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1 Úvod a všeobecný prehľad postupu prieskumu 
 
Táto časť usmernení opisuje postup prieskumu od podania po zverejnenie prihlášky 
ochrannej známky Európskej únie (OZEÚ). 
 
Po podaní prihlášky OZEÚ sa prizná dočasný dátum podania a úrad vydá potvrdenie. 
Úrad v tejto počiatočnej fáze kontroluje len to, či boli splnené určité požiadavky 
týkajúce sa dátumu podania stanovené v nariadení o OZEÚ. Dátum podania sa stane 
konečným až po uhradení poplatku za prihlášku. 
 
Prihlasovateľ by mal potvrdenie pozorne skontrolovať a upozorniť úrad na akékoľvek 
nesprávne údaje. Prihlasovateľ môže opraviť iba údaje, ktoré majú vplyv na dátum 
podania, napríklad meno prihlasovateľa, vyjadrenie ochrannej známky a zoznam 
tovarov a služieb, ak bol úrad upovedomený k rovnakému dátumu, ku ktorému boli 
predložené nesprávne údaje. Po tomto dátume akákoľvek zmena podlieha 
ustanoveniam nariadenia o OZEÚ, vykonávacieho nariadenia o OZEÚ a delegovaného 
nariadenia o OZEÚ, konkrétne článkom 20 a 49 nariadenia o OZEÚ. Ďalšie informácie 
sa nachádzajú v bode 5 ďalej v texte a v usmerneniach, časť B, Prieskum, oddiel 2, 
Formálne náležitosti. 
 
Po vydaní potvrdenia vykoná úrad jazykovú kontrolu slovných prvkov ochrannej 
známky vo všetkých úradných jazykoch EÚ a potom pripraví rešeršnú správu 
Európskej únie. Táto správa bude zaslaná prihlasovateľovi len v prípade, že o ňu 
výslovne požiadal pri podaní prihlášky. 
 
Uhradenie poplatku za prihlášku a (prípadne) poplatku za národnú rešerš sa overí 
najneskôr jeden mesiac po podaní prihlášky ochrannej známky Európskej únie. Ak 
prihlasovateľ požiadal o národnú rešerš a uhradil príslušný poplatok, úrad túto 
prihlášku predloží úradom členských štátov, ktoré národné rešerše vykonávajú. Viac 
informácií o rešeršoch sa nachádza v bode 2. Viac informácií o poplatkoch sa 
nachádza v usmerneniach, časť A, Všeobecné pravidlá, oddiel 3, Úhrada poplatkov, 
trov a platieb. 
 
Úrad počas postupu prieskumu skúma: dátum podania, formálne náležitosti, triedenie, 
prednosť a/alebo senioritu, ak sa uplatňujú, stanovy týkajúce sa používania známky v 
prípade kolektívnych známok a certifikačných známok a absolútne dôvody zamietnutia. 
Všetky tieto kroky v oblasti prieskumu možno vykonávať súbežne, keďže jednotlivé 
kroky prieskumu nemusia na seba presne nadväzovať. 
 
Akékoľvek nedostatky sa oznámia prihlasovateľovi, ktorý môže v lehote 2 mesiacov 
tieto nedostatky napraviť a/alebo sa k nim vyjadriť. Akékoľvek rozhodnutie, ktorým sa 
čiastočne alebo úplne zamieta prihláška OZEÚ, musí obsahovať dôvody, na základe 
ktorých sa prihláška OZEÚ zamieta a informácie pre prihlasovateľa o možnosti podania 
odvolania. Ďalšie informácie sú uvedené v bodoch 3.2. a 3.2.1 ďalej v texte. 
 
Prihlášky, ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia, sú prijaté na zverejnenie a zaslané na 
preklad do všetkých úradných jazykov EÚ. 
 
Posledným krokom postupu prieskumu je zverejnenie prihlášky v časti A, Vestníka 
ochranných známok Európskej únie (vestník OZEÚ). Viac informácií o zverejnení sa 
nachádza ďalej v texte v bode 4. 
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2 Rešerše 
 

Články 43 a 195 nariadenia o OZEÚ 

 
V rešeršnej správe sa uvádzajú staršie práva, ktoré by mohli byť v rozpore s prihláškou 
OZEÚ. Avšak aj v prípade, ak sa v rešeršnej správe neuvádzajú žiadne podobné 
staršie práva, proti prihláške OZEÚ možno po jej uverejnení stále podať námietku. 
 
Výsledky rešeršnej správy slúžia výlučne na informačné účely a poskytujú 
prihlasovateľovi možnosť vziať späť prihlášku OZEÚ pred jej zverejnením. Majitelia 
starších ochranných známok sú prostredníctvom listov o monitorovaní situácie (tzv. 
surveillance letters) informovaní o podobných nových prihláškach ochranných známok. 
 
Obrazové prvky sú zatriedené podľa Viedenského triedenia. 
 
 

2.1 Rešeršná správa Európskej únie 
 
Úrad vypracuje rešeršnú správu Európskej únie (ďalej len „rešeršná správa EÚ“) pre 
každú prihlášku OZEÚ alebo medzinárodný zápis s vyznačením EÚ. 
 
Rešeršnú správu EÚ však zašle prihlasovateľovi OZEÚ len v prípade, že o to 
prihlasovateľ výslovne požiadal v čase podávania prihlášky. 
 
Držitelia medzinárodných zápisov s vyznačením EÚ, ktorí majú záujem o rešeršnú 
správu EÚ musia zaslať žiadosť úradu do 1 mesiaca od dátumu, ku ktorému Svetová 
organizácia duševného vlastníctva (WIPO) medzinárodný zápis oznámi. 
 
Rešeršná správa EÚ sa týka týchto starších práv: 
 
1. prihlášky OZEÚ so starším dátumom podania alebo starším dátumom práva 

prednosti, než je dátum danej prihlášky; 
2. už zapísané OZEÚ a 
3. predchádzajúce medzinárodné zápisy s vyznačením EÚ. 
 
V rešeršnej správe EÚ sa zohľadňuje dátum podania, slovné prvky ochrannej známky, 
obrazové prvky známky (ak sa uplatňujú) a triedy tovarov a služieb podľa Niceského 
triedenia. Účelom rešerše je identifikovať podobné staršie známky podané pre rovnaké 
triedy alebo triedy, o ktorých sa úrad domnieva, že obsahujú podobné tovary a/alebo 
služby. 
 
Po zverejnení novej prihlášky zašle úrad majiteľom starších OZEÚ, prihlášok OZEÚ 
alebo medzinárodných zápisov s vyznačením EÚ, ktoré boli uvedené v rešeršnej 
správe EÚ, list o monitorovaní situácie, ak majitelia výslovne nepožadovali, aby im 
takéto oznámenia neboli zasielané. Takúto žiadosť možno kedykoľvek podať písomne, 
pričom sa uvedie OZEÚ vo vzťahu ku ktorej si majiteľ neželá, aby dostával listy o 
monitorovaní situácie. 
 
 

2.2 Národné rešeršné správy 
 
Pri podávaní prihlášky môže prihlasovateľ OZEÚ okrem toho požiadať aj o národné 
rešeršné správy. V týchto správach sa uvádzajú všetky staršie národné ochranné 
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známky, prihlášky národných ochranných známok alebo ochranné známky zapísané v 
rámci medzinárodných dohôd s účinkom v dotknutom(-ých) členskom(-ých) štáte(-och), 
ktoré boli zistené a na ktoré je možné sa odvolávať podľa článku 8 nariadenia o OZEÚ 
pri zamietnutí zápisu prihlasovanej OZEÚ, alebo sa uvádza, že v rámci rešerše takéto 
práva neboli zistené. Na tieto správy sa vzťahuje úhrada príslušného poplatku za 
rešerš. 
 
Majitelia medzinárodných zápisov s vyznačením EÚ, ktorí majú v úmysle požiadať 
o národné rešerše, musia úradu zaslať žiadosť a zaplatiť príslušný poplatok do 
1 mesiaca od dátumu oznámenia medzinárodného zápisu organizáciou WIPO. 
 
Prihlášky OZEÚ a medzinárodné zápisy s vyznačením, ktoré obsahujú platnú žiadosť o 
národnú rešerš budú zaslané zúčastneným národným úradom. Táto žiadosť je platná, 
ak sa predloží v čase podania a ak bol zaplatený príslušný poplatok. 
 
Národné rešeršné správy vypracúvajú úrady, ktoré sa podieľajú na rešeršnom 
systéme. Viac informácií o zúčastnených úradoch nájdete na webovej stránke úradu. 
 
Na základe žiadosti o národnú rešerš vykonajú rešerš všetky zúčastnené národné 
úrady. Táto politika typu všetko alebo nič znamená, že prihlasovateľ si nemôže vybrať 
konkrétne zúčastnené úrady, ktoré chce, aby vykonali rešerš. 
 
Za obsah národných rešeršných správ sú zodpovedné národné úrady. 
 
 

3 Všeobecné zásady týkajúce sa postupu prieskumu 
 
V tomto oddiele sú opísané len procesné aspekty prieskumu absolútnych dôvodov 
zamietnutia. Pokiaľ ide o vecné aspekty prieskumu absolútnych dôvodov zamietnutia, 
pozri usmernenia, časť B, Prieskum, oddiel 4, Absolútne dôvody zamietnutia. 
 
Účelom nariadenia o OZEÚ je umožniť majiteľom zápis práva platného v celej 
Európskej únii, pokiaľ nezasahuje do práv ostatných. Aj keď tieto práva možno udeliť 
len v súlade s ustanoveniami nariadenia o OZEÚ, úlohou úradu je uľahčiť prihlasovanie 
a nie mariť ho. 
 
Počas prieskumu každej prihlášky sa musí vziať do úvahy ochranná známka a tovary 
alebo služby v prihláške. Úrad má na pamäti povahu príslušnej ochrannej známky, 
spôsob poskytovania tovarov alebo služieb a príslušnú verejnosť, napríklad to, či ide o 
odborníkov alebo širokú verejnosť. 
 
 

3.1 Procesné aspekty týkajúce sa pripomienok tretích osôb a 
preskúmanie absolútnych dôvodov 

 

Článok 45 nariadenia o OZEÚ 
Oznámenie predsedu úradu č. 2/09  

 
Pripomienky týkajúce sa existencie absolútneho dôvodu pre zamietnutie môžu 
predložiť tretie osoby. Pripomienky tretích osôb doručené pred zverejnením prihlášky 
OZEÚ sa riešia v priebehu prieskumu absolútnych dôvodov zamietnutia. Úrad 
akceptuje pripomienky prijaté počas lehoty na podanie námietok (tri mesiace od 
dátumu zverejnenia) alebo podané pred vydaním právoplatného rozhodnutia v konaní 
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o námietkach, ak boli námietky podané. Pripomienky musia byť podané v jednom z 
jazykov úradu: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina alebo taliančina. 
 
Úrad vydá potvrdenie účastníkovi, ktorý predložil pripomienky (pripomienkujúcej 
strane), v ktorom potvrdí doručenie pripomienok a ich zaslanie prihlasovateľovi. 
Pripomienkujúca strana sa nestane účastníkom konania pred úradom, ale môže použiť 
on-line nástroje vyhľadávania na overenie stavu príslušnej prihlášky OZEÚ. Úrad 
neinformuje pripomienkujúcu stranu o žiadnom opatrení, alebo o tom, či tieto 
pripomienky viedli alebo neviedli k vzneseniu námietky. 
 
Všetky pripomienky sa zašlú prihlasovateľovi, ktorý je v prípade potreby vyzvaný, aby 
predložil svoje vyjadrenia. Úrad usúdi, či sú pripomienky odôvodnené, t. j., či existuje 
absolútny dôvod zamietnutia. Úrad v takom prípade podá námietku a prihlášku OZEÚ 
môže zamietnuť, ak námietka nie je vyvrátená vyjadrením sa prihlasovateľa alebo 
obmedzením zoznamu tovarov a služieb. 
 
Ak bola problematika vznesená v pripomienkach už zvážená počas prieskumu 
prihlášky, je nepravdepodobné, že by po zverejnení viedla k vážnym pochybnostiam. 
 
Úrad môže takisto obnoviť preskúmanie absolútnych dôvodov z akéhokoľvek iného 
dôvodu a kedykoľvek pred zápisom, napríklad keď tretia osoba predloží pripomienky 
pred zverejnením prihlášky, alebo keď samotný úrad zistí, že došlo k prehliadnutiu 
dôvodu zamietnutia. Po zverejnení prihlášky by sa táto možnosť mala využívať len 
v jednoznačných prípadoch. 
 
Viac informácií sa nachádza v usmerneniach, časť B Prieskum, oddiel 4, Absolútne 
dôvody zamietnutia. 
 
 

3.2 Rozhodnutia 
 
Vo všetkých prípadoch, keď úrad vydá rozhodnutia proti prihlasovateľom, musí uviesť 
dôvod(-y) tohto rozhodnutia. Musia sa venovať všetkým argumentom vzneseným 
prihlasovateľom uvedeným v jeho vyjadrení. V rozhodnutiach sa nesmie odkazovať iba 
na príslušné časti nariadenia o OZEÚ a delegovaného/vykonávacieho nariadenia o 
OZEÚ, ale okrem úplne zjavných prípadov (napríklad keď chýba dokument alebo nebol 
zaplatený poplatok) musia obsahovať aj explicitné dôvody. 
 
Ak sa napríklad vydá rozhodnutie na základe vyhľadávania na internete, úrad musí 
prihlasovateľovi poskytnúť dôkaz o tomto vyhľadávaní. 
 
 

3.2.1 Odvolania 
 

Články 66 a 72 nariadenia o OZEÚ 
Rozhodnutie predsedníctva odvolacích senátov 2009-1 zo 16. júna 2009 

 
Prihlasovatelia majú právo odvolať sa proti rozhodnutiu, ktorým sa ukončuje konanie 
a ktoré má na nich negatívny vplyv. Z praktických dôvodov do tejto kategórie patrí 
akékoľvek rozhodnutie vydané úradom, ktorým sa ukončuje konanie a ktoré 
prihlasovateľ neakceptoval. V písomnom oznámení o takomto rozhodnutí musí byť 
prihlasovateľ takisto informovaný o tom, že proti rozhodnutiu sa možno odvolať 
v lehote 2 mesiacov. 
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Odvolanie má odkladný účinok. Úrad by v lehote, v ktorej možno podať odvolanie, 
nemal prijať žiadne opatrenia, ktoré nemožno jednoducho vziať späť (napr. zverejnenie 
alebo zápis do registra). Platí to aj pre obdobie až do prijatia konečného rozhodnutia v 
prípade, že sa touto vecou bude zaoberať Všeobecný súd alebo Súdny dvor Európskej 
únie na základe žaloby podľa článku 72 nariadenia o OZEÚ. 
 
 

3.3 Medzinárodné zápisy s vyznačením Európskej únie 
 
Podrobné informácie o prieskume prihlášky ochrannej známky Európskej únie 
vyplývajúce zo zmeny medzinárodného zápisu s vyznačením Európskej únie sa 
nachádzajú v usmerneniach, časť M, Medzinárodné ochranné známky. 
 
 

4 Zverejnenie 
 

Článok 44 nariadenia o OZEÚ 
Článok 7 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 

 
K zverejneniu dôjde ak prihláška spĺňa všetky podmienky potrebné na jej prijatie. 
 
Prihlášky sa zverejňujú vo všetkých úradných jazykoch EÚ. 
 
Prieskumový pracovník musí v prípade potreby zabezpečiť, aby boli dostupné tieto 
údaje: 
 
(a) číslo spisu prihlášky; 
(b) dátum podania; 
(c) vyjadrenie ochrannej známky; 
(d) označenie kolektívnej známky alebo certifikačnej známky; 
(e) označenie typu známky iného ako slovné známky, napríklad obrazové známky, 

priestorové známky, pozičné známky, ochranné známky vzoru, holografické 
známky, zvukové známky, farebné známky, pohybové známky, multimediálne 
známky a iné známky; 

(f) opis známky; 
(g) kód(-y) farby; 
(h) obrazové prvky podľa Viedenského triedenia; 
(i) nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku používania; 
(j) meno a adresa prihlasovateľa; 
(k) meno a adresa zástupcu; 
(l) prvý a druhý jazyk; 
(m) tovary a služby podľa Niceského triedenia; 
(n) údaje o práve prednosti podľa podania; 
(o) údaje o výstavnej priorite podľa podania; 
(p) údaje o seniorite podľa podania; 
(q) údaje o premene. 
 
Ak prieskumový pracovník skontroloval, že všetky tieto prvky sú v poriadku a úradu bol 
doručený preklad do všetkých úradných jazykov EÚ, prihláška sa zverejní. 
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5 Zmeny v prihláške ochrannej známky Európskej únie 
 
Táto časť usmernení sa vzťahuje iba na relevantné otázky týkajúce sa úprav v 
prihláške OZEÚ. 
 
Informácie o zmenách zapísaných OZEÚ sa nachádzajú v usmerneniach, časť E, 
Operácie registra, oddiel 1, Zmeny v zápise. 
 
 

5.1 Späťvzatie prihlášky ochrannej známky Európskej únie 
 

Článok 49, článok 66 ods. 1, článok 71 ods. 3 a článok 72 ods. 5 a článok 146 ods. 6 
písm. a) nariadenia o OZEÚ 
Článok 101 a článok 102 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu 
Článok 51 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora 

 
 

5.1.1 Vyhlásenie o späťvzatí 
 
Prihlášku OZEÚ možno vziať späť kedykoľvek až do prijatia právoplatného rozhodnutia 
v danej veci. 
 
Po rozhodnutí úradu na prvom stupni v odvolacom konaní možno prihlášku vziať späť 
v dvojmesačnej lehote na odvolanie, a to aj vtedy, ak nebolo skutočne podané 
odvolanie alebo kým o odvolaní nerozhodne odvolací senát; týka sa to konaní ex parte 
aj inter partes (27/09/2006, R 331/2006-G, Optima; 23/04/2014, R 451/2014-1, 
SUPERLITE, § 18). 
 
Na úrovni Všeobecného súdu možno prihlášku vziať späť v dvojmesačnej lehote na 
odvolanie predĺženej o 10 dní (z dôvodu vzdialenosti v súlade s článkom 102 ods. 2 
Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu. Na úrovni Súdneho dvora Európskej únie 
sa stanovená dvojmesačná lehota na podanie odvolania na Súdnom dvore voči 
rozhodnutiu odvolacieho senátu predlžuje z dôvodu vzdialenosti o jedno desaťdňové 
obdobie (28/04/2003, T-15/03, Blue, EU:T:2003:120). V rámci tejto lehoty nemôže byť 
rozhodnutie odvolacieho senátu považované za konečné. Prihlášku je možné vziať 
späť, kým nebude ukončené odvolacie konanie pred Všeobecným súdom. 
 
Na úrovni Súdneho dvora Európskej únie možno prihlášku vziať späť v dvojmesačnej 
lehote na podanie odvolania na Súdny dvor Európskej únie, predĺženej o jedno 
desaťdňové obdobie (z dôvodu vzdialenosti) podľa článku 51 Rokovacieho poriadku 
Súdneho dvora, alebo kým Súdny dvor Európskej únie nevydá konečné a záväzné 
rozhodnutie (18/09/2012, C-588/11 P, OMNICARE, EU:C:2012:576). 
 
Ak sa vecou zaoberá Všeobecný súd alebo Súdny dvor Európskej únie, prihlasovateľ 
musí o späťvzatie požiadať úrad (nie Všeobecný súd ani Súdny dvor Európskej únie). 
Úrad následne Všeobecný súd alebo Súdny dvor Európskej únie informuje o tom, či 
späťvzatie považuje za prijateľné a platné, pričom však k nemu nedôjde dovtedy, kým 
Všeobecný súd alebo Súdny dvor Európskej únie nevydá v danej veci právoplatné 
rozhodnutie (analogicky pozri 16/05/2013, T-104/12, Vortex, EU:T:2013:256). 
 
Vyhlásenie o späťvzatí podané po uplynutí lehoty na odvolanie je neprípustné. 
 
Vyhlásenie o spätvzatí nie je spoplatnené, ale musí byť podané písomne. 
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Vyhlásenie o späťvzatí možno vypracovať v prvom alebo druhom jazyku, ktorý 
prihlasovateľ uviedol vo svojej prihláške OZEÚ. To isté platí aj pre konanie o 
námietkach. Informácie o postupe, v ktorom sa zúženie realizuje v inom jazyku ako v 
jazyku postupu podania námietky, sa nachádzajú v usmerneniach v časti C, Námietky, 
oddiel 1, Procesné otázky. 
 
Viac informácií o zúženiach sa nachádza v bode 5.2. 
 
Hoci sa v článku 49 ods. 1 nariadenia o OZEÚ odkazuje len na späťvzatie prihlášky 
ochrannej známky Európskej únie, Súdny dvor tvrdí, že námietky môžu takisto byť 
vzaté späť tak ako je opísané vyššie (07/07/2014, R 1878/2013-1, HOT 
CHILLYS / chilli beans (fig.), § 15). 
 
 

5.1.2 Bezpodmienečný a záväzný charakter vyhlásenia 
 
Vyhlásenie o späťvzatí nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia úradu za 
predpokladu, že úradu nebude v ten istý deň doručené späťvzatie takéhoto vyhlásenia. 
 
To znamená, že ak budú vyhlásenie o späťvzatí a list týkajúci sa späťvzatia tohto 
vyhlásenia doručené úradu v ten istý deň (bez ohľadu na skutočný čas prijatia), 
neskorším dokumentom sa anuluje ten predchádzajúci. 
 
Vyhlásenie nemožno vziať späť po tom, ako nadobudne účinnosť. 
 
Vyhlásenie o späťvzatí je neplatné, ak obsahuje podmienky alebo časové obmedzenia. 
Napríklad sa v ňom nesmie požadovať, aby úrad prijal konkrétne rozhodnutie alebo 
v rámci konania o námietkach nesmie požadovať, aby druhý účastník urobil procesné 
vyhlásenie. Takáto požiadavka sa namiesto toho považuje len za návrh na riešenie 
prípadu; úrad o tom informuje namietateľa a môže účastníkov konania vyzvať na 
priateľské urovnanie sporu. Vyhlásenie okrem toho nemôže nadobudnúť účinnosť, ak 
sa prijme v súvislosti s niektorými výrobkami a/alebo službami (čiastočné späťvzatie) 
pod podmienkou, že úrad akceptuje prihlášku pre ostatné výrobky a/alebo služby. 
Takéto vyhlásenie sa namiesto toho vníma len ako návrh, aby úrad dospel k 
prijateľnému zoznamu tovarov a služieb. 
 
V prípade, že prihlasovateľ odpovedá na úradné konanie podaním zúženého zoznamu 
tovarov a služieb (čiastočné späťvzatie), úrad skontroluje, či prihlasovateľ vyhlasuje 
jednoznačné späťvzatie zostávajúcich tovarov a služieb alebo je upravený zoznam 
tovarov a služieb návrhom alebo protinávrhom prihlasovateľa, ktorý podlieha 
schváleniu úradom. 
 
 

5.1.3 Opatrenia, ktoré sa prijmú 
 
Úrad spracuje vyhlásenie o späťvzatí, zabezpečí zverejnenie úplného alebo 
čiastočného vzatia späť vo vestníku, ak už bola prihláška OZEÚ zverejnená, a jeho 
zapísanie do registra a v prípade úplného späťvzatia uzavrie spis s prihláškou OZEÚ. 
 
Informácie o dôsledkoch úplného alebo čiastočného späťvzatia v konaní o námietkach 
sa nachádzajú v usmerneniach, časť C, Námietky, oddiel 1, Procesné záležitosti. 
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Podrobné informácie o vrátení poplatkov za prihlášku sa nachádzajú v usmerneniach, 
časť A, Všeobecné pravidlá, oddiel 3, Úhrada poplatkov, trov a platieb. 
 
 

5.2 Zúženie zoznamu tovarov a služieb v prihláške OZEÚ 
 

Článok 49 a článok 146 ods. 6 písm. a) nariadenia o OZEÚ 

 
Prihlasovateľ môže kedykoľvek zúžiť zoznam tovarov a služieb vo svojej prihláške 
OZEÚ, a to buď zo svojej vlastnej vôle alebo v reakcii na námietku týkajúcu sa 
triedenia alebo absolútnych dôvodov, alebo počas konania o námietkach. 
 
Vyhlásenia o zúženiach sa v zásade riadia rovnakými pravidlami ako vyhlásenia 
o späťvzatiach; pozri bod 5.1. Týka sa to aj jazykového režimu, t. j. vyhlásenie môže 
byť podané v prvom alebo druhom jazyku prihlášky OZEÚ. 
 
Ak sa vecou zaoberá Všeobecný súd alebo Súdny dvor Európskej únie, o zúženie je 
potrebné požiadať úrad (nie Všeobecný súd ani Súdny dvor Európskej únie). Úrad 
následne Všeobecný súd alebo Súdny dvor Európskej únie informuje o tom, či zúženie 
považuje za prijateľné a platné, pričom však nedôjde k jeho uplatneniu dovtedy, kým 
Všeobecný súd alebo Súdny dvor Európskej únie nevydá v danej veci konečné 
rozhodnutie (analogicky pozri 16/05/2013, T-104/12, Vortex, EU:T:2013:256). 
 
 

5.2.1 Procesná prípustnosť zúženia 
 
Zúženie musí byť z procesného hľadiska prípustné; pozri bod 5.1.2. 
 
Zúženie v zásade nadobúda účinnosť dňom doručenia úradu. Zúženie možno vziať 
späť len v prípade, že bude späťvzatie doručené v ten istý deň ako samotné zúženie. 
 
Aby bolo zúženie prijateľné, je potrebné splniť dve požiadavky: 
 
1. Nové znenie nesmie byť rozšírením zoznamu tovarov a služieb. 
 
2. Zúženie musí predstavovať platný opis tovarov a služieb a vzťahovať sa len na 

prijateľné tovary alebo služby, ktoré sa nachádzajú v pôvodnej prihláške OZEÚ. 
 
Viac informácií o zúženiach prihlášky OZEÚ sa nachádza v usmerneniach, časť B, 
Prieskum, oddiel 3, Triedenie. 
 
Ak tieto požiadavky nie sú splnené, úrad musí navrhované zúženie odmietnuť a 
zoznam tovarov a služieb zostane nezmenený (14/10/2013, R 1502/2013-4, 
REPRESENTATION OF A CIRCLE (fig.), § 12-16). 
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5.3 Iné úpravy 
 

Článok 49 ods. 2 a článok 55 nariadenia o OZEÚ 
Článok 11 delegovaného nariadenia o OZEÚ 
Článok 12 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 

 
Tento bod a uvedené právne ustanovenia sa týkajú výlučne tých úprav v prihláške 
OZEÚ, o ktoré požiadal prihlasovateľ z vlastnej iniciatívy, a nie úprav alebo obmedzení 
vykonaných v nadväznosti na prieskum, námietku alebo odvolanie na základe 
rozhodnutia prieskumového pracovníka, námietkového oddelenia alebo odvolacieho 
senátu. 
 
Tento bod sa takisto nevzťahuje na opravy chýb v publikáciách úradu, ktoré sa 
vykonávajú ex offo podľa článku 44 ods. 3 a 4 nariadenia o OZEÚ. 
 
Úpravy si vyžadujú písomnú žiadosť v súlade s jazykovým režimom (viac informácií sa 
nachádza v usmerneniach, časť B, Prieskum, oddiel 2, Formálne náležitosti). 
 
Neplatí sa žiadny poplatok. 
 
Upraviť možno nasledujúce prvky prihlášky OZEÚ: 
 

 meno a adresu prihlasovateľa alebo zástupcu (pozri bod 5.3.1); 
 

 chyby v texte alebo v prepise, alebo zjavné chyby za predpokladu, že sa 
ochranná známka touto opravou podstatne nezmení (ďalšie informácie o týchto 
zmenách sa nachádzajú v usmerneniach, časť B, Prieskum, oddiel 2, Formálne 
náležitosti); 

 

 zoznam tovarov a služieb (pozri bod 5.2). 
 
Viac informácií o úpravách stanov, ktorými sa riadi používanie kolektívnych a 
certifikačných známok EÚ sa nachádza v usmerneniach, časť E, Operácie registra, 
oddiel 1, Zmeny v zápise, bod 4, Zmeny stanov používania kolektívnych a 
certifikačných ochranných známok. 
 
 

5.3.1 Meno a adresa prihlasovateľa alebo zástupcu 
 

Články 55 a 111 nariadenia o OZEÚ 
Článok 2 ods. 1 písm. b) a e) vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 

 
Meno a adresu prihlasovateľa alebo jeho vymenovaného zástupcu možno upravovať 
bez obmedzení, za predpokladu, že 
 

 zmena v mene prihlasovateľa nie je výsledkom prevodu, 
 
a 
 

 pokiaľ ide o meno zástupcu, zástupca sa nenahrádza iným zástupcom. 
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Zmena mena prihlasovateľa, ktorá nemá vplyv na totožnosť prihlasovateľa, je prijateľná 
zmena, zatiaľ čo zmena totožnosti prihlasovateľa je prevodom. Viac informácií 
a platných postupov v prípade pochybností, pokiaľ ide o to, či sa zmena považuje za 
prevod, sa nachádza v usmerneniach, časť E, Operácie registra, oddiel 3, Ochranné 
známky Európskej únie a zapísané dizajny Spoločenstva ako predmet vlastníctva, 
kapitola 1, Prevod. 
 
Zmeny mena zástupcu sú takisto obmedzené na tie, ktoré nemajú vplyv na totožnosť 
menovaného zástupcu, napríklad ak došlo ku zmene mena (v dôsledku 
manželstva/rozvodu) zástupcu alebo názvu združenia zástupcov. Takáto zmena mien 
sa musí odlišovať od nahradenia jedného zástupcu iným, na ktorú sa vzťahujú pravidlá 
týkajúce sa menovania zástupcov. Ďalšie informácie týkajúce sa zástupcov sa 
nachádzajú v usmerneniach, časť A, Všeobecné pravidlá, oddiel 5, Oprávnené 
zastupovanie. 
 
Zmena mena a môže byť výsledkom zmenených okolností alebo chyby, ku ktorej došlo 
v čase podania. 
 
O zmenu mena a adresy musí požiadať prihlasovateľ alebo jeho zástupca, a musí 
obsahovať číslo prihlášky OZEÚ, ako aj meno a adresu prihlasovateľa alebo zástupcu, 
v oboch prípadoch tak, ako sú zaznamenané v spise aj v zmenenej podobe. 
 
Obvykle nie je potrebný dôkaz o zmene, avšak v prípade pochybností môže úrad 
požiadať o dôkaz vo forme napríklad výpisu z obchodného registra. Žiadosti o zmenu 
mena alebo adresy nie sú spoplatnené. 
 
Prihlasovateľ musí uviesť svoje meno a oficiálnu adresu v prihláške v osobitnom 
formáte podľa uvedených právnych ustanovení, pričom ich neskôr môže zmeniť 
pomocou toho istého formátu. Zapíše sa meno aj adresa. 
 
Právnické osoby môžu mať len jednu adresu sídla. V prípade pochybností môže úrad 
požadovať doklad o právnej forme, štáte založenia a/alebo adrese. Oficiálne meno 
a adresa sa uvedú ako vopred nastavená doručovacia adresa. V ideálnom prípade by 
mal prihlasovateľ mať iba jednu doručovaciu adresu. Zmena oficiálneho označenia 
alebo adresy sídla prihlasovateľa bude zapísaná pre všetky prihlášky OZEÚ a 
prebiehajúce konania, zapísané OZEÚ a zapísané dizajny Spoločenstva, a na rozdiel 
od doručovacej adresy sa nemôže zapísať len pre špecifické portfóliá práv. Tieto 
zásady sa analogicky vzťahujú aj na zástupcov. 
 
 

5.3.2 Záznamy a zverejnenie úprav 
 

Článok 46 ods. 2 nariadenia o OZEÚ 

 
Ak sa zmena povolí, bude zaznamenaná v spise a zapísaná v registri. 
 
Ak ešte prihláška OZEÚ nebola zverejnená, zverejní sa vo Vestníku ochranných 
známok Európskej únie v upravenej podobe. 
 
Ak už bola prihláška OZEÚ zverejnená a (len) ak sa zmena týka zoznamu tovarov a 
služieb alebo vyobrazenia známky, prihláška OZEÚ sa zverejní v upravenej podobe 
vo Vestníku ochranných známok Európskej únie. Toto zverejnenie upravenej prihlášky 
môže znamenať začiatok novej lehoty na podanie námietok v dĺžke 3 mesiacov. 
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Akékoľvek ďalšie úpravy sa nezverejňujú samostatne, ale uvádzajú sa vo zverejnení 
zápisu. 
 
 

5.4 Rozdelenie prihlášky ochrannej známky Európskej únie 
 

Článok 50 nariadenia o OZEÚ 
Článok 8 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 

 
Prihlášku OZEÚ možno rozdeliť na viacero častí nielen v dôsledku čiastočného 
prevodu (pozri usmernenia časť E, Operácie registra, oddiel 3, Ochranné známky 
Európskej únie a zapísané dizajny Spoločenstva ako predmet vlastníctva, kapitola 1 
Prevod), ale aj na základe vlastného podnetu prihlasovateľa ochrannej známky 
Európskej únie. Rozdelenie je osobitne vhodné na izolovanie spornej prihlášky 
ochrannej známky Európskej únie pre niektoré výrobky alebo služby pri súčasnom 
zachovaní pôvodnej prihlášky pre ostatné výrobky alebo služby. Ďalšie informácie o 
rozdelení ochrannej známky Európskej únie sa nachádzajú v usmerneniach v časti E, 
Operácie registra, oddiel 1, Zmeny v zápise. 
 
Keďže čiastočný prevod je bezplatný a predstavuje zmenu vlastníctva, žiadosť 
o rozdelenie prihlášky OZEÚ je spoplatnená a prihláška OZEÚ zostáva v rukách toho 
istého prihlasovateľa. Ak poplatok nebol zaplatený, prihláška sa považuje za 
nepodanú. Žiadosť možno vypracovať v prvom alebo druhom jazyku, ktorý 
prihlasovateľ uviedol vo svojej prihláške OZEÚ. 
 
Rozdelenie nie je možné podľa Madridského protokolu pri medzinárodných zápisoch s 
vyznačením EÚ. Medzinárodný register vedie WIPO a úrad nie je oprávnený rozdeliť 
medzinárodný zápis s vyznačením EÚ. 
 
 

5.4.1 Požiadavky 
 
Žiadosť o rozdelenie musí obsahovať tieto informácie: 
 

 číslo spisu prihlášky ochrannej známky Európskej únie, ktorá sa má rozdeliť; 
 

 meno a adresu alebo názov a identifikačné číslo prihlasovateľa; 
 

 zoznam tovarov a služieb pre rozdelenú prihlášku, alebo v prípade vytvorenia 
viac ako jednej novej prihlášky zoznam tovarov a služieb pre každú rozdelenú 
prihlášku; 

 

 zoznam tovarov a služieb, ktorý zostane v pôvodnej prihláške OZEÚ. 
 
tovary a služby rozdelenej prihlášky sa okrem toho nesmú prekrývať so zoznamom 
tovarov a služieb pôvodnej prihlášky. 
 
Úrad informuje prihlasovateľa o akomkoľvek nedostatku v tomto smere a poskytne mu 
2 mesiace na nápravu nedostatku. Ak tento nedostatok nebude odstránený 
v stanovenej lehote, žiadosť o rozdelenie bude zamietnutá. 
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Existujú určité obdobia, počas ktorých nie je takéto rozdelenie prípustné z dôvodu 
hospodárnosti konania alebo na ochranu práv tretej osoby. Tieto obdobia sú uvedené 
ďalej. 
 
1. Kým sa rozhoduje o námietke, rozdeliť možno len tie tovary a služby, ktoré neboli 

napadnuté. Platí to aj vtedy, ak sa vecou zaoberá odvolací senát alebo súd. Úrad 
vykladá uvedené právne ustanovenia ako ustanovenia, ktoré prihlasovateľovi 
bránia v rozdelení niektorých alebo všetkých napadnutých výrobkov s cieľom 
vytvoriť novú prihlášku s tým účinkom, že konanie o námietkach sa musí rozdeliť. 
Ak je podaná takáto žiadosť o rozdelenie, prihlasovateľ ju môže upraviť tak, aby 
oddelil tovary a služby, ktoré neboli napadnuté. 

 
2. Rozdelenie nie je prípustné počas 3-mesačnej lehoty na podanie námietok po 

zverejnení prihlášky. Povolenie rozdelenia v tomto čase by bolo v rozpore 
s cieľom nerozdelenia konania o námietkach a odradilo by tretie osoby, ktoré by 
sa v súvislosti s námietkami museli spoľahnúť na Vestník OZEÚ. 

 
3. Rozdelenie nie je prípustné ani počas obdobia pred stanovením dátumu dňa 

podania. Tento dátum nemusí nevyhnutne korešpondovať s prvým mesiacom po 
podaní. Ďalšie informácie týkajúce sa dátumu podania sa nachádzajú 
v usmerneniach, časť B, Prieskum, oddiel 2, Formálne náležitosti. 

 
Zo všetkých praktických dôvodov je rozdelenie v období po zverejnení prihlášky 
prípustné len vtedy, ak bola proti tejto prihláške podaná námietka a len pre tú časť, 
ktorá nebola napadnutá. Cieľom uvedených ustanovení je umožniť prihlasovateľovi 
urýchlene zapísať svoju známku pre výrobky, ktoré neboli napadnuté, a to bez toho, 
aby musel čakať na výsledok zdĺhavého konania o námietkach. 
 
 

5.4.2 Prijatie 
 

Článok 50 ods. 6 nariadenia o OZEÚ 

 
Ak úrad prijme vyhlásenie o rozdelení, nová prihláška sa vytvorí k dátumu jej 
akceptovania a nie spätne k dátumu vyhlásenia. 
 
V novej prihláške sa zachová dátum podania a akékoľvek dátumy týkajúce sa 
prednosti a seniority. Vplyv seniority tak bude čiastočný. 
 
Všetky podané žiadosti a prihlášky a všetky zaplatené poplatky pred dátumom, keď 
úrad prijal vyhlásenie o rozdelení, sa tiež považujú za predložené alebo zaplatené vo 
vzťahu k rozdelenej prihláške. Poplatky riadne uhradené za pôvodnú prihlášku sa však 
nevracajú. 
 
Praktické účinky tohto ustanovenia možno objasniť nasledovne. 
 

 Ak bola podaná prihláška zápisu licencie a ak bol úradu zaplatený zápisný 
poplatok pred vyhlásením o rozdelení, licencia bude zapísaná na základe 
pôvodného zápisu a zaznamenaná do spisu nového zápisu. Nie je potrebné 
uhradiť žiadne ďalšie poplatky. 

 

 Ak sa má prihláška OZEÚ s uvedením šiestich tried rozdeliť na dve prihlášky, 
každú s tromi triedami, od dátumu, keď úrad prijal vyhlásenie o rozdelení, nie sú 
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splatné žiadne poplatky za triedu. Poplatky zaplatené pred týmto dátumom sa 
však nevracajú. 

 
Ak toto rozdelenie nebude akceptované, pôvodná prihláška zostáva nezmenená. 
Nezáleží na tom, či: 
 

 sa vyhlásenie o rozdelení nepovažuje za podané z dôvodu nezaplatenia 
poplatku, 

 vyhlásenie bolo zamietnuté z dôvodu nesplnenia formálnych požiadaviek, 

 vyhlásenie bolo uznané za neprípustné, pretože bolo podané počas jedného 
z období, v ktorom rozdelenie nie je prípustné. 

 
V žiadnom z týchto troch prípadov nebude poplatok vrátený. Pre prihlasovateľa je 
najhorším scenárom ten, že vyhlásenie o rozdelení nebude akceptované, ale to 
nebude mať žiadny vplyv na pôvodnú prihlášku. Prihlasovateľ môže neskôr zopakovať 
vyhlásenie o rozdelení, na ktoré sa bude vzťahovať nový poplatok. 
 
 

5.4.3 Nový spis a jeho zverejnenie 
 
Pre rozdelenú prihlášku sa vytvára nový spis, ktorý musí obsahovať všetky dokumenty, 
ktoré sa nachádzali v spise pôvodnej prihlášky, všetku korešpondenciu týkajúcu sa 
vyhlásenia o rozdelení a všetku budúcu korešpondenciu pre novú prihlášku. 
Nahliadnutie do tohto spisu bude neobmedzené podľa všeobecných pravidiel. 
 
Ak sa vyhlásenie o rozdelení týka prihlášky OZEÚ, ktorá ešte nebola zverejnená, 
rozdelená aj pôvodná prihláška sa zverejnia osobitne a bežným spôsobom, bez 
výslovného odkazu na tú druhú. 
 
Ak sa vyhlásenie o rozdelení týka prihlášky OZEÚ, ktorá už bola zverejnená, 
skutočnosť, že došlo k rozdeleniu, sa zapisuje do registra a zverejní s odkazom na 
pôvodnú prihlášku. Nová prihláška sa musí takisto zverejniť so všetkými zvyčajnými 
náležitosťami; nezačne však plynúť nová lehota na podanie námietok. Rozdelenie je 
prípustné len v prípade výrobkov, v prípade ktorých sa už začalo obdobie na podanie 
námietok, ktoré však nebolo využité. 


