
Prevod 

 
Usmernenia pre prieskum na úrade, časť E Operácie registra strana 1 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

 

 
 
 

USMERNENIA PRE PRIESKUM NA ÚRADE 
PRE HARMONIZÁCIU VNÚTORNÉHO TRHU 

(OCHRANNÉ ZNÁMKY A DIZAJNY) VO 
VZŤAHU K OCHRANNÝM ZNÁMKAM 

SPOLOČENSTVA 

 
 
 

ČASŤ E 
 
 

OPERÁCIE REGISTRA 
 
 
 

ODDIEL 3 
 
 

OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLOČENSTVA 
AKO PREDMETY VLASTNÍCTVA 

 
 
 

KAPITOLA 1 
 
 

PREVOD 
  



Prevod 

 
Usmernenia pre prieskum na úrade, časť E Operácie registra strana 2 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

 

Obsah 

1 Úvod............................................................................................................ 4 

1.1 Prevody ....................................................................................................... 5 

1.2 Žiadosť o zápis prevodu ............................................................................ 5 

2 Prevody verzus zmeny mena .................................................................... 6 

2.1 Chybná žiadosť o zápis zmeny názvu ...................................................... 7 

2.2 Chybná žiadosť o záznam prevodu ........................................................... 7 

3 Formálne a vecné požiadavky žiadosti o záznam prevodu .................... 8 

3.1 Jazyky ......................................................................................................... 8 

3.2 Žiadosť podaná za viac ako jednu známku .............................................. 9 

3.3 Účastníci konania ....................................................................................... 9 

3.4 Formálne požiadavky ................................................................................. 9 

3.4.1 Uvedenie čísla zápisu ................................................................................... 10 

3.4.2 Podrobné údaje o novom majiteľovi ............................................................. 10 

3.4.3 Meno a adresa zástupcu .............................................................................. 10 

3.4.4 Podpisy ......................................................................................................... 11 

3.5 Dôkaz o prevode ....................................................................................... 12 

3.6 Vecné požiadavky..................................................................................... 13 

3.7 Postup na odstránenie nedostatkov ....................................................... 14 

4 Čiastočné prevody .................................................................................. 14 

4.1 Pravidlá rozdelenia zoznamov výrobkov a služieb ................................ 15 

4.2 Námietky ................................................................................................... 16 

4.3 Vytvorenie novej prihlášky alebo nového zápisu CTM .......................... 16 

5 Prevod počas iného konania a otázky týkajúce sa poplatkov ............. 17 

5.1 Osobitné záležitosti týkajúce sa čiastočných prevodov ........................ 17 

5.2 Prevod a konanie inter partes.................................................................. 18 

6 Zápis do registra, oznámenie a zverejnenie .......................................... 19 

6.1 Zápis do registra ...................................................................................... 19 

6.2 Oznamovanie ............................................................................................ 19 

6.3 Zverejnenie ............................................................................................... 20 

7 Prevod zapísaných dizajnov Spoločenstva ........................................... 21 

7.1 Práva predchádzajúceho využívania zapísaného dizajnu Spoločenstva
 ................................................................................................................... 21 

7.2 Poplatky .................................................................................................... 21 



Prevod 

 
Usmernenia pre prieskum na úrade, časť E Operácie registra strana 3 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

 

8 Prevody medzinárodných ochranných známok ................................... 22 

  



Prevod 

 
Usmernenia pre prieskum na úrade, časť E Operácie registra strana 4 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

 

1 Úvod 
 

Článok 1 ods. 2, článok 17 ods. 1 a článok 24 nariadenia o CTM 
Článok 28 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Článok 23 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Prevod je zmena vlastníctva vlastníckych práv CTM  alebo prihlášky CTM z jedného 
subjektu na druhý. CTM a prihláška CTM sa môžu previesť zo súčasného majiteľa na 
nového majiteľa, a to najmä prostredníctvom prevodu alebo právneho nástupníctva. 
Prevod môže byť obmedzený na niektoré výrobky alebo služby, pre ktoré bola 
ochranná známka zapísaná, alebo pre ktoré sa podala prihláška (čiastočný prevod). 
Na rozdiel od licencie alebo premeny nemôže prevod CTM ovplyvniť jednotný 
charakter CTM. Z toho dôvodu nemôže byť CTM čiastočne prevedená pre niektoré 
územia alebo členské štáty. 
 
Ustanovenia nariadenia o dizajnoch Spoločenstva a vykonávacieho nariadenia o 
dizajnoch Spoločenstva, sú takmer zhodné s rovnocennými ustanoveniami nariadenia 
o CTM a vykonávacieho nariadenia o CTM. Nasledujúci text sa preto uplatňuje mutatis 
mutandis na dizajny Spoločenstva s niekoľkými výnimkami a osobitosťami, ktoré sú 
stanovené v odseku 7. 
 

Článok 16, článok 17 ods. 5, 6, 8, článok 24 a článok 87 nariadenia o CTM 
Pravidlo 31 ods. 8 a pravidlo 84 ods. 3 písm. g) vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Na požiadanie sa prevody zapísaných CTM zapíšu do registra a prevody prihlášok 
CTM sa poznamenajú v spisoch. 
 
Pravidlá o zapisovaní prevodov a o právnych účinkoch prevodov sa vzťahujú na CTM 
aj prihlášky CTM. Hlavný rozdiel je, že v nariadeniach sa stanovuje, že ak sa prevádza 
prihláška CTM, prevod sa zaznamená v spise prihlášky, nie v registri. V praxi sa však 
zmeny vlastníctva prihlášky CTM alebo CTM zaznamenávajú v rovnakej databáze. 
Zatiaľ čo sa v týchto usmerneniach všeobecne nerozlišuje medzi prevodom CTM a 
prihlášok CTM, osobitné odkazy sú uvedené v prípade, že sa posudzovanie prihlášok 
CTM odlišuje od posudzovania CTM. 
 
Podľa článku 17 nariadenia o CTM nie je zápis prevodu podmienkou jeho platnosti. Ak 
však prevod nie je zapísaný úradom, nárok konať zostáva zapísanému majiteľovi, čo 
okrem iného znamená, že nový majiteľ nebude dostávať oznámenia od úradu, najmä 
počas konaní inter partes alebo oznámenie o lehote na obnovu ochrannej známky. 
Okrem toho podľa článku 16 nariadenia o CTM vo všetkých aspektoch CTM ako 
predmetu vlastníctva, ktoré nie sú podrobnejšie vymedzené ustanoveniami nariadenia 
o CTM, sa podľa adresy majiteľa určujú príslušné subsidiárne vnútroštátne právne 
predpisy. Z týchto všetkých dôvodov je dôležité zapísať prevod v úrade, aby sa 
zabezpečilo, že oprávnenie na CTM a prihlášky bude jasné. 
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1.1 Prevody 
 

Článok 17 ods. 1 a 2 nariadenia o CTM 

 
Prevod CTM  zahŕňa dva aspekty, a to platnosť prevodu medzi účastníkmi a vplyv 
prevodu na konanie pred úradom, pričom vplyv sa prejaví až po zápise prevodu do 
registra (alebo spisov) (pozri bod 1.2). 
 
Pokiaľ ide o platnosť prevodu medzi účastníkmi, nariadením o CTM sa umožňuje, aby 
bola CTM prevedená nezávisle od prevodu podniku, ktorému patrí (pozri aj rozsudok 
z 30. marca 2006 vo veci C259/04, Elizabeth Emanuel, body 45 a 48). 
 

Článok 17 ods. 3 nariadenia o CTM 

 
Ak sa prevod uskutoční postúpením práva a postúpenie nie je výsledkom rozhodnutia 
súdu, prevod je platný len v prípade, ak je pridelenie písomné a podpísané oboma 
účastníkmi. Táto formálna požiadavka pre platnosť prevodu CTM sa uplatňuje bez 
ohľadu na to, či je podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa riadia prevody 
(národných) ochranných známok, pridelenie platné aj bez dodržania konkrétnej formy, 
akou je potreba písomnej podoby prevodu a podpisy oboch účastníkov. 
 
Keď majiteľ CTM alebo prihlášky CTM zomrie, jeho dediči sa stanú majiteľmi zápisu 
alebo prihlášky spôsobom individuálnej alebo univerzálnej sukcesie. Aj na toto sa 
vzťahujú pravidlá prevodov. 
 
Podobne, univerzálna sukcesia existuje, ak dôjde k fúzii medzi dvomi spoločnosťami, 
ktorá vedie k vytvoreniu novej spoločnosti, alebo k získaniu jednou spoločnosťou, ktorá 
preberá druhú. V prípade, že sa prevedie celý podnik, ktorému ochranná známka patrí, 
predpokladá sa, že prevod zahŕňa CTM, pokiaľ sa neuzavrela dohoda, v súlade 
s právnymi predpismi, ktorými sa prevod riadi, v opačnom zmysle, alebo pokiaľ 
z okolností jasne nevyplýva niečo iné. 
 

Článok 16 nariadenia o CTM 

 
Pokiaľ sa v nariadení o CTM neuvádza inak, prevody podliehajú vnútroštátnym 
právnym predpisom členského štátu určeného článkom 16 nariadenia o CTM. 
Vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú vyhlásené za príslušné v uvedenom ustanovení 
sú vnútroštátne právne predpisy všeobecne, a preto zahŕňajú aj medzinárodné právo 
súkromné, ktoré môže opätovne odkazovať na právo iného štátu. 
 
 

1.2 Žiadosť o zápis prevodu 
 

Článok 17 ods. 5 až 8 nariadenia o CTM 
Pravidlo 31 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Prevod sa stáva relevantným v konaní pred úradom, ak bola podaná žiadosť o zápis 
prevodu a prevod bol zapísaný do registra alebo v prípade prihlášok CTM 
zaznamenaný v spise prihlášky CTM. 
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Článok 17 ods. 7 nariadenia o CTM 

 
Napriek tomu, v období medzi dátumom, keď je úradu doručená žiadosť o zápis 
prevodu a dátumom zapísania prevodu môže nový majiteľ už predkladať úradu 
podania v záujme dodržania lehôt. Ak napríklad účastník požiadal o zápis prevodu 
prihlášky CTM, ku ktorej úrad mal námietky z absolútnych dôvodov, nový majiteľ môže 
odpovedať na námietky (pozri odsek 5). 
 
Táto časť usmernení sa týka konaní súvisiacich so záznamom prevodov. Počas 
prieskumu žiadosti o záznam prevodu úrad preskúma len to, či boli predložené 
dostatočné dôkazy o prevode. Úrad neskúma, či je prevod ako taký platný. 
 
 

2 Prevody verzus zmeny mena 
 

Pravidlo 26 ods. 1 až 3 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Treba rozlišovať medzi prevodom a zmenou mena majiteľa. 
 
Žiadosť o zmenu mena majiteľa zápisu alebo prihlášky CTM sa rieši v samostatnom 
konaní. Podrobnejšie informácie o zmenách mena sú uvedené v usmerneniach, časť B 
Prieskum, oddiel 2 Formálne náležitosti, bod 7.3 Zmena mena/adresy. 
 

Pravidlo 26 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Konkrétne nejde o prevod, keď sa zmení meno fyzickej osoby v dôsledku sobáša alebo 
na základe úradného postupu zmeny mena, alebo keď sa používa pseudonym 
namiesto občianskeho mena atď. Vo všetkých týchto prípadoch je totožnosť majiteľa 
nedotknutá. 
 
Ak sa mení názov alebo podnikový štatút právnickej osoby, kritériom na odlíšenie 
prevodu len od zmeny mena je to, či zostáva identita právnickej osoby rovnaká (v 
takom prípade sa zapíše ako zmena mena) alebo nie  (pozri rozhodnutie zo 6. 
septembra 2010 vo veci R 1232/2010-4, Cartier, body 12 – 14). Inými slovami, ak 
právnická osoba neprestane existovať (napr. v prípade zlúčenia nadobudnutím, v 
ktorom je jedna spoločnosť úplne pohltená druhou a prestane existovať) a nevytvorí sa 
nová právnická osoba (napr. po zlúčení dvoch spoločností, ktoré vedie k vytvoreniu 
novej právnickej osoby), ide len o zmenu formálnej podnikovej organizácie, ktorá už 
existovala, a nie o zmenu samotnej skutočnej identity. Z toho dôvodu sa táto zmena v 
prípade potreby zaznamená ako zmena mena. 
 
Ak napríklad je CTM názvom spoločnosti A a výsledkom fúzie je, že je táto spoločnosť 
pohltená spoločnosťou B, ide o prevod majetku zo spoločnosti A na spoločnosť B. 
 
Podobne, ak sa počas rozdelenia spoločnosti A na dva samostatné subjekty, z ktorých 
jeden je pôvodná spoločnosť A a druhý je nová spoločnosť B, CTM v názve 
spoločnosti A stane majetkom spoločnosti B, ide o prevod majetku. 
 
Zvyčajne nejde o prevod, ak zostáva rovnaké identifikačné číslo spoločnosti 
vo vnútroštátnom obchodnom registri. 
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Podobne existuje v zásade predpoklad prima facie, že v prípade zmeny krajiny ide 
o prevod majetku. 
 
Ak má úrad akékoľvek pochybnosti o príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ktorými sa riadi dotknutá právnická osoba, primerané informácie môže žiadať od 
osoby, ktorá žiada o zápis zmeny mena. 
 
Pokiaľ to nie je vylúčené podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, zmena 
druhu spoločnosti, pokiaľ nie je sprevádzaná prevodom majetku preneseného 
prostredníctvom fúzie alebo nadobudnutia, bude posudzovaná ako zmena názvu a nie 
ako prevod. 
 
Na druhej strane, ak k zmene druhu spoločnosti došlo fúziou, rozdelením alebo 
prevodom majetku, v závislosti od čoho spoločnosť prevezme alebo je oddelená od 
inej, alebo v ktorých spoločnosť prevedie svoj majetok na inú, môže ísť o prípad 
prevodu. 
 
 

2.1 Chybná žiadosť o zápis zmeny názvu 
 

Článok 133 ods. 1 nariadenia o CTM 
Pravidlo 26 ods. 1, 5 a 7 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Keď sa podáva žiadosť o záznam zmeny mena, ale z dôkazov vyplýva, že 
v skutočnosti ide o prevod CTM alebo prihlášky CTM, úrad informuje žiadateľa o zápis 
zodpovedajúcim spôsobom a vyzve ho, aby predložil žiadosť o zápis prevodu, ktorá je 
bezplatná. Tento prevod však podlieha poplatku, ak súvisí s prevodom dizajnu (pozri 
odsek 7). V oznámení sa všeobecne určí lehota dvoch mesiacov, ktorá začína plynúť 
odo dňa jeho doručenia. Ak prihlasovateľ zápisu súhlasí, alebo ak nepredloží dôkazy 
o opaku a podá príslušnú žiadosť o zápis prevodu, prevod sa zapíše. Ak prihlasovateľ 
záznamu neupraví svoju žiadosť, to znamená, ak trvá na zaznamenaní zmeny ako 
zmeny názvu, alebo ak nereaguje, žiadosť o záznam zmeny názvu bude zamietnutá. 
 
V tom prípade sa môže kedykoľvek podať nová žiadosť o záznam prevodu. 
 
 

2.2 Chybná žiadosť o záznam prevodu 
 

Pravidlo 31 ods. 1 a 6 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Ak bola podaná žiadosť o záznam prevodu, ale v skutočnosti ide o zmenu mena CTM 
alebo prihlášky CTM, úrad zodpovedajúcim spôsobom informuje prihlasovateľa a vyzve 
ho, aby poskytol súhlas so záznamom informácií týkajúcich sa majiteľa v spise, ktorý 
vedie úrad, alebo v registri ako zmenu mena. V oznámení sa všeobecne určí lehota 
dvoch mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa jeho doručenia. Ak prihlasovateľ 
záznamu súhlasí, zaznamená sa zmena mena. Ak prihlasovateľ záznamu nesúhlasí, to 
znamená, ak trvá na zaznamenaní zmeny ako prevodu, alebo ak nereaguje, žiadosť 
o zápis prevodu  bude zamietnutá. 
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3 Formálne a vecné požiadavky žiadosti o záznam prevodu 
 
Úrad dôrazne odporúča, aby sa pri žiadaní o záznam prevodu využil elektronický 
formulár žiadosti o záznam. Formulár je bezplatný a možno ho prevziať z webovej 
stránky úradu (http://www.oami.europa.eu). 
 
Od nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 1042/05, ktorým sa mení nariadenie 
o poplatkoch za CTM, nie je potrebné platiť za záznam prevodu. 
 
 

3.1 Jazyky 
 
Žiadosť o zápis prevodu musí byť podaná: 
 

Pravidlo 95 písm. a), b), pravidlo 96 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 

 keď sa týka prihlášky CTM, v prvom alebo druhom jazyku uvedenom v prihláške 
CTM; 

 keď sa týka zapísanej CTM, v jednom z jazykov úradu. 

 
Ak sa žiadosť týka viac ako jednej prihlášky CTM, prihlasovateľ záznamu si musí zvoliť 
jazyk žiadosti, ktorý je spoločný pre všetky dotknuté CTM. Ak nemajú spoločný jazyk, 
musia sa podať samostatné žiadosti o prevod. 
 
Ak sa prihláška týka aspoň jedného zápisu CTM, prihlasovateľ záznamu si musí zvoliť 
jeden z piatich jazykov úradu. 
 

Pravidlo 76 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Ak to úrad výslovne vyžaduje, splnomocnenia sa môžu podať v ktoromkoľvek úradnom 
jazyku Európskej únie. 
 

Pravidlo 96 ods. 2 nariadenia o CTM 

 
Akékoľvek podporné dokumenty je možné predložiť v akomkoľvek úradnom jazyku 
Európskej únie. Vzťahuje sa to na akýkoľvek dokument predložený ako dôkaz 
o prevode, ako je spolupodpísaný dokument o prevode alebo osvedčenie o prevode, 
listina o pridelení alebo výpis z obchodného registra, alebo vyhlásenie o súhlase 
so záznamom oprávneného nástupcu ako nového majiteľa. 
 

Pravidlo 98 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Ak nie sú podporné dokumenty predložené v úradnom jazyku Európskej únie ani 
v jazyku konania, úrad môže vyžadovať preklad do jazyka konania alebo, podľa výberu 
prihlasovateľa záznamu, do akéhokoľvek jazyka úradu. Úrad určí lehotu dvoch 
mesiacov od dátumu doručenia príslušného oznámenia. Ak preklad nie je v danej 
lehote predložený, dokument sa nevezme do úvahy a bude sa považovať za 
nepredložený. 
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3.2 Žiadosť podaná za viac ako jednu známku 
 

Pravidlo 31 ods. 7 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Za predpokladu, že pôvodný majiteľ a nový majiteľ sú vo všetkých prípadoch rovnakí, 
prihlasovateľ záznamu môže podať jednu žiadosť o záznam prevodu pre niekoľko CTM 
alebo prihlášok CTM. Výhodou je, že rôzne referencie bude potrebné poskytnúť len raz 
a že bude potrebné prijať len jedno rozhodnutie. 
 
Samostatné žiadosti sú potrebné, pokiaľ nie sú pôvodný majiteľ a nový majiteľ úplne 
zhodní pre každú známku. Ide napríklad o prípad, keď existuje jeden oprávnený 
nástupca pre prvú známku a niekoľko oprávnených nástupcov pre ďalšiu známku, aj 
napriek tomu, že je oprávnený nástupca pre prvú známku medzi oprávnenými 
nástupcami pre druhú známku. Nie je podstatné, či je zástupca v každom prípade 
rovnaký. 
 
Ak sa v týchto prípadoch podá jedna žiadosť, úrad vydá písomné oznámenie 
o nedostatkoch. Prihlasovateľ záznamu môže vyriešiť námietku buď obmedzením 
žiadosti na tie CTM alebo tie prihlášky CTM, pre ktoré je len jeden a ten istý pôvodný 
majiteľ a jeden a ten istý nový majiteľ, alebo vyhlásením svojho súhlasu s tým, že sa 
žiadosť bude spracúvať v dvoch alebo viacerých rôznych konaniach. Inak sa žiadosť 
zamietne v celom rozsahu. 
 
 

3.3 Účastníci konania 
 

Článok 17 ods. 5 nariadenia o CTM 
Pravidlo 31 ods. 5 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Žiadosť o záznam prevodu môže podať pôvodný majiteľ (majiteľ CTM uvedený 
v registri alebo prihlasovateľ CTM uvedený v spise prihlášky CTM) alebo nový majiteľ 
(tzv. oprávnený nástupca, t. j. osoba, ktorá bude uvedená ako majiteľ po zaznamenaní 
prevodu). 
 
Úrad bude zvyčajne komunikovať s prihlasovateľom (prihlasovateľmi) záznamu. 
V prípade pochybností môže úrad žiadať od všetkých účastníkov objasnenie. 
 
 

3.4 Formálne požiadavky 
 

Pravidlo 1 ods. 1 písm. b), pravidlo 31 ods. 1 a 2, pravidlo 79 vykonávacieho 
nariadenia o CTM 

 
Žiadosť o záznam prevodu musí obsahovať: 
 

 identifikačné číslo zápisu CTM alebo číslo prihlášky CTM; 

 údaje o novom majiteľovi; 

 ak nový majiteľ určí zástupcu, meno a obchodnú adresu zástupcu; 

 podpis(y) osoby (osôb) žiadajúcej (žiadajúcich) o záznam; 

 dôkaz o prevode, ako sa stanovuje v bode 3.5. 
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Ďalšie požiadavky v prípadoch čiastočného prevodu sa nachádzajú v odseku 4. 
 
 

3.4.1 Uvedenie čísla zápisu 
 

Pravidlo 31 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Číslo zápisu ochrannej známky sa musí uviesť. 
 
 

3.4.2 Podrobné údaje o novom majiteľovi 
 

Pravidlo 1 ods. 1 písm. b) a pravidlo 31 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia o 
CTM 

 
Podrobné údaje o novom majiteľovi, ktoré musia byť uvedené, sú meno, adresa a 
štátna príslušnosť v prípade fyzickej osoby. V prípade právnickej osoby prihlasovateľ 
záznamu uvedie oficiálne označenie a musí zahrnúť právnu formu subjektu, ktorá 
môže byť skrátená zvyčajným spôsobom (napr. S.L., S.A, Ltd., PLC atď.) Fyzické aj 
právnické osoby musia uviesť štát, v ktorom majú trvalé bydlisko alebo svoje sídlo, 
alebo podnik. Úrad dôrazne odporúča uviesť štát založenia v prípade spoločností 
z USA, ak je to vhodné, aby mohol jasne rozlišovať medzi rôznymi majiteľmi 
vo svojej databáze. Tieto podrobné údaje zodpovedajú údajom požadovaným 

v súvislosti s prihlasovateľom novej prihlášky CTM. V prípade, že úrad už novému 

majiteľovi pridelil identifikačné číslo, stačí uviesť dané číslo spolu s menom nového 
majiteľa. 
 
Vo formulári sprístupnenom úradom sa takisto vyžaduje uviesť meno pôvodného 
majiteľa. Táto informácia zjednoduší spracúvanie spisu pre úrad, ako aj pre účastníkov. 
 
 

3.4.3 Meno a adresa zástupcu 
 

Pravidlo 77 vykonávacieho nariadenia o CTM 
Článok 93 ods. 1 nariadenia o CTM 
Pravidlo 76 ods. 1, 2 a 4 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Žiadosti o záznam prevodu môžu podať a podpísať zástupcovia v mene majiteľa CTM 
alebo nového majiteľa. 
 
Ak nový majiteľ vymenuje zástupcu, ktorý podpíše žiadosť, buď úrad alebo, v kontexte 
konania inter partes, druhý účastník konania môže žiadať o splnomocnenie. V takom 
prípade ak zástupca nepredloží splnomocnenie, konanie bude pokračovať, ako keby 
nebol určený zástupca. 
 
Ak je zástupca pôvodného majiteľa vymenovaný aj ako zástupca nového majiteľa, 
zástupca môže podpísať žiadosť v mene pôvodného majiteľa, ako aj nového majiteľa. 
Zástupca môže byť takisto vyzvaný, aby predložil splnomocnenie podpísané novým 
majiteľom 
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Článok 92 ods. 3 a článok 93 ods. 1 nariadenia o CTM 

 
Predchádzajúce informácie sa vzťahujú nielen na zástupcov v zmysle článku 93 
nariadenia o CTM (advokátov a oprávnených zástupcov, ktorých mená sú zapísané 
v zozname menovanom úradom), ale aj na každého zamestnanca konajúceho v mene 
zamestnávateľa alebo, podľa podmienok uvedených v článku 92 ods. 3 nariadenia o 
CTM, v mene právnickej osoby (spoločnosti), ktorá má ekonomické prepojenia so 
zamestnávateľom. 
 

Pravidlo 77 a pravidlo 81 ods. 1 písm. h) vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Všeobecné splnomocnenie na formulári sprístupnenom úradom sa bude považovať za 
dostatočné na udelenie splnomocnenia na podanie a podpísanie žiadostí o zápis 
prevodov. 
 
Splnomocnenie pre jednotlivca bude skontrolované, aby sa zistilo, či sa nevylučuje 
právo prihlásiť zápis alebo prevod. 
 

Článok 92 ods. 2 nariadenia o CTM 

 
Ak je prihlasovateľom záznamu nový majiteľ a tento nový majiteľ nemá svoj trvalý 
pobyt alebo svoje hlavné miesto podnikania, alebo skutočný a funkčný priemyselný 
alebo obchodný podnik v Európskej únii, na účely konania o zápise prevodu ho musí 
zastupovať osoba oprávnená zastupovať tretie osoby pred úradom (advokát alebo 
oprávnený zástupca, ktorého meno je zapísané v zozname vedenom úradom). Viac 
informácií o tom, kto môže zastupovať, sa uvádza v usmerneniach, časť A Všeobecné 
pravidlá, oddiel 5 Oprávnené zastupovanie. 
 
 

3.4.4 Podpisy 
 

Pravidlo 31 ods. 1 písm. d), pravidlo 31 ods. 5 a pravidlo 71 vykonávacieho nariadenia 
o CTM 

 
Požiadavky týkajúce sa osoby oprávnenej podať prihlášku a podpisu treba vnímať 
spolu s požiadavkou na predloženie dôkazu o prevode. Platí zásada, že podpisy 
pôvodného majiteľa alebo majiteľov a nového majiteľa alebo majiteľov musia byť 
uvedené spolu alebo samostatne na žiadosti alebo v sprievodnom dokumente. 
 

Pravidlo 31 ods. 5 písm. a) vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Ak pôvodný majiteľ a nový majiteľ spolu podpíšu žiadosť, je to dostatočné a nie je 
potrebný ďalší dôkaz o prevode. 
 

Pravidlo 31 ods. 5 písm. b) vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Ak je nový majiteľ prihlasovateľom zápisu a v prípade, že je žiadosť doplnená 
vyhlásením podpísaným pôvodným majiteľom, že súhlasí so záznamom oprávneného 
nástupcu ako nového majiteľa, takisto je to dostatočné a nie je potrebný ďalší dôkaz. 
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Ak je zástupca pôvodného majiteľa vymenovaný aj ako zástupca nového majiteľa, 
zástupca môže podpísať žiadosť v mene pôvodného majiteľa, ako aj nového majiteľa, 
a nie je potrebný ďalší dôkaz. Ak však zástupca podpisujúci v mene pôvodného, ako aj 
nového majiteľa nie je zástupcom v spise (t. j. v žiadosti, v ktorej sa súčasne určuje 
zástupca a prevádza sa CTM), úrad sa obráti na prihlasovateľa záznamu a požiada o 
dôkaz o prevode (splnomocnenie podpísané pôvodným majiteľom, dôkaz o prevode, 
potvrdenie prevodu pôvodným majiteľom alebo jeho zástupcom pre spis). 
 
 

3.5 Dôkaz o prevode 
 

Článok 17 ods. 2 a 3 nariadenia o CTM 
Pravidlo 31 ods. 1 písm. d), pravidlo 5 písm. a) až c) a pravidlo 83 ods. 1 písm. d) 
vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Prevod môže byť zapísaný len v prípade, že je preukázaný dokumentmi náležite 
preukazujúcimi prevod, ako napríklad kópiou zmluvy o prevode. Ako sa však už 
zdôraznilo, podanie kópie zmluvy o prevode nie je nevyhnutné: 
 

 ak nový majiteľ alebo jeho zástupca predloží žiadosť o zápis prevodu sám a ak je 
žiadosť doplnená písomným vyhlásením podpísaným pôvodným majiteľom 
(alebo jeho zástupcom) o tom, že súhlasí so záznamom prevodu; alebo 

 

 ak je žiadosť o zápis prevodu podpísaná pôvodným majiteľom (alebo jeho 
zástupcom), ako aj novým majiteľom (alebo jeho zástupcom); alebo 

 

 ak je žiadosť o zápis prevodu doplnená vyplneným formulárom o prevode 
(zápise) alebo dokumentom podpísaným pôvodným majiteľom (alebo jeho 
zástupcom), ako aj novým majiteľom (alebo jeho zástupcom). 

 
Účastníci konania môžu použiť aj formuláre vytvorené podľa Dohovoru o práve 
ochrannej známky, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite 
organizácie WIPO (http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/forms.html). Tieto formuláre sú 
dokument o prevode – dokument vnímaným tak, že predstavuje samotný prevod 
(pridelenie) a – osvedčenie o prevode – dokument, v ktorom účastníci prevodu 
vyhlásia, že sa prevod uskutočnil. Oba tieto riadne vyplnené dokumenty predstavujú 
dostatočný dôkaz o prevode. 
 
Nie sú však vylúčené iné dôkazné prostriedky. Predložená preto môže byť samotná 
dohoda (zmluva) alebo akýkoľvek iný dokument, ktorým sa preukazuje prevod. 
 
Ak je prevod známky dôsledkom prevodu celého podniku pôvodného majiteľa a pokiaľ 
sa nepredloží dôkaz, ako sa uviedlo, musí byť predložený dokument preukazujúci 
prevod alebo pridelenie celého podniku. 
 
Ak je prevod spôsobený fúziou alebo inou univerzálnou sukcesiou, pôvodný majiteľ 
nebude k dispozícii na podpísanie žiadosti. V týchto prípadoch musí byť žiadosť 
sprevádzaná podpornými dokumentmi, ktorými sa preukazuje fúzia alebo univerzálna 
sukcesia, ako sú výpisy z obchodného registra atď. Úrad sa môže zdržať vyžadovania 
ďalších dôkazov, ak sú mu už známe skutočnosti, napríklad v paralelnom konaní. 
 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/forms.html
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Podporné dokumenty nie je potrebné legalizovať, ani nie je potrebné predložiť originál 
dokumentu. Originálne dokumenty sa stávajú súčasťou spisu, a preto ich nemožno 
vrátiť osobe, ktorá ich predložila. Dostatočné sú jednoduché fotokópie. 
 
Ak má úrad dôvodné podozrenie o presnosti alebo pravdivosti dokumentu, môže 
vyžadovať ďalší dôkaz. 
 
Úrad preskúma dokumenty len v rozsahu, či sa nimi skutočne preukazuje to, čo je 
uvedené v žiadosti, a to zhodnosť dotknutých známok a identita účastníkov a či je 
zahrnutý prevod. Úrad nezvažuje, ani neprijíma rozhodnutia o zmluvných alebo 
právnych otázkach vyplývajúcich z vnútroštátneho práva (pozri rozsudok z 9. 
septembra 2011 vo veci T-83/09, Craic, bod 27). Ak vzniknú pochybnosti, zákonnosťou 
samotného prevodu sa zaoberajú vnútroštátne súdy. 
 
 

3.6 Vecné požiadavky 
 

Článok 17 ods. 4 nariadenia o CTM 

 
Úrad nezapíše prevod, ak je z dokumentov o prevode jasné, že prevod CTM bude s 
najväčšou pravdepodobnosťou zavádzať verejnosť, pokiaľ ide o charakter, kvalitu 
alebo zemepisný pôvod výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, kým nový 
majiteľ nebude súhlasiť so zúžením zápisu CTM pre výrobky alebo služby, pre ktoré 
nebude klamlivá. 
 

Článok 7 ods. 1 písm. g) nariadenia o CTM 

 
Ochranná známka, ktorej prevod s najväčšou pravdepodobnosťou bude zavádzať 
verejnosť, je taká, ktorá ak by bola pôvodne podaná novým majiteľom, musela by byť 
zamietnutá ako zavádzajúca z dôvodu osobitných okolností týkajúcich sa majiteľa a 
známky. 
 
Kritérium teda je, či by bola známka zavádzajúca z dôvodu jej vlastníctva. 
 

Článok 7 ods. 1 písm. g), článok 17 ods. 4, článok 43 a 48 nariadenia o CTM 

 
Požiadavka, že pravdepodobnosť zavádzania verejnosti musí byť výsledkom prevodu, 
bráni úradu v tom, aby pri skúmaní žiadosti o záznam prevodu zohľadnil akúkoľvek inú 
záležitosť klamlivosti, ktorá sa netýka väzby medzi majiteľom a známkou. Po zápise 
známky úrad už nemôže vzniesť námietku na základe klamlivosti. Kým však známka 
ešte nie je zapísaná, úrad môže namietať z týchto dôvodov. Keď úrad zistí taký dôvod 
na námietku počas prieskumu žiadosti o záznam prevodu, zapíše prevod, ak sú všetky 
požiadavky na žiadosť splnené, ale následne postúpi vec prieskumovému pracovníkovi 
na ďalšie preskúmanie z absolútnych dôvodov, ak to bude vhodné. 
 
Na účel vyvrátenia námietky úradu, že z dôvodu zmeny vlastníctva by ochranná 
známka zavádzala verejnosť, nemôže prihlasovateľ záznamu uviesť, že 
pravdepodobnosť zavádzania už existovala v čase podania prihlášky CTM. 
 
Požiadavka, že pravdepodobnosť zavádzania verejnosti musí byť jasná z dokumentov 
o prevode, bráni úradu v tom, aby založil svoje námietky na špekulatívnych dôvodoch a 
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hypotetickom vývoji v budúcnosti. Samotná skutočnosť, že výrobky a služby bude v 
budúcnosti ponúkať alebo uvádzať na trh odlišná osoba, ako taká nepredstavuje 
pravdepodobnosť zavádzania verejnosti. Nebude sa špekulovať o budúcom použití 
známky novým majiteľom. Konkrétne, možná zmena kvality výrobkov predávaných pod 
známkou sa nesmie brať do úvahy. Dôvod na námietku voči zápisu prevodu je len 
vtedy, ak by sa samotná známka stala zavádzajúcou vo vzťahu k jej novému 
majiteľovi. 
 
Námietky z dôvodu klamlivosti môžu byť vyvrátené v príslušných prípadoch zmenou 
prihlášky CTM v súlade s článkom 43 nariadenia o CTM alebo zapísanej CTM v súlade 
s článkom 48 nariadenia o CTM. Viac informácií o postupe úradu v súvislosti s článkom 
7 ods. 1 písm. g) nariadenia o CTM sa nachádza v časti B, oddiel 4 Absolútne dôvody 
zamietnutia. 
 
 

3.7 Postup na odstránenie nedostatkov 
 

Článok 17 ods. 7 nariadenia o CTM 
Pravidlo 31 ods. 6 a pravidlo 67 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Ak sa zistia akékoľvek uvedené nedostatky, úrad vyzve prihlasovateľa záznamu, aby 
odstránil nedostatok v lehote dvoch mesiacov od dátumu oznámenia. Oznámenie bude 
určené osobe, ktorá podala žiadosť o zápis prevodu alebo v prípade, že daná osoba 
vymenovala zástupcu, zástupcovi. Úrad nebude automaticky informovať druhého 
účastníka prevodu, pokiaľ to nie je za daných okolností vhodné. 
 
Ak prihlasovateľ záznamu neodstráni nedostatok alebo nepredloží potrebný ďalší 
dôkaz, alebo ak nedokáže presvedčiť úrad o tom, že námietky nie sú dôvodné, úrad 
zamietne žiadosť. 
 
 

4 Čiastočné prevody 
 

Článok 17 ods. 1 nariadenia o CTM 
Pravidlo 32 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Čiastočný prevod sa týka len niektorých výrobkov a služieb v CTM alebo prihláške 
CTM. Zahŕňa rozdelenie pôvodného zoznamu výrobkov a služieb medzi zostávajúcim 
zápisom CTM alebo prihláškou a novým zápisom alebo prihláškou. Keď ide o 
čiastočné prevody, úrad používa osobitnú terminológiu na identifikáciu známok. Na 
začiatku konania je tzv. pôvodná známka. Je to známka, o ktorej čiastočný prevod sa 
žiada. Po zápise prevodu existujú dve známky: jedna je známka, ktorá je teraz pre 
menej výrobkov a služieb a nazýva sa „zostávajúca“ známka a druhá je „nová“ 
známka, ktorá má niektoré z výrobkov a služieb z pôvodnej známky. Zostávajúca 
známka si zachová číslo CTM pôvodnej známky a nová známka má nové číslo CTM. 
 
Prevod nemôže ovplyvniť jednotný charakter CTM. Z toho dôvodu nemôže byť CTM 
čiastočne prevedená pre niektoré územia. 
 
V prípade pochybností o tom, či je prevod čiastočný alebo nie, úrad informuje 
prihlasovateľa záznamu o prevode a vyzve ho, aby podal potrebné objasnenia. 
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O čiastočné prevody môže ísť aj v prípade, keď sa žiadosť o prevod týka viac ako 
jednej CTM alebo prihlášky CTM. Nasledujúce pravidlá sa vzťahujú na každú CTM 
alebo prihlášku CTM zahrnutú do žiadosti o prevod. 
 
 

4.1 Pravidlá rozdelenia zoznamov výrobkov a služieb 
 

Článok 43 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva 
Pravidlo 2 a pravidlo 32 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
V žiadosti o zápis čiastočného prevodu musia byť uvedené výrobky a služby, ktorých 
sa týka čiastočný prevod (zoznam výrobkov a služieb pre tzv. nový zápis). Výrobky a 
služby musia byť rozdelené medzi pôvodnou CTM alebo prihláškou CTM a novou CTM 
alebo prihláškou CTM tak, aby sa výrobky a služby v pôvodnej a v novej CTM alebo 
prihláške CTM neprekrývali. Dve špecifikácie vnímané spolu nesmú byť širšie ako 
pôvodná špecifikácia. 
 
Indikácie musia byť preto zreteľné, presné a jednoznačné. Ak ide napríklad o CTM pre 
výrobky alebo služby v niekoľkých triedach a rozdelenie medzi starým a novým 
zápisom sa týka celých tried, stačí uviesť príslušné triedy pre nový zápis alebo pre 
zostávajúci zápis. 
 
Ak sa v žiadosti o čiastočný prevod uvedú výrobky a služby, ktoré sú výslovne uvedené 
v pôvodnom zozname výrobkov a služieb, úrad automaticky ponechá výrobky a služby, 
ktoré nie sú uvedené v žiadosti o prevod, v pôvodnej CTM alebo prihláške CTM. 
Pôvodný zoznam napríklad obsahuje výrobky A, B a C a žiadosť o prevod sa týka C; 
úrad ponechá výrobky A a B v pôvodnom zápise a vytvorí nový zápis pre C. 
 
V súlade s oznámením predsedu úradu č. 2/12 z 20. júna 2012 sa CTM podané pred 
21. júnom 2012 s uvedením konkrétneho názvu triedy považujú za vzťahujúce sa na 
všetky výrobky a služby abecedného zoznamu danej triedy vo vydaní niceského 
triedenia platného v čase podania prihlášky (pozri oznámenie č. 2/12 body V a VI). 
 
Ak sa v žiadosti o čiastočný prevod uvedú výrobky alebo služby, ktoré nie sú výslovne 
uvedené v pôvodnom zozname, ale patria do doslovného významu všeobecného 
uvedenia, ktoré je v ňom zahrnuté, bude to prípustné za predpokladu, že zoznam nie je 
rozšírený. Pokiaľ ide o posúdenie toho, či existuje obmedzenie alebo rozšírenie 
pôsobnosti zoznamu, v týchto situáciách sa uplatňujú všeobecne platné pravidlá (pozri 
usmernenia, časť B Prieskum, oddiel 3 Triedenie). 
 
Prihlášky známok podané 21. júna 2012 alebo neskôr, v ktorých sa uvádzajú len 
všeobecné označenia konkrétneho názvu triedy sa budú považovať za vzťahujúce sa 
na doslovný význam daného názvu triedy a môžu byť čiastočne prevedené len 
zodpovedajúcim spôsobom (pozri oznámenie č. 2/12 body VII a VIII). 
 
Prihlášky známok podané po 21. júni 2012 s uvedením všeobecných údajov 
konkrétneho názvu triedy a abecedného zoznamu sa budú považovať za vzťahujúce 
sa na doslovný význam daného názvu triedy a príslušného abecedného zoznamu 
výrobkov a služieb danej triedy vo vydaní niceského triedenia platného v čase podania 
a môžu byť čiastočne prevedené len zodpovedajúcim spôsobom (pozri oznámenie 
č. 2/12 body VII a VIII). 



Prevod 

 
Usmernenia pre prieskum na úrade, časť E Operácie registra strana 16 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

 

 
Vo všetkých prípadoch sa dôrazne odporúča podať zreteľný a presný zoznam 
výrobkov a služieb, ktoré sa majú previesť, ako aj zreteľný a presný zoznam výrobkov 
a služieb, ktoré zostanú v pôvodnom zápise. Okrem toho sa musí jasne uviesť 
pôvodný zoznam. Ak sa napríklad pôvodný zoznam týkal alkoholických nápojov a 
prevod sa týka whisky a ginu, pôvodný zoznam musí byť zmenený jeho obmedzením 
na alkoholické nápoje okrem whisky a ginu. 
 
 

4.2 Námietky 
 

Pravidlo 31 ods. 6 a pravidlo 32 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Ak žiadosť nie je v súlade s už vysvetlenými pravidlami, úrad vyzve prihlasovateľa 
záznamu, aby odstránil nedostatok. Ak nie sú nedostatky odstránené, úrad žiadosť 
zamietne. 
 
Ak výmena korešpondencie vedie k zoznamu výrobkov a služieb pre zostávajúci zápis, 
ktorý je odlišný od zoznamu podaného v prihláške CTM, úrad nebude komunikovať len 
s novým majiteľom, ak je účastníkom žiadajúcim o zápis čiastočného prevodu, ale aj 
s pôvodným majiteľom, ktorý zostáva osobou, ktorá môže disponovať zoznamom 
výrobkov a služieb pôvodného zápisu. Úrad urobí akúkoľvek zmenu v pôvodnom 
zozname výrobkov a služieb na základe súhlasu pôvodného majiteľa. Ak súhlas nie je 
predložený v lehote stanovenej úradom, žiadosť o záznam prevodu bude zamietnutá. 
 
 

4.3 Vytvorenie novej prihlášky alebo nového zápisu CTM 
 

Článok 88 nariadenia o CTM 
Pravidlo 32 ods. 4, pravidlo 88 a 89 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Čiastočný prevod vedie k vytvoreniu novej prihlášky alebo nového zápisu CTM. Pre 
túto vyplývajúcu prihlášku alebo tento vyplývajúci zápis CTM úrad vytvorí samostatný 
spis, ktorý bude obsahovať úplnú kópiu elektronického spisu pôvodnej prihlášky alebo 
pôvodného zápisu CTM, žiadosť o zápis prevodu a všetku korešpondenciu súvisiacu 
so žiadosťou o prevod. Vyplývajúcej prihláške alebo vyplývajúcemu zápisu CTM bude 
priradené nové číslo spisu. Bude mať rovnaký dátum podania a v prípade potreby 
dátum prednosti ako pôvodná prihláška alebo pôvodný zápis CTM. Ak sa čiastočný 
prevod týka prihlášky CTM, vyplývajúca prihláška CTM podlieha ustanoveniam o 
nahliadnutí do spisov uvedeným v článku 88 nariadenia o CTM. 
 
Pokiaľ ide o pôvodnú prihlášku alebo pôvodný zápis CTM, úrad zahrnie do svojich 
spisov kópiu žiadosti o záznam prevodu, ale všeobecne nezahrnie kópie ďalšej 
korešpondencie týkajúcej sa žiadosti. 
 
 



Prevod 

 
Usmernenia pre prieskum na úrade, časť E Operácie registra strana 17 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 01/08/2014 

 

5 Prevod počas iného konania a otázky týkajúce sa 
poplatkov 

 

Článok 17 ods. 6 a 7 nariadenia o CTM 

 
Bez toho, aby bolo dotknuté právo konať od času doručenia žiadosti o zápis prevodu 
úradu, v prípadoch kde existujú lehoty, nový majiteľ sa automaticky stane účastníkom 
každého konania týkajúceho sa dotknutej známky od času zápisu prevodu. 
 
Podanie žiadosti o záznam prevodu nemá vplyv na lehoty, ktoré už plynú alebo boli 
stanovené úradom vrátane lehôt na úhradu poplatkov. Nebudú stanovené nové lehoty 
na úhradu. Od dátumu zápisu prevodu sa nový majiteľ stáva povinným uhrádzať všetky 
splatné poplatky. 
 
Je preto dôležité, aby počas obdobia od podania žiadosti o záznam prevodu a 
potvrdením úradu o jeho skutočnom zápise v registri alebo v spise pôvodný majiteľ a 
nový majiteľ aktívne spolupracovali v oznamovaní si lehôt a korešpondencie prijatej 
počas konania inter partes. 
 
 

5.1 Osobitné záležitosti týkajúce sa čiastočných prevodov 
 

Pravidlo 32 ods. 5 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
V prípadoch čiastočných prevodov bude vyplývajúca CTM alebo prihláška CTM 
v rovnakej procesnej fáze ako pôvodná (zostávajúca) CTM alebo prihláška CTM. 
Kedykoľvek sa lehota plynúca pre pôvodnú CTM alebo prihlášku CTM bude považovať 
za plynúcu pre zostávajúcu CTM alebo prihlášku, ako aj pre novú. Po zápise prevodu 
bude úrad posudzovať každú CTM alebo prihlášku CTM samostatne a rozhodne o nich 
samostatne. 
 
Ak CTM alebo prihláška CTM podlieha platbe poplatkov a tieto poplatky uhradil 
pôvodný majiteľ, nový majiteľ nebude povinný uhradiť žiadne ďalšie poplatky 
so zreteľom na novú CTM alebo novú prihlášku CTM. Príslušným dátumom je dátum 
zápisu prevodu do registra alebo spisov, a preto v prípade, že je poplatok za pôvodnú 
vybavovanú CTM alebo prihlášku CTM uhradený po podaní žiadosti o zápis prevodu, 
ale pred záznamom prevodu samotného, nie sú splatné žiadne ďalšie poplatky. 
 

Článok 26 ods. 2 nariadenia o CTM 
Pravidlo 4 a pravidlo 9 ods. 3 a 5 vykonávacieho nariadenia o CTM 
Článok 2 ods. 2, 4 nariadenia o poplatkoch za CTM 

 
Ak sa čiastočný prevod týka prihlášky CTM a poplatky za triedu neboli ešte uhradené 
alebo neboli uhradené úplne, úrad pristúpi k zápisu prevodu v spisoch zostávajúcej 
prihlášky CTM a vytvoreniu novej prihlášky CTM, ako už bolo opísané. 
 
Ak sa prihláška CTM pôvodne týkala viac ako troch tried, a preto by si vyžadovala 
platbu poplatkov za ďalšie triedy, prieskumový pracovník sa bude zaoberať týmito 
prípadmi po zaznamenaní prevodu v spisoch a vytvorení novej prihlášky CTM, ako sa 
opisuje ďalej. 
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Ak boli poplatky za ďalšie triedy uhradené pred zaznamenaním prevodu, ale neboli by 
splatné poplatky za ďalšie triedy, pretože zostávajúca prihláška CTM sa teraz týka 
troch tried alebo menej ako troch tried, poplatky sa nevrátia, pretože boli v čase úhrady 
zaplatené správne. 
 
Vo všetkých ostatných prípadoch bude prieskumový pracovník spracúvať zostávajúcu 
prihlášku CTM a novú prihlášku samostatne, ale bez toho, aby požiadal o úhradu 
ďalšieho základného poplatku za novú prihlášku. Poplatky za triedy pre zostávajúcu 
prihlášku CTM a pre novú prihlášku budú určené podľa situácie existujúcej po zápise 
prevodu. Ak mala napríklad pôvodná prihláška sedem tried a po prevode má 
zostávajúca prihláška tri, pričom nová prihláška má štyri, za zostávajúcu prihlášku nie 
sú splatné poplatky za ďalšie triedy a za novú prihlášku sa musí uhradiť poplatok za 
jednu ďalšiu triedu. Ak sa prevedie niekoľko výrobkov a služieb konkrétnej triedy a 
ostatné nie, uvedená trieda sa stane splatnou v prípade zostávajúcej aj novej prihlášky. 
Ak už bola stanovená lehota na úhradu poplatkov za ďalšie triedy, ale ešte neuplynula, 
úrad ju odloží, aby sa umožnilo ich určenie na základe situácie po zápise prevodu. 
 

Článok 47 ods. 1, 3 a 4 nariadenia o CTM 
Pravidlo 30 ods. 2 a 4 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Ak sa žiadosť o záznam čiastočného prevodu týka zápisu CTM, ktorý treba obnoviť, to 
znamená v lehote šiestich mesiacov pred uplynutím pôvodného zápisu a do šiestich 
mesiacov po jeho uplynutí, úrad bude postupovať so zápisom prevodu a zaoberať sa 
obnovou a poplatkami za obnovu, ako je opísané ďalej. 
 
Ak nebola podaná žiadosť o obnovu a neboli uhradené poplatky pred zaznamenaním 
prevodu, všeobecné pravidlá vrátane pravidiel týkajúcich sa úhrady poplatkov sa 
vzťahujú na zostávajúci zápis CTM, ako aj na nový zápis (samostatné žiadosti, 
samostatná úhrada poplatkov v prípade potreby). 
 
Ak bola žiadosť o obnovu podaná pred zápisom prevodu, uvedená žiadosť platí aj pre 
novú CTM. Zatiaľ čo pôvodný majiteľ zostáva účastníkom konania o obnove pre 
zostávajúcu CTM, nový majiteľ sa automaticky stane účastníkom konania o obnove pre 
nový zápis. 
 
V týchto situáciách, keď bola žiadosť o obnovu podaná, ale príslušné poplatky neboli 
pred zápisom prevodu uhradené, splatné poplatky sa určia podľa situácie po zápise 
prevodu. Znamená to, že majiteľ zostávajúcej CTM, ako aj majiteľ novej CTM musia 
uhradiť základný poplatok za obnovu a všetky poplatky za triedy. 
 
Ak pred zápisom prevodu bola podaná nielen žiadosť o obnovu, ale pred týmto 
dátumom boli uhradené aj všetky príslušné poplatky za obnovu, po zápise prevodu nie 
sú splatné žiadne ďalšie poplatky za obnovu. Okrem toho sa nevracajú žiadne poplatky 
za triedy, ktoré už boli uhradené. 
 
 

5.2 Prevod a konanie inter partes 
 
Ak sa žiadosť o zápis prevodu podá počas konania inter partes, môže vzniknúť 
niekoľko rôznych situácií. V prípade skorších zápisov alebo prihlášok CTM, na ktorých 
je založená námietka/zrušenie, sa môže nový majiteľ stať účastníkom konania (alebo 
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pripomienok k spisu) až po doručení žiadosti o záznam prevodu úradu. Základnou 
zásadou je, že nový majiteľ nahradí pôvodného majiteľa v konaní. Postup úradu pri 
vybavovaní prevodov, voči ktorým je podaná námietka, je opísaný v usmerneniach, 
časť C Námietky, oddiel 1 Procesné záležitosti, bod 6.5 Zmena účastníkov. 
 
 

6 Zápis do registra, oznámenie a zverejnenie 
 

6.1 Zápis do registra 
 

Článok 17 ods. 5 nariadenia o CTM 
Pravidlo 31 ods. 8 a pravidlo 84 ods. 3 písm. g) vykonávacieho nariadenia o CTM  

 
Ak žiadosť o záznam prevodu spĺňa všetky požiadavky v prípade zapísanej CTM, 
prevod sa zapíše do registra, ak sa týka prihlášky CTM, úrad zapíše prevod do 
príslušného spisu. 
 
Zápis v registri bude obsahovať tieto údaje: 
 

 dátum zápisu prevodu, 

 meno a adresu nového majiteľa, 

 meno a adresu zástupcu nového majiteľa, ak existuje. 
 
V prípade čiastočných prevodov bude zápis obsahovať aj tieto údaje: 
 

 odkaz na číslo pôvodného zápisu a číslo nového zápisu, 

 zoznam výrobkov a služieb zostávajúcich v pôvodnom zápise a 

 zoznam výrobkov a služieb v novom zápise. 
 
 

6.2 Oznamovanie 
 
Úrad bude informovať prihlasovateľa záznamu o zázname o prevode. 
 
Ak sa žiadosť o záznam prevodu týka aspoň jednej prihlášky CTM, oznámenie bude 
obsahovať príslušný odkaz na príslušné zaznamenanie prevodu do spisov vedených 
úradom. 
 
Pokiaľ ide o oznamovanie druhému účastníkovi, medzi úplnými prevodmi a čiastočnými 
prevodmi je rozdiel. 
 

Článok 17 ods. 5 nariadenia o CTM 
Pravidlo 84 ods. 5 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
V prípadoch úplného prevodu bude oznámenie zaslané účastníkovi, ktorý predložil 
žiadosť o zápis prevodu, to znamená, prihlasovateľovi záznamu. 
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Informácie sa neposielajú druhému účastníkovi: 
 

 ak je zástupca pôvodného majiteľa zároveň vymenovaným zástupcom nového 
majiteľa (v takom prípade bude zástupcovi doručené jedno oznámenie v mene 
oboch účastníkov); alebo 

 

 ak pôvodný majiteľ prestal existovať (úmrtie, fúzia). 
 
Vo všetkých ostatných prípadoch bude druhý účastník informovaný o výsledku 
postupu, to znamená o zápise prevodu. Druhý účastník počas konania nebude 
dostávať informácie, pokiaľ nevzniknú vážne obavy týkajúce sa zákonnosti žiadosti 
o zápis prevodu alebo samotného prevodu. 
 

Pravidlo 32 ods. 3 a 4 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
V prípadoch čiastočného prevodu musí byť informovaný majiteľ zostávajúcej CTM, ako 
aj majiteľ novej CTM, pretože sa nevyhnutne týka dvoch prihlášok alebo zápisov CTM. 
Z toho dôvodu bude zaslané samostatné oznámenie novému prihlasovateľovi každej 
prihlášky CTM, ktorá bola čiastočne prevedená. V prípade čiastočného prevodu zápisu 
CTM bude úrad informovať nového majiteľa každého zápisu s uvedením informácií 
o úhrade poplatkov za obnovu podľa potreby. Majiteľovi zostávajúceho zápisu CTM 
bude vydané samostatné oznámenie. 
 
Okrem toho, ak je v prípade čiastočného prevodu potrebné zoznam výrobkov a služieb, 
ktoré majú zostať v pôvodnej prihláške alebo pôvodnom zápise CTM, objasniť alebo 
zmeniť, toto objasnenie alebo zmena si vyžaduje súhlas majiteľa zostávajúcej prihlášky 
alebo zápisu CTM (pozri bod 4.2). 
 
 

6.3 Zverejnenie 
 

Článok 17 ods. 5 nariadenia o CTM 
Pravidlo 84 ods. 3 písm. g), pravidlo 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
V prípade zápisov CTM úrad uverejní zápis v Registri prevodov v časti C Bulletinu 
ochranných známok Spoločenstva. 
 

Článok 39 nariadenia o CTM 
Pravidlo 12 a pravidlo 31 ods. 8 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Ak sa žiadosť o zápis prevodu týka prihlášky CTM, ktorá bola zverejnená podľa článku 
39 nariadenia o CTM a pravidla 12 vykonávacieho nariadenia o CTM, zverejnenie 
zápisu známky a zápis v registri bude od začiatku obsahovať nového majiteľa. 
Zverejnenie zápisu bude obsahovať odkaz na skoršie zverejnenie. 
 

Článok 39 nariadenia o CTM 
Pravidlo 12 vykonávacieho nariadenia o CTM 

 
Ak sa prevod týka prihlášky CTM, ktorá nebola zverejnená, zverejnenie podľa článku 
39 nariadenia o CTM a pravidla 12 vykonávacieho nariadenia o CTM, bude obsahovať 
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meno nového majiteľa bez uvedenia toho, že prihláška bola prevedená. Toto sa 
uplatňuje, ak prevod nezverejnenej prihlášky CTM je čiastočným prevodom. 
 
 

7 Prevod zapísaných dizajnov Spoločenstva 
 

Článok 1 ods. 3 a články 27, 28, 33, 34 a článok 107 ods. 2 písm. f) nariadenia 
o dizajnoch Spoločenstva 
Článok 23, článok 61 ods. 2, článok 68 ods. 1 písm. c) a článok 69 ods. 2 písm. i) 
nariadenia, ktorým sa vykonáva nariadenie o dizajnoch Spoločenstva 
Prílohy č. 16 a 17 k nariadeniu o poplatkoch za dizajny Spoločenstva 

 
Právne ustanovenia obsiahnuté v nariadení o dizajnoch Spoločenstva, nariadení, 
ktorým sa vykonáva nariadenie o dizajnoch Spoločenstva, a nariadenia o poplatkoch 
za dizajny Spoločenstva týkajúce sa prevodov zodpovedajú príslušným ustanoveniam 
v nariadení o CTM, vo vykonávacom nariadení o CTM , a nariadení o poplatkoch za 
CTM. 
 
Z toho dôvodu sa právne zásady, ako aj konanie o zápise prevodov ochranných 
známok vzťahujú na dizajny Spoločenstva mutatis mutandis. 
 
Existuje len niekoľko výnimiek a osobitostí, ktoré sú opísané ďalej. 
 
 

7.1 Práva predchádzajúceho využívania zapísaného dizajnu 
Spoločenstva 

 

Článok 22 ods. 4 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Právo predchádzajúceho využívania zapísaného dizajnu Spoločenstva nie je možné 
previesť s výnimkou prípadu, ak treťou osobou, ktorá vlastnila právo pred dátumom 
podania alebo vzniku práva prednosti prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva, je 
podnik alebo jeho časť, v rámci ktorej sa dizajn využíva alebo sa vykonali prípravy. 
 
 

7.2 Poplatky 
 

Prílohy č. 16 a 17 k nariadeniu o poplatkoch za dizajny Spoločenstva 

 
Poplatok vo výške 200 EUR za záznam prevodu sa vzťahuje na každý dizajn a nie na 
hromadnú prihlášku. To isté platí v prípade stropu 1 000 EUR, ak sa predloží viac 
žiadostí. 
 
Príklad 1: Z hromadnej prihlášky 10 dizajnov sa 6 dizajnov prevádza na rovnakého 

oprávneného nástupcu. Poplatok je vo výške 1 000 EU za predpokladu, 
že je podaná buď jedna žiadosť o zápis týchto 6 prevodov, alebo že je 
v jeden deň podaných niekoľko žiadostí o záznam prevodov. 

 
Príklad 2: Z hromadnej prihlášky 10 dizajnov sa 5 dizajnov prevádza na rovnakého 

oprávneného nástupcu. Prevod sa týka aj iného dizajnu, ktorý nie je 
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súčasťou uvedenej hromadnej prihlášky. Poplatok je 1000 EUR za 
predpokladu, že: 

 

 je podaná len jedna žiadosť o zápis týchto 6 prevodov alebo je 
podaných niekoľko žiadostí v rovnaký deň a 

 majiteľ dizajnu Spoločenstva a oprávnený nástupca je rovnaký 
vo všetkých 6 prípadoch. 

 
 

8 Prevody medzinárodných ochranných známok 
 
Madridský systém umožňuje zmenu vlastníctva medzinárodného zápisu. Všetky 
žiadosti o záznam zmeny vlastníctva by mali byť predložené prostredníctvom formulára 
MM5 buď priamo Medzinárodnému úradu držiteľom v zápise, alebo národnému úradu 
držiteľa podľa zápisu, alebo národnému úradu nového majiteľa (nadobúdateľa). 
Žiadosť o záznam prevodu nemôže byť podaná priamo v Medzinárodnom úrade 
novým majiteľom. Nemá sa používať vlastný formulár žiadosti o záznam úradu OHIM. 
 
Podrobné informácie o zmenách vlastníctva sa nachádzajú v bodoch B.II.60.01 – 67.02 
príručky k Medzinárodnému zápisu známok podľa Madridskej dohody a Madridského 
protokolu (www.wipo.int/madrid/en/guide/). 
 

http://www.wipo.int/madrid/en/guide/

