny alebo jazykový kontext.
Ak však dizajn Spoločenstva obsahuje prvok urážlivého slova v jazyku, ktorý sa
v dôsledku pristúpenia nového členského štátu stáva úradným jazykom Európskej únie
po dni podania, neuplatňuje sa absolútny dôvod na odmietnutie stanovený v článku 9
nariadenia o RCD.

13.4

Imunita voči návrhom na výmaz založená na dôvodoch
výmazu, ktoré sa začnú uplatňovať iba v dôsledku
pristúpenia nového členského štátu

13.4.1 Všeobecná zásada
Dizajny Spoločenstva podané alebo zapísané pred 1. májom 2004, 1. januárom 2007
alebo 1. júlom 2013 nebudú vymazané na základe dôvodov výmazu, ktoré existujú
v jednom z členských štátoch pristupujúcom do Európskej únie v uvedených dňoch, ak
dôvod na výmaz začne podliehať námietkam až od príslušného dátumu pristúpenia
(článok 110 písm. a) ods. 3 nariadenia o RCD). Ide o vyjadrenie potreby dodržiavať
nadobudnuté práva.
Nie všetky dôvody na výmaz stanovené v článku 25 ods. 1 nariadenia o RCD sa môžu
začať „uplatňovať iba v dôsledku pristúpenia nového členského štátu“.
13.4.1.1 Dôvody na výmaz, ktoré sa uplatňujú nezávislé od rozšírenia EÚ
Pristúpenie nového členského štátu nemá žiaden účinok na uplatniteľnosť týchto
štyroch dôvodov na výmaz. Článkom 110 písm. a) ods. 3 nariadenia o RCD sa teda
neposkytuje ochrana voči ich prihláškam RCD podaným pred 1. májom 2004, 1.
januárom 2007 alebo 1. júlom 2013.
Neviditeľnosť a funkčnosť
Neviditeľnosť dizajnu Spoločenstva uplatneného ako súčasť zloženého výrobku a
obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na vlastnosti dizajnu dané výlučne technickou funkciou
alebo požiadavkami vzájomného prepojenia, sú dôvodmi na výmaz, ktoré musia byť
hodnotené na základe samotného dizajnu, a nie vecnej situácie, ktorá existuje
v každom konkrétnom členskom štáte (článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia o RCD v
spojení s článkom 4 a 8 nariadenia o RCD).
Novosť a osobitý charakter
Za bežných okolností nedostatočná novosť alebo nedostatočný osobitý charakter
nebudú ovplyvnené rozšírením EÚ (článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia o RCD v
spojení s článkom 5 a 6 nariadenia o RCD).
Zobrazenie dizajnu pred dňom podania alebo práva prednosti dizajnu Spoločenstva
môže mať za následok zničenie jeho novosti alebo osobitého charakteru, aj keď sa
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takéto zobrazenie uskutočnilo v krajine pred dátumom jej pristúpenia do EÚ. Jediná
požiadavka je, že sa tieto zobrazenia počas bežného obchodovania mohli stať v rámci
bežnej obchodnej činnosti známymi kruhom, ktoré sa špecializujú na príslušný sektor a
pôsobia v rámci Spoločenstva (článok 7 ods. 1 nariadenia o RCD).

Oprávnenie na dizajn Spoločenstva
Ďalším dôvodom na výmaz, ktorý nie je ovplyvnený rozšírením, je skutočnosť, že
majiteľ na základe rozhodnutia súdu nemá právo na dizajn Spoločenstva (článok 25
ods. 1 písm. c) nariadenia o RCD). Článkom 14 nariadenia o RCD sa neukladá
prípadná vnútroštátna požiadavka pre osobu, ktorá si nárokuje právo na dizajn
Spoločenstva, ani sa nevyžaduje, aby súdne rozhodnutie pochádzalo zo súdu, ktorý sa
nachádza v členskom štáte.
Neoprávnené používanie jedného alebo viacerých prvkov uvedených v článku 6ter
Parížskeho dohovoru
Dôvod na výmaz vyplývajúci z neoprávneného použitia jedného alebo viacerých prvkov
uvedených v článku 6ter Parížskeho dohovoru takisto nie je ovplyvnený rozšírením EÚ.
Neexistuje požiadavka týkajúca sa označenia, ktorého použitie je zakázané a
pochádza z členského štátu (článok 25 ods. 1 písm. g) nariadenia o RCD).
13.4.1.2 Dôvody na výmaz vyplývajúce z rozšírenia EÚ
Dizajn Spoločenstva podaný 30. apríla 2004, 31. decembra 2006 alebo 30. júna 2013
alebo pred príslušnými dátumami nemôže byť vymazaný na základe štyroch
uvedených dôvodov na výmaz, ak ktorýkoľvek z nich začne podliehať námietkam
v dôsledku pristúpenia nového členského štátu v uvedených dátumoch (článok 110
písm. a) ods. 3 nariadenia o RCD).
Rozpor so skorším právom na dizajn, ktoré je chránené v novom členskom štáte
(článok 25 ods. 1 písm. d) nariadenia o RCD)
Dizajn Spoločenstva, ktorého prihláška bola podaná pred dátumom pristúpenia
členského štátu, nemôže byť vymazaný na základe rozporu so skorším dizajnom, ktorý
je chránený v novom členskom štáte odo dňa, ktorý predchádzal dňu podania prihlášky
alebo práva prednosti na dizajn Spoločenstva, ktorý bol ale sprístupnený verejnosti
neskôr.
Použitie skoršieho rozlišovacieho označenia (článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia
o RCD)
Dizajn Spoločenstva podaný pred dátumom pristúpenia členského štátu nemôže byť
vymazaný z dôvodu používania rozlišovacieho označenia, ktoré je chránené v novom
členskom štáte od dátumu, ktorý predchádzal dňu podania alebo vzniku práva
prednosti na dizajn Spoločenstva.
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Neoprávnené použitie diela chráneného autorským právom členského štátu (článok 25
ods. 1 písm. f) nariadenia o RCD)
Dizajn Spoločenstva, ktorého prihláška bola podaná pred dátumom pristúpenia
členského štátu, nemôže byť vymazaný z dôvodu neoprávneného použitia diela
chráneného podľa autorského práva nového členského štátu od dátumu, ktorý
predchádzal dňu podania alebo vzniku práva prednosti na dizajn Spoločenstva.
Neoprávnené použitie označení, symbolických znakov a vlajok iných, ako sú tie, na
ktoré sa vzťahuje článok 6ter Parížskeho dohovoru (článok 25 ods. 1 písm. g)
nariadenia o dizajnoch Spoločenstva)
Dizajn Spoločenstva, prihláška ktorého bola podaná pred dátumom pristúpenia
členského štátu, nemôže byť vymazaný z dôvodu neoprávneného použitia označení,
symbolických znakov alebo vlajok iných, ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje článok 6ter
Parížskeho dohovoru, ktoré sú mimoriadneho verejného záujmu v novom členskom
štáte.
Verejný poriadok a morálka
Dizajn Spoločenstva, ktorého prihláška bola podaná pred dátumom pristúpenia
členského štátu, nemôže byť vymazaný z dôvodu, že je v rozpore s verejným
poriadkom alebo prijatými princípmi morálky na území uvedeného nového členského
štátu.

13.4.2 Účinky nároku na právo prednosti
Dizajny Spoločenstva podané 1. mája 2004, 1. januára 2007 alebo 1. júla 2013 alebo
po príslušných dátumoch môžu byť vymazané na základe štyroch už uvedených
dôvodov na výmaz.
Toto sa uplatňuje aj v prípade, že dátum vzniku práva prednosti pre príslušný dizajn
Spoločenstva predchádza relevantnému dátumu pristúpenia. Právom prednosti nie je
majiteľ dizajnu Spoločenstva chránený voči prípadnej zmene právnych predpisov, ktoré
sa vzťahujú na platnosť jeho dizajnu.
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